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บทคฺัด็ย์่อ

 การวิจัยเชิงเอกสารนี� มีวัตถุประสงค์เพ่่อวิเคราะห์ลักษณะสุขัภาวะ
องค์รวมแนวพุทธและเพ่่อสังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการการเสริมสร้าง
สุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัอง 
คณะสงฆ์์ไทย ใช้แนวคิดำสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธขัองสมเดำ็จพระพุทธ 
โฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นกรอบในการศี่กษา ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเน่�อหา 
(Content Analysis) และนำาเสนอเชิงพรรณนา ผู้ลการศี่กษาพบว่า ลักษณะ
ขัองสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ เป็นคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในหลัก 3 ไตร 
(ไตรสิกขัา) ลักษณะแรก ไดำ้แก่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดำล้อม  
ที่หมายถ่งปัจจัย 4 และมนุษย์รวมถ่งสัตว์ดำ้วย เรียกว่าการเสริมสร้างสุขัภาวะ 
ในแดำนแห่งศีีลสิกขัา ลักษณะที่สอง ได้ำแก่อาการภายในจิตใจ ซึ่ึ่งอยู่เบ่�อง
หลังการที่มนุษย์จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม เรียกว่าการเสริมสร้างสุขัภาวะ 
ในแดำนแห่งจิตสิกขัา เพ่่อมุ่งให้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพ สมรรถภาพและ
คุณภาพ ลักษณะที่สาม เป็นเรื่องขัองความรู้เข้ัาใจในชีวิต ซึ่ึ่งผู้ลสูงสุดำค่อ 
หลุดำพ้นจากปัญหา ดำับทุกขั์ไดำ้ เรียกว่าการเสริมสร้างสุขัภาวะในแดำนแห่ง
ปัญญา สำาหรับหลักพุทธธรรมที่ใช้สังเคราะห์นั�นเริ่มจากการย่ดำหลักโอวาท 3 
(โอวาทปาตโิมกข์ั)  และขัยายไปสูห่ลักธรรมยอ่ยทีสั่มพนัธก์บัพันธกิจทั�ง 8 ดำา้น 
สามารถเรียกชุดำความรู้นี�ไดำ้ว่า “3 ไตร 3 โอวาท พัฒนา อ.ป.ต.”
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Abstract

This documentary research aimed to analyze characteristics of  
Buddhist holistic well-being, and synthesize Buddhist principles from 
the project of Buddhist well-being promotion according to missions 
of the Tambon People’s Training Unit (TPT) under the Thai Sangha. 
Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A. Payutto)’s concept of  
Buddhist holistic well-being was used as the study framework. Data 
were analyzed by content analysis and descriptively presented.  
Findings showed that the Buddhist holistic characteristics are  
reflected in the Threefold Trainings (Trisikkha). The first characteristic 
concerns interaction between human beings and environment, 
which covers the four necessities of life. Animals are also included.  
The second characteristic concerns mental activities, which underly 
human interaction with the environment. It is called promotion 
of well-being in the realm of mental training to cultivate mental  
competencies and qualities. The third characteristics concerns  
knowledge and understanding of life which ultimately leads to liberation 
from problems or eradication of suffering. It is called promotion of 
well-being in the realm of wisdom. The Buddhist principles employed 
in the synthesis include the threefold Pātimokkha Exhortations 
(Ovādapātimokkha), which are extended to other minor Buddhist 
principles related to the eight missions. This set of knowledge is 
called “Threefold Trainings and Exhortations to Develop TPT.”

Keywords: Synthesis of Buddhist Principles; Buddhist Holistic 
Well-being; Tambon People’s Training Unit; Thai Sangha
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คฺำาอธี์บาย์สัญลักษ์ณ์และคฺำาย์่อ

1.  คำาย่อภาษาไทย

 1.1  คำาย่อเก่�ยวกับพัระไตรปิฎก

 อกัษรยอ่พระไตรปิฏกในวทิยานพินธฉ์บบันี� ใชอ้า้งองิจากพระไตรปิฎก 
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การอ้างอิงใช้ระบบระบุ  
เล่ม / ขั้อ / หน้า หลังคำาย่อชื่อคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ที.ม. (ไทย) 10/1-94/1-56 
หมายถ่ง ทีฆ์นิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 ขั้อ 1-94 หน้า 1-56  

พัระวินัยปิฎก

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์    (ภาษาไทย)
วิ.ม.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาล)ี
วิ.ม.  (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย)
วิ.จู.  (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค    (ภาษาไทย)

พัระสำุตตันตปิฎก

ที.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆ์นิกาย มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาล)ี
ที.ม.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆ์นิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย)
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆ์นิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย)
ม.มู.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิิมนิกาย มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย)
ม.ม.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิิมนิกาย มัชฌิิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย)
ม.อุ.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิิมนิกาย อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย)
สำ.ขั.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขัันธวารวรรค   (ภาษาไทย)
สำ.สฬา.  (ไทย)   = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค  (ภาษาไทย)



สำ.ม.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค   (ภาษาไทย)
องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต    (ภาษาไทย)
องฺ.ทุก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต      (ภาษาไทย)
องฺ.ติก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต     (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาล)ี
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย)
องฺ.ปญฺูจก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย)
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย)
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย)
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย)
องฺ.นวก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต  (ภาษาไทย)
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย)
องฺ.เอกาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต  (ภาษาไทย)
ขัุ.ขัุ.   (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก  ขัุททกนิกาย ขัุททกปาฐะ   (ภาษาไทย)
ขัุ.ธ.   (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก ขัุททกนิกาย ธมฺมปทปาลิ   (ภาษาบาล)ี
ขัุ.ธ.   (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย ธรรมบท   (ภาษาไทย)
ขัุ.อิติ.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย อิติวุตตกะ   (ภาษาไทย)
ขัุ.สุ.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย สุตตนิบาต   (ภาษาไทย)
ขัุ.เถร.  (ไทย) =    สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย เถรคาถา    (ภาษาไทย)
ขัุ.ชา.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขัุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ   (ภาษาบาล)ี
ขัุ.ชา.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย ชาดำก   (ภาษาไทย)
ขัุ.ม.  (ไทย) =    สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย มหานิทเทส    (ภาษาไทย)
ขัุ.จู.  (ไทย) =    สุตตันตปิฎก ขัุททกนิกาย จูฬนิทเทส    (ภาษาไทย)



พัระอภิธิรรมปิฎก

อภิ.สงฺ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย)
อภิ.วิ.  (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก วิภังค์   (ภาษาไทย)

ปกรณวิเสำสำ

วิสุทฺธิ.  (บาลี)  = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ   (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิ.  (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์   (ภาษาไทย)

 1.2  คำาย่อเก่�ยวกับคัมภ่ร์อรรถกถา

 อกัษรย่อคมัภรีอ์รรถกถาในวิทยานพินธ์ฉบับนี�  ใชอ้้างองิคมัภรี ์อรรถกถา  
ภาษาไทย ฉบับมหา มกุฏราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า  เช่น ขัุ.ธ.อ.
(ไทย) 2/2/243. หมายถ่ง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขัุททกนิกาย ธัมมบท 
เล่มที่ 2 ภาคที่ 2 หน้า 243 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 2525 ส่วนการอ้างอิง
ปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุชื่อคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิสุทฺธิ. 3 / 7. หมายถ่ง 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่ม (ภาค) ที่ 3 หน้า 7.

อรรถกถาพัระวินัยปิฎก

วิ.อ.  (ไทย) = วินยปิฎก  สมันตปาสาทิกาอรรถกถา    (ภาษาไทย)

อรรถกถาพัระสำุตตันตปิฎก

ที.ม.อ.  (บาลี)  = ทีฆ์นิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏฺกถา  (ภาษาบาล)ี
ที.ม.อ.  (ไทย)  = ทีฆ์นิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย)
ที.ปา.อ. (ไทย)  = ทีฆ์นิกาย สุมังคลวิลาสินี ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
สำ.ม.อ.  (ไทย)  = สงัยตุตนิกาย สารตัถปกาสนิ ีมหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 



อง.ฺเอกาทสก.อ.(บาล)ี  =     องคฺตุตฺรนกิาย มโนรถปรูณ ีเอกาทสกนปิาตอฏฺกถา (ภาษาบาล)ี 
ขัุ.ธ.อ.  (ไทย) = ขัุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา    (ภาษาไทย)
ขัุ.อิติ.อ. (บาลี) = ขัุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฺกถา  (ภาษาบาล)ี
ขัุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขัุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตอฏฺกถา  (ภาษาบาล)ี

อรรถกถาพัระอภิธิรรมปิฎก

อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา  (ภาษาไทย)

ฎ่กาพัระสำุตตันปิฎก

ที.ม.ฏีกา (บาลี) = ทีฆ์นิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา  (ภาษาบาล)ี
สำ.ส.ฏีกา (บาลี) = สำยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สคาถวคฺคฏีกา  (ภาษาบาล)ี

ฎ่กาปกรณวิเสำสำ

วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) = ปรมตฺถมญฺูชุสา วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา   (ภาษาบาล)ี
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1.1 หลักการและเหตุผล

 การดำำาเนินงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัอง
คณะสงฆ์์ไทย เริ่มขัึ�นตั�งแต่ปีพุทธศีักราช 2518 โดำยดำำาริขัองสมเดำ็จพระพุทธ
โฆ์ษาจารย์ (ฟ้ื้�น ชตุนิธฺรมหาเถร) อดำตีกรรมการมหาเถรสมาคม วดัำสามพระยา 
กรุงเทพมหานคร และให้ถ่อปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดำ้วยการ
ตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศี. 2518 ออกโดำยอาศีัยอำานาจตาม
ความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์์ พ.ศี. 2505 โดำยให้ใช้บังคับ
ถัดำจากวันประกาศีในแถลงการณ์คณะสงฆ์์1 ซึ่ึ่งถ่อว่าเป็นการแสดำงบทบาท
เชิงรุกเป็นครั�งแรกในแวดำวงขัองคณะสงฆ์์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ที่พร้อมจะ
รับรู้ปัญหา และร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ทั�งที่เป็นการทำางานในสถานที่ตั�ง
ค่อ “วัดำ” โดำยให้วัดำที่นอกเหน่อจากการเผู้ยแผู้่พุทธธรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่ 
ให้การสงเคราะห์ชุมชนในทุกด้ำานที่ไม่ขััดำต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเม่อง ดำังที่สมเดำ็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธาน

1 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดำ้วยการตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศี.2518, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.watmoli.com/wittaya-one/1526/#_ftn1, [10 ธันวาคม 2564].
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คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก) กล่าวว่า “หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล [ก่อตั�งขัึ�น] เพ่่อทำาหน้าที่อบรมและปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนในตำาบลนั�นๆ โดำยมีคณะกรรมการที่มาจากคณะสงฆ์์ ผูู้้นำาชุมชน 
และผูู้้ทรงคุณวุฒิในพ่�นที่ มาร่วมกันคิดำ ร่วมกันพัฒนา และสร้างสรรค์ตำาบล
ขัองเราทั�งหลายให้อยู่ดำีมีสุขั “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย่น” ...”2 และเป็นการทำางาน
โดำยใช้พ่�นที่นอกจากลานวัดำไปสู่ลานบ้าน ค่อชุมชน ท้องถิ่นที่มีผูู้้นำาชุมชนและ
คฤหัสถ์เขั้าร่วมโดำยมีพันธกิจร่วมกันจำานวน 8 ดำ้านสำาคัญ ไดำ้แก่ 1) ศีีลธรรม
และวัฒนธรรม 2) สุขัภาพอนามัย 3) สัมมาชีพ 4) สันติสุขั 5) ศี่กษาสงเคราะห์ 
6) สาธารณสงเคราะห์ 7) กตัญญููกตเวทิตาธรรม และ 8) สามัคคี เป้าหมาย
สำาคัญทีส่มเดำจ็พระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ฟ้ื้�น ชตุนฺิธรมหาเถร) ได้ำเคยกล่าวไว้ว่าการ
จัดำตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต) นั�นเป็นการยังประโยชน์ทั�ง
สองฝ่่าย ค่อฝ่่ายศีาสนจักรและฝ่่ายอาณาจักร โดำยฝ่ากคณะทำางานอ.ป.ต.ไว้
ว่าขัอให้ทำางานเพ่่อช่วยให้ประชาชนเป็น/มีกำาลังใน 4 ดำ้าน ค่อ 1) กำาลังกาย  
2) กำาลงัความรู ้3) กำาลงัใจ และ 4) กำาลงัทรพัย์ ซ่ึึ่งการช่วยเหล่อประชาชนหรอื
สงัคมเชน่นี�กเ็ทา่กบัไดำช้ว่ยศีาสนจกัรไปดำว้ย และผู้ลการปฏบิตังิานขัอง อ.ป.ต. 
ก็จะสะท้อนประโยชน์กลับมาสู่บวรพระพุทธศีาสนา 3 ประการหลัก
 ไดำ้แก่ 1) เป็นปราการปกป้องพระพุทธศีาสนา 2) เป็นการรักษา
สังฆ์มณฑล และ 3) ป้องกันความอับจนขัองวัดำวาอาราม3 การที่พระสงฆ์์ไดำ้
แสดำงบทบาทผู่้านโครงการดัำงกล่าว จึงเป็นการสะท้อนทั�งสภาพปัญหาขัอง
ฝ่่ายพระสงฆ์์และฝ่่ายชาวบ้านไปพร้อมกัน แต่หากการจัดำตั�งหน่วยอบรมฯไดำ้
ดำำาเนินการสัมฤทธิ�ผู้ล ย่อมหมายถ่งการทำาให้เกิดำความม่ันคง ม่ังค่ัง และ

2 สมเดำ็จพระมหาธีราจารย์, “อ.ป.ต.ศีูนย์กลางชุมชน”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.
dailynews.co.th/news/352426/.[10 ธันวาคม 2564]
3 มนัส ภาคภูมิ, “อ.ป.ต.ในวัดำ พ่อพระที่เก่อบถูกล่มกับบทบาทขัองการอบรมพัฒนาชาวบ้าน”. 
[ออนไลน]์ แหล่งทีม่า:  http://nadoon.msu.ac.th/~isan/isan7/cps6212.pdf. [9 ธนัวาคม 2564].
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ยัง่ยน่ไปพรอ้มกนัด้ำวย  การดำำาเนนิงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) ทีดู่ำผู้วิเผู้นิอาจไมเ่ขัม้ขัน้เหม่อนกบัหนว่ยงานขัองรฐัทีม่ชีือ่ใกลเ้คยีงกนั 
ค่อองคก์ารบริหารสว่นตำาบล (อบต.) ซ่ึึ่งเป็นหนว่ยงานทีต่ั�งขัึ�นตามระเบยีบขัอง
กระทรวงมหาดำไทย พ.ศี. 2538 ที่ตั�งหลังหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต) ขัองคณะสงฆ์์ถ่ง 20 ปี ทำาให้หน่วยงานขัองฝ่่ายสงฆ์์นั�นเป็นเสม่อน 
ผูู้้ปิดำทองหลังพระ หรือเรียกว่า “พ่อพระที่เก่อบถูกล่ม”4 แต่อย่างไรก็ตาม  
การพฒันาสง่เสรมิ สนบัสนนุการทำางานขัองคณะสงฆ์์กยั็งดำำาเนินไปอยา่งช้าๆ 
แม้จะขัาดำช่วงขัาดำตอนไปบ้าง แต่ยังมีหน่วยงานเสริมทัพกำากับอยู่เสมอมา 
โดำยเฉพาะเม่่อมีการขัับเคล่่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีีล 5 หน่วยงานอ.ป.ต.  
จึงกลับเขั้ามามีบทบาทโดำดำเดำ่นอีกครั�ง หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนให้ความ
รว่มม่อสนบัสนนุอยา่งเต็มกำาลัง มกีารออกหนงัสอ่ราชการกำากบัถง่สำานักงาน
สง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ทุกแหง่ใหด้ำำาเนนิกจิกรรมสง่เสรมิใหเ้ป็นรปูธรรม 
ดำงัเชน่ หนงัสอ่เรือ่ง การขับัเคล่อ่นโครงการ “หมู่บา้นรกัษาศีลี 5” ตามแนวทาง
ขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (หน่วย อ.ป.ต.) ซึ่ึ่งออกโดำยรองผูู้้ว่า
ราชการจังหวัดำนครปฐม5 
 กจิกรรมดำงักลา่วจงึเป็นพนัธกจิรว่มโดำยมพีระสงฆ์์ผูู้น้ำาเปน็ตน้ทาง และ
มีหน่วยงานขัองรัฐเป็นผูู้้ร่วมทาง เพ่่อร่วมขัับเคล่่อนงานทั�ง 8 ดำ้าน ผู้ลการ 
ดำำาเนินงานขัองแต่ละจังหวัดำแต่ละหน่วยมีการศี่กษาวิเคราะห์เพ่่อปรับปรุง
พัฒนาเป็นระยะๆ เพ่่อสะท้อนการทำางานขัองคณะสงฆ์์ร่วมกับขั้าราชการ 
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศีไทยที่มีหน่วยที่ตั�งขัองอ.ป.ต. เช่น การ
ปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) อำาเภอพร้าว จังหวัดำ
เชียงใหม่ ซึ่ึ่งพบว่าภารกิจ 8 ดำ้านนั�นดำ้านที่ 1 ค่อศีีลธรรมและวัฒนธรรม เป็น 

4 เรื่องเดำียวกัน, อ้างแล้ว.
5 [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nptlocal.go.th/files/order/20161111133009cumep.pdf, 
[10 ธันวาคม 2564]
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ระดำับที่ได้ำรับการปฏิบัติมากที่สุดำ โดำยอาศัียกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นส่่อ
กลางการทำากิจกรรม บางดำา้นก็ควรตั�งขัอ้สงัเกต เชน่ ดำา้นกตัญญูกูตเวทิตาธรรม 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดำับมากแต่ไม่ถ่งกับมากที่สุดำ เป็นต้น6 หรือผู้ลการศี่กษา
ทีพ่บว่าบางหน่วย ยงัขัาดำการสง่เสรมิศีลีธรรมและจริยธรรมแกป่ระชาชนอยา่ง
ตอ่เน่อ่ง การอบรมบ่มเพาะด้ำานกตญัญูกูตเวทิตาธรรมแกนั่กเรยีนในวนัสำาคัญ
ต่างๆ ยังต้องมีเพิ่มเติม7 การที่วัดำไดำ้แสดำงบทบาทเป็นศีูนย์กลางวัฒนธรรม
และสงัคมนี� เป็นเครือ่งหมายแสดำงไดำว้า่ศีาสนาไมเ่พยีงมคีวามหมายทีพ่่่งทาง
จติใจเทา่นั�น แตย่งัหมายรวมไปถง่คณุภาพชวิีตในดำา้นตา่งๆ ดำว้ยและดำว้ยเหตุ
ที่วัดำเป็นศูีนย์กลางขัองหมู่บ้านและชุมชน วัดำจึงรับเอาบทบาทในฐานะที่เป็น
วิถีชีวิตและยังเป็นส่่อแสดำงถ่งสถานภาพทางสังคมไปพร้อมกัน มีบทบาทใน
ฐานะเป็นวิถีปฏิบัติในชีวิตและสถานภาพทางสังคม เป็นจุดำแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ทางสังคมไปยังหมู่บ้าน8 จึงกล่าวไดำ้ว่าเป็นลักษณะขัองพุทธศีาสนา
เชิงปฏิบัติ วัดำจึงเป็นหน่วยตั�งความสัมพันธ์ทางสังคมพร้อมกับเป็นสถานที่
ย่ดำเหนี่ยวทางจิตใจไดำ้ดำ้วย
 ความสำาคญัขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) จึงผูู้กกับ
เง่ือนไขัทั�งฝ่า่ยคณะสงฆ์์และฝ่า่ยคฤหัสถ ์เพ่อ่จดัำและดำำาเนนิการให้วัดำและชมุชน
ท้องถิ่นพัฒนาประชาชนไปพร้อมกัน แต่การดำำาเนินการมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ 
ต่อเน่่องพอสมควร กระทั่งมีการกระตุ้นเพ่่อขัับเคล่่อนหน่วยอบรมประชาชน

6 พระอธกิารจรลั อภนินัโท (สงิหน์อ้ย), “การปฏบิตังิานขัองหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ขัองคณะสงฆ์์ ในเขัตอำาเภอพร้าว จังหวัดำเชียงใหม่”, วิทยานิพันธิ์พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต สำาข้า

พัระพัุทธิศึาสำนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), บทคดัำย่อ.
7 พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร), “การพัฒนาการจัดำการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ในจังหวัดำกำาแพงเพชร”, ปริญญาพัุทธิศึาสำตรดุษฎ่บัณฑิิต สำาข้าวิชาการจัำดการเชิงพุัทธิ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561), บทคัดำย่อ.
8 พินิจ ลาภธนานนท์, พัุทธิศึาสำนาเชิงปฏิิบัติข้องคนไทยอ่สำาน : ศึาสำนาในความเป็นภ้มิภาค,  
ผูู้้แปลและเรียบเรียง, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554), หน้า 124-127
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ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) อีกครั�ง โดำยมีสถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำำาเนินการวิจัยภายใต้โครงการการเสริมสร้าง 
สขุัภาวะเชงิพทุธขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 
ซึ่ึ่งไดำ้รับทุนสนับสนุนจากสำานักสนับสนุนสุขัภาวะองค์กร สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขัภาพ ผู้ลการศี่กษาในครอบคลุมในมิติต่างๆ โดำย
เฉพาะมิติที่จะส่งเสริมสุขัภาวะแนวพระพุทธศีาสนาขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลในสังคมไทย รวมถ่งยกระดัำบหรือพัฒนาพระสงฆ์์ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลใหเ้ป็นนกัเทศีนส์ง่เสรมิสขุัภาวะดำว้ย มกีารดำำาเนนิ
โครงการที่สอดำรับกับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านอย่างเป็นรูปธรรมและส่่อถ่งการนำา 
หลักธรรมในพระพุทธศีาสนามาสู่ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เช่น 
โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความรู้ สู้ภัยไวรัส
โคโรนา (Covid-19) หรือโครงการส่งเสริมศีีล 5 สัมมาชีพ ฯลฯ9

  การพัฒนากิจกรรมขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลซึ่ึ่งดำำาเนิน
การตามปกติอย่างหน่่ง และส่วนที่ได้ำรับการสะท้อนจากโครงการวิจัยอีก 
ส่วนหน่่ง ได้ำสะท้อนถ่งคุณภาพชีวิต สุขัภาวะเชิงพุทธ โดำยอาศีัยเครื่องม่อ 
ค่อประชาชนและพระสงฆ์ ์ทำาใหภ้าพขัองวัดำซึ่ึง่เป็นสถานทีต่ั�งหนว่ยเปน็สถานที่ 
เรียนรู้ และมีการเสริมแทรกดำ้วยหลักธรรมทางพระพุทธศีาสนา ดำังที่สมเด็ำจ 
พระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า “เป็นการพัฒนาให้วัดำสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
สอดำแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศีาสนาให้ประชาชนไดำ้เขั้าร่วมทำากิจกรรม 
ร่วมกัน โดำยมีเป้าหมายสูงสุดำ ค่อ สร้างความสามัคคีปรองดำอง สมานฉันท์ 
ไว้เน่�อเชื่อใจและเขั้าใจความแตกต่างทางความคิดำ ตลอดำจนพร้อมรับฟื้ังและ

9 ดำูรายละเอียดำใน พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสุำข้ภาวะเชิง

พัุทธิข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, (นนทบุรี : นิติธรรม
การพิมพ์, 2563).
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ไกลเ่กล่ียปัญหาอย่างสนัตสิขุั ..”10 การดำำาเนินกจิกรรมตามพันธกจิ 8 ดำา้นขัอง
หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) จงึมนียัยะขัองหลกัธรรมทีป่รากฏ
ในกิจกรรมดำังกล่าวในรูปแบบใดำรูปแบบหน่่ง และย่อมสะท้อนถ่งสุขัภาวะ 
ขัองประชาชนไปพร้อมกัน ดำังนั�น การสงเคราะห์พทุธธรรมตามพนัธกิจที่เสริม
สร้างสุขัภาวะองค์รวมขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัอง
คณะสงฆ์ไ์ทยจงึ เป็นการสะทอ้นกลบัไปยงัผูู้ริ้เริม่หนว่ยนี�ขัึ�นมาว่าผูู้ป้ฏบิตังิาน
จะสามารถเพ่ิมพลังกาย พลังความรู้ พลังใจ และพลังทรัพย์ให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นไดำ้หรือไม่อย่างไร ซึ่ึ่งเป็นความหมายที่ส่่อถ่งสุขัภาวะในตัวเองอยู่แล้ว

1.2. วัตถุประสำงค์ข้องโครงการ

 1. เพ่่อวิเคราะห์ลักษณะสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธจากโครงการการ
เสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย
 2. เพ่่อสังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธ
ตามพันธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย

1.3 วิธิีดำาเนินการและข้อบเข้ตการวิจำัย

 1. การวิจัยครั�งนี� คณะผูู้้วิจัยออกแบบให้เป็นการวิจัยเอกสาร  
(Documentary Research) เน่่องจากเป็นงานวิจัยที่ต้องการสังเคราะห์และ 
พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขัภาวะวิถีพุทธจากรายงานวิจัยชุดำ 
โครงการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์ไ์ทย ซ่ึึ่งดำำาเนนิการโดำย พระสธุรัีตนบณัฑิต 
รศี.ดำร., และคณะ  

10 สมเดำ็จพระมหาธีราจารย์ “อ.ป.ต.ศูีนย์กลางชุมชน”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.
dailynews.co.th/news/352426/, [10 ธันวาคม 2564].
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 2. การเก็บรวบรวมขัอ้มลู สำาหรบัขัอ้มลูทีจ่ะเป็นฐานวิเคราะห ์แบ่งออก 
เป็น 2 ประเภทหลัก ไดำ้แก่ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้ัองกับสุขัภาวะองค์รวมแนว
พุทธและการดำำาเนินงานขัองขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)  
ซึ่ึ่งประกอบดำ้วยเอกสารแนวคิดำเกี่ยวกับสุขัภาวะองคร์วมแนวพุทธขัองสมเดำจ็
พระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยตุโฺต) รายงานวิจยัโครงการเสรมิสรา้งสขุัภาวะเชงิ
พุทธขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย เอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้ัองกับสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ รายงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ดำำาเนินงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 2) เอกสารสำาคัญ
ทางพระพุทธศีาสนาโดำยตรง ไดำ้แก่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์ วิเสส 
รวมทั�งขั้อมูลเอกสารอ่่นๆ
 3. การวิเคราะห์ขัอ้มลู ผูู้้วจิยัใชว้ธิวิีเคราะห์เน่�อหา (Content Analysis)  
โดำยใชฐ้านขัอ้มลูพนัธกจิ 8 ดำา้นขัองหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
และหลักพุทธธรรมทีส่มัพนัธ์กับพันธกิจทั�ง 8 ดำา้นเป็นขัอ้มลูสำาคัญ เพ่อ่บรรยาย
และแยกสาระสำาคัญทีป่รากฏในขัอ้มลูเหลา่นั�น (Message) โดำยวเิคราะหภ์ายใต้ 
กรอบแนวคิดำสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธเพ่่อแสดำงให้เห็นลักษณะสุขัภาวะ 
องค์รวมแนวพุทธและหลักพุทธธรรมจากขัองพันธกิจดำังกล่าว 
 4. สรุปผู้ลการศี่กษาและนำาเสนอผู้ลวิจัย ผูู้้วิจัยสรุปและนำาเสนอขั้อมูล
เป็นขัอ้ความแบบพรรณนา ประกอบภาพแผู้นภมิู ตาราง เพ่อ่อธบิายสรปุเน่�อหา
หรอืใจความสำาคญัตามวตัถปุระสงค์ขัองการศีก่ษารวมถง่สรปุเป็นขัอ้เสนอแนะ
ที่ไดำ้จากการศี่กษา

1.4 นิยามศึัพัท์

 สำุข้ภาวะองค์รวมแนวพุัทธิ หมายถ่ง ชีวิตซ่ึึ่งเป็นที่รวมขัององค์
ประกอบย่อยต่างๆ ที่ก่อรูปและสัมพันธ์กับกระบวนดำำาเนินชีวิต ซ่ึึ่งในที่นี�
ค่อความสัมพันธ์อย่างกลมกล่นขัององค์ร่วมชีวิต 3 แดำน ไดำ้แก่ 1) แดำนศีีล  
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2) แดำนภาวะจิต 3) แดำนปัญญา ซึ่ึ่งเรียกรวมว่า “ไตรสิกขัา” 
 การสำังเคราะห์พัุทธิธิรรม หมายถ่ง การใช้วิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์
โดำยการตีความหลักธรรม ภายใต้บรบิทขัองการดำำาเนนิโครงการวิจยัโครงการ 
เสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ในสังคมไทย 
 หน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) หมายถ่ง หน่วยงาน
ขัองคณะสงฆ์์ที่ออกตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดำ้วย พ.ศี. 2546 โดำย
ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศี. 2518 ซึ่ึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดำการ
ตั�งเพ่่อการส่งเสริมหลักแห่งความม่ันคงในสังคมไทย 8 ประการ ได้ำแก่  
ศีีลธรรมและวัฒนธรรม สุขัภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุขั ศี่กษาสงเคราะห์ 
สาธารณสงเคราะห์ กตัญญููกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

1.5 ประโยชน์ท่�คาดว่าจำะได�รับ

 ชุดำความรู้จากการสังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการวิจัย จะเป็น
แนวทางการทำางานขัองหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในแงก่าร
พนิจิและเสรมิความม่ันใจในการทำางานดำา้นพระพทุธศีาสนายิง่ขัึ�น การยกระดำบั
หลักพุทธธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติจริงจะเสริมส่งให้ผูู้้ปฏิบัติ และผูู้้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติมีความสุขัตามแนวสุขัภาวะเชิงพุทธ

1.6 กรอบคิดการวิจำัย

 การดำำาเนินการวิจัยครั�งนี�เน้นการวิเคราะห์สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ 
จากแนวคิดำสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ ใช้กรอบการอธิบายขัองเจ้าประคุณ
สมเด็ำจพระพทุธโฆ์ษาจารย ์(ป.อ. ปยตุโฺต) และสงัเคราะหพ์ทุธธรรมซึ่ึง่ตคีวาม
จากการดำำาเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจ
หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์ไ์ทย จากแหล่งขัอ้มลู 
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ไดำ้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถาคัมภีร์สำาคัญอ่่นที่เกี่ยวข้ัอง โดำยใช้พันธกิจทั�ง 8 
ดำ้านที่ดำำาเนินโครงการโดำยหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต) เป็น
ขัอ้มูลหลกัสำาหรบัวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ ตามภาพแผู้นภูมิแสดำงกระบวนการ
วิจัย ดำังนี�
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บทท่ี 2
ลักษณะสุขภ�วะองค์รวมแนวพุทธจ�กโครงก�ร
ก�รเสรมิสร�้งสุขภ�วะเชิงพุทธต�มพันธกิจหน่วยอบรม
ประช�ชนประจำ�ตำ�บล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์ไทย
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 การดำำาเนินงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ขัองคณะสงฆ์์ไทย เริ่มขัึ�นตั�งแต่ปีพุทธศีักราช 2518 โดำยดำำาริขัองสมเดำ็จ 
พระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ฟ้ื้�น ชุตินฺธรมหาเถร) อดำีตกรรมการมหาเถรสมาคม  
วัดำสามพระยา ถ่อว่าเป็นการแสดำงบทบาทเชิงรุกเป็นครั�งแรกในแวดำวงขัอง
คณะสงฆ์์ไทยอย่างเปน็รูปธรรม เปน็กิจกรรมสะท้อนถ่งสุขัภาวะขัองประชาชน
ไปพร้อมกันโดำยอาศียัวดัำเป็นฐานและมีหนว่ยงาน องคก์รภาครฐัระดำบัทอ้งถิน่
เป็นผูู้้มีส่วนร่วม และเป็นแนวคิดำสุขัภาวะแบบองค์รวมบนฐานขัองหลักธรรม
ในพระพุทธศีาสนา ดำังที่สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดำ้เสนอไว้ 
ซึ่ึ่งในงานวิจัยนี�จะใช้เป็นกรอบวิเคราะห์สำาหรับการดำำาเนินพันธกิจทั�ง 8 ดำ้าน 
ขัองโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย 
ดำังนั�น ในบทนี�จึงเสนอขั้อมูลสำาคัญ 2 ชุดำ ไดำ้แก่ 1) แนวคิดำหลักการดำำาเนิน
งานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) เพ่่อทำาความเขั้าใจ 
หลักการเหตุผู้ล และ 2) แนวคิดำสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ ดำังนี�
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2.1. แนวคิดหลักการดำาเนินงานข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล 

(อ.ป.ต.)

 2.1.1 หลักการและเหตุผู้ลการก่อตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำำา

ตำาบล (อ.ป.ต.)

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย  
เริ่มขัึ�นตั�งแต่ปีพุทธศัีกราช 2418 โดำยดำำาริขัองสมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์  
(ฟ้ื้�น ชุตินฺธรมหาเถร) อดำีตกรรมการมหาเถรสมาคม วัดำสามพระยา 
กรงุเทพมหานคร และให้ถอ่ปฏบิตัติามระเบยีบมหาเถรสมาคม วา่ดำว้ยการตั�ง 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศี. 2518 ออกโดำยอาศีัยอำานาจตาม 
ความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์์ พ.ศี. 2505 โดำยให้ใช้บังคับ
ถัดำจากวันประกาศีในแถลงการณ์คณะสงฆ์์1 สาระสำาคัญขัองแนวคิดำนี�ค่อการ
ยกระดำับองค์กรทางพุทธศีาสนาค่อ “วัดำ” ให้เป็นศีูนย์กลางการพัฒนาในการ
เผู้ยแผู้แ่ละเป็นศูีนยก์ลางชมุชน ทีจ่ะสงเคราะห์เก่�อกลูประชาชนในทุกๆ ดำา้นที่
ไมข่ัดัำตอ่หลกัพระธรรมวนิยัและกฎหมาย ใหเ้ป็นสถานทีใ่หก้ารสงเคราะหชุ์มชน
ในทุกดำ้านที่ไม่ขััดำต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเม่อง อีกทั�งส่งผู้ล 
เป็นนัยท่ีสร้างความเป็นปึกแผู้่นแน่นหนักต่อการคณะสงฆ์์และประชาชน  
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายสำาคัญทีส่มเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย ์(ฟ้ื้�น ชตุนิธฺรมหาเถร) 
ไดำ้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นการยังประโยชน์ทั�งสองฝ่่าย ค่อฝ่่ายศีาสนจักรและฝ่่าย
อาณาจักร โดำยไดำ้ฝ่ากคณะทำางานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล และ 
ผูู้้เกี่ยวขั้องว่าขัอให้ทำางานเพ่่อช่วยให้ประชาชนเป็นหรือมีกำาลังใน 4 ดำ้าน ค่อ  
1) กำาลังกาย 2) กำาลังความรู้ 3) กำาลังใจ และ 4) กำาลังทรัพย์ ซึ่ึ่งการช่วยเหล่อ
ประชาชนหรือสังคมเช่นนี�ก็เท่ากับไดำ้ช่วยศีาสนจักรไปดำ้วย และผู้ลการปฏิบัติ
งานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจะสะท้อนประโยชน์กลับมาสู่บวร 

1 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดำ้วยการตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศี.2518, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.watmoli.com/wittaya-one/1526/#_ftn1, [10 ธันวาคม 2564)
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พระพุทธศีาสนา 3 ประการหลัก ไดำ้แก่ 1) เป็นปราการปกป้องพระพุทธศีาสนา 
2) เป็นการรักษาสังฆ์มณฑล และ 3) ป้องกันความอับจนขัองวัดำวาอาราม2   
 เป้าหมายเชิงผู้ลลัพธ์ทั�ง 3 ประการนั�น นับว่าเป็นความหมายแฝ่งที่
สำาคัญมาก กล่าวค่อ เม่่อพระสงฆ์์ซ่ึึ่งดำำาเนินการร่วมกับบุคคลหลายฝ่่ายโดำย
เฉพาะฝ่่ายรัฐ จะช่วยให้เห็นภาพการทำางานร่วมกัน การทำางานขัองพระสงฆ์์
อย่างเขั้มขั้นเขั้มแขั็ง จะส่งผู้ลให้เกิดำเป็นกำาแพงหรือป้อมปราการต้านภัยที่จะ
เกิดำแก่พุทธอาณาจักรไดำ้ ส่วนผู้ลที่จะเป็นการรักษาสังฆ์มณฑลนั�น ย่อมเกิดำ
ตามมาจากการทำางานเป็นหน่่งเดีำยวกันขัองคณะสงฆ์์ หรืออาจมองในภาค
การปกครอง พระสงฆ์์ที่อยู่ภายใต้สังฆ์มณฑลทั�งหมดำ จะหลวมรวมกันทำางาน
เพ่่อพระศีาสนาและประชาชนอยา่งแทจ้รงิ สำาหรบัผู้ลลพัธข์ัอ้ทีส่าม ค่อเปน็การ
ป้องกนัความอบัจนขัองวดัำวาอารามนั�น อาจพจิารณาไดำท้ั�งสองดำา้น ค่อ ดำา้นที่
ทำาให้เห็นความสำาคัญขัองวัดำว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำาคัญ ค่อพระสงฆ์์ย่อม
จะแสดำงภาวะผูู้้นำาทางปัญญาให้กับประชาชนไดำ้ และเม่่อพระสงฆ์์หรือวัดำเป็น
ศีนูยก์ลางการทำางานด้ำานนี�แลว้ พทุธศีาสนิกชนทัว่ไปยอ่มจะช่วยทำานุอุปถมัภ์
วัดำวาอารามไปพร้อมกัน         
 การดำำาเนินงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ไดำ้ดำำาเนินไปใน
ช่วงระยะเวลาหน่่ง และไดำ้เล่อนจางไประยะหน่่ง แต่เม่่อทั�งภาครัฐและภาค 
คณะสงฆ์์ได้ำให้ความสำาคัญกับการขัับเคล่่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีีล 5 
หนว่ยงาน อ.ป.ต. จงึกลบัเขัา้มามีบทบาทโดำดำเดำน่อกีครั�ง โดำยหนว่ยงานภาครฐั 
ไดำใ้หค้วามรว่มม่อสนบัสนนุอยา่งเปน็รปูธรรม มกีารออกหนงัสอ่ราชการกำากบั
ถ่งสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำำาเนินกิจกรรมที่เป็นไป
ตามแนวทางขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (หน่วย อ.ป.ต.)3 
2 มนสั ภาคภมู,ิ “อ.ป.ต.ในวัดำ พอ่พระทีเ่กอ่บถูกลม่กบับทบาทขัองการอบรมพัฒนาชาวบ้าน”. [ออนไลน์]  
แหล่งที่มา: http://nadoon.msu.ac.th/~isan/isan7/cps6212.pdf. [9 ธันวาคม 2564]. 
3 [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nptlocal.go.th/files/order/20161111133009cumep.pdf, 
[10 ธันวาคม 2564].
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 พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดำสุทธิวราราม ในฐานะกรรมการการ 
ขัับเคล่่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ตามมติ 
มหาเถรสมาคม ครั�งที่ 6/25624 ไดำ้พัฒนาคู่ม่อการพัฒนาหน่วยตามมติ 
ดำังกล่าว ซึ่ึ่งระยะแรกขัองการทำางานเป็นการทบทวนเชิงกระบวนการทั�งระบบ 
โดำยเน้นการอบรมเพ่่อพัฒนาศีักยภาพพระสงฆ์์ขัองหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลทั่วประเทศี ภายใต้การทำางานคณะกรรมการอำานวยการ จึงไดำ้ 
จัดำทำาเอกสาร “การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)” 
ขัึ�นมาหน่่งชุดำ ภายใต้ความร่วมม่อขัองสถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั โดำยมสีำานักสนบัสนนุสขุัภาวะองคก์ร สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขัภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน เพ่่อวาง
กรอบแนวคิดำ และหลักการทำางานให้ชัดำเจน จึงตั�งเป็นวัตถุประสงค์หลักไว้ 5 
ประการ5 ดำังนี�
 1. เพ่่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่อาศัียใน 
ตำาบลท้องถิ่นที่ตั�งขัองหน่วยอ.ป.ต.นั�นๆ ให้ได้ำช่วยเหล่อตนเองและพัฒนา
ตนเองในทิศีทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทแวดำล้อมขัองท้องถิ่นนั�นๆ
 2. เพ่่อเป็นศูีนย์กลางประสานงานระหว่างวัดำ บ้าน และหน่วยงานที่
เกี่ยวขั้องเพ่่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
 3. เพ่่อเป็นศีูนย์รวมความคิดำขัองประชาชนทุกหมู่เหล่า เขั้าลักษณะ 
ที่ว่า “ร่วมคิดำ ร่วมทำา จะนำาชาติให้เจริญ”

4 “มติมหาเถรสมาคม ครั�งที่ 6/2562 มิติที่ 113/2562 เรื่อง ขัอความเห็นชอบแต่งตั�งคณะกรรมการ
ขับัเคล่อ่นโครงการหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)”, [ออนไลน]์, แหลง่ทีม่า: http://www.
mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/c_06280262_113... A5.pdf, 10 ธันวาคม 2564 ].
5 “พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, ค้่มือและแบบรายงานหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล 

(อ.ป.ต.), พิมพ์ครั�งที่ 4, (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 2562), หน้า 1-2.
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 4. เพ่่อเป็นศีูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดำสันติสุขั ช่วยกัน
พทิกัษร์กัษาชวีติและทรัพยส์นิขัองสมาชกิหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดำภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่่นๆ ให้เขั้าลักษณะที่ว่า “ถ่งคราวทุกขั์ช่วย
แก้ไขั ถ่งคราวสุขัสบายไม่ให้ประมาท”
 5. เพ่่อเป็นศีูนย์ร่วมขั่าวสาร เท่าทัน ฉับไว ไม่ตกหล่น ทั�งขั่าวสาร
ภายในประเทศีและภายนอกประเทศีเพ่่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขั
ปัญหาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงขัองโลกปัจจุบัน

 2.1.2 พันัธิกจิำหลกัข้องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.)

 พันธกิจร่วมกันจำานวน 8 ดำ้านสำาคัญ ไดำ้แก่ 1) ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 
2) สุขัภาพอนามัย 3) สัมมาชีพ 4) สันติสุขั 5) ศี่กษาสงเคราะห์ 6) สาธารณ
สงเคราะห์ 7) กตญัญูกูตเวทติาธรรม และ 8) สามคัค ีพนัธกิจหลกัทั�ง 8 ดำา้นนี� 
พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ6 ไดำ้สรุปสาระสำาคัญและเป้าหมายไว้ ซึ่ึ่งสามารถ
จัดำพันธกิจและสาระสำาคัญลงในตารางดำังนี�

6 “พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะเชิงพัุทธิข้องหน่วย

อบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, (นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2563), 
หน้า 53-56.
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พัันธิกิจำ สำาระสำำาคัญ

ตารางท่� 2.1 พันธกิจและสาระสำาคัญขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)

1. ศึ่ลธิรรมและวัฒนธิรรม การทำางานผู้่านกิจกรรมต่างๆ เพ่่อส่งเสริม 
ให้หน่วยงาน โดำยเฉพาะสถาบันการศี่กษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เขั้ามา
ร่วมกับหน่วยอ.ป.ต.หรือวัดำ ซ่ึึ่งจะเป็นการ
ทำางานเชิงบูรณาการกิจกรรมเพ่่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม รวมถ่งการให้ความ
สำาคัญกับการส่บทอดำประเพณีวัฒนธรรม
สำาคัญขัองท้องถิ่นให้เกิดำการเรียนรู้ชุมชน
ร่วมกัน โดำยมีเป้าหมายค่อเพ่่อยกระดำับ
คณุภาพจติใจ และปัญญา โดำยนำาองคค์วามรู ้
ทางพทุธศีาสนาสอดำแทรกในกจิกรรมตา่งๆ 
ที่หลากหลายและให้เหมาะสมกับบริบท 
ท้องถิ่นนั�นๆ

2. สำุข้ภาพัอนามัย การดำำาเนินงานที่ เ ป็นการสอดำประสาน
ระหวา่งวดัำ (อ.ป.ต.) กบัหนว่ยงานสาธารณสขุั 
และการบริการสุขัภาพ การดำำาเนินกิจกรรม
ทีเ่ปน็ไปเพ่อ่สง่เสรมิสขุัภาพ สรา้งภมิูคุ้มกนั
ทางสุขัภาวะ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายและการบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ ซ่ึึ่งด่ำงเอาแนวคิดำจาก
ธรรมนูญสุขัภาพพระสงฆ์์มาเป็นต้นแบบ
ดำ้วย โดำยมีเป้าหมายค่อให้เกิดำการดูำแล 
สุขัภาวะองค์รวมที่เกิดำจากความร่วมม่อกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวขั้องทั�งภาครัฐและภาค
ประชาสงัคม โดำยมีวดัำเป็นภาคีสำาคัญในการ
พัฒนาสุขัภาพอนามัย

3. สำัมมาชีพั การให้วัดำ หรือหน่วยอ.ป.ต. เป็นศีูนย์ยก
ระดัำบคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนตามแนว
พระพุทธศีาสนา และสอดำประสานไปกบัหลกั
ปรัชญาเศีรษฐกิจพอเพียง โดำยมีเป้าหมาย
ค่อ การพัฒนาตน เศีรษฐกิจและสังคมบน
ฐานขัองสัมมาชีพ ซึ่ื่อสัตย์สุจริต

4. สำันติสำุข้ การดำำาเนินงานโดำยมุ่งให้ชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันไดำ้อย่างสมัครสมานสามัคคี เป็นนำ�า
หน่่งใจเดำียวกัน โดำยส่งเสริมดำ้วยการอบรม
เผู้ยแผู้่ความรู้และหลักธรรมในพระพุทธ
ศีาสนา ใหส้อดำคลอ้งตอ้งกนักบัสภาพความ
เป็นอยู่ขัองประชาชนที่หลากหลาย โดำยมี
เป้าหมายค่อ การส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
คุณค่าขัองการไม่เบียดำเบียนกันและกันบน
พ่�นฐานขัองการปฏิบัติตามหลักศีีล 5

5. ศึึกษาสำงเคราะห์ เป็นการดำำาเนินงานที่ให้หน่วย อ.ป.ต. 
สามารถสนับสนุนภารกิจขัองมหาเถร
สมาคมฝ่่ายการศี่กษาสงเคราะห์ โดำย
ให้ขั่าวสารประชาสัมพันธ์พุทธศีาสนิกชน 
รวมถ่งเยาวชน มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศีาสนา โดำยมีเป้าหมายค่อ 
สนับสนุนให้เกิดำศีาสนทายาทและส่งเสริม
ให้เห็นคุณค่าแก่นแท้ขัองหลักธรรม 
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6. สำาธิารณสำงเคราะห์ เป็นการดำำาเนินงานเพ่่อผู้ลักดำันให้หน่วย
อ.ป.ต.เป็นศีนูยก์ลาง และมีบทบาทให้ความ
ร่วมม่อ ช่วยเหล่อเก่�อกูลสังคม โดำยเฉพาะ
ในภาวะเกิดำวิกฤตภัยธรรมชาติและอ่่นๆ 
โดำยมเีป้าหมายค่อ พฒันาบทบาทและความ
รว่มม่อเพ่อ่ใหพ้ระสงฆ์์มีสว่นรว่มในการดำแูล
สังคม ทั�งประสานและร่วมม่อกับภาครัฐใน
การช่วยเหล่อสงเคราะห์ประชาชน

7. กตัญญู้กตเวทิตาธิรรม เป็นการดำำาเนินงานให้อ.ป.ต.มีบทบาท
สำาคัญที่กระตุ้น ส่งเสริมคุณธรรมด้ำาน
กตัญญููกตเวทิตาธรรมให้ เกิดำขัึ� นกับ
ประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ โดำยมีเป้าหมาย 
สำาคัญค่อ สร้างและส่งเสริมให้เกิดำชุดำ
ความคิดำคำาน่งตระหนักในคุณค่าขัองการ
แสดำงออกถ่งความกตัญญููและกตเวทิตา
ธรรมทั�งในระดำับครอบครัว ชุมชน 

8. สำามัคค่ธิรรม เป็นการดำำาเนินงานให้อ.ป.ต. เป็นหน่วย 
ผู้ลักดำันขัับเคล่่อนให้ประชาชนมีแนวคิดำใน
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุั คำานง่ถง่บทบาท
หนา้ทีข่ัองตนอยา่งถกูต้องเหมาะสม รวมถง่ 
จัดำกิจกรรมเรียนรู้ที่สามารถนำาหลักธรรม
ไดำ้ซึ่ึมซึ่ับรับรู้ ตระหนักถ่งพลังสามัคคี โดำย
มีเป้าหมายสำาคัญค่อสร้างความสามัคคี
ปรองดำอง การยินดำีรับฟื้ังและไกล่เกล่ีย
ปัญหาความขััดำแย้งอย่างสันติวิธี
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 จากพันธกิจและสาระสำาคัญทั�ง 8 ดำ้านที่กล่าวข้ัางต้น หากจะประมวล
เป้าหมายให้สอดำคล้องหรือมีนัยสัมพันธ์กับการพัฒนาสุขัภาวะองค์รวม 
แนวพุทธ สามารถจัดำไดำ้ดำังตารางต่อไปนี�

ตารางท่� 2.2 เป้าหมายพันธกิจกับนัยสัมพันธ์กับสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ

เป้าหมาย นัยสำัมพัันธิ์กับสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

1 .  ดำ้ า น ศีี ล ธ ร ร ม แ ล ะ
วัฒนธรรม เป้าหมายค่อ
เพ่่อยกระดำับคุณภาพจิตใจ 
และปัญญา

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนจิต และปัญญา

2.  ดำ้ านสุขัภาพอนามัย  
เป้าหมายค่อใหเ้กิดำการดูำแล
สุขัภาวะองค์รวมที่เกิดำจาก
ความร่วมม่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขั้องทั�งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม โดำยมีวัดำ
เปน็ภาคสีำาคญัในการพฒันา
สุขัภาพอนามัย

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีล และปัญญา

3. ดำ้านสัมมาชีพ เป้าหมาย 
ค่อ การพฒันาตน เศีรษฐกจิ
แ ล ะ สั ง คมบนฐ านขัอ ง
สัมมาชีพ ซึ่ื่อสัตย์สุจริต

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีล และปัญญา
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4. ดำ้านสันติสุขั เป้าหมาย
ค่อ การเห็นคุณค่าขัองการ
ไม่เบียดำเบียนกันและกัน 
บนพ่�นฐานขัองการปฏิบัติ
ตามหลักศีีล 5

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีลและจิต

5. ดำ้านศี่กษาสงเคราะห์  
เป้าหมายค่อ เพ่่อสนับสนุน
ใ ห้ มี ศี า สนท า ย าทแล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ห็ น คุ ณค่ า 
แก่นแท้ขัองหลักธรรม 

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนปัญญา

6. ดำ้านสาธารณสงเคราะห์ 
เป้าหมายค่อ พฒันาบทบาท
และความร่วมม่อให้องค์กร
ทางพุทธศีาสนาและพระสงฆ์์
มีส่วนร่วมในการดำูแลสังคม 
ทั�งประสานและร่วมม่อกับ
ภาครัฐในการช่วยเหล่อ
สงเคราะห์ประชาชน

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีล
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7. ดำ้านกตัญญููกตเวทิตา
ธรรม เป้าหมายค่อ สรา้งและ 
ส่งเสริมให้เกิดำชุดำความคิดำ
คำาน่งตระหนักในคุณค่า
ขัองการแสดำงออกถ่งความ

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีล จิตและปัญญา

8 .  ดำ้ า น ส ามั ค คี ธ ร ร ม  
เป้าหมายค่อ สร้างความ
สามัคคีปรองดำอง การยินดำี
รับฟัื้งและไกล่เกล่ียปัญหา
ความขััดำแย้งอย่างสันติวิธี

การพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีล

 เม่่อสรุปเป้าหมายขัองพันธกิจที่ดำำาเนินการโดำยอ.ป.ต. ที่สัมพันธ์กับ 
สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ จะสังเกตได้ำว่าเป้าหมายขัองพันธกิจที่สัมพันธ์กับ
ดำ้านศีีล และปัญญา มีนัยสัมพันธ์จำานวนมาก ส่วนเป้าหมายขัองพันธกิจที่
สมัพนัธก์บัสขุัภาวะองคร์วมแนวพทุธดำา้นสมาธยิงัมีจำานวนนอ้ยอยู ่ ดำงัตาราง
สรุปต่อไปนี� 
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ตารางท่� 2.3 เป้าหมายพันธกิจกับนัยสัมพันธ์กับสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ

สำุข้ภาวะองค์รวม พัันธิกิจำ

แดนศึ่ล - สุขัภาพอนามัย 
- สัมมาชีพ 
- สันติสุขั 
- สาธารณสงเคราะห์ 
- กตัญญููกตเวทิตาธรรม 
- สามัคคีธรรม

แดนสำมาธิิ - ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 
- สันติสุขั 
- กตัญญููกตเวทิตาธรรม

แดนปัญญา - ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 
- สุขัภาพและอนามัย 
- สัมมาชีพ 
- สาธารณสงเคราะห์ 
- ศี่กษาสงเคราะห์
- กตัญญููกตเวทิตาธรรม 
- สามัคคีธรรม
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2.2 แนวคิดสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

 นิยามและข้อบเข้ต

 สขุัภาวะองค์รวมแนวพุทธ เป็นองค์ความรูท้ีส่มเด็ำจพระพทุธโฆ์ษาจารย์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ำวิสัชนาตามคำาอาราธนาขัองนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  
ณ วัดำญาณเวศีกวัน เม่่อวันที่ 26 พฤศีจิกายน 25477 ต่อคำาถามสำาคัญ 
เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสุขัภาวะตามแนวพุทธ แต่เน่�อความว่าดำ้วยสุขัภาวะ
องค์รวมนี� สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดำ้เคยแสดำงไว้ในหลาย
วาระโอกาสแล้ว ซ่ึึ่งมีสาระที่เกี่ยวกับความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบ 
กระบวนการพัฒนา เป็นต้น 
 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)8 ได้ำทำาความเขั้าใจคำาว่า  
“สุขัภาวะ” กับ “สุขัภาพ” ร่วมกัน ซึ่ึ่งมีขั้อปลีกย่อยบางประเดำ็นที่ควรทำา 
ความเขั้าใจโดำยที่คำาว่า สุขัภาพ มีความหมายแคบกว่า ส่วนคำาว่า สุขัภาวะนั�น 
มีความหมายที่ครอบคลุมกว่า และเป็นคำาที่ส่่อความหมายที่ใกล้กับความสุขั 
มากขัึ�นด้ำวย จากที่เคยพูดำว่ามีสุขัภาพดีำ ค่อมองในแง่ร่างกายแขั็งแรงไม่มี 
โรคภยัไขัเ้จบ็ ไมม่ทุีกขั ์แตใ่หบ้อกเพ่ิมเตมิไปวา่นอกจากไม่มทีกุขัแ์ลว้ ใหม้องว่า 
มีสุขัด้ำวย เน้นไปที่ภาวะที่เป็นสุขัดำ้วยซึ่ึ่งเป็นดำ้านหน่่งขัองภาวะที่สมบูรณ์ขัอง 
ความสุขัเพราะภาวะที่เป็นสุขัมี 4 ดำ้านดำ้วยกัน เม่่อลักษณะทั�ง 4 ดำ้านปรากฏ
ก็จะกลายเป็นภาวะที่เป็นสุขัอย่างสมบูรณ์ แต่หากแม้ปรากฏเพียงด้ำานใดำ 
ดำ้านหน่่งก็เป็นสุขัไดำ้ ดำังลักษณะภาวะแห่งสุขัทั�ง 4 ดำ้าน ดำังต่อไปนี�

7 แนวคิดำเร่ืองสุขัภาวะองค์รวมนี� สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เม่่อครั�งดำำารงสมณศีักดำิ�  
ที่พระธรรมปิฎก เคยแสดำงความคิดำเห็นประกอบการพิจารณาในคราวเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.สุขัภาพ 
แห่งชาติ ซึ่ึ่งนายแพทย์ บรรจบ ชุณหสวัดำิกุล เป็นผูู้้ขัอความเมตตานุเคราะห์ให้วิสัชนาในประเดำ็นที่ 
ซึ่ับซึ่้อนเรื่องจิต และจิตวิญญาณ ตามหนังส่อ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 ดำูรายละเอียดำเพิ่มเติมที ่
พลินี เสริมสินศีิริ, จำากสำุข้ภาพัทางจิำตวิญญาณ สำ้่ สำุข้ภาพัทางปัญญา. (กรุงเทพมหานคร : 
สำานักงานปฏิรูประบบสุขัภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2546), หน้า 56-67.
8 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 9-16.
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 1. ด�านความเสำรี (วิมุตติ) ค่อความปลอดำโปร่งโล่งเบา ความเป็น 
หลดุำพน้ เป็นอสิระ ไมถ่กูปดิำกั�น บบีคั�น ไมต่ดิำขัดัำคับขัอ้ง เป็นภาวะทีเ่ม่่อบคุคล
ไม่ถกูมัดำ จะไม่อ่ดำอัดำ ไม่ถกูบีบอัดำ กดำทับ แตจ่ะสามารถเคล่อ่นไหวไปมาอยา่ง
อสิระและเปน็ไปตามทีต่นตอ้งการ อาการเคล่อ่นไหวไปมาไดำต้ามทีต่นตอ้งการ
นั�น ตรงกับศีัพท์ทางพระว่า “เสรี สยังวสี” 
 2. ด�านความสำงบ (สำันติ) ค่อภาวะที่ปราศีจากความร้อนรน
กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย พลุ่งพล่าน ไม่มีสิ่งใดำรบกวนทั�งทางกาย
และใจ ไม่มีอะไรมาทำาให้ระคายเค่อง เป็นภาวะที่ประณีต
 3. ด�านความสำะอาด (วิสำุทธิิ) ค่อความบริสุทธิ�ผู้่องใส ไม่เลอะเทอะ
เปรอะเป้�อน ไม่มีความขัุ่นมัวเศีร้าหมอง ซึ่ึ่งเป็นภาวะทางจิตใจที่สำาคัญ ไม่ใช่
หมายเพียงความหมดำจดำสะอาดำดำ้านวัตถุแต่หมายรวมถ่งดำ้านจิตใจ
 4. ด�านความสำว่าง (วิชชา) ค่อ ความกระจ่างแจ้งชัดำ แจ่มชัดำ  
มองเห็นชัดำเจนทั่วตลอดำ ซึ่ึ่งเป็นลักษณะขัองปัญญา
 ภาวะแห่งสุขัทั�ง 4 ดำ้านนี�เป็นอาการแห่งความสุขัซึ่ึ่งมีองค์ประกอบ
หลายด้ำาน ซ่ึึ่งองคป์ระกอบแตล่ะข้ัอจะสัมพนัธก์นัเชือ่มโยงกนัไป ค่อเม่อ่บคุคล
มภีาวะไรก้ารถกูกดำทบั บบีคั�น (วมิตุต)ิ กจ็ะปราศีจากความพลุง่พลา่น กระสบั
กระส่าย ไม่มีอะไรมารบกวนให้ขัุ่นมัว (สันติ) ซ่ึึ่งเป็นภาวะที่สะอาดำ หมดำจดำ 
สดำใส (วิสุทธิ) และเม่่อภาวะจิตใจที่สะอาดำ สดำใสไม่หม่นมัว ย่อมมองเห็น 
สิง่ตา่งๆ แจ้งชดัำ (วชิชา) ในแตล่ะลกัษณะลว้นแตเ่ปน็ดำา้นแหง่ความสขุั ซ่ึึ่งเม่อ่
รวมกันเป็นหน่่งแล้วจึงเป็นภาวะสุขั (สุขัภาวะ) ที่สมบูรณ์ ภาวะแห่งสุขั หรือ 
สขุัภาวะ จงึเป็นนยิามทีอ่าศัียองค์ประกอบทั�ง 4 ดำา้นรว่มกนั หรอืเป็นองค์รวม
ชนิดำหน่่งแห่งการทำาให้ความสุขัเกิดำขัึ�น 
 สุขัภาวะองค์รวม จึงเป็นกระบวนดำำาเนินชีวิตที่เป็นธรรมชาติ หรือ
เป็น “องค์รวมขัองชีวิต” ซ่ึึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ขัองเหตุปัจจัยอย่างเป็น
ปกติ สุขัภาวะองค์รวมหรือกระบวนการดำำาเนินชีวิตที่จะเกิดำขัึ�นต้องอาศีัยการ
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ประสานสมัพนัธอ์ยา่งกลมกลน่ขัองสิง่ทีเ่รยีกวา่ ชวีติ 3 แดำน ไดำแ้ก ่1) แดำนศีลี  
2) แดำนภาวะจิต 3) แดำนปัญญา ซึ่ึ่งเรียกรวมว่า “ไตรสิกขัา” นั่นเอง9  
 สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ จึงหมายถ่ง ชีวิตซึ่ึ่งเป็นที่รวมขัอง 
องค์ประกอบย่อยต่างๆ ที่ก่อรูปและสัมพันธ์กับกระบวนดำำาเนินชีวิต ซึ่ึ่งในที่นี�
ค่อความสัมพันธ์อย่างกลมกล่นขัององค์ร่วมชีวิต 3 แดำน

2.3 กระบวนการพััฒนาสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

 มีคำาสำาคัญ 2 คำา ในกระบวนอธิบายกระบวนการพัฒนาสุขัภาวะองค์
รวมแนวพุทธที่สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถ่งค่อ คำาว่า 
“องค์รวม” และองค์ร่วม คำาว่าองค์รวม หมายถ่งความเป็นชีวิตที่เป็นองค์
รวมในตัวเอง ไม่ว่าจะมองแยกตามคำาเรียกต่างๆ เช่น แยกเป็นรูปกับนาม 
แต่ก็เป็นคำาเรียกในนามเอกพจน์ค่อ “นามรูป” หรือจะแยกออกเป็นกายกับใจ 
หรอืขันัธ ์5 กร็วมอยูใ่นองคร์วมค่อ “ชวีติ” และสขุัภาวะทีเ่ป็นองคร์วมขัองการ
ดำำาเนินชีวิตจะเกิดำขัึ�นก็ต่อเม่่อดำำาเนินสัมพันธ์ไปพร้อมกับองค์ร่วมใน 3 แดำน
ที่ประสานลงตัวและกลมกล่นไม่ขััดำแย้งกัน หรืออาจจะกล่าวไดำ้ว่า องค์รวมก็
ค่อชีวิตและการดำำาเนินชีวิตที่มีการเคล่่อนไหว ส่วนคำาว่า องค์ร่วม หมายเอา 
ระบบความสัมพันธ์ที่ชีวิตต้องไปเกี่ยวขั้องเพ่่อให้ประสานกลมกล่นกันไป
ดำ้วยดำี จึงเรียกส่วนที่ชีวิตจะที่ต้องเดิำนไปหรือพัฒนาไปอย่างบูรณาการใน 3 
แดำน จึงจะถ่อว่าบรรลุสุขัภาวะ ซึ่ึ่งไดำ้แก่ 1) แดำนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม  
2) แดำนแห่งจิตใจ และ 3) แดำนแห่งปัญญา ที่ไม่เพียงเห็นว่าเป็นองค์ประกอบ
เท่านั�น แต่ค่อแดำนหรือองค์ประกอบร่วมที่มนุษย์ต้องฝ่ึกฝ่นพัฒนาศี่กษาให้
ลงตัว สมดำุล เพ่่อบรรลุสุขัภาวะ 
9 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : 
บริษัท พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 25-26, 39-40; สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
ตามพัระใหม่ไปเรียนธิรรม ภาค 1-3 (ตอน 1-21 ใน 60 ตอน), (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์
ผู้ลิธัมม์, 2559), หน้า 23. 
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 การบรรลเุป้าหมายขัองสขุัภาวะองคร์วมแนวพุทธ ในทศัีนะขัองสมเด็ำจ
พระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ค่อต้องใช้หลักไตรสิกขัาไปเสริมสร้างให้
สมบรูณ ์หรอืใหเ้ปน็อยูแ่ละดำำาเนนิไปดำว้ยดำใีนโลก และในทา่มกลางสิง่แวดำลอ้ม
ที่มนุษย์เกี่ยวข้ัอง โดำยเรียกชื่อหลักไตรสิกขัาซ่ึึ่งเป็นองค์ร่วมแห่งระบบการ
ดำำาเนนิชีวติเพ่อ่บรรลุสขุัภาวะว่า “การดำำาเนนิชีวติ 3 แดำน”10 ซ่ึึ่งเป็นองคป์ระกอบ 
ร่วมที่จะเสริมสร้างให้องค์รวมขัองชีวิตเป็นองค์รวมการดำำาเนินชีวิตที่ดำี หรือที่
มีสุขัภาวะนั่นเอง ซึ่ึ่ง 3 แดำนนั�น ไดำ้แก่ 1) แดำนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม 
2) แดำนจิตใจ และ 3) แดำนปัญญา โดำยที่แต่ละแดำนนั�นจะอธิบายภายใต้ 
หลักธรรมสำาคัญค่อไตรสิกขัา ดำังนี�

10 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 26-39.
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 2.3.1 องค์ร่วมแดนท่� 1 ความสำัมพัันธิ์กับสำิ�งแวดล�อม/การติดต่อ

สำื�อสำารกับโลก-เสำริมสำร�างด�วยสำ่ลสำิกข้า

 ในแดำนนี�ค่อการติดำต่อส่อ่สารสมัพนัธ์กบัสิง่แวดำล้อมซึ่ึง่มนษุย์จะตอ้งใช้
อนิทรียต์า่งๆ หรือผู้สัสทวารทางตา ห ูจมูก ลิ�น กาย ใจ และการแสดำงออกเป็น
พฤติกรรม หรือกรรมทวาร ค่อ กายลงม่อทำา วาจาเปล่งออกเป็นคำาพูดำ จิตใจ
เป็นเรื่องความคิดำ อีกทั�งต้องฝ่ึกหัดำพัฒนาปรับตัวอยู่ตลอดำเวลา จึงเรียกว่า 
เป็นแดำน “ศีีล”11 ซ่ึึ่งการติดำต่อส่่อสาร หรือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมนี�  
ยังสามารถแยกย่อยออกไปอีก 2 ดำ้าน ไดำ้แก่ 
 1) สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ (ธรรมชาติ วัตถุสิ่งขัอง เทคโนโลยี) หรือ
เรยีกว่าสิง่แวดำล้อมทางวตัถุ รวมถง่ปัจจยั 4 และสิง่ทั�งหลายทีมี่อยูใ่นธรรมชาติ
 2) สิ่งแวดำล้อมทางสังคม (มนุษย์ร่วมโลก) ในความหมายเดำิมทาง
พระพุทธศีาสนารวมถ่งสัตว์ทั�งหลายดำ้วย12

 การปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดำล้อมทั�งสองดำา้นนี� เป็นการพูดำถง่ “เครือ่งม่อ 
การพัฒนาชีวิต” มากกว่าการอธิบายในรายละเอียดำว่าสิ่งแวดำล้อมทั�งทาง
กายภาพและทางสงัคมนั�นประกอบด้ำวยอะไรบ้าง เป็นการมองในแงก่ารฝึ่กหัดำ
พฒันา หรอืค่อการใชอ้นิทรยี ์6 และกายวาจาไปสมัพนัธก์บัสิง่แวดำล้อมทั�งสอง
ดำ้านอย่างถูกต้อง โดำยเน้นไปที่การฝ่ึกหัดำพัฒนาเพ่่อส่่อสารกับโลกได้ำอย่าง 
ถกูตอ้ง หรอืค่อการพฒันาการดำำาเนนิชวีติดำว้ยหลกัแหง่ “ศีลี” หรอื “จิตตสกิขัา” 
ซึ่ึ่งรวมอยู่ในหมวดำศีีล 4 หมวดำ ดำังนี�13

11 พลินี เสริมสินศีิริ, จำากสำุข้ภาพัทางจำิตวิญญาณ สำ้่ สำุข้ภาพัทางปัญญา. (กรุงเทพฯ : สำานักงาน
ปฏิรูประบบสุขัภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2546), หน้า 62; สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 40.
12 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 7.
13 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 75-94.
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  1) ใช้้อิินทรีีย์์ให้้เป็็น (อินทรียสังวร) การใช้อินทรีย์เป็น เน้นที่มนุษย์
รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตาดำู หูฟื้ัง ไม่หลงเสพหลงใหลจนเสียโอกาสในการพัฒนา   
การสัมผู้สัสัมพนัธ์กับสิง่แวดำล้อม ทีเ่ป็นวัตถ ุเทคโนโลยีจงึตอ้งรูเ้ทา่ทนั ใช้ไอที
ให้เป็นความรู้ เกิดำปัญญา แม้จะใช้เพ่่อประโยชน์บันเทิงซึ่ึ่งเป็นเป้าหมายรอง 
แตต่อ้งใชส้ตติรกึตรองและเทา่ทันดำว้ย เชน่ การดูำทวีทีีจ่ะได้ำประโยชน ์ควรถาม
ตนเองว่าดำูแล้วจะเกิดำประโยชน์หรือไม่ ให้แง่คิดำอะไรที่นำามาใช้แก้ปัญหา หรือ
พอจะพัฒนาชีวิตไดำ้บ้าง ในแง่นี� ค่อการใช้อินทรีย์อย่างมีสติครองใจ ใช้ไปใน
ทางบวก ไม่ใช้ไปให้เกิดำความรู้ส่ก อารมณ์ฝ่่ายลบ เสียสุขัภาพ จะกลายเป็น
ความสัมพันธ์ที่เสียหายและเสียโอกาสพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม
 โดำยสรุปการดำำาเนินชีวิตท่ีต้องการการส่่อสารกับโลกหรือการสัมพันธ์
กบัสิง่แวดำล้อม หรอืการปฏบิตัติอ่สิง่แวดำล้อมใหถ้กูตอ้งทั�งสองดำา้นด้ำวยการใช้
อนิทรยีใ์หเ้ป็นนั�น จงึไม่เป็นเพยีงการใชอิ้นทรยีเ์พ่อ่เสนอสนองตอ่ความบนัเทงิ
เรงิใจขัองตนเทา่นั�น แตเ่ป็นการใช้เพ่อ่ขัา้มไปสูข่ัั�นปัญญา ดำงัทีส่มเดำจ็พระพุทธ
โฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เปรียบเทียบการใช้อินทรีย์ไว้ 2 แบบ14 ไดำ้แก่
 (1) การใช้อินทรีย์เชิงปัญญา ค่อใช้เพ่่อให้เกิดำการเรียนรู้ ใช้แล้วได้ำ
สุขัภาพจิตเชิงบวก มีความสดำชื่น เบิกบาน เกิดำความเมตตา ปรารถนาดำี 
รักพ่อแม่ พี่น้อง มิตรสหาย ให้ความร่วมม่อสมัครสมาน ช่วยเหล่อกันและกัน
 (2) การใช้อินทรีย์เชิงตัณหา ค่อใช้เพียงเพ่่อสนองต่อความรู้ส่กชอบใจ 
ไม่ชอบใจ ติดำอยู่แค่ความรู้ส่ก พอใจก็ชอบ ไม่พอใจก็ขััดำเค่องเกลียดำชัง ซึ่ึ่งไม่
ทำาให้เกิดำการเรียนรู้ ไม่ช่วยให้ชีวิตพัฒนาเพิ่มเติม หาคติที่เปน็ประโยชน์ไม่ไดำ้ 
ไม่เขั้าใจโลกและชีวิตเพิ่มขัึ�น
 เม่่อรวมเป็นหลักปฏิบัติสำาคัญต่อเรื่องอินทรียสังวร ค่อ
 ก. พิจารณาเล่อกเฟื้้นสิ่งที่จะดำู ฟื้ัง เป็นต้น
 ขั. ดำู ฟื้ัง เป็นต้น อย่างมีสติ
14 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 79.
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 ค. ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง15

 การใช้อินทรีย์ค่อตา หู เป็นต้นนี� ไม่เพียงแค่ไดำ้เล่อกเฟื้้นมาเท่านั�น แต่
ต้องใส่ใจไตร่ตรองกับสิ่งนั�นอย่างมีสติ และไม่หลงใหลจนกลายเป็นบันเทิง 
เริงรมย์ แต่ให้ก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เสพบริโภคได้ำ แก้ปัญหาได้ำ 
ไม่ใช่เพิ่มปัญหาหรือสร้างปัญหาขัึ�นมาใหม่
 2) กิิน-ใช้้ให้้เป็็น (ปัจจัยปฏิเสวนา) ปัจจัยปฏิเสวนา หมายถ่ง การใช้
ปัญญาทำาความเขัา้ใจแลว้จงึคอ่ยบรโิภคปจัจยัใหไ้ดำผู้้ลตรงพอดำกีบัคณุคา่แท1้6 

 การใช้ปัญญาก่อนการเสพบริโภค หรือใช้สอยปัจจัย 4 รวมถ่งการใช้
เทคโนโลยดีำว้ย เนน้ทีท่ำาใหเ้กดิำความพอดำ ีรูจั้กประมาณ และเป็นไปเพ่อ่เก่�อกลู
ต่อการพัฒนาชีวิต หรือกิน-ใช้ให้เป็น กินเสพบริโภคด้ำวยปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม มุ่งไปท่ีคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียม พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)17 ไดำ้นิยามไว้ดำังนี�ว่า
 คณุคา่แท้ ในทีน่ี�หมายถง่ คณุค่าหรอืประโยชนข์ัองสิง่ต่างๆ ทีไ่ม่เพยีง
สนองตอบตอ่ความตอ้งการขัองตนเทา่นั�น แตเ่ปน็คณุคา่หรอืประโยชนท์ีจ่ะนำา
มาใช้แก้ปัญหา เพ่่อการดำำารงชีวิตที่ดำี หรือเพ่่อประโยชน์สุขัทั�งสำาหรับตนและ
บุคคลอ่่น
 คุณค่าเทียม หรือคุณค่าพอกเสริม หมายถ่ง ความหมาย คุณค่า หรือ
ประโยชน์ขัองสิ่งที่จะนำามาพอกเพิ่มให้แก่มนุษย์ เพ่่อเสพเสวย เพ่่อเสริมราคา 
ซึ่ึ่งอาศีัยตัณหาเป็นตัวตีตราให้ราคาค่างวดำ มุ่งอวดำแสดำงฐานะ เป็นต้น
 การที่มนุษย์ถูกตัณหากำาหนดำพฤติกรรม เป็นลักษณะขัองการมุ่งรับใช้
ความตอ้งการขัองตนเองทีจ่ะเสพเสวย ซึ่ึง่มกัจะเกนิเลย หรอืไมก่ข็ัาดำหยอ่นไป 

15 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 8.
16 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, หน้า 10.
17 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย, พิมพ์ครั�งที่ 35, (กรุงเทพฯ :  
สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2555), หน้า 646, 750.
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เกิดำภาวะไม่พอดำีระหว่างการกระทำากับผู้ลที่พ่งประสงค์ กลายเป็นทาสรับใช้
ขัองตณัหาไป และผู้ลทีเ่กดิำขัึ�นกจ็ะบกพรอ่งหรอืไม่กก็อ่โทษตามมา เชน่ การรบั
ประทานอาหารทีอ่ร่อยทีม่ากเกินไป ยอ่มเกิดำปัญหากบัทอ้ง เกิดำผู้ลแก่ร่างกาย 
สุขัภาพร่างกายก็พลอยได้ำรับผู้ลกระทบไปดำ้วย เพราะสูตรขัองตัณหามีอยู่ว่า 
“ยิ่งไดำ้เวทนาอร่อยๆ ก็ยิ่งทำาๆ” หรือในทางตรงขั้ามค่อ “ถ้าไม่ไดำ้เวทนาอร่อย 
ก็ไม่ทำา-(ไม่รับประทาน-ผู้้�วิิจััย)”18   
 เม่่ อ ร วม เ ป็นหลั กปฏิ บั ติ สำา คัญต่ อ เ รื่ อ งก า ร กิน - ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น  
(ปัจจยปฏิเสวนา) สามารถปฏิบัติตามแนวทางดำังนี�19 
 ก. ตระหนกัวา่การมี-การใช้-การบริโภค มใิชจ่ดุำหมายขัองชวีติ แตเ่ป็น
ปัจจัยช่วยเก่�อหนุนให้เราพัฒนาชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขัที่สูงยิ่งขัึ�นไป
 ขั. รู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงขัองการบริโภคใช้สอย 
 ค. พิจารณาจัดำสรรควบคุมให้ไดำ้ปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติ 
สิ่งบริโภคที่พอดำีกับความต้องการ ให้ส่งเสริมสุขัภาพ
 ง. สามารถละเว้นหรอืเลิกเสพบริโภคสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน ์ไม่เก่�อหนนุ
ชีวิต หรือสิ่งที่ทำาลายสุขัภาพ เป็นต้น
 ดำงันั�น มนษุยซ่ึ์ึ่งเป็นสิง่แวดำล้อมซ่ึึ่งกนัและกัน จงึควรตระหนักเรือ่งการ
กิน การใช้สอยที่เก่�อหนุนต่อการดำำารงชีวิต พิจารณาเห็นคุณค่าที่แท้จริงก่อน 
และไม่เป็นการเสพการบริโภคที่กระทบตนและสังคมค่อเพ่่อนมนุษย์ดำ้วยกัน
 3) ม่อาชีพัสำุจำริต (สัมมาอาชีวะ) ค่ออาชีพสุจริต หรือ “หากินให้เป็น
สมัมา”20 เป็นศีลีลักษณะหน่ง่ทีห่มายถง่การหาเลี�ยงชพีโดำยชอบธรรม เป็นการ
ประกอบอาชีพการงานที่ถูกต้อง หรือเป็นอาชีพที่ไม่เบียดำเบียน ไม่ก่อความ

18 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย, หน้า 991.
19 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 10-11.
20 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพรีะให้ม่ไป็เรีีย์นธรีรีม ภาค 1-3 (ตอิน 1-21 ใน 
60 ตอิน), (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2559), หน้า 38.
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เด่ำอดำร้อนแก่เพ่่อนมนุษย์และสังคม อาชีพกับชีวิตเป็นคำาเดีำยวกัน มีสาระ
เดำยีวกัน ดำงันั�น การใช้เวลาส่วนใหญไ่ปกับการประกอบอาชีพให้ถ่อว่าเปน็การ
พัฒนาชีวิตไปพร้อมกัน ไม่เพียงแค่ให้อาชีพนำามาซ่ึึ่งเงินทอง แต่ให้ถ่อเป็น
สนามพัฒนาตัวเองดำ้วย
 ในความหมายทางธรรม สมัมาชพี ไม่ได้ำหมายเพยีงการลงม่อลงแรงเพ่อ่
แลกกับผู้ลผู้ลิตที่ไดำ้มาเป็นเครื่องยังชีพโดำยชอบธรรมเท่านั�น แต่หมายความ
ล่กไปถ่งการทำาหน้าที่ การประพฤติ การดำำารงตนในทางที่เหมาะสมถูกต้อง 
ดำีงามดำ้วย เช่น พระสงฆ์์ที่บำาเพ็ญสมณธรรมและไดำ้รับปัจจัย 4 เรียกว่า
เป็นสัมมาชีพสำาหรับพระภิกษุ การที่บุตรธิดำาประพฤติดำำารงตนในทางที่ดำี  
ไม่ทำาใหพ้อ่แมห่นกัใจลำาบากใจ กเ็รยีกว่าเป็นสมัมาชพีสำาหรบัผูู้เ้ป็นลูก21 อาชพี 
ที่เป็นสัมมาชีพพ่งมีลักษณะสำาคัญตามที่พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)22 
รวบรวมไว้ดำังนี�
 ก. เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดำเบียน ไม่ก่อเวรภัย หรือสร้างความ 
เดำ่อดำร้อนเสียหายแก่ผูู้้อ่่นและสังคม
 ขั. เป็นอาชีพการงานที่เป็นไปเพ่่อช่วยแก้ไขัปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิต
และสังคมในแง่มุมใดำแง่มุมหน่่ง
 ค. เป็นอาชีพการงานที่ช่วยเสริมพัฒนาให้ผูู้้ประกอบอาชีพเจริญ
งอกงามทั�งดำ้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
 ง. เป็นอาชีพการงานที่ไม่ทำาลายคุณค่าขัองชีวิต ไม่ทำาให้คุณภาพชีวิต
เส่่อมเสีย แต่ทำาให้ชีวิตมีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ
 จ. เปน็อาชีพการงานที่พ่ง่ตนเองและไดำม้าซึ่ึง่ปจัจยัยังชีพดำว้ยแรงกาย  
สติปัญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและทักษะขัองตน อีกทั�งทำาให้

21 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย, พิมพ์ครั�งที่ 35, (กรุงเทพฯ :  
สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2555), หน้า 733.
22 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, หน้า 9.
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ตนไดำ้ฝ่ึกฝ่นพัฒนาฝ่ีม่อ ความเชี่ยวชาญจัดำเจนในทางสร้างสรรค์ยิ่งขัึ�นไป
 ดัำงนั�น ศีีลในหมวดำว่าดำ้วยสัมมาชีพที่จะส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดำล้อมจึงหมายถ่งการที่บุคคลประกอบอาชีพในทางสุจริต และดำำารงตน
ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
 4) อย้ร่ว่มสำงัคมอยา่งมว่นิยั (วนิยับญัญตั)ิ วนิยับญัญตัใินศีลีหมวดำที่ 
4 ที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมนี� หมายถ่งศีีลประเภทที่
เปน็ขัอ้บญัญตัเิพ่อ่เปน็แบบแผู้นสำาหรบัการอยูร่ว่มกนัในชมุชน หรอืในสงัคม23  
ซึ่ึ่งกินความรวมถ่งการจัดำสรรสภาพแวดำล้อมทั�งทางวัตถุและสังคม เพ่่อมิให้ 
เอ่�อต่อการทำาสิ่งที่ไม่ดำี และส่งเสริมให้ทำาความดีำ โดำยหลักการค่อการย่ดำ 
กฎเกณฑ์กติกาขัองสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยระดำับใดำ ตั�งแต่ ชุมชน องค์กร 
หรือสถาบัน ทั�งนี�เพ่่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกัน และอยู่ดำ้วยกัน
อย่างสันติ เกณฑ์เหล่านี�เรียกด้ำวยศัีพท์ทางพระพุทธศีาสนาว่า “ศีีล” ดำังที ่ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)24 กล่าวว่า

23 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 92.
24 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย, พิมพ์ครั�งที่ 35, (กรุงเทพฯ :  
สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2555), หน้า 547.

...เฉพาะอย่างย่�ง การจััดระเบีียบีชีีวิิต จััดระบีบีสัังคม และ
จััดการก่จักรรมก่จัการ โดยจััดตั�งชีุมชีน องค์กร หรือสัถาบีัน 
วิางระบีบี กำาหนดโครงสัร�าง ตราหลักเกณฑ์์ กฎข้�อบีังคับี 
บีทบัีญญัต่ต่างๆ เพ่�อควิบีคุมควิามประพฤต่ข้องบีุคคล จััด
ก่จัการข้องสั่วินรวิม สั่งเสัริมควิามอย้่ร่วิมกันด�วิยดี
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 การรกัษาศีลี หรอืรกัษาวนิยัในหมวดำนี�เทา่กบัเปน็แมบ่ทขัองชุมชน เปน็
วินัยแม่บทขัองสังคมคฤหัสถ์ และวินัยแม่บทพ่�นฐานที่สุดำค่อ “ศีีล 5” ซึ่ึ่งเป็น
บรรทัดำฐานท่ีทำาให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์ดำิรัจฉาน สามารถอยู่ร่วมกัน 
สร้างสรรสังคมให้มีสันติสุขั และปฏิบัติตามวินัยแม่บทส่วนใหญ่ลงไป เช่น 
กฎหมาย ตั�งแตร่ฐัธรรมนญูลงมา จรรยาบรรณวชิาชพี เชน่ จรรยาบรรณแพทย์ 
จรรยาบรรณข้ัาราชการ25 แตก่ารรักษาวนิยัแมบ่ทนี� ใหถ้อ่วา่เป็นโอกาสพัฒนา
ชีวิตขัองตนเองดำ้วย หากบ้านเม่องขัาดำคนรักษาระเบียบวินัย อาชญากรรม  
ภยัอนัตรายยอ่มเกดิำขัึ�นได้ำง่าย ไม่มกีารไว้วางใจซึ่ึง่กนัและกัน เม่่อสถานการณ์
เป็นเช่นนี� การดำำาเนินกิจกรรมต่างๆ ย่อมติดำขััดำไม่พัฒนา สังคมก็ไม่พัฒนา
 ดำังนั�น วินัยบัญญัติ ในท่ีนี�ค่อหลักสากลที่เป็นกลาง เป็นการจัดำสรร
โอกาสทีจ่ะดำำาเนินชวีติใหบ้รรลเุป้าหมายได้ำ หรอืทำาใหส้งัคมทีอ่ยูร่่วมอาศัียนั�น
เป็นไปอย่างปกติสุขั ไม่มีการเบียดำเบียนกัน 
 องค์ร่วมแดำนที่ 1 ซ่ึึ่งได้ำแก่แดำนศีีลทั�ง 4 หมวดำนั�น จึงเป็นแดำนที่
เกี่ยวขั้องกับการดำำาเนินชีวิตและพัฒนาชีวิตไปพร้อมกันและเกี่ยวขั้องกับ 
สุขัภาวะองค์รวมค่อชีวิตเพ่่อที่จะสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมที่รายล้อมตัวเรา  
โดำยสาระค่อการฝ่ึกหัดำพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาให้ถูกต้องและไดำ้
ผู้ลออกมาดำี ซึ่ึ่งหมายถ่งการทำาให้ชีวิตมีความสุขัดำ้วยศีีล-สีลสิกขัา นั่นเอง

 2.3.2 องค์ร่วมแดนท่� 2 แดนแห่งจิำตใจำ/ความร้�สำึกนึกคิด- 

เสำริมสำร�างด�วยจำิตตสำิกข้า

 คุณสมบัติและอาการท่ีเป็นไปภายในจิตใจ ค่อความตั�งใจ แรงจูงใจ 
ความรู้ส่ก ซ่ึึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบ่�องหลังที่ทำาให้มนุษย์ต้องติดำต่อสัมพันธ์กับ 
สิง่แวดำลอ้ม รวมถง่พฤตกิรรมทีแ่สดำงออก อาการเหลา่นี�เปน็ดำา้นขัองจติทีต่อ้ง

25 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 7-8.
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ฝ่ึกหัดำพัฒนาเช่นกัน เรียกว่าเป็นแดำน “สมาธิ”26 หรือจิตตสิกขัา ดำ้านที่ต้องใช้
สมาธ ิทีมี่เจตนาจงใจเปน็ตวัทำาการ ซึ่ึง่ตอ้งบรหิารจติใจใหมี้ภาวะจติเปน็บวก 
ซึ่ึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 ดำ้าน27 ดำังนี� 
 1. ด�านคุณภาพจัิต-ดีงาม 
การพัฒนาคุณธรรมซ่ึึ่งส่งผู้ลต่อคุณภาพขัองจิตใจ เป็นคุณสมบัติที่จะช่วย
เสริมสร้างให้จิตใจดำีงาม สูง ประณีต ประเสริฐ ซึ่ึ่งประกอบดำ้วยคุณธรรมหรือ
ความดำี เช่น
 - เมตตา ค่อ ความรักความปรารถนาดำี เป็นมิตร อยากให้ผูู้้อ่่นเป็นสุขั 
ใฝ่่ทำาประโยชน์แก่ผูู้้อ่่น
 - กรุณา ค่อ ความสงสาร อยากช่วยเหล่อผูู้้อ่่นให้พ้นจากความทุกขั์ 
 - มุทิตา ค่อพลอยยินดีำ ในเม่่อผูู้้อ่่นอยู่ดีำมีสุขั  พร้อมที่จะสนับสนุน 
ส่งเสริมผูู้้ประสบความสำาเร็จหรือก้าวหน้าในการทำาสิ่งที่ดำีงาม
 - อุเบกขัา ค่อ ความมีใจเป็นกลางเพ่่อรักษาธรรม มีจิตใจเที่ยงตรง 
พิจารณาเห็นสัตว์เป็นไปตามกฎแห่งกรรม และพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามธรรม
 - จาคะ ค่อ ความมีนำ�าใจเสียสละ เอ่�อเฟื้้�อเจือจาน ไม่เห็นแก่ตัว
 - กตญัญูกูตเวทติา ค่อ ความรูจั้กคณุคา่ในสิง่ทีผูู้่้อ่น่ทำาใหแ้ละแสดำงออก
หรือตอบแทนให้เห็นถ่งการรู้คุณค่านั�น
 - หิริ ค่อ ความละอายบาป ละอายใจที่จะกระทำาความชั่ว
 - โอตตัปปะ ค่อ เกรงกลัวต่อบาป ความชั่ว กลัวการทุจริต

26 พลินี เสริมสินศีิริ, จำากสำุข้ภาพัททางจำิตวิญญาณ สำ้่ สำุข้ภาพัทางปัญญา. (กรุงเทพฯ : สำานักงาน
ปฏิรูประบบสุขัภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2546), หน้า 62.
27 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, หน้า 11-13; สมเดำ็จ
พระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย 
จำากัดำ, 2557), หน้า 35.



| 53

 - คารวะ ค่อ ความเคารพ ใส่ใจให้ความสำาคัญต่อสิ่งขัอง ต่อบุคคล
ตามความเหมาะสมถูกต้อง
 - มัทวะ ค่อ ความอ่อนโยน อ่อนน้อม สุภาพ ไม่กระดำ้าง
 2. ด�านสัมรรถภาพจัิต-เข้�มแข้็ง
 การพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพขัองจิตใจ เป็นการสร้าง
คุณสมบัติที่ทำาให้จิตใจมีความเข้ัมแขั็ง หนักแน่นม่ันคง แกล้วกล้าสามารถ  
มีความจริงใจจริงจัง ประกอบดำ้วยคุณธรรมต่างๆ เช่น
 - ฉันทะ ค่อ ใฝ่่รู้ใฝ่่สร้างสรรค์ อยากรู้ความจริง ใฝ่่ทำาสิ่งดำีงามให้ลุผู้ล 
 - วิริยะ  ค่อ ความเพียร บุกฝ่่าไปขั้างหน้า เอาธุระ ไม่ยอมทอดำทิ�งภาระ
หน้าที่
 - อุตสาหะ  ค่อ ความขัยัน สู้บากบั่น ไม่ท้อถอย
 - ขัันติ ค่อ ความอดำทน เขั้มแขั็ง หนักแน่น มั่นคง
 - จิตตะ ค่อ ความมีใจ ใส่ใจจดำจ่อ อุทิศีให้กับหน้าที่การงานที่ทำา 
 - สัจจะ ค่อ ตั�งใจจริง มั่น แน่วแน่ ไม่เหยาะแหยะเรรวน
 - อธิษฐาน ค่อ ตั�งใจอย่างเดำ็ดำเดำี่ยว แน่วแน่ต่อจุดำหมาย
 - ตบะ ค่อ พลังเพียรเผู้ากิเลส กำาลังเขั้มแขั็งในการทำากิจหน้าที่ ยับยั�ง
กิเลสตัณหา ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ทุจริต ไม่ยอมเห็นแก่ความสุขัสราญ
 - สติ ค่อ ความระล่กน่กไดำ้ ไม่เผู้อเรอ เล่่อนลอย กำาหนดำเท่าทันสิ่งที่
เกิดำขัึ�นและเกี่ยวขั้อง ปักใจไว้กับกิจหน้าที่ กลั�นใจจากสิ่งที่เส่่อมเสียเป็นโทษ 
ไม่ปล่อยโอกาสที่ดำีงามให้หลุดำลอย
 - สมาธิ ค่อ ภาวะจิตที่ตั�งมั่น แน่วแน่ สงบ ไม่ฟืุ้้งซึ่่านแกว่งไกว 
 3. ด�านสัุข้ภาพจัิต-มีควิามสัุข้
 การพัฒนาความสุขัและภาวะที่เก่�อหนุนสุขัภาวะขัองจิตใจ ต้องเสริม
ดำ้วยคุณสมบัติที่ควรให้มีอยู่ประจำาจิตใจ เพ่่อความมีสุขัภาพจิตที่ดำี เป็นภาวะ
จิตที่ดำี (positive emotion) ซึ่ึ่งประกอบดำ้วยคุณสมบัติ 5 อย่าง ไดำ้แก่
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 1) ปราโมทย์ ค่อ ความร่าเริงเบิกบานใจ สดำชื่น ไม่หดำหู่ไม่ห่อเหี่ยว  
ซึ่ึ่งควรเป็นภาวะที่มีเป็นพ่�น ควรทำาให้จิตร่าเริงเบิกบาน อันเป็นฐานขัอง 
สุขัภาพจิต
 2) ปีติ ค่อ ความอ่ิมใจ ปลาบปล่�มเปรมใจ อ่ิมใจจากกิจการที่ทำา  
กับการงานที่ดำำาเนินไป ก้าวหน้าไป จนประสบความสำาเร็จ
 3) ปัสสัทธ ิค่อ ความสงบเยน็ใจ กายใจผู่้อนคลาย สงบสบาย ไม่เครยีดำ
 4) สุขั ค่อ ความฉำ่าชื่นรื่นใจ สะดำวกสบายใจ สมใจ ไม่มีภาวะบีบคั�น
ติดำขััดำ ซึ่ึ่งเป็นผู้ลต่อเน่่องจากการเกิดำปัสสัทธิต่อเน่่องมา
 5) สมาธิ ค่อ ภาวะจิตที่ตั�งมั่นแน่วแน่ ไม่ฟืุ้้งซึ่่าน ไม่วอกแวกหวั่นไหว
ซึ่ึง่อาศัียฐานค่อความสุขัทีเ่กดิำขัึ�น เปิดำโอกาสใหจ้ติเปน็สมาธิ ตั�งม่ัน เขัา้ที ่ไม่มี
อะไรรบกวน 
 นอกจากนี�แล้ว ยังประกอบดำ้วยคุณสมบัติอ่่นๆ28 อีก เช่น 
 6) เกษม ค่อ ความปลอดำโปร่ง ความรู้ส่กมั่นคงปลอดำภัยไร้กังวล
 7) สีติภาพ ค่อ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผู้ดำเผู้าเร่าร้อนใจ  
ไม่ตรมตรอม
 8) เสรีภาพ ค่อ ความมีใจเสรี เป็นอิสระ ไม่ผูู้กมัดำติดำขััดำ
 9) ปริโยทาตตา ค่อ ความผู้อ่งใส กระจา่งแจม่จา้ ไม่มสีิง่ขัุน่หมองฉาบ
ทา ซ่ึึ่งตรงกบัคำาศีพัทบ์าลทีีห่มายถง่ ขัาวรอบ ผู้อ่งใส29 หมายถง่ ภาวะทีจิ่ตใจ
ผู้่องสะอาดำหมดำจดำรอบดำ้านนั่นเอง

28 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 13-14.
29 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปทานุกรม บาล่ ไทย อังกฤษ สำันสำกฤต ฉบับ พัระเจำ�าบรมวงศึ์เธิอ 
กรมพัระจัำนทบุรนีฤนาถ, พมิพ์ครั�งที ่4, (ทรงพระกรณุาโปรดำเกลา้ฯ ใหพ้มิพ์ในคราวอายุครบ 5 รอบ 
หมอ่มหลวงบวั กติยิากร ในพระวรวงศีเ์ธอ กรมหม่่นจันทบุรนีฤนาถ วนัที ่25 พฤศีจิกายน พทุธศัีกราช 
2512, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2513), หน้า 495.
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 10) วิมริยาทิกัตตา ค่อ ความมีใจไร้พรมแดำน มีจิตใจกว้างใหญ่ 
ไร้ขัอบเขัต ไม่จำากัดำติดำกั�น เรียกว่า “วิมริยาทิกจิต” ค่อภาวะจิตที่ปราศีจาก
ขัอบเขัตขัีดำค่ัน ซ่ึึ่งเป็นลักษณะขัองจิตที่ตรงกันขั้ามกับคำาว่าจิตคับแคบ  
เม่่อภาวะจิตคับแคบย่อมนำาไปสู่การแบ่งแยก30 
 อน่่ง การพัฒนาคุณสมบัติขัองจิตใจซึ่ึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน หรือเป็น
อาการขัองจิตใจเพ่่อให้ภาวะจิตเป็นไปในทางบวก หรือมีอารมณ์เชิงบวก
นั�นเป็นสิ่งที่ส่งผู้ลในทางท่ีดีำ มีสุขัภาวะทางจิต ดำังพุทธพจน์ว่า “ผูู้้ปราโมทย์ 
เบกิบานใจ จะเกดิำปีต ิผูู้ม้ใีจปีต ิจะรูส้ก่ผู่้อนคลายทัว่ทั�งตวั ผูู้ส้งบผู้อ่นคลาย จะ
ไดำเ้สวยสขุั ผูู้ม้คีวามสขุั จะมใีจเปน็สมาธ ิผูู้ม้ใีจเปน็สมาธ ิกจ็ะรูเ้ขัา้ใจมองเหน็
ตามเป็นจริง”31 ซึ่ึ่งภาวะจิตเช่นนี�เป็นภาวะจิตเพ่่อชีวิตที่ดีำงามสำาหรับตนเอง 
และนอกจากนี�เม่่อภาวะจิตภายในตนดำีแล้วย่อมส่งผู้ลต่อสังคม แสดำงออกสู่
ภายนอก สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)32 จึงจัดำแบ่งภาวะจิตที่ดำี
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่33 ไดำ้แก่ 1) ภาวะจิตเพ่่อชีวิต ซึ่ึ่งประกอบดำ้วยคุณสมบัติ
ทั�ง 5 ดำังกล่าวแล้ว และ 2) ภาวะจิตเพ่่อสังคม ซึ่ึ่งเป็นภาวะจิตดำีชุดำแผู้่ไปขั้าง
นอกเพ่อ่การสมัพนัธท์ีดี่ำตอ่เพ่่อนมนษุย์ ตอ่สงัคมหรอืเป็นภาวะจิตเพ่อ่สมัพนัธ์
ทางสังคม ไดำ้แก่การมีธรรมค่อพรหมวิหาร 4 ซึ่ึ่งเป็นภาวะจิตดำีที่แผู้่ออกไปสู่
สังคม ประกอบดำ้วย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขัา

30 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึึกษาทางเลือก : สำ้่วิวัฒน์ หร่อวิบัติในโลกยุค
ไร�พัรมแดน, [ออนไลน์] แหล่งอ้างอิง https://www.watnyanaves.net/th/book-reading/41/7, 
เขั้าถ่งเม่่อ 15 เมษายน 2565.
31 องฺ.ปญฺูจก. (บาลี) 22/26/23; สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 
5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 69.
32 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 101-109.
33 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 107-108:  
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 11-12.
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 แดำนขัองจิตใจนี�ยังสัมพันธ์กับแดำนสิ่งแวดำล้อมซ่ึึ่งเกี่ยวขั้องกับโลก
ภายนอกด้ำวย หากสภาพภายในจิตใจขัองตนไม่เขั้มแข็ัง ไม่ดีำพอก็เกิดำการ
เบยีดำเบียนกนั หรอืสง่ผู้ลตอ่ความรูส้ก่เม่่อผู้สัสะกระทบกบัตน หากวางใจไม่ดีำ 
ไม่มีสติ ย่อมเกิดำอารมณ์โกรธ เกลียดำกันง่าย ดำังนั�น กระบวนการพัฒนาใน
แดำนจิตใจจงึสัมพนัธกั์บแดำนส่อ่สารสมัพนัธก์บัสิง่แวดำล้อมทั�งทีเ่ป็นวตัถสุิง่ขัอง
และมนุษย์
 การพัฒนาแดำนที่ 2 ค่อจิตใจ แม้จะเป็นเรื่องนามธรรม แต่เป็นแดำน
ที่ทรงอิทธิพลที่อยู่เบ่�องหลังขัองการแสดำงออกเพ่่อติดำต่อส่่อสารกับโลก 
ภายนอก หากบุคคลไดำ้รับการฝ่ึกฝ่นพัฒนาให้มีคุณสมบัติดำังกล่าวแล้ว จะนำา
ไปสูก่ารมีชวีติทีดี่ำ ทั�งในแงข่ัองการมีคุณภาพจิตดำงีาม เขัม้แขัง็ และมีความสขุั 
ไดำ ้หรอืมองให้ครอบคลมุค่อสามารถมีจติทีด่ำภีายในตน และส่งผู้ลทีดี่ำตอ่สงัคม
ภายนอกไดำ้ดำ้วย
 2.3.3 องค์ร่วมแดนท่� 3 แดนแห่งปัญญา/ความร้�ความเข้�าใจำ-  

เสำริมสำร�างด�วยปัญญาสำิกข้า

 แดำนปัญญา เป็นเรื่องขัองความรู้เขั้าใจ รู้ให้จริงให้แจ้ง เป็นแสงส่อง
สว่างชี�นำา ซึ่ึ่งผู้ลสูงสุดำค่อหลุดำพ้นจากปัญหา ดำับทุกขั์ได้ำ พบความสงบสุขั
อยา่งแทจ้รงิ34 แดำนปัญญาจงึเป็นการแสดำงระดัำบการพัฒนาขัั�นสงูสดุำตามแนว
พระพุทธศีาสนา การพัฒนาแดำนปัญญา การพัฒนาปัญญาแยกเป็นหลายดำ้าน
และหลายระดำบั อาจแบง่ปญัญาตามเปา้หมายและการพฒันาปญัญาเพ่อ่บรรลุ
เป้าหมายนั�นๆ35 เช่น
 1) ปัญญาที�ชีว่ิยให�ดำาเนน่ชีวีิติได�อยา่งมปีระสัท่ธิภิาพและประสับีควิาม
สัำาเร็จั 

34 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 111.
35 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 15-16.
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 แนวทางพัฒนาปัญญาดำ้านนี� เช่น
 - การที่บุคคลแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้ัาใจขั้อมูล ตลอดำถ่ง
ศีิลปวิทยาการต่างๆ เขั้าถ่งขั้อมูลที่เป็นเน่�อหาความหมายที่ถูกต้องแท้จริง
 - การที่บุคคลไดำ้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ตรงตามสภาวะที่มันจริงขัอง
สิ่งนั�นๆ
 - การที่บุคคลจับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆ รู้จุดำ จับประเดำ็น สามารถ
นำาเสนออย่างเป็นหลักการไดำ้
 - การที่บุคคลรู้วิธีส่่อสารถ่ายทอดำสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วให้ผูู้้อ่่นรับรู้
และเห็นตามไดำ้
 - การที่บุคคลคิดำวินิจฉัยไดำ้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง
 - การที่บุคคลรู้จักวิเคราะห์แยกแยะ ส่บสาวเรื่องราวต่างๆ ตามเหตุ
ปัจจัยเพ่่อแก้ไขัปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไดำ้
 - การที่บุคคลรู้จักจัดำดำำาเนินการ และบริหารกิจการต่างๆ ให้บรรลุ 
เป้าหมาย
 - การที่บุคคลรู้จักเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ขั้อมูล 
และองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่ชัดำเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้
หยั่งเห็นใหม่ๆ ไดำ้
 แนวทางการฝึ่กปัญญาซ่ึึ่งเป็นแดำนที่ 2 นี� มุ่งเพ่่อให้เป็นหลักในการ
ดำำาเนินชวีติ รูจั้กมองโลกมองชวีติตามความเป็นจรงิ หรอืใหส้ามารถพลิกวิกฤต
ใหเ้ป็นโอกาสได้ำ เป็นการฝึ่กวิธคิีดำทีจ่ะสะท้อนถง่การฝึ่กปัญญา36 ทีแ่ตล่ะบุคคล
จะฝ่กึปฏบัิตเิพ่อ่ใหต้นเองสมัพนัธก์บัสิง่แวดำลอ้มภายนอกไดำอ้ยา่งสมดุำล และ
สอดำคล้องกับความสภาวะความเป็นจริงขัองสิ่งรอบตัว

36 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพัระใหม่ไปเรียนธิรรม ภาค 1-3 (ตอน 1-21 ใน 
60 ตอน), (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2559), หน้า 51.
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 ดัำงนั�น แนวทางการฝึ่กปัญญาดำังกล่าวนี� จึงเป็นการฝึ่กเพ่่อใช้ชีวิตไดำ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบความสำาเรจ็ทีมุ่่งทั�งดำา้นการทำาใหต้นมคีวามรู้ 
ใช้ความรู้เพ่่อแก้ไขัปัญหา ฝ่ึกความคิดำในหลากหลายแง่มุม ทั�งคิดำวิเคราะห์
สังเคราะห์ และคิดำวินิจฉัยตัดำสิน รวมถ่งใช้ความรู้เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ให้ 
ฉายภาพทีช่ดัำเจนออกมาไดำ ้ทั�งนี�กเ็พ่อ่ใหบ้คุคลสามารถจะดำำาเนนิชวิีตไดำอ้ยา่ง
ประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมต่างๆ ไดำ้อย่างเหมาะสมดำีงาม
 2) ปัญญาที�ชี่วิยให�ชีีวิิตดำาเน่นไปสั้่วิิถีที�ถ้กต�องดีงาม 
 แนวทางพฒันาปัญญาดำา้นนี� มุ่งใหช้วีติเขัา้สูเ่สน้ทางทีถ่กูตอ้งคลอ่งตวั 
ไม่ทำาตวัแปลกแยกแตกต่าง ไม่ยกตนเหนอ่กว่าสิง่แวดำล้อมทีต่นปฏสิมัพนัธอ์ยู่
ดำว้ย พระธรรมปฎิก (ประยทุธ ์ปยตุโฺต) ได้ำใหแ้นวทางวา่ค่อการทีบุ่คคลมีความ
รู้ความเข้ัาใจต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดำล้อมทั�งหลาย  
ที่อิงอาศีัยและส่งผู้ลกันไปตามเหตุปัจจัย มองชีวิต สังคม สรรพสัตว์เป็น 
กระบวนการที่มีความเป็นมา ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยจัดำสรร เรียกเป็น 
คำาทางพระศีาสนาวา่ “เป็นไปตามกรรม”37 ซ่ึึ่งเป็นแนวการพฒันาตามลักษณะ 
องค์รวมชีวิตแดำนที่ 1 ค่อความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทั�งที่เป็นมนุษย์และ
ปัจจัยสี่ที่มนุษย์อิงอาศีัย
 การใช้ชีวิตให้ถูกทางในที่นี�จึงหมายถ่งความรู้ความเขั้าใจชีวิตที่ต้อง
สัมพันธ์ซึ่ึ่งกันและกันระหว่างตัวมนุษย์กับสังคมสิ่งแวดำล้อม หรือความเขั้าใจ
ในภาวะมนุษย์ว่า มี 2 ภาวะในตัวเอง ค่อ 1) มนุษย์เป็นชีวิตหรือเป็นส่วนหน่่ง
ขัองธรรมชาติ มองชีวิตไม่ต่างจากธรรมชาติอ่่นๆ ประสานกลมกล่นเก่�อกูล
กันและกันไป 2) มนุษย์เป็นบุคคลหรือส่วนหน่่งขัองสังคม รู้และเข้ัาใจและ 
ประพฤติตนให้ถูกต้องดำีงามในฐานะเป็นส่วนร่วมขัองสังคมที่จะเป็นผูู้้รับผู้ล

37 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 16.
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จากสงัคมทีต่นอาศียั38 สรปุวา่ ปัญญาทีจ่ะชว่ยใหช้วีติเดำนิถกูทางนั�นกค่็อการใช้
ความรูค้วามเขัา้ใจตามหลกัแหง่เหตปัุจจัยทั�งตอ่ชวีติ สงัคม สิง่แวดำล้อมนัน่เอง
 3) ปัญญาที�ชี่วิยให�ชีีวิิตบีรรลุจัุดหมายสั้งสัุดดีงาม 
 จุดำมุ่งหมายสูงสุดำขัองแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน แต่ทุกคนย่อม
ปรารถนาทีจ่ะบรรลเุป้าหมายขัองตนๆ แดำนปัญญาเป็นแดำนทีใ่หญ่ซึ่ึง่จะทำาให้
แดำนศีีล แดำนสมาธิเพ่ิมพัฒนาขัึ�นไดำ้ดำ้วย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
ไดำ้ชี�แนะไว้39 ใจความสรุปค่อ
 (1) รู้เท่าทันความจริงขัองโลกและชีวิต ซึ่ึ่งตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลง
ตามกฎธรรมดำาขัองธรรมชาติ จนสามารถวางใจ และทำาใจให้เป็นอิสระหลุดำ
พ้นไดำ้
 (2) ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา  ตามแนวแห่งพระพุทธศีาสนา พระโพธิสัตว์
ค่อบุคคลตัวอย่างที่บำาเพ็ญบุญจนกระทั่งเกิดำปัญญาชัดำแจ้งขัึ�นมา หรือบรรลุ
อสิรภาพ ไดำป้ญัญาค่อโพธหิรอืค่อการตรสัรูด้้ำวยปัญญา40 ซ่ึึ่งเป็นคณุสมบตัหิลกั
ที่ทำาให้สำาเร็จพุทธภาวะ ดำังหลักที่ว่า “ปัญญา ให้สำาเร็จพุทธภาวะ ส่วนกรุณา 
ให้สำาเร็จพุทธกิจ- (ปญฺูญาย พุทฺธภาวสิทฺธิ, กรุณาย พุทฺธกิจฺจสิทฺธิ)41

 แต่การจะพัฒนาชีวิตทั�ง 3 แดำนให้บรรลุเป้าหมาย หรือก้าวหน้าไปไดำ้
นั�นตอ้งอาศัียหลกัการพ่�นฐานสำาคัญ 2 ประการ ซึ่ึง่เป็นพ่�นฐานขัองการพัฒนา
มนุษย์ ไดำ้แก4่2

38 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพัระใหม่ไปเรียนธิรรม ภาค 1-3 (ตอน 1-21 ใน 
60 ตอน), (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2559), หน้า 119.
39 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, หน้า 16.
40 สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพัระใหม่ไปเรียนธิรรม ภาค 1-3 (ตอน 1-21 ใน 
60 ตอน), (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2559), หน้า 50.
41 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 71; อิติ.อ.(บาลี) 16.
42 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 112.
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 1. ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆ์สะ) ปัจจัยนี�เรียกว่าเป็นองค์ประกอบ
ภายนอก ซึ่ึ่งไดำ้แก่เสียงจากผูู้้อ่่นหรืออิทธิพลจากภายนอก โดำยเฉพาะอิทธิพล
จากกัลยาณมิตร
 2. ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) ปัจจัยนี�เรียกว่าเป็นองค์ประกอบ
ภายใน ซึ่ึ่งหมายถ่งการที่บุคคลรู้จักมอง คิดำ พินิจ สามารถหาประโยชน์และ
เห็นความจริงไดำ้
 กล่าวโดำยสรุปค่อ หลักการเขั้าสู่องค์รวมในการดำำาเนินชีวิตที่ดีำต้องมี
ปัจจัยเก่�อหนุนที่สำาคัญค่อปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ซึ่ึ่งมีปัจจัยพ่�นฐานการพัฒนา 
2 อย่าง ดำงักล่าวแลว้ และเป็นการพฒันาสขุัภาวะทีต่อ้งพัฒนา หรอืการจดัำการ
กับปัจจัยภายนอก ค่อปัจจัยด้ำานสิ่งแวดำล้อม โดำยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทาง
สังคมที่มนุษย์ต้องสัมพันธ์ส่่อสาร และต้องจัดำการกับปัจจัยภายใน ค่อปัจจัย
ภายในปัจเจกบุคคล43

 ว่าโดำยหลักและวิธีการพัฒนาองค์ร่วมทั�ง 3 แดำน (แดำนศีีล สมาธิ และ
ปัญญา) ศีีล ค่อส่วนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางกาย วาจา ซึ่ึ่งบุคคลต้อง
สมัพันธโ์ดำยอาศัียอนิทรยีเ์ป็นฐาน หรอืค่อการใช้อนิทรย์ีใหเ้ป็น  การเสพบรโิภค
อย่างมีปัญญา การประกอบสัมมาชีพ และการรักษากฎกติกาในการอยู่ร่วม
สังคมเดำียวกัน ในขัณะที่สมาธินั�น เป็นแดำนที่ลงล่กอยู่ดำ้านใน เกี่ยวกับสภาพ
อารมณ์ สภาพทางจิตใจที่จะมุ่งให้เกิดำคุณภาพ สมรรถภาพ และมีสุขัภาพที่ดำ ี
สว่นปัญญานั�นเป็นแดำนรว่มทีจ่ะเสรมิสรา้งสขุัภาวะอยา่งสมบรูณ ์เพ่อ่เป้าหมาย
ขัองชีวิตที่ดำีงาม สำาเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดำไดำ้
 ดำังนั�น เม่่อบุคคลพัฒนาไตรสิกขัาไดำ้ดำี สุขัภาวะองค์รวมค่อชีวิต
ส่วนบุคคลและส่วนชีวิตส่วนสังคมย่อมก้าวหน้าพัฒนาไปดำ้วยกัน โดำยสรุป 
ไตรสกิขัา จงึไดำแ้กก่ารศีก่ษาอบรมหรอืการพฒันาชวีติ ดำงัแผู้นภาพสรปุตอ่ไปนี� 

43 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, หน้า 100.
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ปรับปรุงจำาก พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 24.
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2.4 ภาวนา 4 หลักตรวจำสำอบวัดผู้ลสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

 การปฏบิตัหิรอืการฝ่กึหดัำพัฒนาระบบการดำำาเนินชวิีตด้ำวยสกิขัา 3 หรอื
ชีวิต 3 แดำน (ศีีล สมาธิ ปัญญา) ดำังกล่าวแล้วนั�น หากจะประเมินว่าบรรลุผู้ล
หรือไม่อย่างไร สมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดำ้ใช้หลักภาวนา 4 
เป็นเครื่องม่อวัดำผู้ล โดำยมีศีัพท์ธรรมะเป็นเครื่องชี�ผู้ล ค่อ
  1. บคุคลท่ีได้ำพฒันากายแล้ว จะชือ่วา่ผูู้มี้กายทีไ่ด้ำพฒันาแล้ว-ภาวติกาย
 2. บุคคลที่ไดำ้พัฒนาศีีลแล้ว จะชื่อว่าผูู้้มีศีีลที่ไดำ้พัฒนาแล้ว-ภาวิตศีีล
 3. บุคคลที่ไดำ้พัฒนาจิตแล้ว จะชื่อว่าผูู้้มีจิตที่ไดำ้พัฒนาแล้ว-ภาวิตจิต
 4. บุคคลที่ได้ำพัฒนาปัญญาแล้ว จะชื่อว่าผูู้้มีปัญญาที่ได้ำพัฒนาแล้ว 
-ภาวิตปัญญา
 การใช้หลักภาวนา 4 เป็นเครื่องม่อวัดำผู้ลนี�เพราะมุ่งไปที่ผู้ลที่เกิดำขัึ�น 
การฝึ่กหัดำพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร โดำยแบ่งการประเมินไว้  
พอสรุปไดำ้ดำังนี�44

44 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 114-116.
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หลักภาวนา วิธิีตรวจำสำอบวัดผู้ล

ตารางท่� 2.4 หลักภาวนา 4 วิธีตรวจสอบวัดำผู้ล

กายภาวนา ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม
ทางกายภาพที่เป็นโลกแห่งวัตถุ เป็นไปใน
ทางทีเ่ก่�อกลูกนัดีำหรอืไม่ มกีารปฏบิตัติอ่สิง่
ทั�งหลายอย่างมีสติหรือไม่ ซึ่ึ่งให้พิจารณา
ตามเกณฑ์ ค่อ
- การรู้จักใช้อินทรีย์ ค่อตาดำู หูฟื้ัง เป็นต้น 
(อินทรียสังวร) ใช้ให้ไดำ้ปัญญา
- การกินเสพบริโภคปัจจัย 4 อย่างมีปัญญา 
(ปัจจยปฏิเสวนา)

ศึ่ลภาวนา ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
เพ่่อนมนุษย์ หรือสิ่งแวดำล้อมทางสังคมว่า
เป็นอย่างไร ซึ่ึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ ค่อ
- การมีพฤติกรรมสัมพันธ์กับเพ่่อนมนุษย์
ดำ้วยดำี มีวินัย รักษากฎเกณฑ์ (วินัยบัญญัติ)
- การมีอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) ไม่
เบียดำเบียนหรือก่อความเด่ำอดำร้อนทั�งทาง
กายวาจา พัฒนาชีวิตที่เก่�อกูลสร้างสรรค์
สังคม ใฝ่่สันติสุขั

จำิตภาวนา ตรวจสอบระดัำบการทำาให้จิตให้ เจ ริญ
งอกงามทีเ่ป็นไปตามคุณธรรม ใน 3 ลกัษณะ 
ไดำ้แก่
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หลักภาวนา วิธิีตรวจำสำอบวัดผู้ล

ปัญญาภาวนา 

1) สมบูรณ์ด้ำวยคุณภาพจิต ค่อมีจิตใจที่
เปี�ยมดำว้ยคณุธรรม เชน่ ความเมตตากรณุา 
เสียสละ ซึ่ื่อสัตย์ อ่อนโยน เป็นต้น
2) สมบูรณ์ดำ้วยสมรรถภาพจิต ค่อมีจิตใจที่
เขั้มแขั็งเดำ็ดำเดำี่ยว กล้าหาญ อดำทน มีความ
รับผู้ิดำชอบ เป็นต้น
3) สมบูรณ์ด้ำวยสุขัภาพจิต ค่อมีจิตใจที่
สดำใสร่าเริง เอิบอิ่ม ไม่อ่ดำอัดำโปร่งโล่ง สงบ 
เป็นสุขั

เครือ่งม่อวดัำผู้ลการพฒันาปัญญา ซึ่ึง่พสิจูน์
จากการที่บุคคลไดำ้ฝ่ึกอบรมให้เจริญปัญญา 
เสริมสร้างความรู้-ความคิดำ-ความเขั้าใจ 
รู้จักวิธีคิดำ พินิจพิจารณา รู้จักแก้ปัญหา 
มองสิ่งทั�งหลายตามเหตุปัจจัย ไม่มีอคติ
แอบแฝ่ง เป็นต้น จนถ่งผู้ลค่อการเขั้าใจ
หยั่งรู้ชีวิตและโลก จิตเป็นอิสระไร้ทุกขั์พบ 
สุขัเกษม หรืออาจตรวจสอบจากข้ัอปฏิบัติ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญาด้ำานอ่่นๆ  
เช่น 45 ธรรมสวนะ หรือการฟื้ังธรรม  
ทิฏฐุุชุกรรม การทำาความเห็นให้ตรงเป็น
สัมมาทิฏฐิ หรือฝ่ึกพัฒนาปัญญาด้ำวย
วิปัสสนาวิธี ทั�งนี�เพ่่อเป็นเครื่องบ่งชี�ถ่ง
ปัญญาที่บุคคลนั�นไดำ้เจริญหรือพัฒนาแล้ว

45 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540), หน้า 20-22.
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 กระบวนการพัฒนาสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธรวมถ่งวิธีตรวจสอบ
วัดำผู้ลนี� เป็นการชี�ให้เห็นว่าองค์รวมใหญ่ หรือชีวิตขัองมนุษย์เป็นสิ่งที่จำาต้อง
ดำำาเนินไปอย่างมีระบบ ไม่ขััดำหรือแย้งกับสิ่งที่ตนต้องปฏิสัมพันธ์ด้ำวย เพราะ
มีองค์ร่วมหลายอย่างที่เกี่ยวขั้อง จะอยู่ในชื่อขัองศีีล สมาธิ ปัญญา หรือชื่ออ่่น
ที่เป็นองค์ร่วม ไดำ้แก่  มนุษย์ สิ่งแวดำล้อม และสังคมนั่นเอง ที่เป็นระบบความ
สัมพันธ์ทั�งหมดำที่ต้องประสานกลมกล่นกันไป หากขััดำแย้งปีนเกลียว คำาว่า  
“สขุัภาวะ” กจ็ะไม่สำาเรจ็ผู้ลได้ำ แตห่ากองคร์ว่มทั�ง 3 อยา่งดำงักล่าวสัมพนัธก์นั
ดำ้วยดำี มนุษย์ก็จะเขั้าถ่งสุขัภาวะไดำ้46

 กระบวนการพัฒนาสุขัภาวะองค์รวมนี�มิได้ำหมายว่าจะเป็นกิจกรรม
ปฏิบัติพัฒนาสำาหรับพุทธเท่านั�น นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน47 ไดำ้ให้มุมมอง
ว่าการพัฒนาสุขัภาวะดำังกล่าวแล้วนั�นสามารถเป็นแนวทางพ่�นฐานที่ศีาสนิก 
อ่่นๆ สามารถนำาไปตีความขัยายความให้สอดำคล้องกับความเชื่อที่ตนมีอยู่ไดำ ้
ซึ่ึง่คณะวจิยัมคีวามเหน็สอดำคลอ้งกบัทศัีนะดัำงกล่าว หมายถง่ สขุัภาวะองคร์วม 
เปน็เรื่องระบบดำำาเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ขัองธรรมชาติ ที่มคีวามสมดำลุ 
สอดำประสานกันและกัน
 สุขัภาวะองคร์วมแนวพทุธ จงึเปน็เรือ่งขัองระบบความสมัพนัธข์ัององค์
ประกอบตา่งๆ หรอืสว่นยอ่ยทีสั่มพันธก์บัการดำำาเนินชวีติทั�งจากส่วนทีเ่ป็นทาง
กายภาพ จติใจ ปัญญา ในลกัษณะพ่ง่พงิองิอาศียักนัและกนั และดำำาเนนิไปอยา่ง
สมดำลุนัน่เอง และเปน็ระบบการทำางานทีไ่มอ่าจแยกขัาดำออกจากกนัและกนัไดำ้ 
ดำังที่พระไพศีาล วิสาโล ให้นิยามไว้ว่า “สุขัภาพองค์รวม หมายถ่งสุขัภาพที่
ครอบคลุมทุกมิติขัองชีวิต  เป็นสุขัภาวะโดำยรวมอันเกิดำจากสุขัภาวะทางกาย 

46 สมเด็ำจพระพุทธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
พิมพ์สวย จำากัดำ, 2557), หน้า 64-65.
47 วิชัย โชควิวัฒน์, “การศี่กษาว่าดำ้วยมิติทั�ง 4 ขัองสุขัภาพ”, วารสำารวิจำัยระบบสำาธิารณสำุข้, ปีที่ 3 
ฉบับที่ 3 (ก.ค.-กย. 2553): 334.
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จิต และสังคม ซึ่ึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดำ ยากที่จะแยกออกจาก
กันเป็นส่วนๆ หรืออย่างโดำดำๆ ไดำ้”48 และระบบการทำางานอย่างปฏิสัมพันธ์
กันและกันที่เรียกว่าเป็นองค์รวมนี� McEvoy, L., & Duffy, A. ให้แนวคิดำนี�
ว่าเป็นเรื่องขัองดำุลยภาพ ซึ่ึ่งเป็นระบบการทำางานในท่ามกลางปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดำล้อมรวมถ่งเรื่องแนวทางในการรักษาสุขัภาพที่เน้นการดำำารงชีวิตให้มี
ความประสานสอดำคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติไว้ดำ้วยกัน49

 โดำยสรุป กระบวนการพัฒนาสุขัภาวะองค์รวม และการตรวจสอบ
ประเมินผู้ลสุขัภาวะองค์รวมตามทัศีนะขัองสมเดำ็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นหลักและวิธีการที่เป็นกลาง โดำยเหตุที่ความรู้ดัำงกล่าว
ประสานสอดำคล้องกันในความเป็นธรรมชาติ ทั�งที่เป็นโลกทางกายภาพ หรือ
โลกแหง่วตัถ ุและโลกค่อมนษุย ์หรอืสงัคมลว้นแตเ่ป็นสภาพทีมี่ระบบในตนเอง
และต้องเกี่ยวขั้องสัมพันธ์กับสิ่งอ่่น คนอ่่นอยู่ตลอดำเวลา 
 การทบทวนวรรณกรรมส่วนท่ีเป็นแนวคิดำเรื่องสุขัภาวะองค์รวม 
แนวพทุธ เป็นเครือ่งบง่ชี�วา่ชวีติขัองมนษุยน์ัน่เองทีเ่ป็นทีร่วมขัององคร์ว่มหรอื
องค์ประกอบย่อยต่างๆ ที่ต้องสัมพันธ์สอดำประสานกันไป โดำยในการศี่กษานี�
องค์ประกอบร่วมไดำ้แก่ไตรสิกขัานั่นเอง ที่กระจายไปตามความเป็นจริงขัอง
ระบบการพัฒนาชีวิต โดำยที่
 (1) ศีีล เป็นแดำนพัฒนาที่ว่าดำ้วยระบบความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทั�ง
สองดำ้าน โดำยที่สิ่งแวดำล้อมนั�นพิจารณาไดำ้ทั�ง 2 แง่ ค่อ สิ่งแวดำล้อมที่เป็นโลก

48 พระไพศีาล วิสาโล, “สุขัภาพองค์รวมกับสุขัภาพสังคม” [ออนไลน์]: แหล่งขั้อมูล https://www.
visalo.org/article/healthsukapabkabOngRuam.htm, เขั้าถ่งเม่่อ 23 เมษายน 2565.
49 McEvoy, L., & Duffy, A, Holistic practice – A concept analysis, (Nurse London : 
Flamingo An Imprint of Harper Collins ,2008): P.418, อ้างใน อุ่นเอ่�อ สิงห์คำา และน้องเล็ก 
คณุวราดำศิียั, “กระบวนการและผู้ลขัองการสรา้งเสรมิสขุัภาวะองคร์วมวถิพีทุธ”, วารสำารสำมาคมนัก
วิจำัย, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) : 78.
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ทางกายภาพหรอืปัจจัยสี ่ทีม่นุษยต์อ้งพ่่งพาใหเ้ป็น และสิง่แวดำล้อมทีเ่ป็นโลก
ทางสังคมหรือระหว่างมนุษย์ดำ้วยกันรวมถ่งสัตว์ทั�งหลายดำ้วย
 (2) สมาธิ เป็นแดำนพัฒนาที่วกกลับเขั้ามาดำ้านในจิตใจขัองมนุษย์ เพ่่อ 
ใหม้นษุยไ์ด้ำใชคุ้ณธรรมตา่งๆ มาชว่ยยกระดัำบจิตใจขัองตนใหดี้ำงาม ใหเ้ขัม้แขัง็ 
และให้ร่าเริงเบิกบานไม่เครียดำขัรึมซึ่ึมเศีร้า 
 (3) ปัญญา เป็นแดำนพัฒนาที่เสม่อนเป็นตัวชี�วัดำสุขัภาวะองค์รวมค่อ
ชีวิตไว้ทั�งหมดำ เพราะต้องพัฒนาดำ้วยปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆ์สะ) และปัจจัย
ภายใน (โยนิโสมนสิการ) ซ่ึึ่งเป็นองคป์ระกอบการพัฒนาให้เกดิำเป็นสมัมาทฏิฐิ
 เม่่อองค์ร่วมทั�ง 3 แดำนดัำงกล่าวทำางานอย่างสมดุำล ไม่ขัดัำแย้งกนักจ็ะกอ่
เกดิำเป็นสขุัภาวะทีส่มบรูณ ์ แตก่ารทำางานรว่มทั�ง 3 แดำนนั�น ไม่ได้ำหมายความ
ว่าต่างแดำนต่างทำาหน้าที่ แต่เป็นการทำาหน้าที่ร่วมกัน ที่เรียกว่าสัมพันธ์กัน 
กล่าวค่อเม่่อการสัมพันธ์ในแดำนศีีลทำางาน การใช้อินทรีย์ การเสพบริโภคก็จำา
ตอ้งอาศียัปัญญา ปัญญารูผิู้้ดำชอบชัว่ดีำทำาใหเ้กดิำการตดัำสนิใจประกอบอาชพีใน
ทางสจุรติ การยนิดำรัีกษากตกิาสงัคม และเม่่อการสมัพันธใ์นแดำนสมาธเิกดิำขัึ�น 
ยอ่มหมายถง่การทำางาน การใช้ชวีติทีด่ำำาเนนิไปอยา่งสงบ มสีต ิไม่ทำาการใดำๆ 
อย่างวู่วามโวยวาย ลักษณะอาการขัองจิตเช่นนี�จึงจะนำาไปสู่คุณภาพขัองจิต 
สมรรถภาพและสุขัภาพขัองจิต ส่วนการทำางานระบบความสัมพันธ์ในแดำน
ปัญญา เป็นกระบวนการแหง่ความรูแ้จ้งชดัำในสิง่ทั�งปวง  เม่่อได้ำรบัการพฒันา
อย่างเต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วก็จะเป็น “สัมมาทิฏฐิ” กลายเป็นปัญญาหยั่งรู้ 
รอบด้ำาน ตั�งแต่ความคิดำ ความเขั้าใจในโลกและชีวิตอย่างที่เป็น ซ่ึึ่งในที่สุดำ
มนุษย์จะพบกับสุขัภาวะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดำไดำ้ โดำยอาจสรุปเป็นภาพแผู้นที่
แสดำงใหเ้หน็วา่ชวีติมนษุยท์ีไ่ด้ำรบัการพัฒนาทั�ง 3 แดำนอยา่งสมดำลุแล้วจะนำาพา
ไปสู่สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธไดำ้ในที่สุดำ ดำังนี�
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บทท่ี 3
พุทธธรรมจ�กโครงก�รก�รเสรมิสร�้งสุขภ�วะ
เชิงพุทธต�มพันธกิจหน่วยอบรมประช�ชน
ประจำ�ตำ�บล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์ไทย
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 การพฒันากจิกรรมขัองหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลซ่ึึ่งดำำาเนนิการ 
ตามปกติอย่างหน่่ง และส่วนที่ไดำ้รับการสะท้อนจากโครงการวิจัยอีกส่วนหน่่ง 
ไดำ้สะท้อนถ่งคุณภาพชีวิต สุขัภาวะเชิงพุทธโดำยอาศีัยหลักธรรมที่ปรากฏ 
หลักฐานในพระไตรปิฎกซึ่ึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดำพระพุทธศีาสนาและเครื่องม่อค่อ
ประชาชนและพระสงฆ์์ให้ภาพขัองวดัำซึ่ึง่เป็นสถานทีต่ั�งหน่วยเป็นสถานทีเ่รยีนรู ้
และมีการเสริมแทรกด้ำวยหลักธรรมทางพระพุทธศีาสนาเพ่่อเป็นแรงเสริม
ให้พันธกิจขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบรรลุจุดำประสงค์โดำยมี 
รายละเอยีดำ โดำยพจิารณาจากหลกัพทุธธรรมในเชงิหลกัการ และหลกัพทุธธรรม 
ในเชิงสังเคราะห์หรือที่สัมพันธ์กับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้าน ดำังมีลำาดำับที่ควรศี่กษา
ต่อไปนี�

3.1 พัุทธิธิรรมเชิงหลักการ

 การสังเคราะห์หลักพุทธธรรมซึ่ึ่งสอดำคล้องกับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านขัอง
การพัฒนาโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) เน้นที่
หลักการสำาคัญค่อ การนำาหลักคำาสอนฝ่่ายกุศีลจิตมาเป็นแรงผู้ลักดัำนในทุก
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กจิกรรมซ่ึึ่งสมัพนัธ์กบัการพัฒนาทางกายภาพ ทีจ่ะสง่ผู้ลใหเ้กดิำการพัฒนาทั�ง
สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมทางกาย การสนทนา การสร้างขั้อมูลและ
สขุัภาพจติใหมี้ความสขุั สงบ การใช้สตปัิญญาแกไ้ขัปัญหา ไม่สรา้งปัญหาใหม่
ให้เกิดำขัึ�น และจะช่วยทำาให้ปัญหาเก่าที่มีลดำลงและไม่เป็นปัญหาอีก กิจกรรม
ดำังกล่าวมีหลักธรรมพ่�นฐานตามหลักกุศีลกรรมบถ ซึ่ึ่งจะทำาให้พันธกิจขัอง 
อ.ป.ต. สำาเรจ็บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ั�งไวโ้ดำยการตั�งจติอยูบ่นหลกัการใหญ ่ไดำแ้ก่ 
“การไม่ทำาบาป และทำาความดำีให้ถ่งพร้อม และการทำาจิตให้บริสุทธิ�ผู้่องแผู้้ว”  
ซึ่ึง่เป็นหลักการใหญ่ทีพ่ระพุทธองคท์รงวางไว้เป็นหลักในคราวทรงแสดำงโอวาท
ปาติโมกขั์ ไดำ้แก่

  สพฺพปาปสฺส อกรณำ   กุสลสฺสูปสมฺปทา
  สจิตฺตปริโยทปนำ   เอตำ พุทฺธาน สาสนำ1

 แปลวา่ “การไมท่ำาความชัว่ทั�งปวง หรอืการไมท่ำาบาปทั�งปวง การบำาเพญ็ 
กุศีล ค่อความดำีให้ถ่งพร้อม การทำาจิตใจขัองตนให้ผู้่องใสบริสุทธิ�”2 
 คำาสอนในพระพุทธศีาสนาที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกขั์ เม่่อสรุปรวมลง
มาแล้วจะไดำ้หลักการใหญ่ๆ เพียง 3 หลัก ค่อ 
 1) หลักแห่งการไม่ทำาบาปอกุศีลทั�งปวง
 2) หลักแห่งการทำากุศีลหรือความดำีทั�งปวง
 3) หลักแห่งการอบรมบ่มจิตให้ผู้่องใส
 หลกัการทั�ง 3 นี� ถอ่วา่เป็นงานทีส่ำาคัญขัองมนษุยจ์ะเหน็ได้ำวา่พระพุทธ
ศีาสนาสอนเน้นหนักในเรื่องความประพฤติปฏิบัติ แม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรง

1 ท่.ม. (บาลี) 10/90/50.
2 ท่.ม. (ไทย) 10/90/50.
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สรรเสริญการปฏิบัติบูชา ต่างจากศีาสนาประเภทอ่่นๆ สอนให้ศีาสนิกชน 
นับถ่อบูชาเทพเจ้า นับถ่อธรรมชาติ หรือจงรักภักดีำสวดำอ้อนวอนต่อพระเจ้า 
ผูู้้สร้างโลก ดำ้วยอามิสบูชา
 งานอันดำบัแรกขัองพทุธศีาสนกิชน ค่อ งานละชัว่ ถอ่ว่าเป็นบนัไดำขัั�นแรก 
ไม่มีงานใดำที่งา่ยกว่างานละชั่ว เพราะว่าเพียงแค่อยู่เฉยๆ ไม่แสดำงพฤติกรรม
ทางกาย วาจา ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมาย ทำากันไดำ้ทุกเพศีวัย ทุกฐานะ 
ทุกชนชั�น สามารถทำางานละชั่วไดำ้เท่ากันหมดำ แสดำงให้เห็นว่าพุทธศีาสนามี
อุดำมการณ์ไม่ประสงค์ให้พุทธศีาสนิกชนเป็นคนชั่ว ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดำ 
เพราะการทำาชั่วเป็นความผู้ิดำต่อหลักการศีาสนา
 งานอันดำับที่สอง ค่อ งานทำาดำี เป็นการแสดำงออกให้เห็นอุดำมการณ์
ขัองพระพุทธศีาสนาว่า เม่่อไม่ทำาชั่วแล้ว อย่าหยุดำอยู่เพียงแค่นั�น แต่ยังสอน
ให้มุ่งทำาความดำีต่อไป ตั�งแต่พระคาถาแรกสอนให้ไม่เบียดำเบียนกันในมวล
มนษุยเ์ท่านั�น ยงัสอนใหพ้ยายามเอ่�อเฟ้ื้�อเผู้่อ่แผู้ ่ทำาความดีำตอ่กนัอกี มุ่งใหม่ั้น
พฒันาปรบัปรงุตนเองให้ดำยีิง่ขัึ�น อยา่หยดุำแคไ่ม่ทำาชัว่ จกัต้องมคีวามกา้วหน้า  
ดำ้วยการทำาความดำีที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่่นหรือส่วนรวมดำ้วย
 งานอันดัำบที่สาม ค่อ งานชำาระจิตใจให้บริสุทธิ� เป็นการแสดำงให้เห็น
อุดำมการณ์สูงสุดำขัองพระพุทธศีาสนาว่า ความบริสุทธิ�นั�น ไม่เพียงแค่แสดำง
กริยิาวาจาอ่อนโยนตอ่บคุคลอ่่นทีเ่ป็นรปูลกัษณภ์ายนอกแค่นั�น ยงัไม่เพียงพอ 
เพราะความชั่วร้ายอาจแอบแฝ่งอยู่ในภายในไดำ้แม้ว่าเว้นชั่วแล้ว ทำาความดีำ 
แลว้กต็าม แต่ถา้ใจยงัไมส่ะอาดำ ไม่ผู้อ่งใส งานละชัว่ ทำาความดีำ ยอ่มเป็นไปไดำ้
ไม่ตลอดำ เพราะว่าจิตใจยังมิไดำ้ขััดำเกลา ผูู้้ที่จักเว้นชั่วและทำาดำีไดำ้อย่างแท้จริง 
จติใจจกัตอ้งสะอาดำด้ำวย ฉะนั�น จติใจเป็นเรือ่งสำาคัญในทศัีนะพระพทุธศีาสนา
 ความสะอาดำขัองจิตใจ ก็ค่อ ลักษณะขัองจิตที่ปราศีจากกิเลส ลักษณะ
ขัองคนที่มีจิตใจสะอาดำ มีใจสูง ดำังที่ยกไว้ว่า “ผูู้้ใดำสามารถมองเห็นเมียขัอง
คนอ่่น แล้วน่กว่าเหม่อนแม่ขัองตน เห็นทรัพย์ขัองคนอ่่นแล้วน่กว่าเหม่อน
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กระเบ่�องแตก เห็นชีวิตขัองคนอ่่นสัตว์อ่่นว่าเสมอเหม่อนกับชีวิตขัองตนเอง
ไดำ้ ผูู้้นั�นเป็นบัณฑิตมีใจสูง”
 ดำังนั�น ในการปฏิบัติศีาสนกิจเพ่่อยังประโยชน์ทั�งต่อสังคมแห่งสังฆ์ะ
และสังคมขัองคนหมู่มากทั่วไปนั�น หากผูู้้ปฏิบัติไดำ้ย่ดำหลักการทั�ง 3 อย่างไว้
แล้วย่อมจะปฏิบัติงานไดำต้รงตามโอวาทปาติโมกขั์และมคีวามอาจหาญแกล้ว
กล้าที่จะทำาความดำีอ่่นๆ

3.2 พัุทธิธิรรมท่�สำัมพัันธิ์กับพัันธิกิจำหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล

 การพิจารณาว่าหลักธรรมใดำเหมาะกับพันธกิจใดำนั�นเป็นการสะท้อน
จากกิจกรรมโครงการขัองอ.ป.ต.ที่ดำำาเนินการ และเป็นการตีความตามบริบท
เพ่่อเสนอว่าหลักธรรมแต่ละหลักธรรมนั�นสัมพันธ์ทั�งทางตรงและทางอ้อมใน
ลักษณะใดำ ดำังหลักธรรมที่สัมพันธ์กับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านต่อไปนี�
 3.2.1 พัทุธิธิรรมด�านศึล่ธิรรมและวฒันธิรรม (Morality and Culture) 

 หลักพุทธธรรมที่นำามาเป็นฐานในการทำาให้พันธกิจด้ำานศีีลธรรมและ
วฒันธรรมบรรลจุดุำประสงคไ์ด้ำและสอดำคลอ้งตามเน่�อหาในฐานะทีเ่ป็นคุณธรรม
ที่ตั�งอยู่บนกุศีลจิต ดำังนี� 
 3.2.1.1 หิริและโอตัปปะ (Shame and Fear of Evils)

 หลักหริแิละโอตปัปะตอ่พนัธกจิดำา้นศีลีธรรมและวฒันธรรมพระพทุธเจา้
ไดำ้ตรัสเรื่องหิริและโอตตัปปะไว้ใน หิริโอตตัปปสูตร ว่า  

 “ภิกษุทั�งหลาย 1) เม่่อหิริและโอตตัปปะไม่มีอินทรียสังวร
ขัองบุคคลผูู้้มีหิริและโอตตัปปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขัจัดำแล้ว 2) เม่่อ
อินทรียสังวรไม่มี ศีีลขัองบุคคลผูู้้มีอินทรียสังวรวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูก 
ขัจัดำแล้ว 3) เม่่อศีีลไม่มี สัมมาสมาธิขัองบุคคลผูู้้มีศีีลวิบัติ ชื่อว่า 
มีเหตุถูกขัจัดำแล้ว 4) เม่่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัสสนะขัอง 
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3 องฺ.สำตฺตก. (ไทย) 23/65/132.

บุคคลผูู้้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขัจัดำแล้ว 5) เม่่อยถาภูตญาณ 
ทัสสนะไม่มีนิพพิทาและวิราคะขัองบุคคลผูู้้มียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ
ชื่อว่ามีเหตุถูกขัจัดำแล้ว 6) เม่่อนิพพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณ 
ทัสสนะขัองบุคคลผูู้้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขัจัดำแล้ว 
ภิกษุทั�งหลาย ต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้ว สะเก็ดำ เปล่อก กระพี�แม้
แก่นขัองต้นไม้นั�น ย่อมไม่ถ่งความบริบูรณ์ แม้ฉันใดำ ภิกษุทั�งหลาย 
เม่อ่หริแิละโอตตปัปะไมม่ ีอนิทรยีสงัวรขัองบคุคลผูู้ม้หีริแิละโอตตปัปะ
วิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขัจัดำแล้ว ฯลฯ 
 ภกิษุทั�งหลาย 1) เม่อ่หริแิละโอตตปัปะมี อนิทรียสงัวรขัองบคุคล 
ผูู้ส้มบรูณด์ำว้ยหริแิละโอตตปัปะ ชือ่ว่ามเีหตสุมบรูณ ์2) เม่อ่อนิทรยีสงัวรมี  
ศีีลขัองบุคคลผูู้้สมบูรณ์ดำ้วยอินทรียสังวร ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ 3) เม่่อ
ศีีลมี สัมมาสมาธิขัองบุคคลผูู้้สมบูรณ์ดำ้วยศีีล ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์  
4) เม่อ่สมัมาสมาธมีิยถาภตูญาณทสัสนะขัองบคุคลผูู้้สมบรูณ์ด้ำวยสมัมา
สมาธิ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ 5) เม่่อยถาภูตญาณทัสสนะมี นิพพิทาและ
วริาคะขัองบคุคลผูู้้สมบรูณ์ด้ำวยยถาภตูญาณทสัสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ 
6) เม่่อนพิพทิาและวิราคะมี วมิตุตญิาณทสัสนะขัองบคุคลผูู้้สมบรูณด์ำว้ย
นิพพทิาและวริาคะ ชื่อวา่มเีหตุสมบรูณ์ ภกิษุทั�งหลาย ต้นไมท้ีม่กีิ่งและ
ใบสมบูรณ์ สะเก็ดำ เปล่อก กระพี� แม้แก่นขัองต้นไม้นั�น ย่อมถ่งความ
บริบูรณ์ แม้ฉันใดำ ภิกษุทั�งหลาย เม่่อหิริและโอตตัปปะมีอินทรียสังวร
ขัองบุคคลผูู้้สมบูรณ์ดำ้วยหิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์3 
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 ความหมายขัองหิริและโอตตัปปะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอวิชชาสูตรว่า 
หริ ิค่อ ความละอายบาปกมี็ตามมาดำว้ย4 มบีทพระบาลวีา่ “หิรโิอตตฺปฺปสมฺปนนฺา 
สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโตสปฺปุริสาโลเก เทวธมฺมาติวุจฺจเร แปลว่า บุคคลผูู้้ม ี
หริแิละโอตตัปปะ ได้ำชือ่วา่เป็นคนสะอาดำ เป็นคนมีความสงบระงับ เป็นคนดีำงาม 
จนไดำ้ชื่อว่า เป็นผูู้้มีเทวธรรม ในโลกนี�5 ไดำ้แก่ 1) คำาว่าหิริ ค่อ กิริยาเป็นเหตุให้
ละอาย 2) คำาวา่ โอตตปัปะ ค่อ กริิยาเป็นเหตใุหเ้กรงกลวัตอ่กายทจุรติเปน็ตน้
ซึ่ึ่งเป็นบาปอกุศีล6 ในธรรม 2 อย่างนั�น หิริตั�งอยู่ดำ้วยอาการแห่งความละอาย 
โอตตัปปะ ตั�งอยู่ดำ้วยอาการแห่งความกลัว7

 พระอรรถกถาจารย์ได้ำขัยายความว่าบุคคลที่ได้ำชื่อว่ามีเทวธรรมได้ำนั�น
เพราะมีหิริโอตตัปปะเป็นรากฐานเป็นเหตุทำาให้เป็นคนดำีเป็นเหตุให้ไปบังเกิดำ
ในเทวโลกและเป็นเหตุให้ถ่งความเป็นผูู้้บริสุทธิ�อันสูงสุดำไดำ้8 ค่อ 1) คนที่มีหิริ
ละอายใจตอ่ความชัว่นั�นถอ่เอาเหตุภายในตนเป็นทีต่ั�งถอ่เอาตนเองเป็นใหญมี่
ความรังเกียจบาปทุจริตเหม่อนหญิงสาวรังเกียจงู 2) คนที่มีโอตตัปปะย่ดำถ่อ
เอาเหตุภายนอกเป็นท่ีตั�งถ่อเอาโลกเป็นใหญ่สะดุ้ำงกลัวบาปทุจริตเห็นโทษภัย
ที่ตัวเองจะไดำ้รับเป็นสำาคัญ9

 พระฎีกาจารย์กล่าวถ่งหิริโอตตัปปะไว้ในคัมภีร์ฎีกาว่า 1) หิริ ค่อ 
ความละอายเป็นธรรมที่มีในใจ 2) โอตตัปปะ ค่อ ความสะดำุ้งหวาดำกลัวเสียว
ต่อบาป10 ซ่ึึ่งเป็นกิริยาที่ละอายค่อรังเกียจบาป เม่่อกล่าวถ่งหิริก็จัดำว่ากล่าว
ถ่งโอตตัปปะด้ำวยเสมอไปหิริปราศีจากปัญญาได้ำแต่ปัญญาย่อมไม่ปราศีจาก 
หิริปัญญาที่เน่่องดำว้ยหิริจะไม่หวั่นไหวดำว้ยสิ่งที่เปน็ขั้าศี่กและไม่ย่อหย่อนดำว้ย
ภาวะที่ทำาให้ไม่ย่อหย่อน11 ศีีลมีหิริและโอตตัปปะเป็นปทัฏฐาน12 คนที่ถ่อตน

4 สำำ.ม. (ไทย) 19/1/1.
5 ขุ้.ชา. (ไทย) 27/6/3.
6 อภิ.สำงฺ. (ไทย) 34/30-31/31-33.
7 สำำ.ม.อ. (ไทย) 3/1-2/233.
8 ขุ้.ชา.อ. (บาลี) 1/6/189.

9 ขุ้.อิติ.อ. (บาลี) 42/185.
10 ท่.ม.ฏิ่กา (บาลี) 2/138/157-158.
11 สำำ.สำ.ฏิ่กา (บาลี) 1/197/288.
12 ท่.สำ่.ฏิ่กา (บาลี) 1/305.
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เป็นใหญ่มีการรังเกียจบาป ตั�งตนให้อยู่ในหิริธรรมจึงเป็นคนมีความบริสุทธิ�
ไดำ้ส่วนคนที่ถ่อโลกเป็นใหญ่สะดุ้ำงกลัวบาป ตั�งตนให้อยู่ยังโอตตัปปธรรมจึง
เป็นคนมีความบริสุทธิ�ไดำ1้3

 ในคัมภีรป์กรณวเิสส พระพุทธโฆ์สาจารยไ์ดำว้เิคราะห ์วา่ “กายทจุจฺรติาทหีิ 
หิรียตีติ หิริ ลชฺชาย เอตำ อธิวจนำ” แปลความว่า สภาวะละอายต่อกาย
ทุจริตเป็นต้น คำานี�เป็นชื่อขัองความละอาย โอตตัปปะ ท่านได้ำวิเคราะห์ว่า  
“เตหิเยว โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปํ ปาปโต อุพฺเพคสฺเสตำ อธิวจนำ” แปลความว่า 
โอตตัปปะค่อสภาวะสะดุ้ำงกลัวต่อกายทุจริตเป็นต้นคำานี�เป็นชื่อขัองความ
สะดุ้ำงกลัว14 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาให้ความหมายขัองหิริโอตตัปปะไว้ว่า  
1. หิริ; ลชฺชา ค่อ ละอาย; เกลียดำบาป 2. โอตฺตปฺปํ; ปาปภีรุตา ค่อสะดำุ้ง;  
กลัวบาป15 ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤตคำาว่า 1. หิรี มาจากคำา 
สนัสกฤต หรฺ ีแปลวา่ ความละอาย,เกลยีดำ. หริ ิ2. โอตตฺปฺป ํมาจากคำาสนัสกฤต
ว่า หฺรีและ เอาตฺตาปฺย หมายความว่าละอายบาปและกลัวบาป16 
 ดำังนั�น หิริและโอตตัปปะ ค่อ ธรรมสำาหรับทำาบุคคลให้เป็นเทวดำาไดำ้แก่ 
หริ ิความละอายแกใ่จความเหนยีมใจความขัวยใจเกลยีดำบาปทจุรติมกีายทจุรติ 
เป็นต้นไม่ว่าจะอยู่คนเดำียวหรืออยู่ในที่ชุมนุมชนก็ตามเหม่อนหญิงสาวแรก
รุ่นที่มีความเหนียมอายรังเกียจสัตว์เล่�อยคลานมีงูเป็นต้นรังเกียจสิ่งสกปรก
มีอุจจาระ เป็นต้น และโอตตัปปะเกรงกลัวความชั่วเหม่อนความหวาดำกลัว
ขัองหญิงแพศียาความหวาดำกลัวต่ออสรพิษและความหวาดำกลัวต่อเปลวไฟื้

13 ท่.สำ่.ฏิ่กา (บาลี) 1/338.
14 วิสำุทฺธิิ. (บาลี) 2/466/106.
15 พระเจ้าวรวงศี์เธอกรมหลวงพิวรสรวัฒน์สมเดำ็จพระสังฆ์ราชเจ้า, คัมภ่ร์อภิธิานัปปท่ปิกาหรือ
พัจำนานุกรมภาษาบาล่แปลเป็นไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530) 
หน้า 158.
16 พระเจ้าบรมวงศี์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรมบาล่ไทยอังกฤษสำันสำกฤต 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัดำศีิวพร, 2513,) หน้า 875.
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 หิริ-โอตตัปปะเป็นหลักธรรมประจำาจิตคอยเต่อนให้ประพฤติดีำห่าง
จากอกุศีลธรรม ถา้มหีลกัธรรมนี�อยูใ่นใจเสมอจะทำาใหเ้กดิำสำานก่ทางศีลีธรรม 
(Moral Conscience) และการห้ามตนไม่กระทำาสิ่งชั่วนั�น แบ่งออกไดำ้เป็น 2 
สว่นใหญ่ๆ  ค่อ 1) สว่นหริ ิค่อ ความละอายต่อความชัว่ทีเ่กิดำในความคิดำขัองตน 
ความละอายตอ่การกระทำาผู้ดิำ ละอายพอใจแนวทางเส่อ่ม หรอืแมก้ระทัง่ความ
อายทีจ่ะคดิำหรอืไขัวเ้ขัวไปในทางทีผู่้ดิำ คดิำอกศุีล17 2) โอตตปัปะ ค่อ ความเกรงกลวั 
ตอ่บาป18 ทีเ่กิดำขัึ�นจากการกระทำาขัองตนเอง ความเกรงกลวัตอ่บาปนี�เกดิำในใจ 
การกลัวบาปดำว้ยจติใจภายในขัองตนเอง กลัวผู้ลบาปทีจ่ะทำาใหเ้กดิำ ดำงันั�นคนที ่
มโีอตตปัปะจะไมย่อมทำาบาปใดำๆ เลย มขีัอ้อุปมาเปรยีบเหม่อน กอ้นเหลก็ 2 กอ้น 
ก้อนหน่่งเย็นแต่เป้�อนคูถ ก้อนหน่่งร้อนลุกโพลง บรรดำาก้อนเหล็กทั�ง 2 นั�น 
คนฉลาดำรงัเกยีจก้อนเหลก็ทีเ่ยน็แต่เป้�อนคูถจงึไม่จบัรงัเกยีจกอ้นเหลก็อีกอัน
เพราะกลัวความร้อน ในการอุปมานั�นเหม่อนบุคคลละอายใจแล้วไม่ทำาบาป 
เหม่อนคนฉลาดำไม่จับก้อนเหล็กเย็นที่เป้�อนคูถเพราะความรังเกียจ พ่งทราบ
การไม่ทำาบาปเพราะกลัวอบาย เหม่อนบุคคลไม่จับก้อนเหล็กร้อนเพราะกลัว
ความร้อน ฉะนั�น19

 แนวทางที่ จ ะทำา ให้หิ ริความละอายแก่ ใจสมบู รณ์ ด้ำวยการมี
สติสัมปชัญญะดำังพระพุทธพจน์ในหิริโอตตัปปสูตรว่า

  ภกิษทุั�งหลาย 1) เม่่อหิรแิละโอตตปัปะมีอนิทรยีสงัวรขัองบคุคล 
 ผูู้ส้มบรูณด์ำว้ยหริแิละ โอตตัปปะ ชือ่ว่ามีเหตสุมบรูณ ์2) เม่่ออินทรยีสงัวร 
 มศีีลีขัองบคุคลผูู้้สมบรูณด์ำว้ยอนิทรยีสงัวร ชือ่ว่ามเีหตสุมบรูณ ์3) เม่่อ 
 ศีลีมสีมัมาสมาธขิัองบคุคลผูู้ส้มบรูณด์ำว้ยศีลี ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ ์4) เม่อ่ 
17 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 
19, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำากัดำ, 2554), หน้า 355. 
18 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 439. 
19 อภิ.สำงฺ.อ. (ไทย) 75/1/16/339.
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 สัมมาสมาธมิยีถาภตูญาณทสัสนะขัองบคุคลผูู้ส้มบรูณด์ำว้ยสมัมาสมาธิ 
 ชือ่ วา่มเีหตสุมบรูณ ์5) เม่อ่ยถาภตูญาณทัสสนะมีนพิพทิาและวิราคะขัอง 
 บุคคลผูู้้สมบูรณ์ดำ้วยยถาภูตญาณทัสสนะ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ 6) เม่่อ 
 นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะ ขัองบุคคลผูู้้สมบูรณ์ด้ำวย 
 นิพพิทาและวิราคะ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ฉันนั�นเหม่อนกัน20

 
 หลักธรรมนี�มีความสำาคัญมากเรียกว่า โลกปาลธรรม ค่อ ธรรมที่
คุ้มครองโลก เป็นคุณธรรมที่จะอำานวยสันติสุขัให้เกิดำขัึ�นในโลก หากขัาดำ 
หิริโอตตัปปะแล้วจะตกเป็นทาสขัองสิ่งเย้ายวน และเปิดำโอกาสที่จะทำาผู้ิดำเกิดำ
ขัึ�นไดำ้เสมอ โดำยมีความสำาคัญดำังนี�
 1) หิริโอตตัปปะในฐานะแก่นข้องมนุษยธิรรม

 หลักหิริโอตตัปปะ ได้ำรับการยกย่องว่าเป็นแก่นขัองมนุษยธรรม 
ดำงัพระพทุธพจนว์า่ หริแิละโอตตปัปะเป็นแกน่แหง่มนษุยธรรม เป็นหลกัธรรม 
ที่ทำาให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่ง ไม่ตกอยู่ในอำานาจใฝ่่ตำ่า คุ้มครองมนุษย์โลก 
ไม่ให้ประพฤติสำาส่อนเหม่อนกับสัตว์ดำิรัจฉาน21

 มนุษยธรรม หมายถ่ง ธรรมที่ทำาคนให้เป็นมนุษย์ ไดำ้แก่ ศีีล 5 และ
คุณธรรม เช่น เมตตา กรุณาเป็นต้น มนุษย์ต้องตั�งอยู่ในภาวะปกติ เพ่่อไม่ให้
เกิดำความเสียหายแก่ตนเองและไม่ทำาให้ผูู้้อ่่นไดำ้รับความเด่ำอดำร้อน ค่อตั�งอยู่
ในหลักศีีล 5 ประการ22 หลักศีีล 5 เป็นหลักสำาหรับประพฤติปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกันขัองมนุษย์ กล่าวค่อ 1) การมีเจตนางดำเว้นจากการฆ์่าสัตว์ 2) เจตนา
งดำเว้นการลักทรัพย์ การละเมิดำกรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินขัองคนอ่่น 3) เจตนางดำ
เว้นจากการประพฤติผู้ิดำในกาม23 4) เจตนางดำเว้นจากการพูดำเท็จ รวมถ่งการ
20 ท่.ปา. (ไทย) 11/358/404. 
21 ขุ้.อิติ. (ไทย) 25/42/390.
22 ท่.ปา. (ไทย) 11/315/302-303.
23 องฺ.สำตฺตก. (ไทย) 23/50/82.
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พูดำส่อเสียดำ คำาหยาบ การพูดำเรื่องไร้สาระ 5) เจตนางดำเว้นจากการดำ่่มนำ�าเมา
ค่อสุราและเมรัย ซึ่ึ่งเป็นที่ตั�งแห่งความประมาท การสมาทานและรักษาศีีลให้
ครบทั�ง 5 ขั้อดำังกล่าวมานั�น ทำาให้บริสุทธิ� บริบูรณ์ จะไดำ้รับอานิสงส์แห่งศีีล 
3 ประการ กล่าวค่อ 1) ศีีลทำาให้ชีวิตประสบสิ่งดำี ค่อมีตำาแหน่ง หน้าที่การ
งานที่ดำี มีครอบครัวที่ดำี มีสังคมที่ดำี และไปบังเกิดำในสุคติโลกสวรรค์ 2) ศีีล
ทำาให้ไดำ้โภคสมบัติ รักษาทรัพย์ไดำ้ 3) ศีีลทำาให้ดำับความทุกขั์ในชีวิตประจำาวัน 
มีความเย็นใจ ไม่ต้องถูกฟื้้องร้องกล่าวโทษ เป็นพ่�นฐานในการบำาเพ็ญสมาธิ
และปัญญาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขัึ�น24

 อานิสงส์ขัองศีีลเกิดำขัึ�นได้ำโดำยปฏิบัติหิริค่อความละอายแก่ใจ และ
โอตตัปปะคอ่ความเกรงกลัวต่อบาปอกุศีลธรรม รักษาไมใ่ห้ขัาดำ เปน็ปจัจัยให้
มีวิถีชีวิตที่ดำี รักษาโภคทรัพย์ไว้ไดำ้ และชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขั ไม่มีความทุกขั์กาย 
เด่ำอดำร้อนใจ เป็นธรรมคุ้มครองโลก เป็นเครื่องเก่�อกูลให้สัตว์โลกอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขั ปราศีจากการเบียดำเบียนกัน ไม่กระทำาความชั่วทั�งในที่แจ้ง
และในที่ลับ การมีหิริและโอตตัปปะ ทำาให้เกิดำกุศีลจิตอ่่นๆ
 2) หลักหิริและโอตตัปปะช่วยการพััฒนาสำังคมในระดับชุมชน

 หิริและโอตตัปปะกับการพัฒนาสังคมในระดัำบชุมชนตามที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศีาสนาเถรวาท โดำยทำาหน้าที่ปลูกฝ่ังให้มีจิตสำาน่กที่
ดำีแล้ว ต้องสร้างเสริมให้มีวิถีชีวิตที่ดีำ เป็นตัวอย่างที่ดีำขัองหมู่ชน และเป็น 
นักสังคมสงเคราะห์ที่ดำี ดำังนี�
 (1) การนำาหิริและโอตตัปปะมาพัฒนาสังคมระดำับชุมชน ให้เป็นแบบ
อยา่งทีดี่ำขัองสงัคมโดำยหลกัหริแิละโอตตปัปะไม่ทำาใหเ้ป็นคนชัว่ มคีวามละอาย
และเกรงกลัวตอ่บาปทจุริต กจ็ะเป็นแรงหนนุใหเ้กดิำการพัฒนาหลักธรรมอ่น่ๆ 
ตามมาค่อหลักสัปปุริสธรรมซึ่ึ่งจะทำาให้เป็นคนดำี (สัตบุรุษ) มี 7 ประการค่อ  
มีการรู้ธรรมและไม่เป็นธรรม (ธัมมัญญูุตา) รู้ประโยชน์ (อัตถัญญูุตา) รู้ตนเอง

24 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 428.
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ให้สมบูรณ์ (อัตตัญญตา) การรู้ประมาณ (มัตตัญญูุตา) 5) สร้างเสริมให้รู้จัก
เวลาอันควรและไม่ควร ทำาความดำีให้ถูกกาลเวลา (กาลัญญูุตา) 6) สร้างเสริม
ให้รู้จักทำาตัวให้เหมาะสมกับสังคม (ปริสัญญูุตา) 7) สร้างเสริมให้รู้จักบุคคล 
เล่อกคบบัณฑิต ไม่คบคนพาล (ปุคคลัญญูุตา)25 ดำังนั�น หลักสัปปุริสธรรม  
สร้างเสริมให้เป็นคนดีำ เป็นแบบอย่างที่ดีำขัองสังคมนำาไปเป็นแนวทางในการ
ดำำาเนินชีวิต ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขั
 (2) การนำาหริิและโอตตัปปะมาพฒันาสงัคม  ตอ้งเสรมิสร้างชมุชนให้มี
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขั ดำ้วยหลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ ทำาให้เป็น
แบบอย่างที่ดำี ที่ประเสริฐ ก่อให้เกิดำความรัก เอี�ออาทรต่อกัน มีนำ�าใจต่อกัน  
มีจิตใจเป็นธรรม ไม่ลุแก่อำานาจ กล่าวค่อ 1) ชุมชนต้องมีความปรารถนาดำี  
มุ่งหวังใหม้นษุยแ์ละสตัวมี์ความสขุั (เมตตา) การแผู่้เมตตาทำาใหไ้ด้ำรับอานสิงส์ 
11 ประการ ค่อ นอนหลับก็เป็นสุขั ต่่นขัึ�นมาก็เป็นสุขั ไม่ฝ่ันร้าย เป็นที่รักขัอง
หมู่มนุษย์ เป็นที่รักขัองภูตผู้ีปีศีาจ เทวดำาคุ้มครองรักษา ไม่มีภัยอันตราย 
ทำาให้จิตตั�งมั่นไดำ้เร็ว มีสีหน้า ผู้ิวพรรณผู้่องใส มีสติก่อนตาย เม่่อยังไม่บรรลุ
คุณวิเศีษอันยิ่งๆ ขัึ�นไป เป็นผูู้้เขั้าถ่งพรหมโลก26 2) ชุมชนต้องมีความคิดำช่วย
ให้มนุษย์และสัตว์พ้นทุกขั์ เอ่�ออาทรต่อกัน (กรุณา) 3) ชุมชนต้องมีจิตชื่นชม
ยินดำีในความดำี ความสำาเร็จขัองผูู้้อ่่น (มุทิตา) 4) ชุมชนต้องไม่มีอคติ ตั�งอยู่
ในความยุติธรรม (อุเบกขัา)27 
 ดำงันั�น สงัคมระดำบัชมุชนทีป่ระกอบดำว้ยเมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขัา 
ได้ำชื่อว่าเป็นสังคมขัองเทพบนโลกมนุษย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขัที่ถูกปลุก 
เร้าดำ้วยหิริโอตตัปปะ
 3) หลักหิริและโอตตัปปะกับการพััฒนาสำังคมในระดับประเทศึ

 ในการพัฒนาสังคมระดำับประเทศีเริ่มแรกต้องปลูกฝ่ังให้ทุกคนมี 
25 ท่.ปา. (ไทย) 11/330/333.
26 องฺ.เอกาทสำก.อ. (บาลี) 3/15/384-385.
27 ขุ้.อิติ. (ไทย) 25/106/421-424.
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หิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวบาปทุจริต เพ่่อให้มีจิตสำาน่กที่ดำี แล้ว
สรา้งเสรมิพัฒนาสงัคมดำว้ยหลกัอปรหิานยิธรรม กลา่วค่อ 1) สรา้งเสรมิศีรทัธา
ความเชื่อ ปสาทะความเล่่อมใส ต่อกรรมดำีกรรมชั่ว อันจะให้ผู้ลในโลกนี�และ
โลกหน้า (สัทธา) 2) สร้างเสริมความละอายใจต่อบาปทุจริต ทั�งในที่ลับและ
ที่แจ้ง ทั�งต่อหน้าและลับหลัง โดำยระล่กถ่งเกียรติยศี ศีักดำิ�ศีรี หน้าที่การงาน 
ชื่อเสียงวงศี์ตระกูล ความรู้ความสามารถขัองตน อยู่เป็นนิตย์ (หิริ) 3) สร้าง
เสรมิความเกรงกลัวบาปทจุริตทั�งปวง เพราะผู้ลขัองบาปทจุรตินั�น ทำาใหไ้ด้ำรบั
ความทุกขั์ความเดำ่อดำร้อนทั�งในโลกนี�และโลกหน้า (โอตตัปปะ) 4) สร้างเสริม
การเรยีนรูป้ระโยชนแ์ละมิใชป่ระโยชน์ สง่เสรมิชวีติใหเ้จริญรุง่เรอืงหรอืนำาไปสู่
ความหายนะ (พหสูตู) 5) สรา้งเสรมิความเพยีรสรา้งสรรคก์ศุีลธรรมใหเ้กดิำขัึ�น 
และละเลิกอกุศีลธรรม (วิริยารัมภะ) 6) สร้างเสริมความระล่กรู้อารมณ์ปัจจุบัน 
ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ ให้จิตมีความมั่นคง กล้าเผู้ชิญกับปัญหาต่างๆ อยู่
ตลอดำเวลา (สต)ิ 7) สรา้งเสรมิปัญหาใหรู้เ้หตแุหง่ความเจรญิงอกงามและเหตุ
แห่งความเส่่อม (ปัญญา)28

 ดัำงนั�น หลกัอปรหิานยิธรรมทั�ง 7 ประการนี� ไม่ทำาใหป้ระเทศีชาตดิำำาเนนิ
ไปสู่ความเส่่อม แต่ทำาให้คนในประเทศีมีคุณธรรมภายในจิตใจ พร้อมที่จะ
ช่วยกันนำาพาประเทศีชาติไปสู่ความเจริญ หิริและโอตตัปปะเป็นฐานปลูกฝ่ัง
ให้มีจิตสำาน่กที่ดำีแล้วสร้างเสริมชีวิตดำ้วยหลักธรรมอปริหานิยธรรมจะทำาให้มี
จติสำานก่ตอ่ประโยชนส์ว่นรวม เพ่อ่ชว่ยกนันำาพาประเทศีชาตใิหม้คีวามม่ันคง 
เจริญก้าวหน้า
 3.2.1.2 สำุจำริต 3 (Good Conducts)

 สุจรติ 3 ตอ่พนัธกจิด้ำานศีลีธรรมและวัฒนธรรม โดำยหลกัการขัองสจุริต 
3 ค่อ การเลี�ยงชีพชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ เป็นการดำำาเนินชีวิตตาม
หลกักุศีลกรรมบถนั�นเอง หรือเรยีกอีกอยา่งหน่่งการดำำาเนนิชวิีตสจุรติทางกาย 

28 ท่.ม. (ไทย) 10/138/85.
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ทางวาจา และทางใจ ซึ่ึ่งเป็นหลักการขัองสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศีาสนา 
โดำยไม่ต้องไปอ้อนวอน ขัอร้อง บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา ดำังที่มีหลักฐานปรากฏ
ในจุนทสูตร เม่่อพระพุทธเจ้าประทับ ณ เม่องปาวา ในป่ามะม่วงขัองนายจุน
ทะกัมมารบุตร นายจุนทะมาเฝ่้า ไดำ้สนทนาเรื่องโสไจยกรรม (พิธีชำาระตนให้
บริสุทธิ�)
 นายจุนทะทูลถามพระพุทธเจา้วา่ เขัานบัถอ่บญัญตัพิธิชีำาระตวัตามแบบ
ขัองพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิ ผูู้้ถ่อเต้านำ�า สวมพวงมาลัย สาหร่าย บูชาไฟื้ ถ่อ
ปฏิบัติการลงนำ�า บัญญัติขัองพราหมณ์พวกนี�มีว่า แต่เช้าตรู่ทุกวัน เม่่อลุกขัึ�น
จากที่นอน จะต้องเอาม่อลูบแผู้่นดำิน ถ้าไม่ลูบแผู้่นดำิน ต้องลูบโคสดำ หรือลูบ
หญ้าเขัียว หรือบำาเรอไฟื้ หรือยกม่อไหว้พระอาทิตย์ หรือมิฉะนั�นก็ต้องลงนำ�า
ให้ครบ 3 ครั�งในตอนเย็น อย่างใดำอย่างหน่่ง
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า บัญญัติเรื่องการชำาระตัวให้สะอาดำขัองพวก
พราหมณ์นี� เป็นอย่างหน่่ง ส่วนการชำาระตัวให้สะอาดำในอริยวินัย เป็นอีก
อย่างหน่่ง หาเหม่อนกันไม่ แล้วตรัสว่า คนที่ประกอบอกุศีลกรรมบถ 10 มี
การเว้นจากการฆ์่ามนุษย์และสัตว์ เป็นต้น ชื่อว่ามีความไม่สะอาดำทั�งทางกาย 
ทางวาจา ทางใจ คนเช่นนี� ลุกขัึ�นเช้าจะลูบแผู้่นดำินหรือไม่ลูบ จะลูบโคมัยหรือ
ไม่ลูบ จะบูชาไฟื้ จะไหว้พระอาทิตย์ หรือไม่ทำา ก็ไม่สะอาดำอยู่นั่นเอง เพราะ
อกศุีลกรรมบถเป็นสิง่ทั�งไม่สะอาดำ ทั�งเป็นตวัการทำาใหไ้ม่สะอาดำ แล้วตรสักศุีล
กรรมบถ 10 ที่เป็น โสไจย ค่อ เครื่องชำาระตัวให้สะอาดำ ดำังพุทธพจน์ว่า

  จุนทะ ความไม่สะอาดำทางกาย 3 อย่าง ความไม่สะอาดำทาง 
 วาจา 4 อย่าง ความไม่สะอาดำทางใจ 3 อย่าง ความไม่สะอาดำทาง 
 กาย 3 อย่าง เป็นอย่างไร ค่อ บุคคลบางคนในโลกนี� 1) เป็นผูู้้ฆ์่าสัตว์  
 หยาบช้า มีม่อเป้�อนเล่อดำ ปักใจอยู่ในการฆ่์าและการทุบตีไม่มีความ 
 เอ็นดำูในสัตว์ทั�งปวง 2) เป็นผูู้้ลักทรัพย์ ค่อ เป็นผูู้้ถ่อเอาทรัพย์อันเป็น 
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อุปกรณ์เครื่องปล่�มใจขัองผูู้้อ่่นซึ่ึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าขัองไม่
ไดำ้ให้ ดำ้วยจิตเป็นเหตุขัโมย 3) เป็นผูู้้ประพฤติผู้ิดำในกาม ค่อ เป็นผูู้้
ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองขัองมารดำา ที่อยู่ในปกครองขัอง
บิดำา ที่อยู่ในปกครองขัองพ่ีชายน้องชาย ที่อยู่ในปกครองขัองพ่ีสาว
น้องสาว ที่อยู่ในปกครองขัองญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมาย
คุ้มครอง โดำยที่สุดำ แม้แต่สตรีที่บุรุษสวมดำ้วยพวงมาลัยหมายไว้29

 จุนทะ ความไม่สะอาดำทางกาย 3 อย่าง เป็นอย่างนี�แล  
ความไม่สะอาดำทางวาจา 4 อยา่ง เป็นอยา่งไร ค่อ บคุคลบางคนในโลกนี� 
 1) เป็นผูู้้พูดำเท็จ ค่อ อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ท่ามกลางหมู่
ญาติ อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่ท่ามกลางราชสำานัก ถูกเขัาอ้าง
เป็นพยาน รู้ก็กล่าวว่า ไม่รู้ ไม่เห็นก็กล่าวว่า เห็น หรือเห็นก็กล่าวว่า 
ไม่เห็นกล่าวเท็จทั�งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะบุคคลอ่่นเป็นเหตุ
บ้าง เพราะเหตุค่อเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง
 2) เป็นผูู้้พูดำส่อเสียดำ ค่อ ฟื้ังความฝ่่ายนี�แล้วไปบอกฝ่่ายโน้น
เพ่่อทำาลายฝ่่ายนี� หรือฟื้ังความฝ่่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่่ายนี�เพ่่อทำาลาย
ฝ่่ายโน้น ยุยงคนที่สามัคคีกัน ส่งเสริมคนที่แตกแยกกัน ชื่นชมยินดีำ
เพลิดำเพลินต่อผูู้้ที่แตกแยกกัน พูดำแต่ถ้อยคำาที่ก่อความแตกแยกกัน
 3) เป็นผูู้้พูดำคำาหยาบ ค่อ กล่าวแต่คำาที่หยาบคาย กล้าแขั็ง เผู้็ดำ
ร้อน หยาบคายร้ายกาจแก่ผูู้้อ่่น กระทบกระทั่งผูู้้อ่่น ใกล้ต่อความโกรธ 
ไม่เป็นไปเพ่่อสมาธิ
 4) เป็นผูู้้พูดำเพ้อเจ้อ ค่อ พูดำไม่ถูกเวลา พูดำคำาไม่จริง พูดำไม่อิง
ประโยชน์ พูดำไม่อิงธรรม พูดำไม่อิงวินัย พูดำคำาที่ไม่มีหลักฐาน ไม่มีที่
อ้างอิง ไม่มีที่กำาหนดำ ไม่ประกอบดำ้วยประโยชน์30

29 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-234.
30 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.
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  จุนทะ ความไม่สะอาดำทางวาจา 4 อย่าง เป็นอย่างนี�แล ความ
ไม่สะอาดำทางใจ 3 อย่าง เป็นอย่างไรค่อ บุคคลบางคนในโลกนี�
 1) เป็นผูู้้เพ่งเล็งอยากไดำ้ขัองเขัา ค่อ เพ่งเล็งอยากไดำ้ทรัพย์อัน
เป็นอปุกรณเ์ครือ่งปล่�มใจขัองผูู้อ้่น่วา่ ทำาอย่างไร ทรพัยอ์นัเป็นอปุกรณ์
เครื่องปล่�มใจขัองผูู้้อ่่นจะพ่งเป็นขัองเรา
 2) เป็นผูู้้มีจิตพยาบาท ค่อ มีจิตคิดำร้ายว่า ขัอสัตว์เหล่านี�จง 
ถูกฆ์่า จงถูกทำาลาย จงขัาดำสูญ จงพินาศีไป หรืออย่าไดำ้มี
 3) เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผู้ล 
ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผู้ล การเซึ่่นสรวงไม่มีผู้ล ผู้ลวิบากแห่งกรรมที่ทำา
ดำีและชั่วก็ไม่มี โลกนี�ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดำาไม่มีคุณ บิดำาไม่มีคุณ  
โอปปาตกิสตัวไ์ม่มี สมพราหมณผ์ูู้ป้ระพฤติดีำปฏบิตัชิอบ ทำาใหแ้จง้โลก
นี�และโลกหนา้ดำว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้สอนผูู้อ้่น่ใหรู้แ้จง้กไ็มม่ใีนโลก31 
 อกศุีลกรรมบถ 10 ประการนี�ทีบุ่คคลประกอบแล้ว เม่อ่ลกุขัึ�นจาก
ทีน่อนแตเ่ชา้ตรู ่แมจ้ะจบัตอ้งแผู้น่ดำนิกต็าม ไมจ่บัตอ้งแผู้น่ดำนิกต็าม ก็
เป็นผูู้ส้ะอาดำไมไ่ด้ำเลย แม้จะจบัตอ้งโคมยัสดำกต็าม ไม่จบัตอ้งโคมยัสดำ
กต็าม กเ็ปน็ผูู้ส้ะอาดำไมไ่ดำ ้แม้จะจบัตอ้งหญา้เขัยีวสดำกต็าม ไมจ่บัตอ้ง
หญา้เขัยีวสดำกต็าม กเ็ปน็ผูู้ส้ะอาดำไมไ่ด้ำ แม้จะบำาเรอไฟื้กต็าม ไม่บำาเรอ
ไฟื้ก็ตาม กเ็ป็นผูู้้สะอาดำไมไ่ดำ ้แมจ้ะประคองอญัชลีนอบน้อมดำวงอาทติย์
ก็ตาม ไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดำวงอาทิตย์ก็ตาม ก็เป็นผูู้้สะอาดำไม่
ไดำ้ แม้จะลงนำ�าวันละ 3 ครั�งก็ตาม ไม่ลงนำ�าวันละ 3 ครั�งก็ตาม ก็เป็น
ผูู้้สะอาดำไม่ไดำ้อยู่นั่นเอง ขั้อนั�นเพราะเหตุไร เพราะอกุศีลกรรมบถ 10 
ประการนี�เป็นธรรมไม่สะอาดำ และเป็นเหตุก่อให้เกิดำความไม่สะอาดำ 

31 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.
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 จุนทะ เพราะเหตุที่ประกอบดำ้วยอกุศีลกรรมบถ 10 ประการนี� 
จึงปรากฏมีทั�งนรก กำาเนิดำสัตว์ดำิรัจฉาน ภูมิแห่งเปรต หรือทุคติอย่าง
ใดำอย่างหน่่งแม้อ่่น 
 จุนทะ ความสะอาดำทางกาย 3 อย่าง ความสะอาดำทางวาจา 
4 อย่าง ความสะอาดำทางใจ 3 อย่าง ความสะอาดำทางกาย 3 อย่าง 
เป็นอย่างไร ค่อ บุคคลบางคนในโลกนี� 1) เป็นผูู้้ละเว้นขัาดำจากการฆ์่า
สัตว์ วางทัณฑาวุธ และศีัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดำูมุ่งหวัง
ประโยชน์เก่�อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2) เป็นผูู้้ละเว้นขัาดำจากการลักทรัพย์ 
ค่อ ไม่ถ่อเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปล่�มใจขัองผูู้้อ่่นซึ่ึ่งอยู่ในบ้าน
หรืออยู่ในป่าท่ีเจ้าขัองไม่ไดำ้ให้ ดำ้วยจิตเป็นเหตุขัโมย 3) เป็นผูู้้ละเว้น
ขัาดำจากการประพฤติผู้ิดำในกาม ค่อ ไม่เป็นผูู้้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่
ในปกครองขัองมารดำา ที่อยู่ในปกครองขัองบิดำา ที่อยู่ในปกครองขัอง
พ่ีชายนอ้งชาย ทีอ่ยูใ่นปกครองขัองพ่ีสาวน้องสาว ทีอ่ยูใ่นปกครองขัอง
ญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุ้มครอง โดำยที่สุดำแม้สตรีที่
บุรุษสวมดำ้วยพวงมาลัยหมายไว้32

 ความสะอาดำทางวาจา 4 อย่าง เป็นอย่างไร ค่อ บุคคลบาง
คนในโลกนี� 1) เป็นผูู้้ละเว้นขัาดำจากการพูดำเท็จ ค่อ อยู่ในสภา อยู่ใน
บริษัท อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่ท่ามกลาง
ราชสำานัก ถูกเขัาอ้างเป็นพยานซัึ่กถามว่า ท่านรู้สิ่งใดำจงกล่าวสิ่งนั�น 
บุคคลนั�นไม่รู้ก็กล่าวว่า ไม่รู้ หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น 
หรือเห็นก็กล่าวว่าเห็น ไม่กล่าวเท็จทั�งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะ
บุคคลอ่่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุค่อเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง 2) เป็น
ผูู้้ละเว้นขัาดำจากการพูดำส่อเสียดำ ค่อ ฟื้ังความฝ่่ายนี�แล้วไม่ไปบอก 
ฝ่่ายโน้นเพ่่อทำาลายฝ่่ายนี� หรือฟัื้งความฝ่่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่่ายนี� 

32 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.
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เพ่่อทำาลายฝ่่ายโน้น สมานคนที่แตกแยกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดำอง
กันชื่นชมยินดำีเพลิดำเพลินต่อผูู้้ที่สามัคคีกัน พูดำแต่ถ้อยคำาที่สร้างสรรค์
ความสามัคคี 3) เป็นผูู้้ละเว้นขัาดำจากการพูดำคำาหยาบ ค่อ กล่าวแต่
คำาที่ไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคำาขัองชาวเม่อง คนส่วนมาก
รักใคร่พอใจ 4) เป็นผูู้้ละเว้นขัาดำจากการพูดำเพ้อเจ้อ ค่อ พูดำถูกเวลา  
พูดำคำาจริง พูดำอิงประโยชน์ พูดำอิงธรรม พูดำอิงวินัย พูดำคำาที่มีหลักฐาน 
มีที่อ้างอิง มีที่กำาหนดำประกอบดำ้วยประโยชน์ ความสะอาดำทางวาจา 4 
อย่าง33  
 ความสะอาดำทางใจ 3 อยา่ง เป็นอยา่งไรค่อ บคุคลบางคนในโลกนี� 
1) เป็นผูู้้ไม่เพ่งเล็งอยากไดำ้ขัองเขัา ค่อ ไม่เพ่งเล็งอยากไดำ้ทรัพย์อัน
เป็น อปุกรณ์เครือ่งปล่�มใจขัองผูู้้อ่่นวา่ ทำาอยา่งไร ทรพัยอ์นัเป็นอปุกรณ์
เครื่องปล่�มใจขัองผูู้้อ่่นจะพ่งเป็นขัองเรา 2) เป็นผูู้้มีจิตไม่พยาบาท ค่อ 
ไม่มีจิตคิดำร้ายว่า ขัอสัตว์เหล่านี�จงเป็นผูู้้ไม่ 3) เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความ
เห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผู้ล ยัญที่บูชาแล้วมีผู้ล การเซึ่่นสรวง
มผีู้ล ผู้ลวบิากแหง่กรรมทีท่ำาดีำและชัว่ม ีโลกนี�ม ีโลกหนา้ม ีมารดำามีคณุ 
บดิำามคีณุโอปปาตกิสัตว์ม ีสมณพราหมณผ์ูู้ป้ระพฤตดิำปีฏบิตัชิอบ ทำาให้
แจ้งโลกนี�และโลกหน้าดำ้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผูู้้อ่่นให้รู้แจ้งมีอยู่
ในโลก ความสะอาดำทางใจ 3 อย่าง เป็นอย่าง34

33 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.
34 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.

 จุนทะ เพราะเหตุที่ประกอบดำ้วยกุศีลกรรมบถ 10 ประการนี� จึงปรากฏ
มีทั�งเทวดำาและมนุษย์ หรือสุคติอย่างใดำอย่างหน่่งแม้อ่่น เม่่อพระพุทธเจ้า
ตรัสอย่างนั�นแล้ว นายจุนทกัมมารบุตรได้ำกราบทูลพระผูู้้มีพระภาคว่า ขั้าแต่
พระองค์ผูู้้เจริญ ภาษิตขัองพระองค์ชัดำเจนไพเราะยิ่งนัก ฯลฯ ขั้าแต่พระองค์
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ผูู้เ้จรญิ ขัอพระผูู้ม้พีระภาคจงทรงจำาขัา้พระองคว์า่เปน็อบุาสกผูู้ถ้ง่สรณะตั�งแต่
วันนี�เป็นต้นไปจนตลอดำชีวิต35

 หลักสุจริต ประกอบดำ้วยองค์ธรรม 3 อย่างค่อ
 1) กายสำุจำริต (Good Conduct in Act)

 กายสุจริต หมายถ่ง การมีความประพฤติทางกายสุจริต ดำีงาม ในการ
ดำำาเนินชีวิตตามหลักสุจริต 3 มีหลักธรรมเก่�อหนุนกายสุจริตหรือการเลี�ยงชีพ
ชอบทางกาย ทำาให้การดำำาเนินชีวิตดำ้วยสุจริต เบากายดำังนี� ค่อ
 (1) ละการฆ์่า การเบียดำเบียน หมายความว่าเว้นจากการฆ์่าสัตว์ให้
ตาย ก่อนจะถ่งกำาหนดำอายุขัองตน มีเมตตากรุณาช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน36 หาก
มนุษย์ย่ดำหลักสัมมาอาชีวะในการดำำาเนินชีวิตอย่างแท้จริง ย่อมหลีกเลี่ยงการ
เบียดำเบียนมนุษย์ การประทุษร้าย การทรมานสัตว์ การทำาสัตว์ให้ไดำ้รับความ
ลำาบาก หรือการฆ่์าสัตว์เพ่่อดำำารงชีพตนเองให้อยู่รอดำ และจะไม่มีจิตยินดีำใน
การส่งเสริมให้ผูู้้อ่่นกระทำาแต่กลับจะแสดำงความเมตตากรุณาต่อเพ่่อนมนุษย์
และต่อสัตว์ทั�งปวงให้ไดำ้รับประโยชน์สุขั
 (2) ละเว้นการลกัขัโมย เคารพกรรมสิทธิ�ในทรพัย์ขัองผูู้้อ่น่37 ค่อ (1) อทินฺน  
ค่อวตัถุสิง่ขัองทีเ่จา้ขัองมไิด้ำอนญุาตให ้(2) อาทาน หมายถง่ การยด่ำถอ่เอาโดำย
อาการ มีลักขัโมย จี�ปล้น วิ่งราว ขั่มขัู่ยักยอก ฉ้อโกง หรือสับเปลี่ยน เป็นต้น 
จดุำมุ่งหมายขัองการงดำเวน้จากการเลี�ยงชพีด้ำวยการลกัขัโมย กเ็พ่่อทำาใหม้นษุย์
มกีารดำำารงชวีติอยูด้่ำวยสมัมาชพี การจะแสวงหาวตัถสุิง่ขัองต่างๆ มาเป็นขัอง
ตนนั�น ก็จะต้องเป็นการหามาไดำ้ในทางที่ชอบ ถูกกฎหมาย ไม่เบียดำเบียนใน
สิทธิขัองคนอ่่นโดำยกิริยาอาการแห่งขัโมย เช่น โจรกรรม อนุโลมโจรกรรม 
และฉายาโจรกรรม เป็นการทำาให้คนอ่่นเขัาเสียสิทธิบางอย่างในทรัพย์สินไป 

35 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/176/320-324.
36 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/264/282.
37 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/265/282.
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ผูู้ท้ีเ่วน้จากการถอ่เอาสิง่ขัองทีเ่จา้ขัองมไิดำใ้ห ้ยอ่มจะไดำร้บัความดำหีลายอยา่ง 
เช่น ทำาให้มีจิตใจสูง เป็นการรักษาตัวเองไม่ให้ใฝ่่ตำ่า เป็นมนุษย์ที่จะมีศีักดำิ�ศีรี
ขัึ�น เป็นการรักษาครอบครัวขัองตน และทำาให้สังคมดำำารงอยู่ไดำ้นาน
 (3) ละการประพฤติผู้ิดำในกามไม่ล่วงละเมิดำประเวณีทางเพศี หมายถ่ง 
การไม่เลี�ยงชีพท่ีเก่ียวขั้องดำ้วยเรื่องลามก การเสพเมถุน (ธรรมขัองคนคู่กัน) 
ส่วนคำาว่า มิจฉาจาร หมายถ่ง การประพฤติลามกอันบัณฑิต (ผูู้้รู้) ติเตียนไดำ้38 

สามีภรรยาที่ประพฤติอยู่ในการเสพเมถุนธรรมต่อกัน มิได้ำเป็นการกระทำาที่
ลามกบัณฑิตค่อผูู้้รู้ทั�งหลายพ่งติเตียนไม่ไดำ้เพราะเป็นไปตามกิจธรรมดำาขัอง
โลก แตถ่า้ชายหรอืหญิงทีเ่ลี�ยงชพีดำว้ยการประพฤตลิว่งกาเมตอ่ชายหรอืหญิง
ที่ไม่เป็นสามีหรือภรรยาขัองตนและชายหรือหญิงนั�นมีผูู้้พิทักษ์รักษาหวงแหน
อยู ่จดุำประสงคข์ัองการเลี�ยงชพีชอบด้ำวยความบริสทุธิ� ไม่เอาเรอืนร่างเขัา้แลก
กับตัณหาก็เพ่่อประสงค์ให้มนุษย์รู้จักหาเลี�ยงชีวิตด้ำวยภูมิปัญญาหรือกำาลัง
ขัองตน รูจ้กัอดำทนในการทำางานและหยาดำเหง่ือนี�เองทีจ่ะสร้างคนใหเ้ป็นคนดำี 
สร้างความเป็นปึกแผู้่นป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ด้ำวยการปฏิบัติตน
ตามฐานะท่ีตนมีอยู่ เช่น เป็นภรรยามีความจงรักภักดีำในสามีแห่งตน เป็น
สามีประกอบดำ้วยสทารสันโดำษ ยินดำีในภรรยาขัองตน ไม่ขั้องแวะกับหญิงอ่่น
ที่ไม่ใช่ภรรยาขัองตน
 ในกายสจุรติมตีวัอยา่งจากคัมภร์ีพระพุทธศีาสนา การทำากายสจุริตค่อ 
เว้นจากการฆ์่าสัตว์39 เปน็ต้น ค่อ การเว้นจากการทำาลายชีวิต โดำยดำำาเนินชีวิต
แบบไมเ่บยีดำเบยีนผูู้อ้่น่ทางดำา้นชวีติ และรา่งกาย ตวัอยา่งทีด่ำขีัองการสนบัสนนุ
เรื่องนี�ค่อ การมีช่วงจำาพรรษาขัองภิกษุเป็นเวลา 3 เด่ำอน ในช่วงฤดำูฝ่น ดำังที่
ปรากฏในวัสสูปนายิกขัันธกะ พระพุทธเจ้าทรงเกรงว่าการเดำินทางจาริกขัอง
พระสงฆ์์เหยียบสัตว์ตายเน่่องจากเป็นฤดำูการกำาเนิดำชีวิตดำังมีเรื่องว่า..

38 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/266/282.
39 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/145/242.
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  “สมยัหน่ง่ ภกิษฉุพัพัคคยีจ์ำาพรรษาแลว้ยังเทีย่วจารกิในระหว่าง 
 พรรษาคนทั�งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาเช่นนั�นแหละว่า ไฉน 
 พระสมณะเชื�อสายพระศีากยบุตร จึงไดำ้เที่ยวจาริกตลอดำฤดำูหนาว  
 ฤดูำรอ้น และฤดูำฝ่นเหยียบยำ่าตณิชาตอัินเขัยีวสดำ เบยีดำเบยีนอินทรีย์อยา่ง 
 หน่่งซ่ึึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ มีจำานวนมากให้ถ่งความวอดำวายเล่า  
 พระผูู้ม้พีระภาคทรงทำาธรรมมกีถาในเพราะเหตเุป็นเคา้มลูนั�นในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดำนั�นแล้วตรัสสั่งกับภิกษุทั�งหลายว่า ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุจำา 
 พรรษาไม่อยู่ให้ตลอดำ 3 เด่ำอนต้นหรือ 3 เด่ำอนหลัง ไม่พ่งหลีกไป 
 สู่จาริกรูปใดำ หลีกไปต้องอาบัติทุกกฎ”40

 กายสจุรติ จงึหมายถง่ การกระทำา การแสดำงออกซ่ึึ่งพฤตกิรรมทางกาย 
การกระทำาที่ดำีงาม ถูกต้อง ทั�งทางโลก ทางธรรม เป็นพฤติกรรมที่ควรย่ดำเอา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เพ่่อบรรลุถ่งความสุขัทั�งดำ้านส่วนตัว
และสังคมมีอยู่ 3 ประการ ไดำ้แก่ (1) งดำเว้นจากการฆ์่าสัตว์ (2) งดำเว้นจาก
การลักทรัพย์ และ (3) งดำเว้นจากการประพฤติผู้ิดำทางกาม ทั�ง 3 ประการจัดำ
เป็นหลักการพ่�นฐานที่ดีำงามถูกต้องทางด้ำานร่างกายที่ผูู้้ต้องการพบความสุขั
ที่แท้จริงต้องประพฤติปฏิบัติตามให้ไดำ้ 
 2) วจำีสำุจำริต (Good Conduct in Word)

 วจีสุจริตค่อ การพูดำที่ถูกต้อง ดำีงาม เป็นการสนทนากับตน ผูู้้อ่่น ดำ้วย
กศุีลจติ พระพทุธองคท์รงเลง็เหน็ถง่ความสำาคญัและประโยชนข์ัองการพดูำ จงึ
ไดำมี้หลกัธรรมคำาสอนในพระไตรปิฎกเกีย่วกบัการพดูำไวไ้ม่นอ้ย เป็นองค์ธรรม
หน่่งในอริยมรรคมีองค์ 8 นี� มี สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) เป็นหลักสำาคัญลำาดำับ
ต้นๆ ซึ่ึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่่องกันกับ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และ สัมมา
สังกัปปะ (ดำำาริชอบ) การมีสัมมาวาจามีความสำาคัญในเชิงความสัมพันธ์ขัอง
40 วิ.ม. (ไทย) 4/207/264.
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สมาชิกในสังคมซ่ึึ่งประกอบด้ำวยคนทุกชนชั�นในสังคม การเว้นจากการพูดำ
ไม่ดีำหรือทุจริตทางคำาพูดำ 4 ประการทำาให้พูดำดีำมีวาจาไพเราะ เป็นวจีสุจริต 
เป็นตน้ วจีสจุรติหรอืการพูดำดีำนั�น ค่ออยา่งไร ในขัั�นตน้จะต้องรูจ้กัเลอ่กเวลาพดูำ  
ควรจะพูดำก็ต่อเม่่อคนฟื้ังเขัาตั�งใจฟื้ัง ไม่ควรแย่งชิงใครพูดำ ไม่พูดำเพ่่อเป็น
ชนวนทะเลาะทุ่มเถียงกัน ไม่จำาเป็นก็ไม่ควรพูดำแขั่งส่งเสียงอ่กท่ก และเม่่อ
พูดำนั�นพ่งกล่าวแต่ความสัตย์จริง ไม่กล่าวคำาโป้ปดำมดำเท็จ ใช้ถ้อยคำาที่ไพเราะ
เสนาะหู ไม่ใช้ภาษาและสำานวนที่ไม่สุภาพ และในการสนทนานั�นไม่ควรเล่า 
ขั่าวล่อไร้ประโยชน์ หรือเพ้อเจ้อถ่งเรื่องไร้สาระ วจีสุจริตหรือการเจรจาชอบ
ทำาให้การดำำาเนินชีวิตเป็นไปทางที่ถูกต้อง ค่อ
 (1) การละการพูดำเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จเพราะเหตุผู้ลตนเอง ผูู้้อ่่น หรือ
เพราะเห็นแก่ผู้ลประโยชน์ใดำๆ กล่าวคำาสุภาษิต41 การงดำเว้นจากคำาพูดำที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง ค่อ การเว้นจากการกล่าวคำาที่ไม่เป็นจริงว่าเป็นจริง
ดำ้วยเจตนา (Volition) จุดำมุ่งหมายขัองเว้นการพูดำเท็จก็ค่อป้องกันการทำาลาย
ผู้ลประโยชน์กันดำ้วยการพูดำเท็จ เป็นการกระทำาที่ทำาให้เกิดำความไม่เชื่อถ่อ 
นอกจากนี�การเลี�ยงชพีชอบทางวาจายังรวมไปถง่การเว้นจากการเลี�ยงชพีด้ำวย
การพูดำเท็จ พูดำปดำ ทนสาบาน ทำาเล่ห์กระเท่ห์ มายา ทำาเลสนัย เสริมความ  
อำาความ รายงานเท็จ ทำาหลักฐานปลอมแปลง และทำาเครื่องหมายให้คนอ่่น
หลงเชื่อ เป็นต้น
 ดำงันั�น การเลี�ยงชพีชอบทางวาจากค่็อเวน้คำาพดูำทีเ่ปน็อปัมงคล พดูำแต่
คำาท่ีเป็นมงคล หรอืพดูำแตค่ำาจรงิ คำาพดูำทกุคำาจะตอ้งมสีารประโยชน ์สามารถ
อิงหลักธรรมวินัยจึงจะเป็นคำาพูดำที่ผูู้้รู้ทั�งหลายให้การยกย่อง นอกจากนี�  
สัมมาอาชีวะในการเก่�อหนุนวจีสุจริต ยังจำาแนกการเว้นจากการพูดำปดำใน 
มสุาวาทในศีลีขัอ้ที ่4 โดำยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ค่อ (1) มสุา (2) อนุโลมมสุา 
(3) ปฏิสสวะ  

41 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/267/283.
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 1) มุสา ค่อการกล่าวคำาเท็จนั�น ยังจำาแนกออกไว้อีก 7 ประเภท ค่อ 
(1) ปดำ ไดำ้แก่ มุสาโดำยไม่ต้องอาศีัยขั้อมูล เช่น เห็น ว่าไม่เห็น รู้อยู่ว่าไม่รู้มี 
4 อย่างค่อ พูดำเพ่่อจะให้เขัาแตกแยกกัน เรียกว่า ส่อเสียดำ  พูดำเพ่่อจะโกงเขัา 
เรียกว่า หลอก พูดำเพ่่อจะยกย่องท่าน เรียกว่า ยอ พูดำไว้แล้วไม่รับ เรียกว่า 
กลับคำา (2) ทนสาบาน ไดำ้แก่ กิริยาที่เสียสัตย์ว่าพูดำความจริง แต่ไม่ตั�งใจจริง 
เช่นเป็นพยานทนสาบานแล้วเปิดำความเท็จ (3) ทำาเล่ห์กระเท่ห์ ไดำ้แก่ กิริยาที่
แสดำงอาการอวดำอ้างความศีักดำิ�สิทธิ�ที่ไม่มีจริง เช่น อวดำว่ารู้ ยิงไม่ออก ฟื้ันไม่
เขั้า เป็นต้น (4) มารยา ไดำ้แก่ กิริยาที่แสดำงอาการให้เขัาเห็นผู้ิดำจากความเป็น
จริง เช่นปั�นความจริงให้เขัาเห็นว่าเป็นคนมีศีีล เป็นต้น (5) ทำาเลศี ไดำ้แก่ พูดำ
มุสาเล่นสำานวน เช่น เห็นคนวิ่งหนีเขั้ามาเม่่อผูู้้ไล่ตามมาถามจะให้เขัาถูกจับ
ไดำ้ จึงเล่นสำานวนว่า ตั�งแต่มาย่นอยู่ที่นี�ยังไม่มีใครวิ่งมาเลย (6) เสริมความ 
ไดำ้แก่ พูดำมุสาอาศีัยขั้อมูลเดำิม แต่ละขั้อความที่ประสงค์จะให้รู้ออกเสียเพ่่อให้
ผูู้ฟั้ื้งเขัา้ใจเป็นอยา่งอ่น่ เชน่ ตดิำประกาศีลดำราคาสนิคา้ แตเ่ม่อ่ลกูคา้ซืึ่�อสนิคา้
ตามป้ายนั�นแล้วกลับเรียกเอาตามราคาเต็ม โดำยอ้างว่าสินค้าที่ติดำป้ายไว้นั�น
หมดำแลว้ลกัษณะดำงักลา่วจดัำวา่เป็นการอำาความไวไ้มใ่หผูู้้อ้่น่ไดำเ้ขัา้ใจตามจรงิ
นั�น (7) อำาความ ไดำ้แก่ พูดำมุสาเดำิม แต่ตัดำความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้เสีย เพ่่อ
ทำาความเขั้าใจกลายไปเป็นอย่างอ่่น42 
 2) อนุโลมมุสา ไดำ้จำาแนกออกเป็น 2 ประเภท ค่อ (1) เสียดำแทง ไดำ้แก่
กิริยาที่ว่าผูู้้อ่่นให้เจ็บใจ เช่น การพูดำพาดำพิงถ่งพ่�นเพเดำิมขัองเขัา ซึ่ึ่งเรียกว่า 
ประชดำ (2) สับปลับ ไดำ้แก่ พูดำปดำดำ้วยความคะนองวาจา แต่ผูู้้พูดำไม่ไดำ้ตั�งใจ
จะให้ผูู้้ฟื้ังเขั้าใจผู้ิดำ
 3) ปฏิสสวะ ปฏสิวะ หมายถง่ แตเ่ดำมิคดิำจะทำาความนั�นจรงิ แตภ่ายหลงั 
ไม่ทำาความนั�น ปฏิสสวะ จำาแนกออกเป็น 3 ประเภทค่อ (1) ผู้ิดำสัญญา ไดำ้แก่ 

42 พระเทพดิำลก, “อธิิบายหลักธิรรมตามหมวดจำากนวโกวาท”, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
2535), หน้า 192.
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ทั�งสองทำาสญัญาแก่กนั แต่ภายหลงัฝ่า่ยหน่ง่กลับบดิำพลิ�วไม่ทำาตามสญัญานั�น 
เช่น ทำาสัญญาจ้าง เป็นต้น (2) เสียสัตย์ ไดำ้แก่ให้สัตย์แก่ท่านฝ่่ายเดำียว ว่าตน 
จะทำาหรือไม่ทำาเช่นนั�น แต่ภายหลังไม่ทำาตาม เช่น ขั้าราชการผูู้้ถวายสัตย์
สาบานว่า จะรับราชการดำ้วยความซ่ืึ่อสัตย์ แต่ภายหลังฉ้อโกงหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ เป็นต้น (3) ค่นคำา ไดำ้แก่รับว่าจะทำาสิ่งนั�นๆ แต่ภายหลังไม่ทำา เช่นรับ
ว่าจะให้สิ่งขัองนั�นแก่ท่านแล้วไม่ให้ เป็นต้น43

 ดัำงไดำ้กล่าวมาทั�งหมดำนี�เป็นมุสาวาทที่มีโทษแก่ผูู้้พูดำ เพราะนอกจาก
จะทำาให้ตนเองเสียหายแล้ว ยังทำาให้ผูู้้อ่่นไดำ้รับความเสียหายดำ้วย การพูดำจึง
เป็นเรื่องที่เราควรจะระมัดำระวังให้มากที่สุดำ แม้ในมรรค 8 ซ่ึึ่งเป็นทางไปสู ่
พระนิพพานยังไดำ้กำาหนดำขั้อสัมมาวาจาไว้เป็นหลักปฏิบัติที่ทำาให้ทุกคนนั�นถ่ง
ซึ่ึง่ความเป็นอรยิบคุคล เม่อ่กล่าวโดำยสรปุแลว้ การเวน้จากการพูดำเทจ็เป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง เพราะทำาให้ผูู้้อ่่นเกิดำความเชื่อถ่อไว้วางใจ เป็นที่นิยม
ชมชอบขัองสงัคม การเวน้จากการพดูำเทจ็เป็นการสรา้งประโยชนใ์หแ้กต่นเอง
และคนอ่่น และเป็นการเสริมสร้างความเคารพนับถ่อให้กับตนเองอีกดำ้วย
 (2) ละการพดูำคำาสอ่เสยีดำชว่ยสมานคนทีแ่ตกรา้ว สง่เสรมิคนทีร่กัสมคัร
สมาน ชอบกล่าวถ้อยคำาที่สร้างความสามัคคี44 คำาพูดำที่ทำาให้แตกแยก ไดำ้แก่ 
การพูดำส่อเสียดำ หมายความว่า คำาพูดำอันใดำที่หมดำความสามัคคี ค่อทำาให้
แตกแยก คำาพดูำนั�นเรียกวา่ ปิสณุวาจา หรอืคำาพดูำทีท่ำาตวัเองใหไ้มเ่ป็นทีร่กั และ
กระทำาใหผูู้้อ้่น่สญูจากความรกั การเลี�ยงชพีชอบทางวาจาจะเก่�อหนนุใหบ้คุคล
มคีวามม่ันใจในการพดูำแตค่วามจรงิ ซึ่ึง่จะเสรมิสรา้งความสามคัค ีสมานฉนัท์ 
ให้เกิดำขัึ�นในสังคมโดำยย่ดำถ่อหลักการพูดำ 3 ประการค่อ 1) พูดำเสริมสร้างคนที่
ไม่สามัคคีให้มีความสามัคคีกัน 2) คนที่สามัคคีกันแล้ว ก็พยายามให้มีความ
สามัคคีแน่นแฟื้้นขัึ�น 3) คนที่แตกสามัคคีกันแล้ว ก็พยายามพูดำประสานให้มี

43 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 192.
44 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/268/283.
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ความประนีประนอมชว่ยเสริมความสามคัคเีอกภาพให้เกดิำขัึ�นระหว่างคน 2 คน
ขัึ�นไปจนถ่งหมู่คณะ
 (3) การละคำาหยาบพูดำแต่คำาสุภาพอ่อนหวาน45 พูดำคำาไม่ดีำได้ำแก่การ
ดำ่าทอบริภาษ หรือการกล่าววาจาสาปแช่ง หรือการพูดำที่ทำาให้คนเด่ำอดำร้อน
ล่กในใจ คำาพูดำนั�นไดำ้ชื่อว่า ผู้รุสวาจา และผู้รุสวาจานี�มุ่งเจตนาที่อยู่ในจิตที่
ประกอบด้ำวยโทสะเป็นมูล ทำาให้คำาพูดำที่แสดำงออกมาไม่ดีำ จุดำมุ่งหมายขัอง
การเลี�ยงชพีในขัอ้นี� กเ็พ่่อใหบ้คุคลพูดำถอ้ยคำาอันเป็นทีรั่กจบัใจไพเราะเสนาะหู
สบายห ูสบายใจผูู้ฟ้ื้งั ใชภ้าษาพูดำทีไ่ด้ำรบัการยอมรบันบัถอ่ว่าเป็นสำานวนโวหาร
ขัองผูู้้ดำี ขัองคนที่มีการศี่กษาที่ประกอบดำ้วยเมตตา ดำ้วยความปรารถนาดำี  
มีเจตนาดำีในการพูดำ ดำังนั�น การเลี�ยงชีพทางวาจาก็ค่อการงดำเว้นจากการพูดำ 
คำาหยาบ การไม่พูดำในสิ่งที่ทำาให้เกิดำความเด่ำอดำร้อนแก่ผูู้้อ่่น การไม่ใช้วาจา
หยาบคายและวาจาที่เต็มไปดำ้วยโทสมูลจิต ความสำาคัญจึงอยู่ที่เจตนาอัน
ประกอบอยู่ด้ำวยความโกรธ แม้คำาพูดำที่สุภาพ แม้นไม่ได้ำใช้ถ้อยคำารุนแรง
แต่มีเจตนาแรงกล้าที่จะให้เสียใจและไดำ้อาย วาจาที่กล่าวมานั�นก็จัดำเป็น 
คำาหยาบ46 ในทางตรงกันขั้ามคำาพูดำขัองบิดำามารดำา หรือครูอาจารย์ ที่ดุำดำ่า 
วา่กล่าวด้ำวยประสงคดี์ำตอ่บตุรธดิำา หรอืตอ่ศีษิย ์โดำยไมมี่เจตนารา้ยแต่อยา่งไร 
คำาด่ำานั�นก็ไม่เป็นคำาหยาบการเว้นจากคำาพูดำที่หยาบ มีอยู่ 2 ลักษณะค่อ  
(1) พยายามแสดำงกิริยาอาการที่ทำาให้ผูู้้อ่่นเห็นแล้วรู้ส่กปลาบปล่�มใจ พอใจ
หรอืเขัยีนหนงัสอ่แสดำงความยนิดำ ี(2) พยายามกลา่วคำาสภุาพ การพดูำคำาหยาบ
จะมีโทษมากหรือน้อยขัึ�นอยู่กับคุณธรรม ถ้ากล่าวคำาหยาบต่อผูู้้อุปการคุณ 
เช่น บิดำามารดำา ครูอาจารย์ หรือผูู้้มีศีีลธรรม มีพระสงฆ์์ เป็นต้น ย่อมมีโทษ
มาก แต่ถ้าผูู้้ถูกว่ากล่าวดำ้วยคำาหยาบเป็นผูู้้ไม่มีอุปการคุณหรือไม่มีศีีลธรรม  
ผูู้้ใช้คำาหยาบก็มีโทษน้อย 

45 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/269/283 - 284. 
46 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/269/283.
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 ดำังนั�น การเว้นจากการกล่าวคำาหยาบก็ค่อเพ่่อต้องการให้บุคคล ใช้คำา
พูดำที่ไพเราะ เป็นคำาพูดำที่มีประโยชน์ทั�งแก่ตัวผูู้้พูดำและผูู้้ที่ไดำ้รับฟื้ังคำาพูดำ และ
เพ่่อให้ระวังสังวรในการใช้คำาพูดำให้ถูกกาลเทศีะ
 (4) ละการพูดำเพ้อเจ้อ พูดำแต่คำาจริงที่มีเหตุผู้ลมีสารประโยชน์  
ถูกกาลเทศีะการเว้นจากการกล่าววาจาที่ทำาลายประโยชน์และความสุขั47  
หมายความว่า วาจาที่ทำาลายประโยชน์และความสุขัต่างๆ ดำ้วยเจตนา ดำังนั�น
เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าววาจานั�นจึงเรียกว่า สัมผู้ัปปลาปะ รวมความ
ก็ค่อคำาพูดำเพ้อเจ้อ โดำยมุ่งหมายให้บุคคลกล่าวถ่งเรื่องที่มีสาระแก่นสาร ไดำ้
ประโยชน์จากการฟื้ัง การตัดำสินถ้อยคำาว่าสิ่งใดำเป็นประโยชน์หรือไม่นั�นดำูจาก
ผู้ลที่เกิดำแก่ผูู้้ฟื้ัง กล่าวค่อถ้าผูู้้ฟื้ังฟื้ังแล้วไดำ้รับความสุขัก็ถ่อว่าคำาพูดำนั�นเป็น
ประโยชน์แน่นอน 
 การกล่าวสัมผู้ัปปลาปะนั�นจะมีโทษมากหรือโทษน้อยขัึ�นอยู่กับผูู้้กล่าว
ค่อ ถ้าผูู้้ใดำกล่าวสัมผู้ัปปลาปะอยู่เสมอๆ เป็นนิจแล้วก็ย่อมมีโทษมาก ส่วนที่
กล่าวสมัผู้ปัปลาปะบ้างเป็นครั�งคราวกย็อ่มมโีทษไปตามจำานวนและปรมิาณที่
พูดำ การเว้นจากการพูดำเพ้อเจ้อมีอยู่ 2 อย่างค่อ (1) การไม่พูดำพล่าม (2) การ
ไม่พูดำเหลวไหล การพูดำฟุ้ื้งซึ่า่นเล่อ่นลอยไม่มีนำ�าหนกั พดูำมากพรำ่าเพรือ่ไม่รูจั้ก
เวลาอันควรหรือมิควร พูดำไม่เป็นจริง คำาพูดำไม่มีเน่�อมีแต่ฝ่อยๆ ที่เป็นเปล่อก
กระพี� การพูดำที่เรื่อยเป้�อยไม่มีที่สิ�นสุดำเรียกว่า พูดำพล่าม ผูู้้ที่หาเลี�ยงชีพชอบ
ควรเว้นจากการพูดำดำังกล่าวการพูดำเลอะเทอะ ค่อการพูดำที่ไม่อาศีัยธรรมและ
พูดำโดำยไม่มีหลักฐานย่นยันส่วนการพูดำที่ไม่ประกอบด้ำวยประโยชน์ที่เรียกว่า 
พูดำเหลวไหลนั�นผูู้้พูดำเช่นนี�ท่านเรียกว่า คนปากเพ้อเจ้อ ดำังนั�นจึงควรเว้นการ
พูดำดำังกล่าวนี�ดำ้วย ผูู้้พูดำเพ้อเจ้อเป็นประจำา เขัาไม่อาจเป็นคนมีความรู้ที่ถูก
ต้องได้ำ และใช้เวลาในการพูดำที่ไร้สาระ ทำาให้สูญเสียเวลาโดำยเปล่าประโยชน์  
ถ้าเราต้องการเป็นผูู้้พูดำดำีมีสาระ พ่งรักษาคำาพูดำขัองตนให้เป็นสิ่งที่มีค่าดำ้วย 

47 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/2671/284.
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การพูดำแต่พอประมาณ พูดำให้ถูกกาลเทศีะ พูดำแต่เรื่องจริง คำาพูดำจะต้องมี
เน่�อหาสาระและมีหลักฐานอ้างอิง
 ในขัอ้วจสีจุรติมเีรือ่งอทุาหรณค่์อ กรณนีกแขักเตา้ทีม่วีจสีจุรติ  นกแขัก
เต้าฝู่งหน่่งประมาณ 500 ตัว อาศีัยอยู่ในป่างิ�วบนยอดำเขัาแห่งหน่่ง เม่่อถ่ง
เวลาหากิน ฝู่งนกแขักเต้าต่างพากันบินไปกินขั้าวสาลีในนาขัองชาวมคธ เม่่อ
กินขั้าวสาลีอิ่มแล้ว ต่างก็บินกลับรังดำ้วยปากเปล่าๆ ทั�งสิ�น ส่วนพญานกแขัก
เต้าที่เป็นหัวหน้า เม่่อกินอ่ิมแล้วยังต้องคาบขั้าวสาลีอีก 3 รวงกลับไปดำ้วย48  
ชาวนาเหน็แปลกใจจงึพยายามดำกัจบันกแขักเตา้ใหไ้ดำ ้ดำว้ยการสงัเกตทีย่น่ขัอง
พญานกนั�นแล้ววางบ่วงดำักไว้พญานกถูกจับไดำ้ ชาวนาจึงถามพญานกว่า ท้อง
ขัองท่านคงจะใหญ่กว่าท้องขัองนกอ่่น เพราะเม่่อท่านกินอิ่มแล้ว ยังต้องคาบ
รวงขั้าวกลับไป อีกวันละ 3 รวง เป็นเพราะท่านมียุ้งฉาง หรือเป็นเพราะเรามี
เวรต่อกันมาก่อน พญานกตอบว่า ขั้าพเจ้าไม่ไดำ้มียุ้งฉาง และเราก็ไม่มีเวรต่อ
กัน แต่ที่คาบไป 3 รวงนั�น รวงหน่่งเอาไปใช้หนี�เก่า รวงหน่่งเอาไปให้เขัา และ
อีกรวงหน่่งเอาไปฝั่งไว้ ชาวนาไดำ้ฟื้ังเกิดำความสงสัยถามว่า ท่านเอารวงขั้าว
ไปใช้หนี�ใคร เอาไปให้ใคร และเอาไปฝ่ังไว้ที่ไหน พญานกแขักเต้าจึงตอบว่า 
1) รวงที่หน่่งเอาไปใช้หนี�เก่า  ค่อเอาไปเลี�ยงดำูพ่อแม่ เพราะท่านแก่แล้ว และ
เป็นผูู้้ที่พระคุณอย่างมากทั�งให้กำาเนิดำ และเลี�ยงดำูขั้าพเจ้าจนเติบใหญ่ นับว่า
ขั้าพเจ้าเป็นหนี�ท่านจึงสมควรเอาไปใช้หนี� 2) รวงที่สองเอาไปให้เขัา ค่อเอาไป
ใหล้กูนอ้ยทั�งหลายทีย่งัเล็กอยูไ่ม่สามารถหากนิเองได้ำ เม่่อขัา้พเจา้เลี�ยงเขัาใน
ตอนนี� ต่อมายามขั้าพเจ้าแก่เฒ่า เขัาก็จะเลี�ยงตอบแทน จัดำเป็นการให้แก่เขัา 
3) รวงที่สามเอาไปฝ่ังไว้  ค่อการเอาไปทำาบุญดำ้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชรา 
นกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินไดำ้เท่ากับเอาไปฝ่ังไว้ เพราะบัณฑิต
ทั�งหลายกล่าวว่า การทำาบุญเป็นการฝ่ังขัุมทรัพย์ไว้ ชาวนาไดำ้ฟื้ังแล้ววจีสุจริต
จากนกแขักเต้าเกิดำความเล่่อมใสว่า นกนี�เป็นนกกตัญญููต่อพ่อแม่ เป็นนกที่

48 ขุ้.ชา. (ไทย) 27/2/423.
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มีความเมตตาต่อลูกน้อย ใจบุญ มีปัญญา รอบคอบ มองการณ์ไกล พญานก
อธิบายต่อไปว่า ขั้าวสาลีที่ขั้าพเจ้ากินเขั้าไปนั�น เปรียบเหม่อนเอาไปทิ�งในเหว
ที่ไม่รู้จักเต็ม เพราะขั้าพเจ้าต้องมากินทุกวัน วันนี�กินแล้ว พรุ่งนี�ก็ต้องมากิน
อกี กนิเทา่ไรก็ไม่รูจั้กเตม็ จะไม่กินก็ไม่ได้ำเพราะถ้าทอ้งหวิกเ็ป็นทกุขั ์ชาวนาฟื้งั
แล้วกล่าวว่า พญานกผูู้้มปีญัญา ครั�งแรกขั้าพเจ้าคดิำว่า ท่านเปน็นกที่โลภมาก 
เพราะนกตัวอ่่นเขัาหากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขัาก็ไม่คาบอะไรไป ส่วนท่านบิน
มาหากินแล้วยังคาบรวงขั้าวกลับไปอีก แต่พอฟื้ังท่านแล้วจึงไดำ้รู้ว่าท่านไม่ไดำ้
คาบไปเพราะความโลภ แตค่าบไปเพราะความดำ ีค่อเอาไปดำเูลี�ยงพอ่แม ่เอาไป
เลี�ยงลกูนอ้ย และเอาไปทำาบญุ ทา่นทำาดีำจรงิๆ ชาวนามจีติเล่อ่มใสในคณุธรรม
ขัองพญานกมาก จึงแก้เครื่องผูู้กออกจากเท้าพญานกปล่อยให้เป็นอิสระ และ
มอบนาขั้าวสาลีให้ พญานกรับนาขั้าวสาลีไว้เพียงส่วนหน่่งซ่ึึ่งกะคะเนแล้วว่า
เพียงพอแก่บริวาร จากนั�นจึงกล่าวแก่ชาวนาว่า ขัอให้ท่านเป็นผูู้้ไม่ประมาท 
หม่ันสั่งสมกุศีลด้ำวยการทำาทานและเลี�ยงดำูพ่อแม่ผูู้้แก่เฒ่าด้ำวยเถิดำ ชาวนาได้ำ
คติจากพญานกจึงตั�งใจทำาบุญกุศีลตั�งแต่นั�นมาจนตลอดำชีวิต49 
 สรุปว่า การเว้นจากการพูดำเพ้อเจ้อนั�น จุดำประสงค์ก็เพ่่อต้องการให้
บุคคลเป็นคนพูดำจริง พูดำอย่างมีประโยชน์ คำาพูดำที่ประกอบดำ้วยเมตตากรุณา 
ตลอดำจนสามารถชี�แจงเหตผุู้ลตามความเป็นจริงใหแ้จ่มแจ้งได้ำ สามารถทำาให้
ผูู้้ฟัื้งเข้ัาใจอย่างถูกต้องสัมมาอาชีวะจึงเป็นหลักประกอบอาชีพที่คอยส่งเสริม
ให้เกิดำวจีสุจริต เพราะไม่มุ่งเบียดำเบียน ไม่มุ่งทำาร้าย ไม่มุ่งเอาประโยชน์ จึง
ทำาให้คำาพูดำเต็มไปดำ้วยไมตรีจิตคิดำช่วยเหล่อ มากกว่าคิดำเอาเปรียบ คิดำหยิบ
ย่่นมากกว่าหยิบฉวย คำาพูดำเพ่่อปลอบประโลมมากกว่าการพูดำดูำถูกเหยียดำ
หยาม ผูู้้ที่ประกอบสัมมาอาชีวะจึงต้องเป็นผูู้้มีวจีสุจริต กิจการงานที่ทำาจึงจะ
สำาเร็จประโยชน์ไดำ้อย่างสูงสุดำ เพราะนอกจากการติดำต่อประสานงานกับผูู้้อ่่น
จะไม่ขััดำขั้องด้ำวยการเจรจาแล้ว การมีวจีสุจริตย่อมทำาให้ผูู้้ปฏิบัติเป็นคนน่า
49 ขุ้.ชา. (ไทย) 27/17/425.
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เชื่อถ่อ น่าคบคา้สมาคม น่าสนทนาพาที เปน็ที่รักใคร่แก่บุคคลผูู้้ไดำรู้้จักพดูำคยุ 
สิง่เหลา่นี�เองทีจ่ะเป็นหลักประกันประการสำาคัญประการหน่่งทีท่ำาใหบ้คุคลผูู้ถ้อ่
ปฏิบัติประสบความสำาเร็จในอาชีพการงานไดำ้อย่างดำีเยี่ยม
 3) มโนสำุจำริต (Good Conduct in Mentality)

 มโนสจุรติ รกัษาจติใหม้ปีรกตริูต้วัเสมอ การประกอบอาชพีทีต่ั�งอยูบ่น
หลกัสจุรติ 3 ยอ่มจะเป็นการกล่อมเกลา และพัฒนาจติใจให้เกดิำมโนสุจรติ อนั
ได้ำแก ่ไม่คิดำโลภอยากได้ำทรัพยส์นิขัองผูู้้อ่่น ไม่คิดำเบยีดำเบยีนผูู้อ่่้นเลี�ยงชพี และ
คิดำเห็นในทางที่ถูกที่ควรการดำำาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะเก่�อหนุนมโน
สุจริต 3 ลักษณะค่อ
 (1) ไม่เพง่เลง็อยากไดำข้ัองผูู้อ้่น่ หมายความวา่ ไม่มีความเพง่เล็งอยาก
ไดำ้หรือมีจิตคิดำถ่งในทรัพย์สมบัติขัองผูู้้อ่่น50 จุดำประสงค์ขัองการประพฤติ
ปฏิบัติ ก็เพ่่อต้องการตัดำความโลภอยากไดำ้ขัองคนอ่่นอย่างเดำ็ดำขัาดำ และให้
ยินดำีในขัองขัองตนอย่างสมำ่าเสมอ และส่งเสริมให้เกิดำความโลภ ค่อความ
อยากได้ำโดำยชอบธรรม ได้ำแกบ่คุคลใดำเม่อ่ประสบอารมณท์ีดี่ำย่อมมคีวามพอใจ
อยาก ไดำ้อารมณ์นั�นจึงแสวงหาดำ้วยความสุจริตโดำยการซึ่ื�อ แลกเปลี่ยน หรือ
การขัอที่เป็นไปโดำยความถูกต้องชอบธรรม โดำยย่ดำหลักการที่ว่าอยากไดำ้ตาม
ที่ไดำ้ อยากไดำ้ตามกำาลัง อยากไดำ้ตามสมควรและชอบธรรม
 (2) ไม่มีจิตคิดำร้าย คิดำปรารถนา แต่ว่าขัอให้สัตว์ทั�งหลายไม่มีเวร  
ไมเ่บยีดำเบยีน ไมม่ทีกุข์ั ครองตนอยูเ่ป็นสขุัหมายถง่กริยิาอาการทีไ่มมุ่่งรา้ยตอ่
ผูู้้อ่่นหรือการยังประโยชน์สุขัขัองคนผูู้้อ่่นให้เสียหายไป51 จุดำมุ่งหมายขัองมโน
สุจริตในขั้อนี�ก็เพ่่อไม่ให้จิตมุ่งร้ายต่อกัน มีจิตประกอบด้ำวยเมตตา รักใคร่มี
ความรักสมัครสมานสามคัคีตอ่กนั ไม่ทำาใหป้ระโยชนส์ขุัขัองกันและกันตอ้งเสีย
หายไปโดำยใช่เหตุความพยาบาทที่เป็นมโนทุจริตนั�นต้องเป็นโทสะชนิดำหยาบ

50 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/271/284.
51 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/272/284.
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มากที่มีอาการมุ่งร้ายต่อผูู้้อ่่น มีความปรารถนาที่จะทำาลายประโยชน์สุขัขัอง 
ผูู้อ่่้นให้เสยีหาย หรอืคดิำแชง่ผูู้้อ่่นนั�นใหไ้ด้ำรับอันตรายเสยีหายต่างๆ โทสะชนิดำ
หยาบนี�จัดำเป็นมโนทุจริตความไม่พยาบาทปองร้ายใคร ก็ค่อความพยาบาทที่
จะทำาให้จิตประกอบดำ้วยเมตตา รักและปรารถนาดำีต่อบุคคลอ่่น ต้องการที่จะ
เหน็คนอ่น่อยูอ่ยา่งไมม่เีวร ไมม่ภียั ไมเ่บยีดำเบยีนกนั ไมป่ระทษุรา้ยกนั มคีวาม
สุขัตามฐานะขัองตน จิตที่ประกอบดำ้วยเมตตานี� ย่อมก่อให้เกิดำผู้ลเป็นความ
สงบเย็น เป็นการปิดำกั�นทางแห่งเวรภัย โดำยเฉพาะอย่างยิ่งก็ค่อเกิดำความสุขั
กายสบายใจแก่ตน
 (3) มคีวามเห็นชอบตามทำานองคลองธรรม มคีวามเห็นวา่ทำาดีำได้ำดีำ ทำา
ชัว่ไดำช้ัว่ ความเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นตวัเปน็สิง่ไมด่ำ ีเป็นตน้52 ผูู้้ทีม่คีวามเหน็ถกู
ยอ่มไม่คดิำดำำาเนินชีวติเลี�ยงชพีตนเองดำว้ยความโลภอยากได้ำขัองบุคคลอ่่นอยา่ง
ไมช่อบธรรม และไมค่ดิำเบียดำเบียนผูู้้อ่น่เลี�ยงชีพ ซึ่ึ่งเปน็การขััดำเกลามโนกรรม
ใหบ้รสุิทธิ�สมบรูณย์ิง่ขัึ�น และจะเป็นไปเพ่อ่การเก่�อหนุนและส่งเสรมิให้เกดิำกาย
สุจริตและวจีสุจริตมากยิ่งขัึ�น
 ดำังนั�น มโนสุจริต 3 ค่อ การกระทำาทางใจเป็นกุศีลกรรมบถค่อ  
ไม่เพ่งเล็งอยากไดำ้ขัองผูู้้อ่่น ไม่มีจิตคิดำร้ายผูู้้อ่่นสัตว์อ่่น มีความเห็นชอบ เช่น 
เห็นว่าทานมีผู้ล ส่วนอกุศีลกรรมที่แสดำงทางมโนกรรม 3 อย่างค่อ การโลภ
อยากได้ำสิ่งขัองขัองผูู้้อ่่น การคิดำพยาบาทปองร้ายผูู้้อ่่น และการเห็นผู้ิดำจาก
ทำานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าบุญบาปไม่มี ไดำ้กล่าวมาตั�งแต่ตอนต้นแล้วว่า
มโนกรรมมีบทบาทสำาคัญและร้ายแรงที่สุดำ โดำยมีความสำาคัญในตัวมันเอง 
และเป็นมูลฐานขัองการกระทำาทางกายและทางวาจาดำ้วย มโนกรรมที่นับว่า
เป็นความชั่วร้ายแรงที่สุดำตามคำาสอนในพระพุทธศีาสนา ได้ำแก่ มิจฉาทิฏฐิ  
ที่แปลว่า ความเห็นผู้ิดำ และมโนกรรมที่จัดำว่าเป็นความดำีสูงสุดำค่อ สัมมาทิฏฐิ 
ที่แปลว่า ความเห็นชอบ ดำังนั�น เม่่อใช้เกณฑ์ตัดำสินความดำีขัองพุทธศีาสนา

52 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/273/285.
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ตัดำสินจะชี�ให้เห็นว่า มโนสุจริตที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมโนกรรมที่ดีำ และเป็น
สาเหตุให้เกิดำการกระทำาทางกายกรรม และวจีกรรมที่ดำีตามมาบุคคลจึงควร
สรา้งความคิดำขัองตวัเองเป็นสมัมาทิฏฐ ิเพ่่อจะได้ำมผีู้ลใหเ้ขัามีแนวทางดำำาเนิน
ชีวิตไปตามมโนกรรมที่ดำีนั�นเอง
 สรุปว่า สุจริต 3 เป็นหมวดำธรรมที่สำาคัญมากในยุคปัจจุบัน โดำยเฉพาะ
อยา่งยิง่รฐับาลไดำพ้ยายามเนน้ ในเรือ่งขัองการโปรง่ใสในการบรหิารบา้นเม่อง 
เพ่่อให้บ้านเม่องสะอาดำ นั�นก็หมายความว่า บ้านเม่องจะต้องปราศีจากการ
ทุจริตคดำโกง มีสินบน โดำยการพยายามออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ออก
มาใช้หลักธรรมขั้อนี� ประกอบดำ้วย 1) กายสุจริต เม่่อผูู้้นำามีการกระทำาที่มี
ความสุจริตไม่โกงกิน บ้านเม่องก็มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตาม
ศีักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใช้ให้เกิดำความคุ้มค่ามีการพัฒนาอย่างทั่วถ่ง 
เต็มเม็ดำเต็มหน่วย เม่่อผูู้้นำาไม่ทุจริตคดำโกง ลูกน้องก็ไม่กล้า ถ้าผูู้้นำาทุจริต
ลูกน้องก็ทำาตาม ซ่ึึ่งธรรมะขั้อนี� มีความสำาคัญต่อบ้านเม่องเป็นอย่างมาก  
2) วาจาสุจริต แม้วาจาจะดำูแล้วไม่น่าจะมีความสำาคัญต่อการบริหารปกครอง  
แตโ่ดำยความเป็นจรงิแล้วมีความสำาคัญเป็นอยา่งมากในเรือ่งขัองการใชค้ำาพูดำ 
เช่น การพูดำโน้มน้าวจิตใจคน การพูดำประสานคน การเจรจาต่อรอง งานดำ้าน 
การทูต เป็นต้น 3) มโนสุจริต มีคนกล่าวว่าจิตคิดำอย่างไรก็พูดำอย่างนั�น  
คนพูดำอยา่งไรก็ ทำาอยา่งนั�น แมบ้างครั�งการกระทำา-การพูดำ-การคิดำ อาจจะไม่
ตรงกันเพราะความปดิำบังขัองคน แตโ่ดำยมากแลว้ยอ่มเปน็ไปตามนยัดำงักลา่ว 
ดำังนั�นในขั้อนี�เป็นการแสดำงออกมาทางความคิดำเห็น 

 3.2.2 พัุทธิธิรรมด�านสำุข้ภาพัอนามัย (Well-being and Health 

Care)

 หลักพุทธธรรมที่สำาคัญท่ีนำาไปสู่การส่งเสริมให้สุขัภาพอนามัยดีำ 
สามารถจำาแนกหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ ดำังนี�
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 3.2.2.1 ภาวนา 4  (Cultivation)

 ภาวนา 4 ตอ่พนัธกิจดำา้นสขุัภาพอนามยั  คำาว่า ภาวนา กอ่นทีจ่ะแปลวา่ 
เจริญภาวนา ถ้าแปลตามตัวอักษรแปลว่า การทำาให้เป็นให้มี หมายความว่า 
อันไหนที่ไม่เป็นก็ทำาให้เป็นขัึ�น อันไหนที่ไม่มีก็ทำาให้มีขัึ�น ซึ่ึ่งหมายความว่า 
การทำาใหเ้พ่ิมพนูขัึ�น ทำาใหก้ลา้แขัง็ขัึ�น จงึแปลอีกความหมายหน่ง่ว่า ฝ่กึอบรม 
คำาว่า ฝ่ึกอบรม ก็เขั้าไปใกล้กับความหมายขัองคำาว่า สิกขัา ฉะนั�น สิกขัากับ
ภาวนาจงึเป็นคำาทีใ่ช้อยา่งใกล้เคยีง หรอืบางทเีหม่อนกันเลย นี�เป็นการเขัา้มา
หาตวัหลกัใหญใ่นการปฏบิตัทิางพระพทุธศีาสนา พระพุทธเจ้าตรัสคำาสอนขัอง 
พระองคเ์องเพ่อ่ใช้คุณสมบตัขิัองบคุคลท่านใช้คำาว่า 1) ภาวติกาโย 2) ภาวติสโีล 
3) ภาวิตจติโฺต 4) ภาวติปญูโฺญ53 คำาวา่ ภาวนา เวลาใชเ้ป็นคณุศีพัทเ์ป็นภาวติะ  
1) ภาวติกาโย ค่อ ผูู้ม้กีายทีเ่จริญแล้วหรอืฝ่กึอบรมแล้ว 2) ภาวติสีโล ค่อ ผูู้มี้ศีลีที ่
ฝ่กึอบรมแลว้หรือเจรญิแลว้ 3) ภาวติจติโฺต ค่อ ผูู้้มีจติทีเ่จริญแลว้หรอืมจีติทีฝึ่่ก 
อบรมแล้ว 4) ภาวติปญูโฺญ ค่อ ผูู้ม้ปัีญญาทีเ่จรญิแล้วหรือปัญญาทีฝึ่่กอบรมแล้ว54 

 ถ้าเป็นคำานาม 4 อันนี�ค่อ 1) กายภาวนา คนเป็นภาวิตกาโย ตัวการ
กระทำาเป็นกายภาวนา 2) ศีลีภาวนา คนเป็นภาวติสโีล ตวักระทำาเป็นจิตภาวนา 
3) จิตภาวนา คนเป็นภาวิตจิตฺโต ตัวกระทำาเป็นจิตภาวนา 4) ปัญญาภาวนา 
คนเป็นภาวติปญูโฺญ ตวักระทำาเป็นปัญญาภาวนา55 ภาวนาเป็นคำาในภาษาบาลี 
ที่มีรูปกิริยาศีัพท์เป็น ภาเวติ มีความหมายตรงกับคำาว่า วฑฺฒติ ค่อวัฒนา 
หรือการพัฒนาที่ใช้ในภาษาไทย คำาว่า ภาวนาในคำาสอนขัองพระพุทธศีาสนา
หมายถ่ง การทำาใหม้ขีัึ�น การทำาใหเ้กดิำขัึ�น การเจรญิ การบำาเพ็ญ การฝึ่กอบรม  
การพัฒนาเพ่่อทำาสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขัึ�น56 โดำยมีความหมายครอบคลุมถ่งการ

53  สำำ.สำฬา. (บาลี) 18/127/110.
54  สำำ.สำฬา. (ไทย) 18/127/154.
55  สำำ.สำฬา. (ไทย) 18/127/154.
56 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำน์ ฉบับประมวลศึัพัท์, พิมพ์ครั�งที่ 9, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 203.
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ปฏิบัติตนทั�งหมดำที่เป็นไปเพ่่อการพัฒนาคุณธรรมภายในตน57

 ภาวนา 4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมักแสดำงในรูปที่เป็นคุณสมบัติขัอง
บคุคลผูู้้ได้ำเจริญกายศีลี จติ และปัญญาแลว้ดัำงขัอ้ความวา่ พระผูู้้มีพระภาคเจา้
ชื่อว่า ทรงอบรมพระองค์แล้วทรงเป็นภาวิตัตต์ หรือพระองค์ที่ทรงเจริญหรือ
พัฒนาแล้วเป็นอย่างไร ค่อพระผูู้้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมพระวรกาย อบรมศีีล 
อบรมจิตใจ อบรมปัญญา ขัยายความต่อไปอีกว่า ทรงเจริญโพธิปักขัิยธรรม 
37 ประการแล้ว58

 1) กายภาวนา (Physical Cultivation)

 กายภาวนา การพัฒนากายใหด้ำำาเนนิไปตามสขุัลกัษณะ โดำยกายภาวนา 
หรือการพัฒนากาย ไดำ้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่เก่�อกูลกับสิ่งแวดำล้อมทาง
กายภาพหรือทางวัตถุให้รู้จัก “กิน อยู่ ดำู ฟื้ัง” เป็นสามารถเสพสิ่งเหล่านั�น
ในทางที่เป็นคุณมิให้โทษ รู้จักควบคุมไม่ให้เกิดำความต้องการที่ฟุ่ื้มเฟ้ื้อยเกิน
ความจำาเป็น59 และกายภาวนา ค่อ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝ่ึกอบรมให้
รูจั้กตดิำตอ่เกีย่วกบัสิง่ทั�งหลายภายนอกทางอนิทรยีท์ั�ง 5 ดำว้ยดำ ีและปฏบิตัติอ่
สิ่งเหล่านั�นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดำโทษให้กุศีลธรรมงอกงาม ให้อกุศีลธรรม
เส่่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ
 ภิกษุผูู้้ไม่ได้ำเจริญศีีล จิต ปัญญา จักไม่สามารถแนะนำาผูู้้ อ่่นให้
สามารถประพฤติในอธิศีีล อธิจิต อธิปัญญาดำี ไม่สามารถแสดำงธรรมอันเยี่ยม
ยอดำที่สร้างความปีติน่าชื่นชมแก่ผูู้้ฟื้ัง ได้ำแก่แสดำงธรรม 1) เพ่่อการแขั่งดีำ  
2) เพ่่อกล่าวกระทบบุคคลอ่่น 3) เพ่่อหวังลาภสักการะ ไม่ใส่ใจไม่ให้ความ
สำาคัญในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดำงไว้ แต่กลับชื่นชมยินดำีสนใจ

57 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทข้องการพััฒนาตน, พิมพ์ครั�งที่ 15, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2546), หน้า 10 - 15.
58  ขุ้.จำ้. (ไทย) 30/18/115.
59  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พัทุธิธิรรม (ฉบบัเดมิ), พมิพค์รั�งที ่11, (กรงุเทพมหานคร : ดำวงแกว้, 
2544), หน้า 371.
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ศี่กษาในคำากล่าวขัองบุคคลในพระพุทธศีาสนา ประพฤติตนเป็นผูู้้มักมาก
เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดำีให้คนรุ่นหลังพากันทำาตาม60 ภาวนา 4 เป็นคุณสมบัติที่
มีคุณค่าโดำยพระพุทธศีาสนาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาตนจึงเชิดำชูบุคคล 
ผูู้้มีการพัฒนาแล้วว่า เป็นบุคคลสูงสุดำ61 เป็นผูู้้ควรค่าแก่การบูชา62 ซึ่ึ่งยกย่อง
เช่นนั�นเกิดำคุณขัองภาวนา 4 ที่เป็นผู้ลขัองการฝ่ึกตนนั�นเอง63

 พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยุตโฺต) กลา่วว่า ภาวนา 4 ตอนปฏบิตักิาร
ฝ่ึกสิกขัามี 3 แต่ทำาไมตอนวัดำผู้ลภาวนา 4 ไม่เท่ากันทำาไม (ในเวลาทำาการฝ่ึก) 
จดัำจึงเป็นสกิขัา 3 (ในเวลาวัดำผู้ลคนทีไ่ด้ำรบัการฝ่กึ) จงึจดัำเป็นภาวนา 4 อยา่งไร 
ทีช่ี�แจงแลว้ว่า ธรรมภาคปฏบิตักิารต้องจดัำใหต้รงสอดำคลอ้งกบัระบบความเป็น
ไปขัองธรรมชาต ิแต่ตอนวัดำผู้ลไม่ตอ้งจดัำใหต้รงกนัแลว้เพราะวัตถุประสงคอ์ยู่
ทีจ่ะมองดำผูู้ลทีเ่กิดำขัึ�นแล้ว  ซ่ึึ่งมุ่งทีจ่ะใหเ้หน็ชัดำเจนตอนนี� ถา้แยกละเอียดำออก
ไปก็จะยิ่งดำีนี่แหละ ค่อเหตุผู้ลที่ว่า หลักวัดำผู้ล ค่อภาวนาเพิ่มเป็น 4 ขั้อให้ดำู
ความหมายและหัวขั้อขัองภาวนา4 นั�นก่อนภาวนา แปลว่า ทำาให้เจริญทำาให้
เป็นทำาให้มีขัึ�นหรือฝ่ึกอบรม
 ในภาษาบาลีท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” ค่อวัฒนาหรือพัฒนา
นั่นเอง ภาวนานี�เป็นคำาหน่่งที่มีความหมายใช้แทนกันไดำ้กับ “สิกขัา” ภาวนา
จัดำเป็น 4 อย่างค่อ 1) กายภาวนา การพัฒนากาย ค่อ ประชาชนทั่วไปมีความ
สัมพันธ์ที่เก่�อกูลกับสิ่งแวดำล้อมทางกายภาพหรือทางวัตถุ 2) ศีีลภาวนา การ
พัฒนาศีีล ค่อ ประชาชนทั่วไปมีความสัมพันธ์ที่เก่�อกูลกับสิ่งแวดำล้อมทาง
สังคมค่อ เพ่่อนมนุษย์ 3) จิตภาวนา การพัฒนาจิต ค่อ ประชาชนทั่วไปมีการ
ฝ่ึกจิตใจให้เจริญดำ้วยคุณธรรมความเขั้มแขั็ง มั่นคง เบิกบาน สงบสุขั ผู้่องใส 

60 อง.ปญจำก. (ไทย) 22/79/145.
61 ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/321/113.
62 อง.จำตุกก. (ไทย) 21/36/59.
63 ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/106/63.
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ดำ้วยความเพียร สติ และสมาธิ 4) ปัญญาภาวนา64 การพัฒนาปัญญา ค่อ 
ประชาชนทั่วไปมีการเสริมสร้างความรู้ความคิดำ ความเขั้าใจ และการหยั่งรู้
ความจริง
 อยา่งทีก่ล่าวแล้ววา่ภาวนา 4 นี�ใชใ้นการวดัำผู้ลเพ่อ่ดูำวา่ด้ำานตา่งๆ ขัอง
การพัฒนาชีวิตขัองผูู้้สูงอายุนั�นไดำ้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่ ดำังนั�นเพ่่อจะ
ดำูให้ชัดำท่านไดำ้แยกบางส่วนละเอียดำออกไปอีก ส่วนที่แยกออกไปนั�นค่อสิกขัา
ขั้อที่ 1 (ศีีล) ซ่ึึ่งในภาวนาแบ่งออกไปเป็นภาวนา 2 ขั้อค่อกายภาวนาและ 
ศีีลภาวนา ทำาไมจึงแบ่งสิกขัาขั้อศีีลเป็นภาวนา 2 ขั้อที่จริงสิกขัาดำ้านที่ 1 ค่อ
ศีลีนั�นมี 2 สว่นอยูแ่ลว้ในตวัเม่อ่จดัำเป็นภาวนาจงึแยกเป็น 2 ได้ำทนัทค่ีอ 1) ศีลี
ในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทางกาย (ที่เรียกว่าสิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ) 
ไดำ้แก่ ประชาชนทั่วไปมีความสัมพันธ์กับวัตถุ หรือโลกขัองวัตถุและธรรมชาติ
ส่วนอ่่นที่ไม่ใช่มนุษย์เช่น เรื่องปัจจัย 4 สิ่งที่เราบริโภคใช้สอยทุกอย่าง และ
ธรรมชาติแวดำล้อมทั่วๆ ไปส่วนนี�แหละที่แยกออกไปจัดำเป็น กายภาวนา  
2) ศีีลในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทางสังคม ค่อบุคคลอ่่นในสังคมมนุษย์
ดำว้ยกัน ไดำแ้ก่ ประชาชนทั่วไปมคีวามเกี่ยวขั้องสัมพันธ์อยู่ร่วมกันดำว้ยดำใีนหมู่
มนุษย์ที่จะไม่เบียดำเบียนกัน แต่ช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน ส่วนนี�แยกออกไปจัดำเป็น
ศีลีภาวนาในไตรสิกขัา  ศีลีครอบคลมุความสมัพนัธก์บัสิง่แวดำล้อมทั�งทางวตัถุ 
และทางกายภาพ และทางสังคมรวมไว้ในขั้อเดีำยวกัน แต่เม่่อจัดำเป็นภาวนา
ท่านแยกกันออกเป็น 2 ขั้อโดำยยกเรื่อง 1) ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมใน
โลกวัตถุแยกออกเป็นกายภาวนา 2) ความสัมพันธ์กับเพ่่อนมนุษย์ในสังคม
จัดำไว้ในขั้อศีีลภาวนา  
 กายภาวนา การพัฒนากายให้ดำำาเนินไปตามสุขัลักษณะในฐานะ
เป็นเครื่องดำูแลสุขัภาวะขัองประชาชนทั่วไป และพัฒนาตนและคนในสังคม  
กายภาวนากบัดูำแลสขุัภาวะประชาชนทัว่ไป ในดำา้นลกัษณะภายนอก ทีมี่ความ

64 สำำ.สำฬา. (ไทย) 18/127/154.
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ประพฤตทิางกายค่อ 1) ดำงูดำงาม 2) สำารวม 3) เรียบรอ้ย 4) มวีนัิย 5) เลี�ยงชวีติ 
อย่างพอเพียง 6) รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 
 ดำังขั้อความในพระไตรปิฎกว่า “เวลาเช้าตรู่ ภิกษุเหล่านั�นเดำินออกมา
จากปา่...ทอดำสายตาลงตำ่า มกีารกา้วไป การถอยหลงั การมองดำ ูการเหลยีวดำู 
การคู้แขัน การเหยียดำแขัน น่าเล่่อมใส เป็นผูู้้สมบูรณ์ด้ำวยอิริยาบถ”65  
“มีความขัวนขัวายน้อย ไม่หวาดำหวั่น เลี�ยงชีพดำ้วยขัองที่ผูู้้อ่่นให้ มีจิตดำุจมฤค
อยู่”66 ค่อ 1) กายภาวนา ค่อการที่ประชาชนทั่วไปมีความประพฤติเรียบร้อย
งดำงาม มีวินัย เลี�ยงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 467  
2) กายภาวนา ค่อ การที่ประชาชนทั่วไป เจริญกาย พัฒนากาย การฝ่ึกอบรม
กาย ให้รู้จักติดำต่อเกี่ยวขั้องกับสิ่งทั�งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั�ง 5 ดำ้วยดำี 
และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั�นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดำโทษ กุศีลธรรมงอกงาม 
ให้อกุศีลธรรม เส่่อมสูญ รวมถ่งการมีความประพฤติเรียบร้อยงดำงาม มีวินัย 
เลี�ยงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4  
 หลักกายภาวนา ค่อ พัฒนากาย ไดำ้แก่ การพัฒนาร่างกายให้แขั็งแรง 
ไร้โรค มีสุขัภาพดีำ และที่สำาคัญ ค่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม
ทางกายภาพ อย่างถูกต้องดำีงาม ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ซ่ึึ่งกายภาวนานี�  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) ไดำอ้ธบิายไว ้ค่อการเจรญิกาย พฒันากาย การฝ่กึ 
อบรมให้รู้จักติดำต่อเกี่ยวกับสิ่งทั�งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั�ง 5 ดำ้วยดำี และ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั�นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดำโทษให้กุศีลธรรมงอกงามให้
อกุศีลธรรมเส่่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ68 

65 วิ.จำ้. (ไทย) 7/254/89.
65 ม.ม. (ไทย) 13/369/454.
65 พิชญรัตน์ บุญช่วย, “การศี่กษากระบวนการสร้างภาวนา 4 โดำยใช้หลักไตรสิกขัา”, วิทยานิพันธิ์
พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549). 
หน้า 55-57.
68 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม (ฉบับเดิม), หน้า 371.
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 ในดำ้านกรอบเน่�อหาขัองกายภาวนา และในการมุ่งศี่กษาถ่งคุณภาพ
ชีวิตการทำางาน และความสุขัขัองประชาชนทั่วไปในบริบทขัองทางโลก ไดำ้แก่
ปัจจัย 4 ที่เป็นพ่�นฐานในการดำำารงชีวิตขัองมนุษย์ ในขัณะที่คุณภาพชีวิตใน
บริบททางพระพุทธศีาสนา หมายถ่ง การทำาให้ชีวิตมีความเจริญงอกงาม
ในลักษณะขัองความดำีงาม มี 3 ดำ้านค่อ 1) มีศีีลธรรม 2) มีคุณธรรม  
3) มีจริยธรรม ชีวิตมีความสงบสันติสุขั จิตมีสติ สมาธิ และปัญญาปราศีจาก
การเบียดำเบียนทำาร้าย ทำาลาย ผูู้้อ่่นให้ไดำ้รับความเสียหายเด่ำอดำร้อน ไม่เป็น
โทษแก่คน สัตว์ สิ่งแวดำล้อม69 การที่ชีวิตมีความสงบสันติสุขัได้ำนั�นต้องทั�ง
ชวีติคนและสัตว์ ไมใ่ชเ่ฉพาะชวีติคนเทา่นั�น ซ่ึึ่งมคีวามเกีย่วขัอ้งกนัเป็นไปตาม 
หลักอิทัปปัจจยตา70 ซ่ึึ่งเป็นการผู้สมผู้สานเน่�อหาระหว่างคุณภาพชีวิตขัอง 
ผูู้้สูงอายุในบริบททางโลก และในบริบททางพระพุทธศีาสนา 
 สรปุวา่ กายภาวนา การพฒันากายใหด้ำำาเนนิไปตามสขุัลกัษณะ โดำยหลกั 
กายภาวนา ค่อ การพัฒนากาย ได้ำแก ่การมีความสมัพนัธ์ทีเ่ก่�อกลูกบัสิง่แวดำล้อม 
ทางกายภาพหรือทางวตัถุใหรู้จ้กั กนิ อยู ่ดำ ูฟื้งั สามารถเสพสิง่เหล่านั�นในทาง 
ทีเ่ป็นคุณมใิห้โทษ รูจั้กควบคมุไม่ให้เกดิำความต้องการทีฟุ่่ื้มเฟ้ื้อยเกินความจำาเป็นใน
ฐานะเป็นเครือ่งดูำแลสขุัภาวะขัองประชาชนทัว่ไป และพฒันาตนและคนในสงัคม 
กายภาวนากับดำูแลสุขัภาวะประชาชนทั่วไปในดำ้านลักษณะภายนอก ที่มีความ
ประพฤติทางกาย ดำูงดำงาม สำารวม เรียบร้อย มีวินัย เลี�ยงชีวิตอย่างพอเพียง
 2) สำ่ลภาวนา (Moral Cultivation)

 สีลภาวนา สร้างสมดำุลภาพขัองตัวเองกับสิ่งแวดำล้อม สังคมให้ปกติ 
โดำยหลักศีีลภาวนา หรือการพัฒนาศีีล ค่อ การมีความสัมพันธ์ที่เก่�อกูลกับ 

69 พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), “พุทธธรรมเพ่่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางขัอง 
พระเทพวรคณุ (สมาน สเุมโธ)”, วทิยานพิันธิพ์ัทุธิศึาสำตรมหาบณัฑิิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2547.หน้า 174-179.
70 พุทธทาสภิกขัุ, อิทัปปัจำจำยตา, พิมพ์ครั�งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์สุขัภาพใจ,2549), 
หน้า 33-55.
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สิง่แวดำล้อมทางสงัคม ค่อมนุษยต์ั�งอยูใ่นกฎระเบยีบเพ่่อใหเ้กดิำการตอบสนอง
ความต้องการขัองตนนั�นไม่ไปเบียดำเบียน หรือก่อความเดำ่อดำร้อนเสียหายกับ
ผูู้้อ่่นสามารถอยู่กับผูู้้อ่่นและเก่�อกูลกันไดำ้ดำ้วยดำ7ี1 ศีีลภาวนา ค่อการเจริญศีีล
พัฒนาความประพฤติการฝ่ึกอบรมศีีลให้ตั�งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดำเบียน 
หรือก่อความเด่ำอดำร้อนเสียหายอยู่ร่วมกันกับผูู้้อ่่นได้ำด้ำวยดีำเก่�อกูลแก่กัน  
ภาวิตศีีลมีศีีลที่พัฒนาแล้ว72 (มีศีีลภาวนา) ค่อมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนา
แล้วไม่เบียดำเบียนก่อความเดำ่อดำร้อนเวรภัยตั�งอยู่ในวินัย และมีอาชีวะที่สุจริต
มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เก่�อกูลสร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุขั
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า ภาวนา 4 ค่อ การเจริญ
การทำาให้เป็นให้มีขัึ�น การฝ่ึกอบรม การพัฒนา ศีีลภาวนา ค่อ การเจริญศีีล 
พัฒนาความประพฤติ การฝึ่กอบรมศีีลให้ตั�งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดำเบียน 
หรอืกอ่ความเด่ำอดำรอ้นเสยีหายอยูร่ว่มกบัผูู้อ้่น่ไดำด้ำว้ยดีำเก่�อกลูแกก่นั73 หลกัศีลี
ภาวนาใช้วัดำผู้ลในดำ้านความสัมพันธ์ในสังคมที่มีการปฏิบัติตามระเบียบ ดำ้วย
ความเคารพและความมเีมตตากรุณาตอ่ทกุชีวติ และรูจั้กเสยีสละเพ่อ่ประโยชน์
สว่นรวม ดำงัพระพุทธพจนว์า่ “ในสมัยทีพ่ระผูู้้มีพระภาคทรงแสดำงธรรม...สาวก
ทั�งหลายขัองพระผูู้้มีพระภาค ไม่มีเสียงจามหรือไอเลย...พระผูู้้มีพระภาคทรง
แนะนำาบริษัทอย่างดำีเช่นนี� โดำยไม่ต้องใช้อาชญา โดำยไม่ต้องใช้ศีาสตราเลย”74 
“พระอรหันต์ทั�งหลายละเว้นขัาดำจากการฆ่์าสัตว์...ประกอบด้ำวยความกรุณา 
มุ่งประโยชน์เก่�อกูลแก่สรรพสัตว์อยู่ตลอดำชีวิต”75

 นอกจากนี�ยังสังเกตได้ำจากการปฏิสัมพันธ์กับผูู้้อ่่นด้ำวยวาจาที่สุภาพ
อ่อนหวาน มีความซึ่ื่อสัตย์จริงใจ ไม่สร้างความหวาดำกลัวให้แก่ผูู้้อ่่น ประกอบ

71 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม (ฉบับเดิม), หน้า 371.
72 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวีะองฺคฺ์รวีมแนวีพุทธี, หน้า 235-238.
73 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, หน้า 70.
74 ม.ม. (ไทย) 13/370/455.
75 องฺ.ติก. (ไทย) 20/71/286.
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อาชีพสุจริต ไม่หลอกลวงไม่เบียดำเบียนผูู้้อ่่นค่อ 1) ศีีลภาวนา ค่อ ประชาชน
ทัว่ไปมีความสมัพนัธใ์นสงัคม ทีมี่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบดำว้ยความเคารพ
และมีความเมตตากรุณาต่อทุกชีวิต รู้จักเสียสละเพ่่อส่วนรวม76 2) ศีีลภาวนา 
ค่อ ประชาชนทั่วไปมีการฝ่ึกอบรมศีีล ให้ตั�งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดำเบียน
หรอืกอ่ความเด่ำอดำร้อนเสยีหาย อยูร่ว่มกับผูู้อ้่น่ได้ำดำว้ยดำ ีเก่�อกลูแกก่นั รวมถง่ 
ความสัมพันธ์ในสังคมที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดำ้วยความเคารพและมี
ความเมตตากรุณาต่อทุกชีวิต รู้จักเสียสละเพ่่อส่วนรวม รวมถ่งสิ่งแวดำล้อม
ทั�งมวลดำ้วย
 สีลภาวนา สร้างสมดำุลภาพขัองตัวเองกับสิ่งแวดำล้อม สังคมให้ปกติ
ในมิติดำ้านจิตใจ ท่านมีความคิดำว่าเรื่อง ศีีลธรรม โดำยเฉพาะเรื่อง 1) ศีีล 5  
2) อกุศีลกรรมบถ 1077 การมีจิตใจที่เขั้มแขั็งมั่นคง เมตตากรุณา ฉันทะ ขัยัน
หม่ันเพียร อดำทน สันโดำษในวัตถุภายนอกและปัจจัย 4 มีสมาธิและสดำชื่น 
เบิกบาน เป็นสุขัผู้่องใส มีใจอิสสระแจ่มใส รู้จักจัดำระเบียบอารมณ์ขัองตน  
ให้มีสุขัภาพจิตที่ดำี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ การมีความม่ันคงทาง
อารมณ์ วิตกกังวลตำ่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก เป็นต้น เป็นสิ่งที่ควรมีในตัวท่าน 
และคนในสังคมหรือไม่ 
 หลักศีีลภาวนาดำ้านสังคม โดำยเรื่องสังคมเป็นเรื่องสำาคัญขัองมนุษย์
ที่ต้องอาศัียกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เป็นพวก หรือเป็นประเทศี หรือสังคมโลก  
การมีขันบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทางสังคมขัองแต่ละสังคมย่อมแตกต่าง 
กันไปท่านพุทธทาสภิกขัุ ไดำ้กล่าวถ่งความหมายขัองศีีลธรรมว่า ปรกต7ิ8 และ
ความจำาเป็นขัองสงัคมมนุษยท์ีม่นษุยจ์ะตอ้งมีศีลีธรรม เพราะวา่หามนุษยไ์มม่ี 

76 พิชญรัตน์ บุญช่วย, “การศี่กษากระบวนการสร้างภาวนา 4 โดำยใช้หลักไตรสิกขัา”, วิทยานิพันธิ์
พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 
หน้า 55-57.
77 ท่.ปา. (ไทย) 11/80/59.
78 พระพุทธทาส, อริยศึ่ลธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 2, (สุราษฎร์ธานี: มูลนิธิธรรมทาน, 2538), หน้า 72.
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ศีลีธรรมก็จะตายกันหมดำ แม้แตแ่ผู้น่ดำนิในโลกนี�กจ็ะอยูกั่นไมไ่ดำ ้จะถกูทำาลาย
หมดำหากมนษุยไ์มม่ศีีลีธรรม และมนษุยท์ีไ่มม่ศีีลีธรรมกไ็รค้า่ความเปน็มนษุย7์9   
 การปกครองตามความหมายในพระพุทธศีาสนาเป็นการปกครองเพ่่อ
การศี่กษา หมายความว่า การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่เกิดำจากการ
ปกครองนั�นมิใช่เป็นจุดำหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยค่อสภาพเอ่�อให้แต่ละ
บุคคลบรรลุจุดำหมายแห่งการศี่กษา หรือเพ่่อเป็นหลักประกันการศี่กษา และ
การมกีฎหมายกเ็พ่อ่ทำาใหเ้กดิำสงัคมดีำ ทกุคนมโีอกาสพฒันาในสิง่ทีด่ำงีาม80 ใน
ความหมายนี� ค่อ การบงัคบัใชก้ฎหมายนั�นตอ้งไม่ใชล่กัษณะขัองการบงัคับ แต่
เป็นการปกครองทีผูู่้ป้กครองคอยเอ่�อโอกาสในการพฒันาชีวติขัองตน  แตห่าก
เป็นการปกครองแบบบังคบัผูู้้ถกูปกครองกจ็ะมองเป็นว่าผูู้้ปกครองคอยบังคบั
ให้ทำาตามที่ผูู้้ปกครองต้องการ จึงเกิดำเปน็ปฏิปกัษ์กันขัึ�น ดำงันั�นเรื่องสังคมจึง
เป็นเรื่องขัอง 1) ขันบธรรมเนียม 2) ประเพณี 3) ระเบียบ 4) กฎหมาย ฯลฯ 
 มนษุยไ์ดำบ้ญัญตักินัขัึ�นมาเพ่อ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุั และเป็นการ
แสดำงสญัลกัษณห์รอืเอกลักษณว์า่ เป็นกลุม่หรอืพวกเดีำยวกบัตนอยา่งหน่ง่ด้ำวย 
ในการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่จะต้องสอดำคล้องกับธรรมชาติหรือธรรมเพราะ
หากกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมาไม่สอดำคล้องกับธรรมชาติ ย่อมจะส่ง
ผู้ลเสียหายให้กับสังคมในภายหลังและเรื่องศีีลเป็นส่วนหน่่งขัองวินัย นั�นเป็น
สิง่ทีบ่ญัญตัเิพ่อ่เป็นกฎระเบยีบ ในลักษณะคลา้ยกบักฎหมายทีใ่ช้เป็นแบบแผู้น
ในสงัคมทีส่อดำคล้องกบัธรรมชาตมิากทีสุ่ดำ ศีลีและวินยัจงึเป็นตวัแบบทีท่ำาให้
เกิดำความสงบสุขัในสังคมไดำ้
 ดำังนั�น สีลภาวนา สร้างสมดำุลภาพขัองตัวเองกับสิ่งแวดำล้อม สังคมให้
ปกติ โดำยหลักศีีลภาวนา ค่อ การพัฒนาศีีลโดำยการมีความสัมพันธ์ที่เก่�อกูล
กับสิ่งแวดำล้อมทางสังคม ค่อมนุษย์ตั�งอยู่ในกฎระเบียบเพ่่อให้เกิดำการตอบ

79 พระพุทธทาส, อริยศึ่ลธิรรม, หน้า 92.
80 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 103 - 106.
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สนองความต้องการขัองตนนั�นไมไ่ปเบียดำเบยีน หรอืกอ่ความเด่ำอดำร้อนเสยีหาย
กับผูู้้อ่่น สามารถอยู่กับผูู้้อ่่นและเก่�อกูลกันไดำ้ดำ้วยดำี ประชาชนทั่วไปที่เจริญศีีล 
พัฒนาความประพฤติการฝ่ึกอบรมศีีลให้ตั�งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดำเบียน 
หรือก่อความเดำ่อดำร้อนเสียหายอยู่ร่วมกันกับผูู้้อ่่นไดำ้ดำ้วยดำีเก่�อกูลแก่กัน 
 3) จำิตตภาวนา (Mental Cultivation)

 จติตภาวนา สรา้งสมดุำลใหจิ้ตม่ันคง ไม่หว่ันไหวกบัอารมณ์ชอบ-ไม่ชอบ 
โดำยหลักจิตภาวนาค่อ 1) จิตภาวนา ได้ำแก่ ประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาจิต
ค่อการมีจิตที่สมบูรณ์ดำ้วยคุณธรรมความดำี งานสมบูรณ์สมรรถภาพ มีความ
เขั้มแขั็งม่ันคง และสมบูรณ์ดำ้วยสุขัภาพมีความเบิกบานผู้่องใสสงบสุขั81  
2) จิตภาวนา ไดำ้แก่ ประชาชนทั่วไปมีการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝ่ึกอบรม
จติใจใหเ้ขัม้แขัง็ม่ันคงเจรญิงอกงามดำว้ยคณุธรรมทั�งหลายเชน่ การมเีมตตา มี
ฉนัทะ ขัยนัหม่ันเพยีร อดำทน มสีมาธ ิและสดำชืน่เบกิบานเป็นสขุัผู้อ่งใสเป็นตน้
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า จิตภาวนา ค่อ การเจริญ
จติ พฒันาจติ การฝ่กึอบรมจติใหเ้ขัม้แขัง็ม่ันคงเจรญิงอกงาม ดำว้ยคณุธรรมทั�ง
หลายเช่น มีเมตตา กรุณาขัยันหมั่นเพียร อดำทน มีสมาธิ และสดำชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขั ผู้่องใส เป็นต้น82 จิตตภาวนา มีลักษณะใช้ในดำ้านความมีใจอิสระและ
มีความสุขั โดำยประเมินจากการรู้จักจัดำระเบียบอารมณ์ขัองตนให้มีสุขัภาพ 
จิตดำี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ การมีความม่ันคงทางอารมณ์ วิตก
กังวลตำ่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก ประหม่าตำ่า ถูกกระตุ้นยาก ดำังขั้อความใน 
พระไตรปิฎกว่า “ผูู้้มีจติไม่หวัน่ไหว รูแ้จม่แจง้ ยอ่มไม่มีความคดิำปรงุแตง่ใดำๆ เขัา
งดำเวน้แล้วจากการปรารภอภสิงัขัาร จงึมองเหน็ความปลอดำโปรง่ในทีท่ั�งปวง83  
“ผูู้ไ้ม่ตดิำอยูใ่นกาม เปน็คนเยอ่กเยน็ ไมม่อุีปธกิเิลส ตดัำกเิลสความตดิำขัอ้งตา่งๆ 

81 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม (ฉบับเดิม), หน้า 371.
82 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, หน้า 70.
83 ขุ้.สำุ. (ไทย) 25/960-961/729.
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ทุกอย่างแล้ว กำาจัดำความกระวนกระวายในใจได้ำ เขั้าถ่งความสงบ ย่อมอยู่
เป็นสขุั”84  หรอือาจสงัเกตได้ำจากการทำางานและเรยีนรู ้ดำว้ยความตั�งใจอดำทน 
และขัยันหมั่นเพียรจนเกิดำผู้ลสำาเร็จ ไดำ้แก่
 1) จิตภาวนา ค่อ ความมีใจอิสสระแจ่มใส โดำยประเมินจากการรู้จัก
จัดำระเบียบอารมณ์ขัองตน ให้มีสุขัภาพจิตที่ดำี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ 
การมีความมั่นคงทางอารมณ์ วิตกกังวลตำ่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก ประหม่าตำ่า  
ถูกกระตุ้นยาก85

 2) จิตตภาวนา ค่อ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝ่ึกอบรมจิตใจ ให้เขั้ม
แขัง็ม่ันคง เจริญงอกงาม ดำว้ยคุณธรรมทั�งหลาย เชน่ มเีมตตา กรุณา มฉีนัทะ 
ขัยันหมั่นเพียร อดำทน มีสมาธิ และสดำชื่นเบิกบาน เป็นสุขัผู้่องใส มีใจอิสสระ
แจ่มใส รู้จักจัดำระเบียบอารมณ์ขัองตน ให้มีสุขัภาพจิตที่ดำี แจ่มใส ร่าเริงเบิก
บานอยู่เสมอ การมีความม่ันคงทางอารมณ์ วิตกกังวลตำ่า โกรธยาก ท้อแท้
ยาก ไดำ้แก่
 หลักจิตภาวนาดำ้านจิตใจ มีมิติภายใน ค่อการเจริญจิต พัฒนาจิต การ
ฝ่ึกอบรมจิตใจ ให้เขั้มแขั็งมั่นคง เจริญงอกงาม ดำ้วยคุณธรรมทั�งหลาย เช่น 
มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขัยันหมั่นเพียร อดำทน มีสมาธิ และสดำชื่นเบิกบาน 
เป็นสุขัผู้่องใส มีใจอิสสระแจ่มใส รู้จักจัดำระเบียบอารมณ์ขัองตน ให้มีสุขัภาพ
จติทีดี่ำ แจม่ใส รา่เรงิเบกิบานอยูเ่สมอ การมคีวามม่ันคงทางอารมณ ์วติกกงัวล
ตำ่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก เป็นต้น จิตที่กล่าวมาขั้างต้นเป็นลักษณะขัองจิตที่
เป็นกศุีล แตใ่นขัณะเดำยีวกันจิตทีมี่ลกัษณะเป็นอกศุีล กจ็ะมีนยัตรงกนัขัา้มดำงั
พระพทุธพจนว์า่ “ธรรมทั�งหลาย มใีจเป็นหัวหนา้ มใีจเป็นใหญ ่สำาเรจ็ด้ำวยใจ”86  

84 องฺ.ติก. (ไทย) 20/35/191.
85 พิชญรัตน์ บุญช่วย, “การศี่กษากระบวนการสร้างภาวนา 4 โดำยใช้หลักไตรสิกขัา”, วิทยานิพันธิ์
พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 
หน้า 55-57.
86 ขุ้.ขุ้. (ไทย) 25/1/23.
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เป็นการกล่าวถง่ความสำาคัญขัองใจหรอืจติทีมี่พลงัในการผู้ลกัดัำนความสำาเรจ็ 
หรือไม่สำาเร็จในการงานทั�งหลาย  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวว่า จิตภาวนาด้ำานจิตใจ
เป็นตัวแกนในการพัฒนาดำ้านจิตใจ ค่อสมาธิไว้ดำังนี� “การพัฒนาดำ้านจิตใจ
โดำยเรียกการพัฒนาดำ้านจิตทั�งหมดำว่า สมาธิ ค่อคุณสมบัติที่พ่งต้องการเช่น 
เมตตา กรุณา ศีรัทธา กตัญญููกตเวที ความเคารพ ความเพียร ความเขั้มแขั็ง 
อดำทน ความมีสติ ความมีสมาธิ ความร่าเริง เบิกบาน ผู้่องใส ความสุขั ฯลฯ 
คณุสมบตัท่ีิเป็นตวัแกนในการพัฒนาจติใจค่อภาวะจิตทีอ่ยูตั่วได้ำที ่หรอืจติทีต่ั�ง
มั่นอยู่ในสิ่งที่ต้องการไดำ้ตามต้องการ ซึ่ึ่งเรียกว่าสมาธิ ที่จะช่วยให้คุณสมบัติ
อ่่นๆ ตั�งอยู่ไดำ้งอกงามไดำ้ ดำังนั�น สมาธิจึงเป็นตัวแทนพัฒนาคุณสมบัติดำ้าน
จิตใจ”87

 สรุปว่า จิตตภาวนา สร้างสมดุำลให้จิตม่ันคง ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์
ชอบ-ไม่ชอบ โดำยหลักจิตภาวนา ไดำ้แก่ ประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาจิตค่อการ
มีจิตที่สมบูรณ์ดำ้วยคุณธรรมความดำี งานสมบูรณ์สมรรถภาพ มีความเขั้มแขั็ง
ม่ันคง และสมบรูณด์ำว้ยสขุัภาพมคีวามเบกิบานผู้อ่งใสสงบสขุั ในมติดิำา้นจติใจ 
ไดำ้แก่ จิตที่เป็นกุศีลเช่นผูู้้สูงอายุมีจิตใจที่เขั้มแขั็งมั่นคง เมตตากรุณา ฉันทะ 
ขัยันหมั่นเพียร อดำทน สันโดำษในวัตถุภายนอกและปัจจัย 4 มีสมาธิและสดำชื่น
เบิกบาน เป็นสุขัผู้่องใส มีใจอิสสระแจ่มใส รู้จักจัดำระเบียบอารมณ์ขัองตน ให้
มสีุขัภาพจิตที่ดำ ีแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ การมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 
วิตกกังวลตำ่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก เป็นต้น 
 4) ปัญญาภาวนา (Wisdom Cultivation)

 ปัญญาภาวนา มีจิตปกติ รู้เท่าทันความคิดำ โดำยปัญญาภาวนาหรือ
การพัฒนาปัญญา ค่อการเสริมสร้างความรู้ความคิดำความเขั้าใจอย่างเป็น

87 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท�ข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 66-70.



| 113

นายความคิดำ และการหยั่งรู้ความจริงรู้เห็นเท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะ
จริง88 ปัญญาภาวนา ค่อการเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาการฝึ่กอบรมปัญญา
ให้รู้เขั้าใจสิ่งทั�งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะ
สามารถทำาใหเ้ป็นอิสระทำาตนให้บริสทุธิ�จากกิเลสและปลอดำพ้นจากความทกุข์ั 
แก้ไขัปัญหาที่เกิดำขัึ�นได้ำด้ำวยปัญญาความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามแนวพระพุทธศีาสนานั�นตอ้งพฒันารว่มกันหลายอยา่งเช่น การพฒันากาย 
การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เขั้าดำ้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งย่นโดำย
ไม่เน้นอย่างใดำอย่างหน่่ง
 พระพุทธศีาสนาให้มนุษย์เป็นศีูนย์กลางในการพัฒนากล่าวค่อ มนุษย์
ต้องเป็นผูู้้กระทำาด้ำวยการฝึ่กฝ่นอบรมให้เกิดำคุณสมบัติภายในตน ซ่ึึ่งได้ำแก่ 
คุณสมบัติทางกายทางศีีลทางจิตและทางปัญญาที่ส่งผู้ลไปสู่ภายนอกตนซ่ึึ่ง
แสดำงออกผู้่านพฤติกรรมทางกาย และวาจาและเม่่อมีปฏิบัติในทุกดำ้านครบ
ถว้นแล้วในทางศีาสนากจ็ะใหค้วามสำาคัญตอ่เรือ่งจติ เพราะจิตเป็นผูู้บ้งการให้
บคุคลมพีฤตกิรรมตา่งๆ ได้ำในการพฒันาจติขัองบคุคลตามแนวพทุธนี� เป็นการ
ฝ่ึกให้บุคคลมีจิตใจสงบถ่อว่าเป็นการทำาให้บุคคลไดำ้พัฒนา 1) คุณธรรม  
2) จริยธรรม ตามที่สังคมต้องการประชาชนทั่วไปที่อบรมทางจิตให้ถูกวิธีจะ
สามารถพฒันาจติไดำค้ำากลา่วทีว่า่ “จติเปน็นายกายเปน็บา่ว” จงึเป็นความจรงิ 
เพราะเม่่อบุคคลมีจิตใจสงบ และคิดำในสิ่งที่ดีำแล้วก็จะมีผู้ลทำาให้ร่างกาย
พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติเป็นไปแต่ในสิ่งที่ดำีงาม 
 ภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้ว (= มีปัญญาภาวนา) ค่อ ผูู้้สูงอายุ
รู้จักคิดำ รู้จักพิจารณารู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดำทำาดำำาเนินการ
ต่างๆ ดำ้วยปัญญาที่บริสุทธิ� ซึ่ึ่งมองดำูรู้เขั้าใจเหตุปัจจัยมองเห็นสิ่งทั�งหลาย
ตามเป็นจริง หรือตามที่มันเป็นปราศีจากอคติ และแรงจูงใจแอบแฝ่งเป็น
ผูู้้ที่กิเลสครอบงำาบัญชาไม่ได้ำ เป็นอยู่ดำ้วยปัญญารู้เท่าทันโลก และชีวิตเป็น

88 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม (ฉบับเดิม), หน้า 371.
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อิสระไร้ทุกขั์ผูู้้มีภาวนาครบทั�ง 4 อย่างเป็นภาวิตทั�ง 4 ดำ้านนี�แล้วโดำยสมบูรณ์ 
เรียกว่า “ภาวิตัตตะ” แปลว่า ผูู้้ไดำ้พัฒนาตนแล้ว 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า ปัญญาภาวนา ค่อ  
การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา การฝึ่กอบรมปัญญาให้รู้เขั้าใจสิ่งทั�งหลาย
ตามเป็นจรงิรูเ้ท่าทนัเหน็โลก และชวีติตามสภาวะสามารถทำาจติใจใหเ้ป็นอสิระ
ทำาตนใหบ้รสิทุธิ�จากกิเลสปลอดำพ้นจากความทกุข์ัแกไ้ขัปัญหาทีเ่กิดำขัึ�นได้ำด้ำวย
ปัญญา89  หลักปัญญาภาวนาดำา้นความรู ้ค่อ ประชาชนทัว่ไปมคีวามเขัา้ใจสิง่ทั�ง
หลายตามความเป็นจรงิ  ไมห่วัน่ไหวไปตามความชอบใจ ไมช่อบใจ ทีท่ำาใหเ้ขัว
ออกไปจากทางแห่งความเป็นจริง มลีกัษณะเป็นเจ้าแห่งจิต เป็นนายแห่งความคดิำ 
โดำยสงัเกตจากการมีศีรทัธาในพระรัตนตรยัอยา่งมเีหตผุู้ล และมีความเขัา้ใจที่
ถูกต้องในพระรัตนตรัย ความสามารถในการวิเคราะห์ค่อ 1) บาป และบุญ  
2) คุณ และโทษ 3) ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ อย่างที่รู้เท่าทันโลกและชีวิต  
ดำงัข้ัอความในพระไตรปิฎกว่า “มหาบรุษุ ผูู้ม้ปัีญญามากนั�นปรารถนาจะตรึกตรอง
เรื่องใดำ ก็ตรึกตรองเรื่องนั�น ไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดำ ก็ไม่ตรึกตรอง
เรื่องนั�น ปรารถนาจะดำำาริเรื่องใดำ ก็ดำำาริเรื่องนั�น ไม่ปรารถนาจะดำำาริเรื่องใดำก็
ไม่ดำำาริเรื่องนั�น เป็นผูู้้เชี่ยวชาญในแนวทางแห่งกระบวนความคิดำทั�งหลาย”90  
 นอกจากนี� ยังดูำไดำ้จากการกระตุ้นตนเอง และจูงใจตนเองให้ใฝ่่รู้  
ใฝ่่ศี่กษาแสวงหาความจริง91 และใฝ่่สร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ ปัญญา
ภาวนา ค่อความรู้เขั้าใจสิ่งทั�งหลายตามเป็นจริง ปัญญาภาวนา มีจิตปกติ  
รู้เท่าทันความคิดำ ค่อ ประชาชนทั่วไปฝ่ึกอบรมปัญญา ให้รู้เขั้าใจสิ่งทั�งหลาย
ตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำาจิตใจให้

89 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, หน้า 70.
90 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/35/56.
91 พิชญรัตน์ บุญช่วย, “การศี่กษากระบวนการสร้างภาวนา 4 โดำยใช้หลักไตรสิกขัา”, วิทยานิพันธิ์
พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 
หน้า 55-57.
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เป็นอสิระ ทำาตนใหบ้ริสทุธิ�จากกิเลส และปลอดำพ้นจากความทุกขั ์แกไ้ขัปญัหา
ที่เกิดำขัึ�นได้ำด้ำวยปัญญา หากจัดำเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ำดัำงนี�  
อธิจิตสิกขัา จิตภาวนา ปัญญาสิกขัา ปัญญาภาวนา ให้เป็นความสุขัทางใจ
หรือปัจจัยภายใน 
 ปญัญาภาวนา มจีติปกต ิรูเ้ท่าทนัความคิดำในมติภิายใน ปัญญาภาวนา 
ค่อ ประชาชนทั่วไปรู้เขั้าใจสิ่งทั�งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและ
ชีวิตตามสภาวะ สามารถทำาจิตใจให้เป็นอิสระ ทำาตนให้บริสุทธิ�จากกิเลสและ
ปลอดำพ้นจากความทกุขั ์สามารถแกไ้ขัปญัหาทีเ่กดิำขัึ�นไดำด้้ำวยปัญญา หมายถง่ 
ผูู้้สูงอายุรู้ตามเหตุปัจจัย ว่าสิ่งทุกสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดำขัึ�นมาในโลก
นี�ล้วนมีเหตุปัจจัยทั�งสิ�น ไม่ใช่สิ่งบังเอิญที่จะเกิดำหรือเกิดำโดำยไม่มีเหตุปัจจัย  
รวมไปถ่งการรู้ลักษณะขัองสิ่งต่างๆ ว่า เป็นไตรลักษณ์ เป็นต้น 
 ความสำาคัญขัองปัญญา (สัมมาทิฐิ) สัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า ในมรรค
มีองค์ 8 อันเป็นธรรมหน่่งในอริยสัจ 4 ดำังนั�นการมีปัญญาหรือสัมมาทิฐิ  
จึงมคีวามสำาคญัในทางพระพุทธศีาสนา และการมสีัมมาทิฐิ หรือปญัญานี�เปน็
ตัวทำาให้หลุดำพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิดำในวัฏสงสารนี� ดำังนั�นดำ้วยความ
สำาคัญขัองปัญญาหรือสัมมาทิฐินี�จึงต้องประกอบดำ้วยปัญญา หรือสัมมาทิฐิใน
ลักษณะขัอง 1) โยนิโสมนสิการ คอ่ ผูู้้สูงอายุมกีารคิดำ พิจารณาอย่างแยบคาย  
2) ปรโตโฆ์สะ หรือการผูู้้สูงอายุมีกัลยาณมิตร อันเป็นมิติภายนอก (มิติกาย
และมติศิีลี) ดำงันั�นจะมปีรโตโฆ์สะประกอบดำว้ยเสมอเพ่อ่ใหเ้กดิำโยนโิสมนสกิาร
เพ่่อให้เกิดำปัญญาอันเป็นมิติภายใน รวมถ่งการให้เกิดำมิติดำ้านจิตใจ และดำ้าน
ปัญญา จึงมีอยู่ในทั�งภายนอกและภายในทั�งหมดำ 
 สรุปว่า ปัญญาภาวนา มีจิตปกติ รู้เท่าทันความคิดำ ไดำ้แก่ ประชาชน
ทั่วไปมีการพัฒนาปัญญา ค่อการเสริมสร้างความรู้ความคิดำความเขั้าใจอย่าง
เป็นนายความคดิำ และการหยัง่รูค้วามจริงรูเ้หน็เท่าทนัโลกและชีวติตามสภาวะ
จรงิ มกีารฝ่กึอบรมปัญญาให้รูเ้ขัา้ใจสิง่ทั�งหลายรูเ้ทา่ทนัโลกตามความเป็นจรงิ
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 3.2.2.2 อายุสำธิรรม 5 (Things Conducive to Long Life)

 อายุสสธรรม หมายถ่ง ธรรมที่เก่�อกูลแก่อายุ หรือธรรมที่ส่งเสริม 
สุขัภาพ, ธรรมที่ช่วยให้อายุย่น ค่อ (1) สัปปายการี หมายถ่ง รู้จักทำาความ
สบายแก่ตนเอง (2) สัปปาเยมัตตัญญูู หมายถ่ง รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย  
(3) ปรณิตโภช ีหมายถง่ บรโิภคสิง่ทีย่่อยง่าย เชน่ เคี�ยวใหล้ะเอยีดำ (4) กาลจารี 
หมายถ่ง ประพฤติเหมาะในเรื่องเวลา เช่น รู้จักเวลา ทำาถูกเวลา ทำาเป็นเวลา 
ทำาพอเหมาะแกเ่วลา เป็น (5) พรหมจาร ีหมายถง่ ถอ่พรหมจรรย์ ผูู้เ้ป็นคฤหัสถ์
รูจั้กควบคุมกามารมณเ์วน้เมถนุ92 อายสุธรรมทั�ง 5 ชว่ยการเสรมิสร้างสขุัภาวะ
ดำ้านสุขัภาพอนามัย ผูู้้วิจัยจะไดำ้นำาเสนอดำังต่อไปนี�
 1) สำัปปายการี (Act in Accordance with Rules of Hygiene)

 สัปปายการี ค่อ ทำาสิ่งที่เป็นสัปปายะ เป็นเหตุให้อายุย่น93 ไดำ้แก่ การ
รู้จักทำาความสบายแก่ตนเองมีขั้อความปรากฏในสาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร 
วา่ดำว้ยความเพยีรตอ่เน่อ่งและผูู้้ทำาสปัปายะในสมาธอัินเป็นมูลว่า เรือ่งเกดิำขัึ�นที่
กรงุสาวัตถ ีพระผูู้ม้พีระภาคตรสัวา่ ภิกษทุั�งหลาย บคุคลผูู้ไ้ดำฌ้ิาน 4 จำาพวกนี� 
บุคคลผูู้้ไดำ้ฌิาน 4 จำาพวก ไหนบ้าง ค่อ 1) บุคคลผูู้้ไดำ้ฌิานบางคนในโลกนี� 
เป็นผูู้้ทำาความเพียรต่อเน่่องในสมาธิ แต่ไม่ทำาสัปปายะในสมาธิ 2) บุคคลผูู้้ไดำ้
ฌิานบางคนในโลกนี� เป็นผูู้้ทำาสัปปายะในสมาธิ แต่ไม่ทำาความเพียรต่อเน่่อง
ในสมาธิ 3) บุคคลผูู้้ได้ำฌิานบางคนในโลกนี� เป็นผูู้้ไม่ทำาความเพียรต่อเน่่อง
ในสมาธิและไม่ทำาสัปปายะในสมาธิ 4) บุคคลผูู้้ไดำ้ฌิานบางคนในโลกนี� เป็นผูู้้
ทำาความเพียรต่อเน่่องในสมาธิและทำาสัปปายะในสมาธิ
  ในบุคคล 4 จำาพวกนั�น บุคคลผูู้้ไดำ้ฌิานที่ทำาความเพียรต่อเน่่องใน
สมาธิ และทำาสัปปายะในสมาธิ เป็นผูู้้เลิศี ประเสริฐ เป็นประธานสูงสุดำและยิ่ง

92 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ฉบับประมวลธิรรม. พิมพ์ครั�งที่ 
19. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์. พริ�นติ�ง แมส โปรดำักส์จำากัดำ, 2553. หน้า 183.
93 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205.



| 117

ใหญท่ีส่ดุำ ภิกษทุั�งหลาย นมสดำจากแมโ่ค นมสม้จากนมสดำ เนยขัน้จากนมสม้ 
เนยใส จากเนยขั้น ยอดำเนยใสจากเนยใส ยอดำเนยใสชาวโลกถ่อว่าเป็นเลิศีใน
บรรดำานมสดำ94

 2) สำัปปาเย มัตตญัญู้  (Be moderate even as to thigs suitable)

 สัปปาเยมัตตัญญูู ค่อ รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ เป็นเหตุให้
อายุย่น95 ไดำ้แก่ การรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายมีขั้อความปรากฏในพระสุตตัน
ตปิฎกหลายสูตรดำังจะนำาเสนอดำังต่อไปนี�
  1) ปฐมอนายุสสาสูตร ว่าด้ำวยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั�นและ 
อายุย่น สูตรที่ 1 พระพุทธเจ้าไดำ้ตรัสว่า 

  “ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุสั�น ธรรม 5  
 ประการ อะไรบ้าง ค่อ 1) ไม่ทำาสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2) ไม่รู้จักประมาณ 
 ในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 3) บริโภคสิง่ทีย่อ่ยยาก 4) เทีย่วในเวลาไม่สมควร  
 5) ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็น 
 เหตุให้อายุสั�น ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุย่น  
 ธรรม 5 ประการ อะไรบ้าง คอ่ 1) ทำาสิ่งที่เปน็สัปปายะ 2) รู้จกัประมาณ 
 ในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4) เที่ยวในเวลาที่สมควร  
 5) ประพฤติพรหมจรรย์ ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้ 
 อายุย่น96

94 สำำ.ข้. (ไทย) 17/716/406.
95 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205.
96 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205.



118 |

  2) ทุติยอนายุสสาสูตร ว่าดำ้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั�นและ 
อายุย่น สูตรที่ 2 พระพุทธเจ้าไดำ้ตรัสว่า

  “ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุสั�น ธรรม 5  
 ประการ อะไรบ้าง ค่อ 1) ไม่ทำาสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2) ไม่รู้จักประมาณ 
 ในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก 4) ทุศีีล 5) มีปาปมิตร  
 (มิตรชั่ว) ภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุสั�น ภิกษุทั�ง 
 หลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุย่น ธรรม 5 ประการ อะไร 
 บ้าง ค่อ 1. ทำาสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ  
 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. มีศีีล 5. มีกัลยาณมิตร(มิตรดำี) ภิกษุทั�ง 
 หลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุย่น97

  3) วปกาสสตูร วา่ด้ำวยภกิษผุูู้ค้วรหลกีออกจากหมู่ภิกษุทั�งหลาย 
ภิกษุประกอบดำ้วยธรรม 5 ประการ ไม่ควรหลีกออก จากหมู่อยู่ผูู้้เดำียวธรรม 5 
ประการ อะไรบ้าง ค่อ ภิกษุในธรรมวินัยนี� 1. ไม่สันโดำษดำ้วยจีวรตามแต่จะไดำ้ 
2. ไม่สันโดำษดำ้วยบิณฑบาตตามแต่จะไดำ้ 3. ไม่สันโดำษดำ้วยเสนาสนะตามแต่ 
จะได้ำ 4. ไม่สันโดำษดำ้วยคิลานปัจจัยเภสัชชบริขัารตามแต่จะได้ำ 5. มากด้ำวย
ความดำำาริในกาม

  “ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุประกอบธรรม 5 ประการนี� ไม่ควรหลีก 
 ออกจากหมู่อยูผูู่้เ้ดำยีว ภกิษทุั�งหลาย ภกิษปุระกอบดำว้ยธรรม 5 ประการ  
 ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผูู้้เดำียวธรรม 5 ประการ อะไรบ้าง ค่อ ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี� 1. สันโดำษดำ้วยจีวรตามแต่จะไดำ้ 2. สันโดำษดำ้วยบิณฑบาต 
 ตามแต่จะได้ำ 3. สันโดำษดำ้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ำ 4. สันโดำษด้ำวย 

97 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/126/206.



| 119

 คิลานปัจจัยเภสัชชบริขัารตามแต่จะได้ำ 5. มากด้ำวยความดำำาริในการ 
 ออกจากกาม ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุประกอบธรรม 5 ประการนี� ควรหลีก 
 ออกจากหมู่อยู่ผูู้้เดำียว”98

  4) สมณสุขัสูตร ว่าด้ำวยสุขัขัองสมณะภิกษุทั�งหลาย ทุกขั์ขัอง
สมณะ 5 ประการ ทุกขั์ขัองสมณะ 5 ประการ อะไรบ้าง ค่อภิกษุในธรรมวินัยนี� 
1. ไม่สันโดำษดำ้วยจีวรตามแต่จะไดำ้ 2. ไม่สันโดำษดำ้วยบิณฑบาตตามแต่จะไดำ้ 
3. ไม่สันโดำษดำ้วยเสนาสนะตามแต่จะไดำ้ 4.ไม่สันโดำษดำ้วยคิลานปัจจัยเภสัชช
บริขัารตามแต่จะไดำ้ 5. ไม่ยินดำีประพฤติพรหมจรรย์ ตามพุทธพจน์ว่า 

   “ภิกษุทั�งหลาย ทุกขั์ขัองสมณะ 5 ประการนี� ภิกษุทั�งหลาย  
 สุขัขัองสมณะ 5 ประการสขุัขัองสมณะ 5 ประการ อะไรบา้ง ค่อ ภกิษใุน 
 ธรรมวินัยนี� 1.สันโดำษด้ำวยจีวรตามแต่จะไดำ้ 2.สันโดำษดำ้วยบิณฑบาต 
 ตามแต่จะได้ำ 3. สันโดำษดำ้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ำ 4. สันโดำษด้ำวย 
 คิลานปัจจัยเภสัชชบริขัารตามแต่จะได้ำ 5. ยินดีำประพฤติพรหมจรรย์  
 ภิกษุทั�งหลาย สุขัขัองสมณะ 5 ประการนี�”99

 
 3) ปริณตโภชี ( Easy-digest Food)

 ปริณตโภชี ค่อ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เป็นเหตุให้อายุย่น100 ไดำ้แก่ การ
บริโภคสิ่งท่ีย่อยง่าย เช่น เคี�ยวให้ละเอียดำมีขั้อความที่สามารถเทียบเคียงได้ำ  
ดำังปรากฏในวินัยปิฎก ว่าดำ้วยทรงอนุญาตเภสัช 5 เรื่องภิกษุอาพาธในฤดำู
สารทสมัยนั�น พระผูู้้มีพระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวัน อารามขัองอนาถบิณฑิก 
เศีรษฐี เขัตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั�งหลายป่วยด้ำวยอาพาธที่เกิดำในฤดูำสารท  
98 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/127/207.
99 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/128/208.
100 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205.
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แม้ขัา้วตม้ทีด่่่ำมเข้ัาไปกก็ลบัอาเจียนออกมา แม้ขัา้วสวยทีฉ่นัแล้วกก็ลบัอาเจียน
ออกมา ภิกษุเหล่านั�นซึู่บผู้อม หมองคลำ�า ซึ่ีดำเหล่อง เส้นเอ็นขัึ�นสะพรั่ง เพราะ
โรคนั�น พระผูู้้มีพระภาคทอดำพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�นซูึ่บผู้อม หมองคลำ�า 
ซึ่ีดำเหล่องเส้นเอ็นขัึ�นสะพรั่ง จึงตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า
 
  “อานนท์ ทำาไมเวลานี� ภิกษุทั�งหลายจึงซึู่บผู้อม หมองคลำ�า ซึ่ีดำ 
 เหล่อง เส้นเอ็นขัึ�นสะพรัง่ พระอานนท์กราบทลูว่า เวลานี� ภกิษทุั�งหลาย 
 ป่วยดำ้วยอาพาธที่เกิดำในฤดำูสารท แม้ขั้าวต้มที่ดำ่่มเขั้าไปก็กลับอาเจียน 
 ออกมา แม้ขัา้วสวยทีฉ่นัแล้วกก็ลบัอาเจียนออกมา ภกิษเุหลา่นั�นจงึซึ่บู 
 ผู้อม หมองคลำ�า ซึ่ดีำเหลอ่ง เส้นเอ็นขัึ�นสะพรัง่ เพราะโรคนั�น พระพทุธเจา้ 
 ขั้า”101

  พระผูู้มี้พระภาคทรงหลีกเรน้ ประทับในทีส่งัดำ ได้ำเกดิำความดำำาริ 
 ในพระทัยอย่างนี�ว่า เวลานี� ภิกษุทั�งหลายป่วยดำ้วยอาพาธที่เกิดำในฤดำ ู
 สารท แม้ขัา้วตม้ทีด่่่ำมเขัา้ไปก็กลบัอาเจยีนออกมา แมข้ัา้วสวยทีฉ่นัแลว้ 
 ก็กลับอาเจียนออกมาภิกษุเหล่านั�นซึู่บผู้อม หมองคลำ�า ซึ่ีดำเหล่อง เส้น 
 เอ็นขัึ�นสะพรัง่ เพราะโรคนั�น เราจะอนญุาตอะไรเป็นยาแกภ่กิษทุั�งหลาย  
 ซึ่ึ่งเป็นทั�งตัวยาและชาวโลกถ่อกันว่าเป็นยาทั�งจะให้ประโยชน์ทาง 
 โภชนาหาร และไม่เป็นอาหารหยาบ ลำาดำับนั�น พระผูู้้มีพระภาคไดำ้ทรง 
 ดำำาริดำังนี�ว่า เภสัช 5 นี� ไดำ้แก่ 1) เนยใส 2) เนยขั้น 3) นำ�ามัน 4) นำ�าผู้่�ง 
 5) นำ�าอ้อย102  เป็นทั�งตวัยาและชาวโลกถอ่กนัว่าเป็นยา ทั�งใหป้ระโยชน์ 
 ทางโภชนาหาร และไมเ่ปน็อาหารหยาบ อยา่กระนั�นเลย เราพ่งอนญุาต 
 เภสชั 5 นี�แกภ่กิษทุั�งหลาย ใหร้บัประเคนในกาลแลว้ฉนัในกาล ในเวลา 
 เยน็ พระผูู้ม้พีระภาคเสดำจ็ออกจากทีห่ลกีเรน้ ทรงแสดำงธรรมกีถาเพราะ 

101 วิ.ม. (ไทย) 5/206/43.
102 วิ.มหา. (ไทย) 2/621/142.
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 เรื่องนี�เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั�งหลายว่า 
  “ภิกษุทั�งหลาย เราหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดำ เรานั�นไดำ้มีความคิดำ 
 ดำังนี�ว่า เภสัช 5 นี� ไดำ้แก่ เนยใส เนยขั้น นำ�ามัน นำ�าผู้่�ง นำ�าอ้อย เป็นทั�ง 
 ตัวยาและชาวโลกถ่อกันว่าเป็นยาทั�งให้ประโยชน์ทางโภชนาหาร และ 
 ไม่เป็นอาหารหยาบ เราพ่งอนุญาตเภสัช 5 นี�แก่ภิกษุทั�งหลาย ให้รับ 
 ประเคนในกาลแล้วฉันในกาล ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั�ง 
 หลายรับประเคนเภสัชทั�ง 5 เหล่านั�นในกาลแล้วฉันในกาล”103

 4) กาลจำารี (Proper Behave Regarding Time)

 กาลจารี ค่อ เที่ยวในเวลาที่สมควร เป็นเหตุให้อายุย่น104 ไดำ้แก่ การ
ประพฤติเหมาะในเรื่องเวลา เช่น รู้จักเวลา ทำาถูกเวลา ทำาเป็นเวลา ทำาพอ
เหมาะแก่เวลา เป็นต้นมีขั้อความปรากฏในพระสูตร ธรรม 7 ประการค่อ  
สัปปุริสธรรม 7 ไดำ้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี� 1) เป็นธัมมัญญูู (ผูู้้รู้จักเหตุ)  
2) เป็นอัตถัญญูู (ผูู้้รู้จักผู้ล) 3) เป็นอัตตัญญูู (ผูู้้รู้จักตน) 4) เป็นมัตตัญญูู  
(ผูู้้รู้จักประมาณ) 5) เป็นกาลัญญูู (ผูู้้รู้จักเวลา) 6) เป็นปริสัญญูู (ผูู้้รู้จักชุมชน) 
7) เป็นปุคคลัญญูู (ผูู้้รู้จักบุคคล)105  
 ความเป็นกาลัญญูู (ผูู้้รู้จักเวลา) กาลัญญูุตา ความเป็นผูู้้รู้จักกาลเวลา 
คำาว่า กาลเวลา นี� เกี่ยวกับการงานที่จะต้องทำา คำาที่จะต้องพูดำ ใจที่จะต้องคิดำ 
การทำา การพูดำ การคิดำ ต้องทำา ต้องพูดำ ต้องคิดำ ให้ถูกกับกาลเวลา ว่ากาล
ไหนควรทำาอะไร ควรพูดำในเรื่องอะไร และควรคิดำในเรื่องอะไร ต้องรูจั้กแบ่งกาล
เวลาให้ถูกกับงานตัวเอง ว่ากาลไหนควรทำางาน กาลไหนควรพักงาน ต้องจัดำ
เวลาให้ถูกกับงานนั�นๆ งานอะไรควรทำาก่อน งานอะไรควรทำาทีหลัง งานอะไร

103 วิ.ม. (ไทย) 5/260/44.
104 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205.
105 ท่.ปา. (ไทย) 11/357/400.
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มีความสำาคัญมาก งานอะไรมีความสำาคัญน้อย งานส่วนตัว หรืองานเกี่ยวกับ
บคุคล หรืองานเกีย่วกบัสงัคมส่วนรวม ต้องแบ่งงานให้ลงตวักบักาลเวลานั�นๆ 
การทำางานก็จะไม่เกิดำความสับสน ไม่เสียงานตนและไม่เสียงานคนอ่่น เพราะ
การนัดำหมายในงานภายนอกเกี่ยวกับสังคมจึงมีความสำาคัญ จะทำาให้คนอ่่น
มีความเชื่อถ่อและให้ความสำาคัญกับตัวเราเอง ผูู้้อ่่นจะให้ความเคารพเกรงใจ 
ให้การต้อนรบัด้ำวยความเอ่�อเฟ้ื้�อ มีอะไรจะให้หมู่คณะช่วยเหลอ่ หมู่คณะกจ็ะมี
ความเต็มใจ เพราะถ่อว่าเรามีสัจวาจา เป็นผูู้้พูดำจริง ทำาจริง มีอะไรพอช่วยไดำ้
ก็ช่วยจริง เว้นเสียแต่ในสิ่งที่เหล่อวิสัย ส่วนกาลเวลาในครอบครัว ก็ต้องรู้จัก
หน้าที่ขัองตัวเอง ว่ากาลไหนควรให้ครอบครัวอย่างไร สามีรู้จักกาลเวลาขัอง
ภรรยา ภรรยารูจั้กกาลเวลาขัองสามี พ่อแม่รูจ้กักาลเวลาขัองลกู ลูกกต้็องรูจั้ก
กาลเวลาขัองพ่อแม่ ถ้าทำาได้ำอย่างนี� ครอบครวันั�นจะมีแต่ความสขุัและสามัคคี 
มีความรักกันและสงสารกันไปยาวนาน
 กาลในที่นี�แบ่งออกเป็น 2 ค่อ 1) กาลไหนให้เป็นไปในทางโลก 2) กาล
ไหนให้เป็นไปในทางธรรม ถ้าไม่แบ่งกาลเวลาออก ก็จะมีวิธีแก้ตัวว่าไม่มีเวลา
ภาวนาปฏิบัติธรรม106 การถวายตามกาลสมควร เรื่องประโยชน์ขัองขั้าวต้ม
มี 10 อย่าง พระพุทธเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ ขั้าวต้ม มีอานิสงส์ 10 ประการ 
ค่อ ผูู้้ถวายขั้าวต้มชื่อว่า 1) ให้อายุ 2) ให้วรรณะ 3) ให้สุขั 4) ให้พละ 5) ให้
ปฏิภาณ 6) บรรเทาความหิว 7) ระงับความ กระหาย 8) ให้ลมเดำินคล่อง 9) 
ชำาระลำาไส้ 10) เผู้าอาหารที่ยังไม่ย่อยให้ย่อย พราหมณ์ ขั้าวต้มมีอานิสงส์ 10 
ประการนี� ตรัสอนุโมทนาต่อไปว่า ทายกผูู้้ตั�งใจถวายขั้าวต้มแก่ปฏิคาหกผูู้้
สำารวมแล้ว ผูู้้ฉันอาหารที่ผูู้้อ่่นถวายตามกาลสมควร เขัาไดำ้ชื่อว่าตามเพ่ิมให้
ประโยชน์ 10 ประการแก่ปฏิคาหก ค่อ 1) อายุ 2) วรรณะ 3) สุขัะ 4) พละ  
5) ปฏิภาณ นอกจากนั�นขัา้วตม้ยอ่มบรรเทาความหวิ ความกระหาย ใหล้มเดิำน
คล่อง ชำาระลำาไส้ และช่วยย่อยอาหาร พระสุคตตรัสว่าขั้าวต้มเป็นยา ดำังนั�น  

106 http://www.dharma-gateway.com (12 มิถุนายน 2565).
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ผูู้้ที่ต้องการความสุขัอันเป็นขัองมนุษย์ตลอดำกาลนาน และปรารถนาความสุขั
อนัเป็นทิพย ์หรือปรารถนาความงาม อนัเป็นขัองมนษุย์ จงึควรถวายข้ัาวต้ม107 

 5) พัรหมจำารี (Sexual Abstinence Practice)

 พรหมจาร ีค่อ ประพฤติพรหมจรรย ์เป็นเหตใุหอ้ายยุน่108  ได้ำแก ่การถอ่ 
พรหมจรรย์ ผูู้เ้ป็นคฤหสัถ์รูจั้กควบคมุกามารมณ์ เว้นเมถนุบ้าง ดำงัพระพทุธพจน์ว่า  

  “ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุผูู้้เป็นขัีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำา 
 กจิทีค่วรทำาเสรจ็แลว้ ปลงภาระไดำแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดำยลำาดำบัแลว้  
 สิ�นภวสังโยชน์แล้วหลุดำพ้นแล้วเพราะรู้โดำยชอบ จึงนับว่ามีธรรมอัน 
 สมควรจะพยากรณไ์ดำว้า่ ทา่นผูู้ม้อีาย ุเม่่อกอ่นทีข่ัา้พเจา้ยงัครองเรอืนอยู่ 
 ยังเป็นผูู้้ไม่รู้ พระตถาคต หรือสาวกขัองพระตถาคต ไดำ้แสดำงธรรมแก ่
 ขั้าพเจ้านั�น ขั้าพเจ้าไดำ้สดำับธรรมนั�นแล้ว จึงเกิดำศีรัทธาในพระตถาคต  
 เม่่อมีศีรัทธา ย่อมตระหนักว่า การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอ่ดำอัดำ เป็น 
 ทางแหง่ธลุ ีการบวชเปน็ทางปลอดำโปรง่ การทีผูู่้ค้รองเรอืนจะประพฤติ 
 พรหมจรรย์ให้บริสุทธิ�บริบูรณ์ครบถ้วนดำุจสังขั์ขััดำ ไม่ใช่ทำาไดำ้ง่าย ทาง 
 ทีดี่ำ เราควรโกนผู้มและหนวดำ นุง่หม่ผู้า้กาสาวพสัตร ์ออกจากเรอืนบวช 
 เป็นบรรพชิตเถิดำ109 
  ตอ่มา ขัา้พเจา้ละทิ�งกองโภคสมบตันิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ย 
 ใหญ่ โกนผู้มและหนวดำ นุ่งห่มผู้้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็น 
 บรรพชติ ขัา้พเจ้าบวชแลว้อยา่งนี� ถง่ความเป็นผูู้้มสีกิขัาและสาชพีขัอง 
 ภิกษุทั�งหลาย ค่อ1) ละเว้นขัาดำจากการฆ์่าสัตว์ ค่อ วางทัณฑาวุธและ 

107 วิ.ม. (ไทย) 5/482/89.
108 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/125/205..
109 ม.อุ. (ไทย) 14/104-105/121-125.
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 ศีัสตราวุธ มี ความละอาย มีความเอ็นดำู มุ่งประโยชน์เก่�อกูลต่อสรรพ 
 สัตว์อยู่ 2) ละเว้นขัาดำจากการถ่อเอาสิ่งขัองท่ีเจ้าขัองเขัาไม่ไดำ้ให้ ค่อ 
 รับเอา แต่สิ่งขัองที่เขัาให้ มุ่งหวังแต่สิ่งขัองที่เขัาให้ ไม่เป็นขัโมย  
 เป็นคนสะอาดำอยู่ 3) ละพฤติกรรมอันเป็นขั้าศี่กต่อพรหมจรรย์ ค่อ 
 ประพฤติพรหมจรรย ์เวน้ห่างไกลจากเมถนุธรรมอนัเป็นกจิขัองชาวบ้าน  
 4) ละเว้นขัาดำจากการพดูำเท็จ ค่อ พดูำแตค่ำาสตัย ์ดำำารงความสตัย ์มถีอ้ยคำา 
 เป็นหลัก เชื่อถ่อไดำ้ ไม่หลอกลวงชาวโลก 5) ละเว้นขัาดำจากการพูดำส่อ 
 เสยีดำ ค่อ ฟื้งัความจากฝ่า่ยนี�แลว้ ไม่ ไปบอกฝ่า่ยโน้น เพ่อ่ทำาลายฝ่า่ยนี� 
 หรอืฟื้งัความฝ่า่ยโนน้แลว้ ไมม่าบอกฝ่า่ยนี� เพ่่อทำาลายฝ่า่ยโนน้ สมาน 
 คนที่แตกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดำองกัน ชื่นชม ยินดำี เพลิดำเพลินต่อผูู้ ้
 ที่สามัคคีกัน พูดำแต่ถ้อยคำาท่ีสร้างสรรค์ความสามัคคี 6) ละเว้นขัาดำ 
 จากการพูดำคำาหยาบ ค่อ พูดำแต่คำาไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็น 
 คำาขัองชาวเม่อง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ 7) ละเว้นขัาดำจากการพูดำ 
 เพ้อเจอ้ ค่อ พดูำถกูเวลา พดูำคำาจริง พดูำองิประโยชน ์พดูำองิธรรม พดูำองิ 
 วินัย พูดำคำาที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่กำาหนดำ ประกอบดำ้วยประโยชน์  
 เหมาะแก่กาลเวลา 8) เว้นขัาดำจากการพรากพ่ชคามและภูตคาม  
 9) ฉันม่�อเดำียว ไม่ฉันตอนกลางค่น เว้นขัาดำจากการฉันในเวลาวิกาล  
 10) เว้นขัาดำจากการฟื้้อนรำา ขัับร้อง ประโคมดำนตรี และดำูการละเล่นที ่
 เป็นขัา้ศีก่แกก่ศุีล 11) เวน้ขัาดำจากการทดัำทรง ประดำบั ตกแตง่ร่างกาย 
 ดำว้ยพวงดำอกไมข้ัองหอมและเครือ่งประทินผิู้ว อนัเป็นลักษณะแหง่การ 
 แต่งตัว 12) เว้นขัาดำจากที่นอนสูงใหญ่ 13) เว้นขัาดำจากการรับทอง 
 และเงิน 14) เว้นขัาดำจากการรับธัญญาหารดำิบ 15) เว้นขัาดำจากการ 
 รับเน่�อดำิบ 16) เว้นขัาดำจากการรับสตรีและกุมารี 17) เว้นขัาดำจาก 
 การรับทาสหญิงและทาสชาย 18) เว้นขัาดำจากการรับแพะและแกะ  
 19) เว้นขัาดำจากการรับไก่และสุกร 20) เว้นขัาดำจากการรับช้าง โค  
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 ม้า และลา 21) เว้นขัาดำจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดำิน 22) เว้น 
 ขัาดำจากการทำาหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนและผูู้้ส่อ่สาร 23) เวน้ขัาดำจากการซึ่ื�อ 
 ขัาย 24) เวน้ขัาดำจากการโกงดำว้ยตาชัง่ ดำว้ยขัองปลอม และด้ำวยเครือ่ง 
 ตวงวดัำ 25) เว้นขัาดำจากการรบัสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง  
 26) เว้นขัาดำจากการตัดำ(อวัยวะ) การฆ์่า การจองจำา การตีชิงว่ิงราว  
 การปล้น และการขัู่กรรโชก110

  ขั้าพเจ้านั�นเปน็ผูู้้สันโดำษดำว้ยจีวรพอคุม้ร่างกาย และบิณฑบาต 
 พออิ่มท้องจะไป ณ ที่ใดำๆ ก็ไปไดำ้ทันที เหม่อนนกบินไป ณ ที่ใดำๆ ก็ 
 มีแต่ปีกเป็นภาระขั้าพเจ้านั�นประกอบด้ำวยอริยสีลขัันธ์เช่นนี�แล้ว 
  ย่อมเสวยสุขัอันปราศีจากโทษในภายในขั้าพเจ้านั�นเห็นรูปทางตาแล้ว  
 ไมร่วบถอ่ ไม่แยกถอ่ ยอ่มปฏบิติัเพ่อ่สำารวมจกัขันุทรยี ์ซ่ึึ่งเม่่อไม่สำารวม 
 แล้ว กจ็ะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุีลธรรม ค่อ อภชิฌิาและโทมนสัครอบงำา 
 ไดำ้ค่อ 1) รักษาจักขัุนทรีย์ ถ่งความสำารวมในจักขัุนทรีย์ 2) ฟื้ังเสียง 
 ทางหูแล้ว 3) ดำมกลิ่นทางจมูกแล้ว 4) ลิ�มรสทางลิ�นแล้ว 5) ถูกต้อง 
 โผู้ฏฐัพพะทางกายแล้ว 6) รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถ่อ ไม่ 
 แยกถ่อ ย่อมปฏิบัติเพ่่อสำารวมนินทรีย์ ซึ่ึ่งเม่่อไม่สำารวมแล้ว ก็จะเป็น 
 เหตุให้ถูกบาปอกุศีลธรรมค่ออภิชฌิาและโทมนัสครอบงำาไดำ้ จึง 
 รักษามนินทรีย์ ถ่งความสำารวมในมนินทรีย์ ขั้าพเจ้านั�นประกอบ 
 ดำ้วยอริยอินทรียสังวรเช่นนี�แล้ว ย่อมเสวยสุขัอันไม่ระคนด้ำวยกิเลสใน 
 ภายใน ขั้าพเจ้านั�นทำาความรู้ส่กตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การ 
 แลดำู การเหลียวดำู การคู้เขั้า การเหยียดำออก การครองสังฆ์าฏิ บาตร 
 และจีวร การฉัน การดำ่่มการเคี�ยว การลิ�ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ  
 การเดำิน การย่น การนั่ง การนอน การต่่น การพูดำ การนิ่ง111 

110 ม.อุ. (ไทย) 14/104-105/121-125.
111 ม.อุ. (ไทย) 14/104-105/121-125.
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  ขัา้พเจ้านั�นประกอบด้ำวยอรยิสลีขันัธ์ อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิ 
 สติสัมปชัญญะ แล้วพักอยู่ ณ เสนาสนะอันเงียบสงัดำ ค่อ ป่า โคนไม้  
 ภูเขัา ซึ่อกเขัา ถำ�า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟื้าง ขั้าพเจ้ากลับจาก 
 บิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งขััดำสมาธิ ตั�งกายตรง  
 ดำำารงสติไว้เฉพาะหน้า
  ขัา้พเจ้านั�นละอภชิฌิาในโลก มใีจปราศีจากอภิชฌิา ชำาระจติให้ 
 บริสุทธิ�จากอภิชฌิา ละความมุ่งร้ายค่อพยาบาท มีจิตไม่พยาบาท  
 มุ่งประโยชน์เก่�อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำาระจิตให้บริสุทธิ�จากความมุ่ง 
 รา้ยค่อพยาบาท ละถีนมิทธะมีจิตปราศีจากถีนมิทธะ กำาหนดำแสงสว่าง  
 มีสติสัมปชัญญะ ชำาระจิตให้บริสุทธิ�จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ  
 เป็นผูู้้ไม่ฟืุ้้งซึ่่าน มีจิตสงบภายใน ชำาระจิตให้บริสุทธิ�จากอุทธัจจกุกกุจ 
 จะ ละวิจิกิจฉา ขั้ามพ้นวิจิกิจฉาไดำ้แล้ว ไม่มีความสงสัยในกุศีลธรรม 
 ทั�งหลายอยู่ ชำาระจิตให้บริสุทธิ�จากวิจิกิจฉา 
  ขัา้พเจ้านั�นละนวิรณ ์5 ประการนี� ทีท่ำาใหจ้ติเศีรา้หมอง บัน่ทอน 
 กำาลงัปัญญา สงดัำจากกามและอกศุีลธรรมทั�งหลายแลว้ บรรลปุฐมฌิาน  
 ทีมี่วิตกวจิาร ปีตแิละสขุัอนัเกดิำจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงบั 
 ไป บรรลุทุติยฌิาน มีความผู้่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่่งผูุ้ดำ 
 ขัึ�น ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตป่ตีแิละสขุัอนัเกดิำจากสมาธ ิ... บรรลตุตยิฌิาน  
 ... บรรลุจตุตถฌิาน ... อยู่112

  เม่่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ�ผูุ้ดำผู้่อง ไม่มีกิเลสเพียงดัำงเนิน  
 ปราศีจากความเศีร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั�งมั่น ไม่หวั่น 
 ไหวอย่างนี� ขั้าพเจ้านั�นน้อมจิตไปเพ่่ออาสวักขัยญาณ รู้ชัดำตามความ 
 เป็นจริงว่า 1) นี�ทุกขั์ 2) นี�ทุกขัสมุทัย 3) นี�ทุกขันิโรธ 4) นี�ทุกขันิโรธ 
 คามินีปฏิปทา 5) นี�อาสวะ 6) นี�อาสวสมุทัย 7) นี�อาสวนิโรธ 
112 ม.อุ. (ไทย) 14/104-105/121-125.
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  8) นี�อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา 
  เม่่อขั้าพเจ้ารู้เห็นอยู่อย่างนี� จิตย่อมหลุดำพ้นจากกามาสวะ  
 ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เม่อ่จติหลดุำพ้นแลว้ กร็ูว่้า หลุดำพ้นแลว้ รูชั้ดำว่า  
 ชาติสิ�นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่่น 
 เพ่่อความเป็นอย่างนี�อีกต่อไป 
  ขั้าพเจ้ารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี� จึงถอนอหังการ มมังการ และ 
 มานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี�และในสรรพนิมิตภายนอกได้ำ ภิกษุ 
 ทั�งหลาย คำาที่ภิกษุรูปนั�นกล่าว เธอทั�งหลายควรชื่นชมยินดีำว่า สาธุ  
 แล้วพ่งกล่าวอย่างนี�วา่ ทา่นผูู้ม้อีายุ เป็นลาภขัองเราทั�งหลาย เราทั�งหลาย 
 ไดำ้ดำีแล้ว ที่พิจารณาเห็นท่านผูู้้มีอายุเช่นท่านเป็นเพ่่อนพรหมจาร1ี13

 หลักอายุสสธรรม 5 เพ่่อสร้างความสุขัให้เกิดำขัึ�นกับชีวิต จากการนำา
เสนออายุสสธรรมในเบ่�องต้นนั�น นอกจากเป็นหลักปฏิบัติที่สอดำคล้องกับ
แนวทางการรักษาสุขัภาพขัองระบบชีวิตแบบองค์รวมทั�ง 4 ดำ้านแล้ว ยังมี
ความสอดำคล้องกับหลักอริยสัจ 4 ซ่ึึ่งมุ่งกำาจัดำเหตุแห่งความทุกขั์เพ่่อสร้าง
สุขัภาพหรือภาวะที่เป็นสุขัให้เกิดำกับชีวิต เป็นธรรมที่ส่งเสริมอริยมรรค 8 ซึ่ึ่ง
เป็นปฏปิทาเพ่อ่นำาชวีติไปสูจุ่ดำมุ่งหมายสงูสดุำ และยด่ำหลกัมัชฌิมิาปฏปิทา ค่อ
ไม่ปฏิบัติแบบสุดำโต่งหรือย่อหย่อนเกิดำไป ครอบคลุมข้ัอปฏิบัติดำ้านศีีล สมาธิ 
ปัญญา อย่างครบถ้วน 
 ตวัอยา่งการปฏบิตัติามอายสุสธรรมในสมัยพุทธกาล ค่อ สมัยหน่ง่ พระ
เจ้าปเสนทิโกศีล ในโทณปากสูตร พระสูตรว่าดำ้วยการหุงขั้าวสารทะนานหน่่ง 
เรื่องเกิดำขัึ�นที่กรุงสาวัตถี สมัยนั�น พระเจ้าปเสนทิโกศีลเสวยพระกระยาหารที่
หุงดำ้วยขั้าวสารทะนานหน่่ง ทรงอ่ดำอัดำ เสด็ำจเขั้าไปเฝ่้าพระผูู้้มีพระภาคถ่งที่
ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ครั�งนั�น พระผูู้้มีพระภาค

113 ม.อุ. (ไทย) 14/104-105/121-125.
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ทรงทราบวา่พระเจ้าปเสนทิโกศีลเสวยแลว้ทรงอ่ดำอัดำ จงึได้ำตรสัคาถานี�ในเวลา
นั�นว่า มนุษย์ผูู้้มีสติอยู่ทุกเม่่อ รู้จักประมาณในโภชนะที่ไดำ้แล้ว ย่อมมีเวทนา
เบาบาง เขัาย่อมแก่ช้า อายุก็ยั่งย่น114

 สมัยนั�น มาณพชื่อสุทัสสนะ ย่นอยู่เบ่�องพระปฤษฎางค์ขัองพระเจ้า 
ปเสนทิโกศีล พระเจ้าปเสนทิโกศีลรับสั่งเรียกสุทัสสนมาณพมาตรัสว่า  
มานี่สุทัสสนะเจ้าจงเรียนคาถาในสำานักขัองพระผูู้้มีพระภาค แล้วจงกล่าวใน
เวลาที่เราเสวยกระยาหาร อน่่ง เราจะให้ค่าอาหารแก่เจ้าวันละ 100 กหาปณะ  
สุทัสสนมาณพรับสนองพระดำำารัสพระเจ้าปเสนทิโกศีลว่า เป็นพระมหากรุณา
อย่างยิ่ง พระเจ้าขั้า แล้วเรียนคาถานี�ในสำานักขัองพระผูู้้มีพระภาคแล้วกล่าว
ในเวลาที่พระเจ้าปเสนทิโกศีลเสวยพระกระยาหารว่า มนุษย์ผูู้้มีสติอยู่ทุกเม่่อ 
รู้จักประมาณในโภชนะที่ไดำ้แล้ว ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขัาย่อมแก่ช้า อายุก็
ยั่งย่น115 ต่อมา พระเจ้าปเสนทิโกศีลทรงดำำารงอยู่ได้ำโดำยเสวยพระกระยาหาร
ทะนานหน่่ง เป็นอย่างมากเรื่อยมา ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศีล มีพระวรกาย
กระปรี�กระเปร่า ทรงลูบพระวรกายดำ้วยฝ่่าพระหัตถ์ ทรงเปล่งอุทานนี�ในเวลา
นั�นวา่ “พระผูู้ม้พีระภาคพระองคน์ั�นทรงอนเุคราะหเ์ราดำว้ยประโยชนท์ั�งสอง ค่อ 
ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริง”116

 สรุปว่า อายุสธรรม 5 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสุขัภาพอนามัย 
โดำยประชาชนทั่วไปควรบริโภคอาหารแต่พอสมควร ค่อไม่มากไป และไม่น้อย
ไปกจ็ะทำาใหเ้รามสีขุัภาพรา่งกายทีแ่ขัง็แรงไมมี่โรคภยัไขัเ้จบ็มาเบยีดำเบยีน หรอื
ถ้าจะมีก็มีน้อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขัภาพ

114 สำำ.สำ. (ไทย) 15/124/145-146.
115 สำำ.สำ. (ไทย) 15/124/145-146.
116 สำำ.สำ. (ไทย) 15/124/145-146.
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 3.2.3 พัุทธิธิรรมด�านสำัมมาชีพั (Right Livelihood) 

 3.2.3.1 สำัมมาอาชีวะ (The Right Livelihood)

 สมัมาอาชวีะตอ่พนัธกจิด้ำานสมัมาชพี  ในธัมมจกักปัปวตันสูตรอธบิาย
ถ่งทางสายกลางท่ีชื่อว่า มัชฌิิมาปฏิปทานั�น ได้ำแก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ค่อ  
(1) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (2) สัมมาสังกัปปะ (ดำำาริชอบ) (3) สัมมาวาจา 
(เจรจาชอบ) (4) สัมมากัมมันตะ (กระทำาชอบ) (5) สัมมาอาชีวะ(เลี�ยงชีพชอบ)  
(6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) (7) สัมมาสติ (ระล่กชอบ) (8) สัมมาสมาธิ 
(ตั�งจิตมั่นชอบ) ภิกษุทั�งหลาย นี�ค่อมัชฌิิมาปฏิปทานั�น ที่ตถาคตไดำ้ตรัสรู้แล้ว 
อนัเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิำจักษ ุกอ่ใหเ้กดิำญาณ เป็นไปเพ่อ่ความสงบ เพ่อ่ความ
รูย้ิง่ เพ่อ่ความตรสัรูเ้พ่อ่พระนิพพาน117 ผูู้ว้จิยัจะได้ำนำาเสนอเฉพาะสัมมาอาชวีะ
เท่านั�น
 คำาว่า “สัมมาอาชีวะ” ประกอบดำ้วยคำา 2 คำา ค่อ “สัมมา” และคำาว่า 
“อาชีวะ” คำาว่า “สัมมา” หมายถ่ง โดำยชอบ ดำี ถูกต้อง ถูกถ้วน สมบูรณ์  
จริง แท1้18 คำาว่า “อาชีวะ” หมายถ่ง อาชีพ การเลี�ยงชีพ ความเพียรพยายาม
ในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ การทำามาหากิน119 
 ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรไดำ้อธิบายความหมายขัองสัมมาอาชีวะว่า  
“การเว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาอาชีพ”120 ส่วนพระอภิธรรมว่า “ความงดำ 
ความเว้น ความเว้นขัาดำเจตนา เป็นเหตุเว้นการไม่ทำาการไม่ประกอบ การไม่ 
ล่วงละเมิดำการไม่ลำ�าเขัตการกำาจัดำต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี�ยงชีพชอบ121  
ในมหาจตัตารสีกสตูรได้ำจัดำแบง่สมัมาอาชวีะออกเป็นสองระดัำบ ดำงัมใีจความวา่  

117 วิ.ม. (ไทย) 4/13/21.
118 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลศึัพัท, พิมพ์ครั�งที่ 7, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), หน้า 329.
119 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 406.
120 วิ.ม. (ไทย) 4/13/21..
121 อภิ.สำงฺ. (ไทย) 34/301/94.
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เรากล่าวสัมมาอาชีวะว่ามี 2 ได้ำแก่ 1) สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วน
แห่งบุญ ให้ผู้ลค่ออุปธิ 2) สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะเป็น 
โลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรค 
 สัมมาอาชวีะทีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ให้ผู้ลค่ออปุธค่ิออรยิสาวก
ในธรรมวินัยนี�ย่อม ละมิจฉาอาชีวะ เลี�ยงชีพดำ้วยสัมมาอาชีวะ นี�เป็นสัมมา
อาชีวะที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผู้ลค่ออุปธิ (สิ่งที่ยังระคนดำ้วยกิเลส)
 สรุปว่า สัมมาอาชีวะ หรือการเลี�ยงชีพที่ถูกต้องนั�น ค่อ การทำางานที ่
ปราศีจากการเบียดำเบียนผูู้้อ่่น และในขัณะเดำียวกัน เป็นการฝึ่กหัดำขััดำเกลา 
ความประพฤติขัองผูู้้ทำางานให้ย่ดำถ่อความดีำงามเป็นหลักเพ่่อเป็นพ่�นฐาน 
ในการพัฒนาตนต่อไป
 พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดำก ญาณสทิธฺ,ิ ป.ธ.9) กลา่วถง่ลกัษณะขัอง
สัมมาอาชีวะว่า เป็นอยู่ชอบเพราะความเพียร เป็นอยู่ชอบ เพราะงดำเว้นอย่าง
เดำ็ดำขัาดำจากกายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 โดำยมีลักษณะ (เครื่องหมาย) รส (หน้าที่) 
ปัจจุบัน ปทัฏฐาน ไดำ้แก่ 1) มีความผู้่องแผู้้วเป็นลักษณะ (โวทานลกฺขัโณ) 
หมายความว่า ถ้าสัมมาอาชีวะนี�มีอยู่แก่ผูู้้ใดำ ผูู้้นั�นจะมีความผู้่องแผู้้ว มีแต่
ความสะอาดำบริสุทธิ�หมดำจดำทั�งทางกาย วาจาและใจ เพราะกิเลสหยาบซึ่ึ่งจะ
ล่วงละเมิดำออกมาทางกาย วาจา ขั่มไดำ้ดำ้วยศีีล กิเลสกลาง (ปริยุฏฐานะ) ซึ่ึ่ง
จะลวงออกมาทางใจ ไดำ้แก่ นิวรณ์ทั�ง 5 ก็ขั่มไว้ดำ้วยอำานาจสมาธิ อนุสัยกิเลส
ที่นอนเน่่องอยู่ในใจก็ถูกถอนออกดำ้วยอริยมรรคในขัณะแห่งโสดำาปัตติมรรค 
เป็นต้น 2) สัมมาอาชีวะมีความเป็นไปแห่งความเป็นอยู่ขัองกาย วาจาอัน
บริสุทธิ�เป็นหน้าที่ (กายชีวปฺปวตฺติรโส) หมายความว่า มีการเว้นจากทุจริต  
มีวาจาเว้นจากทุจริต สติมั่นอยู่ในสุจริตเท่านั�น 3) มีการปหานมิจฉาชีพเป็น
ผู้ลปรากฏ (มิจฉฺาอาชวีปหานปจฺจปุฏฐาโน) หมายความว่า ความเป็นอยูช่อบนี� 
เป็นปฏปัิกษต์อ่ความเป็นอยูผู่้ดิำ ความเป็นอยูช่อบเกดิำขัึ�นเม่อ่ใดำ เม่่อนั�นความ
เป็นอยู่ทางกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ก็จะไม่เกิดำขัึ�นได้ำเลย ผู้ลที่ปรากฏ 
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ได้ำแก ่ความเป็นอยูอั่นบริสทุธิ� เพราะจิตปราศีจากกิเลสอยา่งหยาบ อยา่งกลาง 
และอย่างละเอียดำตามขัั�นแห่งปัญญาขัองผูู้้ปฏิบัตินั�นๆ 4) มีคุณธรรมค่อ 
ศีรัทธา หิริโอตัปปะ เป็นต้น (สทฺธาหิโรตปฺปาทิคุปทฏฐาโน) เป็นเหตุใกล้ชิดำ 
ที่จะให้สัมมาอาชีวะเกิดำขัึ�น122

 สัมมาอาชีวะ ค่อ  การเลี�ยงชีพชอบ มีลักษณะความผู้่องแผู้้ว ที่มีความ
เป็นอยูมี่กายและวาจาอนับรสิทุธิ� เป็นหนา้ทีด้่ำวยความเพยีร เป็นความพยายาม
ในการละเว้นจากกายทุจริต 3 และวจีทุจริต 4 ดำ้วยการงดำเว้นจากการฆ์่าสัตว์ 
งดำเว้นจากการลักทรัพย์ งดำเว้นจากการประพฤติผู้ิดำในกาม งดำเว้นจากการ
พูดำเท็จ งดำเว้นจากการพูดำคำาหยาบ และงดำเว้นจากการพูดำเพ้อเจ้อ มีความ
เพียรเปน็ประการสำาคัญ ในการกระทำาใหช้วีติขัองเราในทางโลกเจรญิกา้วหนา้  
มคีวามม่ันคงในชวีติ สำาหรบัในทางธรรมจะทำาใหผูู้้ท้ีม่คีวามเพยีรในการปฏบิตัิ
ธรรมจนไดำ้บรรลุมรรคผู้ลนิพพานแล้ว 
 หลกัการขัองสมัมาอาชวีะในพระพทุธศีาสนาม ี3 ประการ ค่อ การเลี�ยง
ชีพชอบทางกาย การเลี�ยงชีพชอบทางวาจา การเลี�ยงชีพชอบทางใจ ดำังนี�
 1) การเลี�ยงชีพชอบทางกาย หลักการขัองสัมมาอาชีวะในพระพุทธ
ศีาสนาสอนให้งดำเว้น การเลี�ยงชีพในทางที่ไม่สมควร เรียกว่า มิจฉาวณิชชา 
ค่อการเลี�ยงชีพในทางที่ผู้ิดำ เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดำเบียนและการ
ทำาลายชีวิต หลักการขัองสัมมาอาชีวะจะต้องเว้นจากการประกอบอาชีพทั�ง 5 
ประการ ค่อ 1. สัตถวณิชชา (ค้าขัายอาวุธ) 2. สัตตวณิชชา (ค้าขัายมนุษย์) 
3. มังสวณิชชา (ค้าขัายเน่�อสัตว์) 4. มัชชวณิชชา (ค้าขัายนำ�าเมา) 5. วิสวณิชชา 
(ค้าขัายยาพิษ)123

 การค้าขัายดัำงกล่าวมานี� ตามทัศีนะขัองพระพุทธศีาสนาถ่อเป็นการ
ประกอบการงานที่มีโทษ ค่อ มีโทษต่อผูู้้อ่่นและต่อสังคมส่วนรวมดำ้วย หาก

122 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 1044.
123 ขุ้.สำุ.อ. (บาลี) 2/407/200.
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อาชีพเหล่านี�เขั้าสู่กระบวนการทางธุรกิจย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคม
กระทำาผู้ดิำทางจริยธรรมไดำง้า่ยขัึ�น เป็นการทำาลายพ่�นฐานทางจริยธรรมทีด่ำงีาม
ขัองสังคม และส่งผู้ลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ดำังนั�นหลักการเลี�ยง
ชวิีตชอบทางกาย จงึตอ้งงดำเวน้จากการประกอบอาชพีทีส่่งเสรมิหรอืสนับสนนุ
ให้กระทำาผู้ิดำศีีลธรรมดัำงกล่าว การเลี�ยงชีพชอบทางกายยังครอบคลุมไปถ่ง
การเว้นจากการเลี�ยงชีวิตดำ้วยการลักขัโมย การทุจริต การคดำโกง ทั�งจากโดำย
อาชีพและสามัญสำาน่กแม้ว่าจะมีโอกาสให้กระทำาไดำ้หรือไม่ก็ตาม ทำาให้สังคม
และตนเองเดำ่อดำร้อน เส่่อมทราม
 2) การเลี�ยงชีพชอบทางวาจา ตามหลักพระพุทธศีาสนา การเลี�ยงชีพ
ชอบทางวาจาจดัำเป็นกุศีลกรรมและเป็นการดำำาเนนิชวีติทีเ่ป็นสมัมาอาชวีะ โดำย
ย่ดำหลักการ ค่อ 1. การไม่โกหกหลอกลวงเลี�ยงชีพ โดำยดำำาเนินชีวิตอย่างมี
สัจจะ รักษาความสัตย์ 2. การไม่พูดำส่อเสียดำเลี�ยงชีพ ค่อ การเว้นจากการใช้
คำาพูดำยุยงให้คนอ่่นแตกแยกกันหรือเขั้าใจผู้ิดำกัน เพ่่อผู้ลประโยชน์ขัองตนเอง 
3. การไม่พูดำคำาหยาบเลี�ยงชีพ 4. การไม่พูดำเพ้อเจ้อเลี�ยงชีพ ค่อ ให้เว้นจาก
การดำำาเนนิชีวติด้ำวยอาศียัวาจาทีไ่รส้าระ ไร้แกน่สาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบ
ดำ้วยประโยชน์ เน่่องจากคำาพูดำที่เพ้อเจ้อนั�นทำาให้ผูู้้ฟื้ังหลงผู้ิดำ เข้ัาใจผู้ิดำไดำ้ 
5. การไม่ประจบเลี�ยงชีพ ค่อเว้นจากการใช้วาจาประจบสอพลอผูู้้อ่่นเพ่่อผู้ล
ประโยชน์ขัองตนเอง 6. การไม่บังคับขัู่เขั็ญเลี�ยงชีพ วาจานั�นย่อมไม่เป็นไป
เพ่่อการขัม่ขัูห่รอืบงัคบัขัูเ่ข็ัญเพ่่อแสวงหาผู้ลประโยชนจ์ากบคุคลอ่่นดำว้ยความ
ไม่ชอบธรรม124

 3) การเลี�ยงชีพชอบทางใจ ตามหลักพระพุทธศีาสนาการเลี�ยงชีพชอบ
ทางใจเป็นมโนกรรมฝ่่ายกุศีลซ่ึึ่งเป็นแนวทางที่นำาไปสู่ความสุขัสงบภายใน 
เป็นการดำำาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ โดำยย่ดำหลักการค่อ 1. การไม่โลภ
อยากไดำท้รพัยค์นอ่น่เลี�ยงชพี มสีภาพจติทีส่ามารถควบคมุความโลภไวไ้ดำ ้ค่อ
124 ท่.ปา. (ไทย) 11/360/284.
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ไม่โลภอยากได้ำขัองคนอ่่นในทางที่ไม่ชอบไม่ควร คิดำเลี�ยงชีพวางแผู้นดำำาเนิน
ชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องชอบ ดำ้วยกฎหมายศีีลธรรม 2. การไม่คิดำเบียดำเบียน
คนอ่่นเลี�ยงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท ปองร้ายผูู้้อ่่น
เพ่่อหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดำเอ่�อเฟื้้�อประโยชน์แก่ผูู้้อ่่น 
อนัจะนำาไปสูก่ารแสวงหาประโยชนท์ีถ่กูตอ้งเหมาะสม และไมส่ง่ผู้ลกระทบตอ่ 
ผูู้้อ่่นให้เกิดำความเดำ่อดำร้อนเสียหาย 3. การไม่คิดำเอารัดำเอาเปรียบคนอ่่นเลี�ยง
ชพี ค่อ เว้นจากการคิดำหาโอกาสเพ่อ่ตกัตวงเอาผู้ลประโยชนจ์ากบุคคลอ่่นเพ่อ่
เลี�ยงชีพตนเอง125 
 การเลี�ยงชีพชอบทางใจจัดำเป็นมโนกรรมฝ่่ายกุศีลที่สำาคัญที่สุดำ เพราะ
เป็นต้นตอให้การดำำาเนินชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม 
เพราะการกระทำาภายนอกตา่งๆ สบ่เน่อ่งมาจากภายในจติใจ ดำงัพระพุทธพจน์
ว่า “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วดำ้วยใจ ถ้าบุคคล
ใดำใจร้ายแล้ว พูดำอยู่ก็ดำี ทำาอยู่ก็ดำี ทุกขั์ย่อมไปตามเขัาเพราะเหตุนั�น ถ้าบุคคล
ใดำมีใจผู้่องใสแล้ว พูดำอยู่ก็ดำี ทำาอยู่ก็ดำี ความสุขัย่อมไปตามเขัาเพราะเหตุนั�น
เหม่อนเงาไปตามตัว ฉะนั�น”126 การเลี�ยงชพีชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
ก็ค่อการดำำาเนินชีวิตตามหลักกุศีลกรรมบถนั�นเอง หรือเรียกอีกอย่างหน่่งการ
ดำำาเนินชีวิตสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
 ในการประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะในชีวิตประจำาวัน พระโสภณมหาเถระ 
(มหาสีสยาดำอ) อธิบายว่า “สัมมาอาชีวะ (การเลี�ยงชีพ) ชอบเป็นการประกอบ
อาชพีท่ีไมล่่วงละเมิดำสมัมากัมมันตะ 3 และสมัมาวาจา 4 ทีจั่ดำเป็นมจิฉาอาชีวะ 
การประกอบอาชีพงดำเว้นการกระทำาที่เปน็มจิฉากัมมนัตะและมจิฉาวาจา เปน็
สัมมาอาชีวะ”127 เม่่อกล่าวถ่งหลักการขัองศีีลสิกขัาที่เป็นสัมมาอาชีวะนั�นพ่ง
125 ม.ม้. (ไทย) 12/485/523.
126 ขุ้.ม. (ไทย) 29/11/1.
127 พระโสภณมหาเถระ (มหาสสียาดำอ) และ พระพรหมโมล ี(สมศีกัดิำ� อปุปสโม), ธิมัมจำกักปัปวตันสำต้ร, 
หน้า 103-104.
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เขั้าใจว่า เป็นการแสวงหาทรัพย์แล้วใช้สอยทรัพย์นั�นโดำยชอบธรรม ตั�งแต่
ปัจจัย 4 อันเป็นพ่�นฐานในการครองชีพ และผู้ลตอบแทนในด้ำานจิตใจดำ้วย 
ไม่ใช่ทำางานเพ่่อวัตถุหรือเพียงเพ่่อไดำ้ทรัพย์มาเท่านั�น มีประเดำ็นควรพิจารณา 
4 ประการ ดำังต่อไปนี�
 1) มุ่งให้คนมีปัจจัย 4 ที่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ไดำ้ แต่ไม่ไดำ้มุ่งว่าจะมีมาก
หรือน้อย ค่อ มุ่งให้คนทำางานเป็นมากกว่า ซ่ึึ่งเป็นผู้ลขัองการทำางานอีกต่อ
หน่่ง มิใช่เปา้หมายขัองพระพทุธศีาสนา ดำงัจะเห็นไดำจ้ากธรรมะที่เกี่ยวกับการ
ปกครองบ้านเม่อง หน้าที่ขัองพระเจ้าแผู้่นดำินขั้อที่หน่่ง128 ค่อ ทาน หมายถ่ง 
การช่วยเหล่อดำ้วยวัตถุสิ่งขัองแก่ประชาชน ค่อนำาสิ่งขัองไปช่วยเหล่อชาวบ้าน 
ไม่ให้เก็บไว้จนเต็มท้องพระคลังหลวง ถ้าพิจารณาให้ครบด้ำาน จะเห็นว่า 
เป็นการนำารายไดำ้ขัองหลวงมาบริหารประเทศีให้พลเม่องอยู่ดำี กินดำี และดำำารง
ชีวิตไดำ้ ดำ้วยองค์กรขัองรัฐเขั้าประคับประคอง
 2) ความสมบูรณ์ดำ้วยทรัพย์ มิใช่จุดำมุ่งหมายแสวงหา แต่เป็นเพียง 
สิง่อปุการะ แกก่ารดำำารงชวีติอนัเน่อ่งมาจากศีลีเปน็ตวันำาดำว้ยการทำางานสจุรติ 
จดุำมุ่งหมายจรงิๆ ค่อ ตอ้งการใหเ้กดิำการพฒันาดำา้นจติใจและปญัญามากกวา่
มาประกอบอาชพีเพ่อ่หาทรพัยม์าบำารงุตนฝ่า่ยเดำยีว แตท่รพัยภ์ายในอยา่งอ่่น
ต้องแสวงหาเพิ่มดำ้วยเช่นกัน
 3) สัมมาชีพ มิไดำ้หมายถ่ง มีหน้าที่ในการใช้แรงงาน เพ่่อให้เกิดำทรัพย์
สมบตัเิท่านั�น แตย่งัหมายถง่ การทำาหนา้ที ่การดำำารงตำาแหนง่ การมีคณุธรรม 
ศีีลธรรม ในหน้าที่การงานขัองตนเอง เช่น เป็นครู ก็มีธรรมะสำาหรับครู เป็น
นักศี่กษา ก็มีธรรมะสำาหรับนักศี่กษาเป็นต้น ไม่ใช่สอนเพ่่อหวังแต่เงินเด่ำอน
ตอบแทนเพยีงอยา่งเดำยีว ขัณะเดำยีวกนัจะตอ้งถ่ายทอดำความรู ้ความสามารถ
วิชาการที่ก้าวหน้าแก่ศีิษย์ตามหน้าที่ จัดำว่าเป็นสัมมาชีพขัองครู ค่อ มีการใช้
แรงงานการสอนวิชาการ และมีผู้ลผู้ลิต ค่อ รายไดำ้ต่อเดำ่อนเพ่่อนำาไปเลี�ยงตน
128 ท่.ปา. (ไทย) 11/35/65.
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และคนที่เกี่ยวขั้อง และเสียภาษีช่วยรัฐ
 4) สมัมาอาชวีะในแงก่ารพฒันาจติใจและปญัญา ไดำแ้ก ่การรูจ้กัทำางาน 
ใช้แรงงาน เม่่อไดำ้ทรัพย์อันเกิดำจากกิจกรรมนั�นๆ แล้ว ก็รู้จักวิธีคิดำ วิธีปฏิบัติ
ต่อทรัพย์ ค่อ ให้มีความรู้ ความเขั้าใจคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และเป็นไปดำ้วย
นิสสรณปัญญา หมายถ่ง การรู้เท่าทันต่อทรัพย์ไม่ตกเป็นทาสขัองทรัพย์สิน 
ไม่หลงมัวเมาในสมบัติที่ตนหาไดำ้แล้วค่อ ให้เป็นนายทรัพย์ ต่อจากนั�น ก็นำา
ทรพัยท์ีห่ามาไดำท้ำาใหเ้กิดำประโยชนต์อ่เพ่อ่นมนษุย ์แกต่นเอง ครอบครวั สงัคม
ประเทศีชาติ ตามลำาดำับ มีหลักในการปฏิบัติ ค่อ การแสวงหาทรัพย์โดำยชอบ
ธรรม ไม่ขั่มเหง หรือ เบียดำเบียนเขัาไดำ้มา 
 ส่วนการใชท้รพัย ์ค่อ บรหิารทรพัย ์เป็น 3 สว่น ได้ำแก ่1) เลี�ยงตน (และ
คนที่เกี่ยวขั้องกับตน) ให้เป็นสุขั 2) ช่วยเหล่อแบ่งปันแก่คนอ่่น เช่น บริจาค
เส่�อผู้้า ขั้าวสารแก่ผูู้้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 3) บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น 
สร้างเครื่องม่อแพทย์แก่โรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างสะพานข้ัามแม่นำ�า  
ขัุดำบ่อนำ�า ขัุดำสระนำ�า เป็นต้น129

 หลักสัมมาอาชีวะในอริยมรรคมีองค์ 8 ขั้อที่ 5 ไดำ้แก่ สัมมาอาชีวะ ค่อ 
การเลี�ยงชพีชอบ130 หมายถง่ การเลี�ยงชวิีตอยา่งถกูต้องดำว้ยการประกอบอาชพี 
โดำยสุจริตไม่เบียดำเบียนตนเองและผูู้้อ่่น และเป็นอยู่ชอบที่ประกอบดำ้วยความ
เพียรในการละความชั่ว ให้ดำำารงอยู่ตลอดำไปโดำยเว้นจากการเลี�ยงชีพที่ผู้ิดำเสีย 
ประกอบอาชพีทีส่จุรติ ไมผู่้ดิำจากทำานองคลองธรรม ทำาใหค้นอ่น่ตอ้งเด่ำอดำรอ้น
ดำ้วยวิธีต่างๆ การเลี�ยงชีวิตดำ้วยความขัยันหม่ันเพียร ไม่เบียดำเบียนผูู้้อ่่นให้
เดำ่อดำร้อนซึ่ึ่งการเลี�ยงชีพถูกต้อง ทำาให้คนเรามีความเป็นอยู่ชอบโดำยไม่เน่่อง
ดำ้วยวจีทุจริต 4 และไม่เน่่องดำ้วยกายทุจริต 3 ที่ไม่เป็นไปดำ้วยทุจริตธรรมทั�ง 
7 ไม่มีความละโมบโลภมากเป็นต้น 

129 องฺ.ทสำก. (ไทย) 24/91/194.
130 สำำ.ม. (ไทย) 19/8/11.
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 สรุปว่า สัมมาอาชีวะต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสัมมาชีพ โดำย
ประชาชนทุกคนควรนำาหลักสัมมาอาชีวะในอริยมรรคมีองค์ 8 ขั้อที่ 5 ค่อ 
สัมมาอาชีวะมาใช้ในดำ้านความโปร่งใส และในการแก้ไขัปัญหาต่างๆ ที่เกิดำ
ขัึ�นกับกิจการขัองตนเองไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวอย่าง สัมมาอาชีวะต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสัมมาชีพ  
คนยากจนคนหน่่งชื่อว่ามหาทุคตะ คนนี�เป็นขัอทาน และรับจ้างหาเลี�ยงชีพ
โดำยสุจริตไม่ได้ำเบียดำเบียนใครรับอาหารจากคนรวย หรือไม่ก็ไปรอรับอาหาร
จากพระที่กุฏิวัดำเพ่่อประทังชีวิตเท่านั�น วันหน่่งนายทุคตะไดำ้เห็นคนเขัาพากัน
นิมนต์พระคนละสิบรูป ยี่สิบรูป บางคนก็เป็นร้อยๆ รูปไปฉันอาหารที่บ้านเกิดำ
ความแปลกใจ จึงได้ำสอบถามกับบัณฑิตที่มาชวนให้ไปทำาบุญ หลังจากได้ำรับ 
คำาแนะนำาจากบัณฑิตผูู้้เป็นผูู้้จัดำการงานทำาบุญใหญ่นี�ว่า 
 เม่อ่นายทคุตะเขัา้ใจถง่คำาแนะนำาแลว้จงึเกดิำความอยากทำาบญุกบับา้ง
จงึได้ำไปจองพระไว้รปูหน่่ง กบับัณฑติหนุม่ผูู้้จดัำการพระทีม่าชวนแลว้ชวนภรรยา
ขัองตนไปรบัจา้งเศีรษฐ ีเพ่อ่ทีจ่ะเอาค่าแรงทีไ่ด้ำไปทำาบญุในวนัรุง่ขัึ�น ในขัณะทีไ่ป
รบัจา้ง นายทคุตะและภรรยามคีวามขัยนัขันัแขัง็รืน่เรงิมาก เศีรษฐนีายจา้งเกดิำ
ความชอบใจเลยเพ่ิมคา่จา้งใหเ้ปน็สองเทา่ และยิง่ไดำรู้ว้า่นายทคุตะจะเอาเงนิคา่
จา้งไปทำาบญุยิง่ดำใีจและขัอโมทนาบญุดำว้ย หลงัจากไดำค้า่จา้งแล้วทั�งนายทคุตะ
กับภรรยาพากันตระเตรียมอาหารเพ่่อถวายพระด้ำวยความยินดีำเป็นที่สุดำ131 

  นายทคุตะรบีต่น่แตเ่ชา้ไปถามผูู้จ้ดัำการในการทำาบญุว่าจองพระรูปไหน
เอาไว้ให้ตน จะไดำ้นิมนต์ไปฉันที่บ้านไดำ้ทันเวลา ผูู้้จัดำการบอกว่า ล่มจดำบัญชี
เอาไว ้ เพราะนายทคุตะนมินตพ์ระแคร่ปูเดำยีวเทา่นั�นเลยไมไ่ดำจ้ดำไว ้นายทคุตะ
เสยีใจแลว้รอ้งไหเ้สยีใจกล่าววา่ ทา่นเป็นคนชวนผู้มมาใหท้ำาบุญ  ผู้มไปรบัจา้ง
หาเงินมาดำ้วยความเหน่่อยยาก ตระเตรียมอาหารสุดำความสามารถแล้วท่าน
ไม่มีพระจะให้ผู้มทำาอย่างไร  
131 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 1/545.
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 ผูู้้จัดำการคิดำหาทางออกให้ที่ยังเหล่อค่อ พระกัสสปะพุทธเจ้าผูู้้เป็น
ประมุขัแห่งสงฆ์์ทั�งหลายยังไม่มีใครนิมนต์พระองค์ ธรรมดำาพระพุทธเจ้า
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนยากไร้อยู่แล้ว ท่านรีบไปนิมนต์พระองค์เอง
เถิดำนายทุคตะรีบไปที่พระคันธกุฎีขัองพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทราบด้ำวย
ฌิานจากการตรวจดำูสัตว์โลก ณ เวลาใกล้รุ่งอยู่แล้วว่านายทุคตะจะมาหา  
แมจ้ะมเีหลา่กษัตริย์ หรือมหาเศีรษฐใีนเมอ่งมารอนิมนต์พระองคอ์ยู่มากมาย  
คนเหล่านั�นก็ไม่ไดำ้รับบาตรขัองพระองค์  
 นายทุคตะรับบาตรขัองพระองค์ไดำ้ ทันทีที่พระพุทธองค์ก้าวเท้าออก
มาจากพระคันธกุฎีที่สำาคัญค่อ แม้เหล่ากษัตริย์หรือเศีรษฐีจะขัอประมูลบาตร
ดำ้วยราคาเท่าไหร่ นายทุคตะไม่ยอมขัายรีบอุ้มบาตรเดิำนนำาพระพุทธองค์ไปที่
กระท่อมขัองตนเอง จนเรื่องร้อนถ่งท่านเจ้าสักกะเทวราชไดำ้จำาแลงกายปลอม
ตัวเป็นพ่อครัวฝ่ีม่อเยี่ยมมาช่วยทำากับขั้าวไว้คอยถวายให้พระพุทธองค์
 หลังจากพระพุทธองค์เสวยเสร็จไดำ้ประทานโอวาทแก่นายทุคตะเรื่อง
ผู้ลแห่งการให้ทานแล้วเสดำ็จกลับไปพระอาราม นายทุคตะถ่อบาตรกลับไปที่
วัดำด้ำวยบอกให้ภรรยานั่งรอที่บ้าน พอนายทุคตะกลับมาบ้านกลับพบว่า ไม่มี
ที่จะให้ตนเองอยู่เสียแล้วเพราะเต็มเปี�ยมไปดำ้วยแก้วรัตนทั�ง 7 ประการ เป็นที่
อัศีจรรย์ใจขัองคนในเม่องมาก โดำยเขั้าใจกันว่าเป็นเพราะไดำ้อานิสงส์แห่งการ
ถวายทานแดำพ่ระพทุธเจา้ นายทุคตะไม่รูจ้ะทำาอยา่งไรกบัทรพัยม์ากมายขันาดำนี� 
จึงนำาเรื่องไปกราบทูลพระราชา พระราชาสั่งให้คนเอาเกวียนสักพันเล่มมา
ขันไปกองไว้ที่หน้าพระลาน แล้วตรัสถามว่า มีใครบ้างที่มีทรัพย์สินมากมาย
ในเม่องแห่งนี�บ้าง เม่่อไม่มีใครมีทรัพย์มากเท่ากับนายทุคตะ พระราชาจึง
ไดำ้สถาปนาเขัาให้เป็นเศีรษฐีประจำาเม่องต่อไป ทุคตะเศีรษฐีนั�นในใจสำาน่ก 
เสมอวา่ การทีไ่ดำท้รัพยร์ำ่ารวยมากมายถง่ขันาดำนี�ไดำม้าเพราะการทำาบุญทำาทาน  
เขัาจึงไม่ประมาทในชีวิตและไม่ประมาทในการทำาบุญดำ้วยเม่่อสิ�นชีวิตจากภพ
ชาตินั�นแล้วไดำ้มาเกิดำอยู่เป็นบุตรในตระกูลผูู้้อุปัฏฐากพระสารีบุตร อัครสาวก
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เบ่�องขัวาขัองพระสมเดำจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้องค์ปจัจบุนั และไดำช้ือ่วา่บณัฑติ  
อันเป็นชาติสุดำท้าย เพราะภายหลังไดำ้อุปสมบทเป็นสามเณรไม่นาน สามเณร
บัณฑิตก็ไดำ้บรรลุอรหันต์132

 สรุปว่า หลักสัมมาอาชีวะค่อ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเช่น ทหาร ตำารวจ 
พ่อค้า หรืออาชีพอ่่นๆ เปน็ต้น  ถ้าหาเลี�ยงชีวิตโดำยชอบไม่เบียดำเบียนตน และ
บุคคลอ่่น อาชีพนั�นก็จะเป็นอาชีพที่สุจริต และการเสริมสร้างสุขัภาวะขัองตน
ดำ้วยหลักสัมมาชีพนั่นเอง
 3.2.3.2 อิทธิิบาท 4 

 อิทธิบาท 4 ต่อพันธกิจดำ้านสัมมาชีพ อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมใน
พระพุทธศีาสนาที่มีความเก่�อกูลกับประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้ความอดำทนเป็น
อย่างยิ่ง เพราะประชาชนนั�นมีความลำาบากกว่าอาชีพอ่่นๆ ฉะนั�นประชาชน
ทั่วไปควรมีหลักธรรมที่ทำาให้ประสพความสำาเร็จในการบริหารงานขัองตน  
ดำังพระพุทธพจน์ว่า “ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนำ” แปลความว่า  
คนขัยันเอาการเอางาน กระทำาเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ไดำ้”133   
 เม่่อประชาชนทั่วไปมีงานทำาเป็นหลักเป็นฐาน ตั�งใจทำางาน ย่อมมี
โอกาสรำ่ารวยไดำ้ ดำังนั�นประชาชนทั่วไปผูู้้มีความขัยัน ย่อมไม่ปล่อยให้ตนเป็น
คนว่างงาน ย่อมประกอบอาชีพสุจริต และหากมคีวามขัยันหมัน่เพยีรประกอบ
อาชีพขัองตน มีความรู้ความชำานาญเกี่ยวกับงานที่ตนกระทำาอยู่เป็นอย่างดำี 
เอาใจใสด่ำแูลงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ประชาชนทัว่ไปนั�นยอ่มจะไดำร้บัผู้ลตอบแทน
ที่ดีำและคุ้มค่าดำ้วย และจะต้องอาศีัยหลักธรรมที่ทำาให้ประสพความสำาเร็จใน
อาชีพที่ตนทำา ดำังที่พระสัมมาสัมพุทธ-เจ้าตรัสไว้ในอิทธิบาท 4134 ค่อ ธรรม
แห่งความสำาเร็จที่ใช้ในการทำางานขัองตนเองมี 4 ประการค่อ 
132 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 1/546.
133 ขุ้.อิติ. (ไทย) 25/189/544.
134 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม,  พิมพ์ครั�งที่ 27. 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557),หน้า 160.
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 1) ฉันทะ (Will)

 ฉันทะ ตั�งใจ ใฝ่ห่าการพัฒนาอาชีพขัองตนใหเ้จรญิและมีมลูคา่เพ่ิมขัึ�น 
ดำังพระพุทธพจน์ว่า  
 
  “ภิกษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบดำ้วย ฉันทสมาธิปธานสังขัาร  
 ถ้าภิกษุทำาฉันทะให้เป็นอธิบดำีแล้วจึงไดำ้สมาธิ ไดำ้เอกัคคตาแห่งจิต  
 สมาธนิี�เรยีกวา่ฉนัทสมาธิ ภกิษนุั�น 1) ทำาฉนัทะใหเ้กดิำ พยายาม ปรารภ 
 ความเพียร ประคองจิตไว้ ทำาความเพียรเพ่่อป้องกันบาปอกุศีลธรรม  
 ที่ยังไม่เกิดำขัึ�น มิให้เกิดำขัึ�น 2) ทำาฉันทะให้เกิดำ พยายาม ปรารภความ 
 เพยีร ประคองจติไว้ ทำาความเพยีรเพ่อ่ละบาปอกศุีลธรรมทีเ่กดิำขัึ�นแลว้  
 3) ทำาฉันทะให้เกิดำพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำาความ 
 เพียร เพ่่อสร้างกุศีลธรรมที่ยังไม่เกิดำขัึ�นให้เกิดำขัึ�น 4) ทำาฉันทะให้เกิดำ  
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำาความเพียร เพ่่อความ 
 ดำำารงอยู่ความไม่สาบสูญ ความภิญโญยิ่ง ความไพบูลย์ ความเจริญ  
 ความบริบูรณ์ แห่งกุศีลธรรมที่เกิดำขัึ�นแล้ว สภาวธรรมเหล่านี� เรียกว่า  
 ปธานสังขัาร

 ฉันทสมาธิและปธานสังขัารดัำงกล่าวมานี�ประมวลย่อ 2 อย่างนั�น  
เขั้าเป็นอันเดำียวกัน ย่อมถ่งซ่ึึ่งอันนับว่า ฉันทสมาธิปธานสังขัารด้ำวยประการ
ฉะนี�135  ค่อ
 1) ฉนัทะเป็นอยา่งไร ค่อ ความพอใจ การทำาความพอใจ ความใครเ่พ่อ่
จะทำาความฉลาดำ ความพอใจในธรรม นี�เรียกว่า ฉันทะ  

135 ปิ�น มุทุกันต์, แนวสำอนธิรรมะ ตามหลักสำ้ตรนักธิรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, 
2514), หน้า 228.
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 2) สมาธิเป็นอย่างไร ค่อ ความตั�งอยู่แห่งจิต ความดำำารงอยู่แห่งจิต 
ความม่ันอยูแ่ห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้ื้งซ่ึ่านแห่งจิต ภาวะทีจิ่ต
ไม่ส่ายไป ความสงบ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใดำ นี�เรียกว่า 
สมาธิ
 3) ปธานสังขัารๆ เป็นอย่างไร ค่อ การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขัะมักเขัม้น ความบากบั่น ความตั�งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ทนทาน ความเข้ัมแขั็ง ความหม่ัน ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่
ทอดำทิ�งฉันทะ ความไม่ทอดำทิ�งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้ำวยดีำ วิริยะ  
วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใดำนี�เรียกว่า ปธานสังขัาร 
 ภิกษุ เป็นผูู้้เขั้าไปถ่งแล้ว เขั้าไปถ่งแล้วดำ้วยดำี เขั้ามาถ่งแล้ว เขั้ามาถ่ง
แล้วดำ้วยดำี เขั้าถ่งแล้ว เขั้าถ่งแล้วดำ้วยดำี ประกอบแล้วดำ้วยฉันทะ สมาธิ และ
ปธานสังขัาร ดำังกล่าวมานี� ดำ้วยเหตุนั�น จึงเรียกว่า ประกอบดำ้วยฉันท สมาธิ
ปธานสังขัาร ดำ้วยประการฉะนี�136                                                                                      
 คำาวา่ อทิธ ิ ได้ำแก่ ความสำาเรจ็ ความสำาเรจ็ดำว้ยดำ ีการสำาเรจ็ การสำาเรจ็
ดำ้วยดำี ความไดำ้ ความไดำ้อีก ความถ่ง ความถ่งดำ้วยดีำ ความถูกต้อง ความ
กระทำาให้แจ้ง ความเขั้าถ่ง ซึ่ึ่งธรรมเหล่านั�น คำาว่า อิทธิบาท ไดำ้แก่ เวทนา
ขัันธ์ สัญญาขัันธ์ สังขัารขัันธ์ วิญญาณขัันธ์ ขัองบุคคลผูู้้บรรลุธรรมเหล่านั�น 
คำาว่า เจริญอิทธิบาท ไดำ้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำาให้มาก ซึ่ึ่งธรรมเหล่านั�นดำ้วย
เหตุนั�น จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท137  
 คำาว่า ฉันทะ138 หมายถ่ง ประชาชนทั่วไปมีความรักงานค่อ พอใจกับ
อาชพีทีต่นทำาอยู ่ อนัดำบัแรกตอ้งสำารวจตนเองวา่ มคีวามชอบหรอืศีรทัธางาน
ดำา้นใดำ แลว้มุ่งไปในเสน้ทางนั�น อาจเริม่ตน้งา่ยๆ ดำว้ยการตั�งคำาถามกบัตวัเอง 
เราทำางานเพ่่ออะไร เรามีความสุขัหรือไม่หากงานที่ทำาอยู่ไม่ใช่งานที่ตนรัก  
136 อภิ.วิ. (ไทย) 35/507/294.
137 อภิ.วิ. (ไทย) 35/508/295.
138 ท่.ปา. (ไทย) 11/306/198.
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เราจะไดำ้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเองหรือปรับศีรัทธาขัองตัวเอง ให้เขั้า
กับงานที่ทำาอยู่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่างานแต่ละอย่างนั�น ไม่มีทางที่ใครจะชื่น
ชอบไปทั�งหมดำทุกกระบวนการ ดำังนั�น ถ้าพอใจที่จะทำาและมีความสุขักับงาน
เชื่อว่างานที่คุณทำาอยู่ต้องออกมาดำีแน่ๆ
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถ่งฉันทะไว้ว่า ฉันทะ แปลว่า  
ความพอใจ ได้ำแก ่ความมใีจรกัใครส่ิง่ทีท่ำา และพอใจใฝ่รั่กในจุดำหมายขัองสิง่ที ่
ทำานั�น อยากทำาสิ่งนั�นๆ ให้สำาเร็จ อยากให้งานนั�นหรือสิ่งนั�นบรรลุ พูดำง่ายๆ 
วา่รกังานและรักจุดำหมายขัองงาน พดูำใหล้ก่ลงไปในทางธรรมวา่ ความรกัความ
ใฝ่ใ่จปรารถนาตอ่ภาวะดีำงามเต็มเปี�ยม สมบรูณข์ัองสิง่นั�นๆ ขัองงานนั�นอยาก
ทำาให้สำาเร็จผู้ลตามจุดำหมายที่ดีำงามนั�น เม่่อเห็นสิ่งนั�นหรืองานนั�นกำาลังเดำิน
หน้าไปสู่จุดำหมาย ก็เกิดำปีติเป็นความเอิบอิ่มใจ ครั�นสิ่งหรืองานที่ทำานั�นบรรลุ
จดุำหมายก็รบัโสมนสัเป็นความฉำ่าชืน่ใจทีพ่รอ้มด้ำวยความรูส้ก่โปรง่โลง่ผู้อ่งใส
เบกิบานแผู้อ่อกไปเป็นอิสระไร ้ขัอบเขัต ถา้สามารถปลุกเรา้ฉนัทะใหเ้กดิำอย่าง
แรงกล้า เกิดำความรักในคุณค่าความดำีงาม ความสมบูรณ์ขัองสิ่งนั�นหรือจุดำ
หมายนั�นอย่างเต็มท่ีแล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศีให้แก่สิ่งนั�นเม่่อรัก 
แท้ก็มอบใจให้อาจถ่งขันาดำยอมสละชีวิตเพ่่อสิ่งนั�นไดำ้ เม่่อมีฉันทะนำาแล้วก็
ต้องการทำาสิ่งนั�นให้ดำีที่สุดำ ให้สำาเร็จผู้ลอย่างดำีที่สุดำขัองสิ่งนั�นขัองงานนั�น ไม่
ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผู้ลตอบแทนทั�งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่ม่ันคงใน
การดำำาเนินสู่จุดำหมาย เดำินเรียบสมำ่าเสมอ ไม่ซึ่่าน ไม่ส่าย ฉันทสมาธิจึงเกิดำ
ขัึ�นโดำยนัยนี� และพร้อมกับปธานสังขัาร ค่อ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดำ
ควบคู่มาดำ้วย139 แสงอรุณ โปร่งธุระ กล่าวถ่งฉันทะไว้ว่า ฉันทะ มีใจรัก ค่อ
พอใจจะทำาสิ่งนั�นและ ทำาด้ำวยใจรัก ต้องการทำาให้เป็นผู้ลสำาเร็จอย่างดำีแห่ง
กิจการหรืองานที่ทำามิใช่สักว่าทำาพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากไดำ้รางวัล

139 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 842–844.
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หรือผู้ลกำาไร140 พิทูร มลิวัลย์ กล่าวถ่งฉันทะไว้ว่า ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ใน
สิ่งนั�น ค่อ เม่่อทำาสิ่งใดำก็ทำาดำ้วยความพอใจดำ้วยความรัก ในสิ่งนั�น ทำาสิ่งนั�น
ดำ้วยความเต็มใจ ไม่เบ่่อหน่ายในกิจที่ทำา (เต็มใจ)141

 สุชีพ ปุญญานุภาพ กล่าวถ่งฉันทะให้คำาแปลขัองอิทธิบาท 4 ไว้  
2  ทาง ค่อ หน่่ง แปลว่า ขั้อปฏิบัติ ที่ให้รู้ฤทธิ� อีกอย่างหน่่งแปลว่า ขั้อปฏิบัติ
ที่ให้บรรลุถ่งความสำาเร็จ และไดำ้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ไว้อีกว่า เป็นคุณ
ให้บรรลุความสำาเร็จ 4 อย่าง ไดำ้แก่ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั�น142  
สรปุวา่ ฉนัทะ ตั�งใจ ใฝ่ห่าการพฒันาอาชพีขัองตนใหเ้จรญิและมีมลูค่าเพ่ิมขัึ�น 
ประชาชนทั่วไปควรนำาหลักฉันทะในอิทธิบาท 4 มาใช้ในการพัฒนาอาชีพขัอง
ตน เพ่่อให้ประชาชนทั่วไปมีใจรักในสิ่งที่ทำาและพอใจใฝ่่รักในจุดำหมายขัอง 
สิ่งที่ทำานั�น อยากทำาสิ่งๆ นั�นให้สำาเร็จ อยากให้งานนั�นบรรลุถ่งจุดำมุ่งหมาย
 2) วิริยะ (Energy)

 วิริยะ ขัยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ โดำยที่พระพุทธเจ้าตรัสถ่ง
หลักอิทธิบาทที่เกี่ยวกับวิริยะที่เรียกว่า วิริยสมาธิปธานสังขัารไว้ว่า 

  “ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ำวยวิริยสมาธิปธานสังขัาร 
 เป็นอย่างไร ถ้าภิกษุทำาความเพียรให้เป็นอธิบดีำแล้วจึงได้ำสมาธิ ได้ำ 
 เอกัคคตาแห่งจิตสมาธินี�เรียกว่า วิริยสมาธิ ภิกษุนั�น ทำาฉันทะให้เกิดำ  
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำาความเพียร เพ่่อป้องกัน 
 บาป อกศุีลธรรมทียั่งไม่เกิดำขัึ�นมิใหเ้กิดำขัึ�น เพ่่อละบาปอกศุีลธรรมทีเ่กดิำ 

140 แสงอรุณ โปร่งธุระ, พัุทธิศึาสำน์, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่่ายเอกสารตำารา สำานักส่งเสริมวิชาการ 
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539), หน้า 228-229.
141 พิทูร มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธิรรมและนักธิรรมชั�นตรี, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศีาสนา, 
2540), หน้า 19-20.
142 สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพัิเศึษแห่งพัระพัุทธิศึาสำนา, พิมพ์ครั�งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 19.
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 ขัึ�นแล้ว เพ่่อสร้างกุศีลธรรม ที่ยังไม่เกิดำขัึ�นให้เกิดำขัึ�น ทำาฉันทะให้เกิดำ  
 พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำาความเพียร เพ่่อความ 
 ดำำารงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิญโญยิ่งความไพบูลย์ ความเจริญ  
 ความบริบูรณ์ แห่งกุศีลธรรมที่เกิดำขัึ�นแล้ว สภาวธรรมเหล่านี� เรียกว่า  
 ปธานสังขัาร 
  วริยิสมาธแิละปธานสงัขัาร ดำงักลา่วมานี� ประมวลย่อ 2 อย่างนั�น 
 เขั้าเป็นอันเดำียวกันย่อมถ่งซึ่ึ่งอันนับว่า วิริยสมาธิปธานสังขัาร  
 อย่างนี�143 ค่อ 1) วิริยะ เป็นอย่างไร ค่อ การปรารภความเพียรทางใจ  
 สัมมาวายามะ อันใดำ นี�เรียกว่า วิริยะ 2) สมาธิเป็นอย่างไร ค่อ ความ 
 ตั�งอยูแ่หง่จติ ความดำำารงอยูแ่หง่จติ ความม่ันอยูแ่หง่จติ ความไมส่า่ย 
 ไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้ื้งซึ่่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ  
 สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิอันใดำ นี�เรียกว่า สมาธิ 3) ปธาน 
 สังขัาร เป็นอย่างไร ค่อ  การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ  
 อันใดำ นี�เรียกว่า ปธานสังขัาร ภิกษุ เป็นผูู้้เขั้าไปถ่งแล้ว ประกอบแล้ว  
 ดำ้วยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขัารดำังกล่าวมานี� ดำ้วยเหตุนั�นจึงเรียกว่า  
 ประกอบดำ้วย วิริยสมาธิปธานสังขัาร อย่างนี�144

 คำาว่า วิริยะ145 หมายถ่ง ความขัยันหมั่นเพียรกับการทำาหน้าที่ที่ตนทำา
อยู ่งานทุกอยา่งจะสำาเรจ็ได้ำตอ้งอาศียัความขัยนัหม่ันเพยีร ความวริยิะจึงเป็น
เครือ่งม่ออกีอยา่งหน่่งทีจ่ะนำาคุณไปสูค่วามสำาเรจ็ได้ำ ยิง่ขัยันเทา่ไรผู้ลตอบแทน
ทีคุ่ณจะไดำร้บัมนัก็มมีากเทา่นั�น ทีส่ำาคัญความวิรยิะจะเกดิำขัึ�นไดำก้ด็ำว้ยความรกั
ในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การทำางานแบบเอาเป็นเอาตาย 

143 อภิ.วิ. (ไทย) 35/509/295.
144 อภิ.วิ. (ไทย) 35/510/296.
145 ท่.ปา. (ไทย) 11/306/198.
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แต่เป็นการหม่ันฝึ่กฝ่นตนเองต่างหาก ทั�งนี�มีขั้อน่าสังเกตสำาหรับคนทำางาน
รว่มกนัค่อ จะตอ้งขัยนัดำว้ยกนัทั�งหวัหนา้และลกูนอ้ง ยิง่ผูู้เ้ปน็หวัหนา้ยิง่สำาคญั
มาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน ลูกน้องก็มักไม่ขัยันตาม ถ้าหัวหน้ามีความขัยันใน
หน้าที่การงานขัองตนจะสามารถดำ่งลูกน้องให้ขัยันขัันตามหัวหน้าไปดำ้วย
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถ่งวิริยะไว้ว่า วิริยะ แปลว่า ความ
อาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและ
ความยากลำาบาก เม่่อคนรู้ว่าสิ่งใดำมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถ่ง ถ้าวิริยะเกิดำ
ขัึ�นแก่เขัาแล้ว แม้ไดำ้ยินว่าจุดำหมายนั�นจะลุถ่งไดำ้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรือ
อาจใชเ้วลาเทา่นั�นปีเท่านี�เด่ำอนเขัากไ็มท่อ้ถอย กลบัเหน็เปน็สิง่ทา้ทายทีเ่ขัาจะ
เอาชนะใหไ้ด้ำทำาใหส้ำาเรจ็ คนทีมี่ความเพยีร เทา่กบัมีแรงหนนุ เวลาทำางานหรอื
ปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดำหมาย สมาธิก็เกิดำขัึ�น
ไดำ้ เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ พร้อมทั�งมีปธานสังขัาร ค่อ ความเพียรสร้างสรรค์
เขั้าประกอบคู่ไปดำ้วยกัน146

 สุชพี ปุญญานภุาพ ได้ำใหค้ำาแปลขัองวริยิะขัองอทิธบิาท 4 ไว้ 2  ทาง ค่อ 
หน่่ง แปลว่า ขั้อปฏิบัติ ที่ให้รู้ฤทธิ� อีกอย่างหน่่งแปลว่า ขั้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถ่ง
ความสำาเร็จ และไดำ้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ไว้อีกว่า เป็นคุณให้บรรลุความ
สำาเร็จ 4 อย่าง ไดำ้แก่ วิริยะ ค่อ ความเพียร147  
 สรุปว่า วิริยะ ขัยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ โดำยประชาชนทั่วไป
ควรนำาหลักวิริยะในอิทธิบาท 4 มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่่อให้ประชาชน
ทั่วไปผูู้้ประกอบอาชีพมีความเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป
ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำาบาก เพ่่อให้การปฏิบัติ
งานนั�นประสบผู้ลสำาเร็จ

146 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม, หน้า 842–844.
147 สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพัิเศึษแห่งพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 19.
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 3) จำิตตะ ความตริตรอง (Thoughtfulness)

 จิตตะ ตริตรอง ตรวจสอบ ทำาบัญชี จดำทำาขั้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชพี โดำยพระพทุธองคต์รสัถง่หลกัอทิธบิาททีเ่กีย่วกบัจติตะ เรยีกวา่ 
จิตตสมาธิปธานสังขัารไว้ว่า 

  “ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดำ้วยจิตตสมาธิปธานสังขัาร  
 เป็นอย่างไร ถ้าภิกษุ ทำาจิตให้เป็นอธิบดำีแล้วจึงไดำ้สมาธิ ไดำ้เอกัคคตา 
 แห่งจิต สมาธินี� เรียกว่าจิตตสมาธิ ภิกษุนั�น ทำาฉันทะให้เกิดำ พยายาม  
 ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำาความเพียรเพ่่อปอ้งกันบาปอกุศีล 
 ธรรมท่ียงัไม่เกดิำขัึ�นมิใหเ้กดิำขัึ�น เพ่อ่ละบาปอกศุีลธรรมทีเ่กดิำขัึ�นแล้วเพ่อ่ 
 สร้างกุศีลธรรมที่ยัง ไม่เกิดำขัึ�นให้เกิดำขัึ�น ทำาฉันทะให้เกิดำขัึ�น พยายาม  
 ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำาความเพียร เพ่่อความดำำารงอยู ่ 
 ความไม่สาบสญู ความภญิโญยิง่ ความไพบลูยค์วามเจรญิ ความบริบรูณ์ 
  แห่งกุศีลธรรมที่เกิดำขัึ�นแล้ว สภาวธรรมเหล่านี� เรียกว่าปธานสังขัาร 
 จติตสมาธแิละปธานสงัขัารดัำงกล่าวมานี� ประมวลยอ่ 2 อยา่งนั�น เขัา้เป็น 
 อันเดีำยวกัน ย่อมถ่งซ่ึึ่งอันนับว่า จิตตสมาธิปธานสังขัาร อย่างนี�148 

 ค่อ 1) จิต เป็นอย่างไร ค่อ จิต มโน มานัส มโนวิญญาณธาตุ 
 ที่สมกันอันใดำ นี�เรียกว่า จิต 2) สมาธิ เป็นอย่างไร ค่อ ความตั�งอยู ่
 แหง่จติ สมัมาสมาธ ิอนัใดำ นี�เรยีกว่า สมาธ ิ3) ปธานสังขัาร เป็นอยา่งไร  
 การปรารภความเพยีรทางใจ สมัมาวายามะ อนัใดำนี�เรยีกวา่ ปธานสงัขัาร 
  ภกิษ ุเป็นผูู้เ้ขัา้ไปถง่แลว้ ประกอบแลว้ ดำว้ยจิต สมาธ ิและปธานสังขัาร 
 ดำังกล่าวมานี� ดำ้วยเหตุนั�น จึงเรียกว่าประกอบด้ำวยจิตตสมาธิปธาน 
 สังขัาร อย่างนี�”149

148 อภิ.วิ. (ไทย) 35/512/297. 
149 อภิ.วิ. (ไทย) 35/513/297.
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 คำาว่า จติตะ150 หมายถง่ ความเอาใจใส่รบัผู้ดิำชอบกับการทำาหน้าทีท่ีต่น
ทำาอยู่ จิตใจที่จดำจ่อกับงานล้วนเกิดำผู้ลดำีต่องานที่ทำา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดำง
ถ่งสติความรอบคอบและความรับผู้ิดำชอบที่จะตามมา ซึ่ึ่งในสังคมการทำางาน
ปัจจบุนันี� มุ่งเนน้แยง่ชงิตำาแหน่งกนัจนลม่คดิำไปวา่ งานทีต่นเองตอ้งรบัผิู้ดำชอบ 
นั�นค่อสิง่ใดำกันแน ่จติตะจงึมคีวามสำาคัญในการทำางานโดำยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง ดำงันั�น เม่่อประชาชนทัว่ไปมทีั�งฉนัทะและวริยิะแลว้ จติตะจะเป็น
เสม่อนรั�วขัองเสน้ทางทีไ่ม่ใหไ้ขัวเ้ขัวออกนอกทางสูค่วามสำาเรจ็ได้ำ พระพทุธเจา้
จงึทรงสอนใหเ้ป็นนักตรวจสอบการงาน ค่อใหมี้จติตะแลว้ตรัสว่าควรตรวจตรา
งานขัองตัวเองทั�งที่ทำาแล้วและยังไม่ไดำ้ทำา
 พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยตุโฺต) กลา่วถง่จิตตะไวว้า่ จติตะ แปลวา่ ความ
คิดำจดำจ่อ หรือเอาใจฝ่ักใฝ่่ ไดำ้แก่ ความมีจิตผูู้กพัน จดำจ่อเฝ่้าคิดำ เรื่องนั�นใจ
อยู่กับงานนั�น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่อง
ใดำเรื่องหน่่ง หรืองานอย่างใดำอย่างหน่่ง คนผูู้้นั�นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่่นๆ 
ใครพูดำอะไรเรื่องอ่่นๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดำเรื่องงานนั�นจะสนใจเป็นพิเศีษทันที 
บางทีจัดำทำาเรื่องนั�น งานนั�น ขัลุกง่วนอยู่ไดำ้ทั�งวันทั�งค่นไม่เอาใจใส่ร่างกาย
การแต่งเน่�อแต่งตัว อะไรเกิดำขัึ�นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่่นเกิดำขัึ�นใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ 
ทำาจนล่มวัน ล่มค่น ล่มกินล่มนอน ความมีใจฝ่ักใฝ่่เช่นนี� ย่อมนำาให้สมาธิเกิดำ
ขัึ�น จติจะแนว่แน ่แนบสนทิในกจิทีท่ำามีกำาลงัมากเฉพาะสำาหรบักจินั�น เรยีกวา่
เป็นจติตสมาธ ิพรอ้มกนันั�นกเ็กดิำปธานสงัขัาร ค่อ ความเพียร สรา้งสรรคร์ว่ม
สนับสนุนไปดำ้วย151

 สุชพี ปุญญานภุาพ ได้ำให้คำาแปลขัองจติตะในอิทธบิาท 4 ไว้ 2  ทาง ค่อ 
หน่่ง แปลว่า ขั้อปฏิบัติ ที่ให้รู้ฤทธิ� อีกอย่างหน่่งแปลว่า ขั้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถ่ง
ความสำาเร็จ และไดำ้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ไว้อีกว่า เป็นคุณให้บรรลุความ

150 ท่.ปา. (ไทย) 11/306/198.
151 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม, หน้า 842–844.
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สำาเร็จ 4 อย่าง ไดำ้แก่ จิตตะ ค่อ การเอาใจใส1่52

 สรปุวา่ จติตะ ตรติรอง ตรวจสอบ ทำาบญัช ีจดำทำาขัอ้มลูความรูเ้กีย่วกับ 
การประกอบอาชีพ โดำยประชาชนทั่วไปควรนำาหลักจิตตะในอิทธิบาท 4 มาใช้
ในการบริหารงานเพ่่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี� ค่อ ทำาให้ผูู้้ปฏิบัติหน้าที่มี
ความคิดำจดำจ่อหรือเอาใจใฝ่่ ค่อความมีจิตผูู้กพันจดำจ่อต่อเฝ่้าเรื่องนั�น ใจอยู่
กับงานนั�นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าผูู้้ที่รับผู้ิดำชอบที่ยังไม่เขั้าใจระบบ เม่่อนำา
หลักจิตตะมาใช้ ก็จะทำาให้มีความคิดำจดำจ่อ เอาใจใส่ ทำาให้ตระหนักถ่งความ
สำาคัญขัองระบบขัองการบริหารงานที่ตนรับผู้ิดำชอบอยู่ 
 5) วิมังสำา ม่ปัญญาพัิจำารณา (Investigation)

 วิมังสา มีปัญญาพิจารณาสิ่งใหม่ๆ ประเมินผู้ลเพ่่อพัฒนา โดำย
พระพุทธเจ้าตรัสถ่งหลักอิทธิบาทที่เกี่ยวกับวิมังสา ที่เรียกว่า วิมังสาสมาธิ
ปธานสังขัารไว้ว่า ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ำวยวิมังสาสมาธิปธาน
สังขัาร เป็นอย่างไร 
 ถ้าภิกษุทำาปัญญาให้เป็นอธิบดำีแล้วจึงไดำ้สมาธิ ได้ำเอกัคคตาแห่งจิต
สมาธินี�เรียกว่าวิมังสาสมาธิ ภิกษุนั�น ทำาฉันทะให้เกิดำ  พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว้ ทำาความเพียร เพ่่อป้องกันบาปอกุศีลธรรมที่ยังไม่เกิดำขัึ�น
มิให้เกิดำขัึ�น เพ่่อละบาปอกุศีลธรรมที่เกิดำขัึ�นแล้ว เพ่่อสร้างกุศีลธรรมที่ยังไม่
เกิดำขัึ�นให้เกิดำขัึ�น ทำาฉันทะให้เกิดำ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้
ทำาความเพียร เพ่่อความดำำารงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิญโญยิ่งความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่งกุศีลธรรมที่เกิดำขัึ�นแล้ว สภาวธรรม
เหล่านี� เรียกว่า ปธานสังขัาร 
 วมิงัสาสมาธิและปธานสงัขัารดำงักลา่วมานี� ประมวลยอ่ 2 อย่างนั�นเขัา้
เป็นอันเดำียวกัน ย่อมถ่งซึ่ึ่งอันนับว่า วิมังสาสมาธิปธานสังขัาร อย่างนี�153  ค่อ 

152 สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพัิเศึษแห่งพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 19. 
153 อภิ.วิ. (ไทย) 35/515/298.
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1) วิมังสา เป็นอย่างไร ค่อ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัดำ ความไม่หลง ความวิจัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ อันใดำ นี�เรียกว่า วิมังสา 2) สมาธิ เป็นอย่างไร ค่อ ความตั�งอยู่
แห่งจิต สัมมาสมาธิ อันใดำ นี�เรียกว่า สมาธิ 3) ปธานสังขัาร เป็นอย่างไร ค่อ 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สมัมาวายามะ อนัใดำ นี�เรยีกวา่ปธานสงัขัาร 
ภิกษุ เป็นผูู้้เขั้าไปถ่งแล้วประกอบแล้วด้ำวยวิมังสา สมาธิและปธานสังขัาร 
ดำังกล่าวมานี� ดำ้วยเหตุนั�น จึงเรียกว่า ประกอบดำ้วย วิมังสาสมาธิปธานสังขัาร 
อย่างนี�154

 คำาว่า วิมังสา155 ค่อ การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบหน้าที่
การงานที่ตนทำาอยู่ สุดำยอดำขัองวิธีทำางานให้สำาเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้ัอสุดำท้าย
นี� วิมังสา แปลว่า การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทำางานดำ้วยปัญญา ดำ้วย
สมองคิดำไม่ใช่สักแต่ว่าทำา คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใดำ หรือ
เอาใจจดำจ่ออยู่ตลอดำเวลาแต่ถ้าขัาดำการใช้ปัญญาพิจารณาการงานด้ำวยแล้ว 
ผู้ลที่สุดำการงานก็คั่งค้างและผู้ิดำพลาดำจนไดำ้  ประชาชนทั่วไปอาจลองทบทวน
ตัวเองนิ่งๆ ว่าวันนี�ทั�งวันเราทำาอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทำาเพ่่ออะไร เราจะ
ไดำ้มีกำาลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทำาผู้ิดำซึ่ำ�าซึ่ากอีกเช่นเดำิม พร้อมกันนั�น
เราจะสามารถเห็นหนทางได้ำว่าเส้นทางไหนที่จะนำาเราสู่ความสำาเร็จได้ำอย่าง
แท้จริงๆ
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถ่งวิมังสาไว้ว่า วิมังสา แปลว่า 
ความสอบสวนไตร่ตรอง ไดำ้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ ตรวจ
ตราหาเหตผุู้ล และตรวจสอบข้ัอยิง่หยอ่น เกนิเลย บกพร่องหรอืขัดัำข้ัอง เป็นตน้
ในกิจที่ทำารู้จัก ทดำลองและคิดำค้นหาทางแก้ไขัปรับปรุง ขั้อนี�เป็นการใช้ปัญญา
ชักนำาสมาธิ ซ่ึึ่งจะเห็นได้ำไม่ยากคนมี วิมังสาเป็นพวกชอบคิดำ ค้นหาเหตุผู้ล 
ชอบสอบสวนทดำลอง เม่่อทำาอะไร ก็คิดำพิจารณาทดำสอบไป เช่นคิดำว่าผู้ลนี�

154 อภิ.วิ. (ไทย) 35/516/298.
154 ท่.ปา. (ไทย) 11/306/198.
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เกิดำจากสาเหตุอะไร ทำาไมจึงเป็นอย่างนี� ผู้ลคราวนี�เกิดำจากปัจจัยที่เป็นองค์
ประกอบ เหลา่นี�เทา่นั�น ลองเปลีย่นองค์ประกอบนั�นแลว้ ไม่เกดิำผู้ลอยา่งทีค่าดำ
หมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขัที่จุดำไหน ฯลฯ เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดำิ่งไป
กับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้ื้งซึ่่านไม่วอกแวก และมีกำาลัง เรียกว่าวิมังสาสมาธิ 
ซึ่ึ่งจะมีปธานสังขัาร ค่อ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดำมาด้ำวย เช่นเดำียวกับสมาธิ 
ขั้อ อ่่นๆ156

 แสงอรุณ โปร่งธุระ กล่าวถ่งวิมังสาไว้ว่า วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน 
ค่อ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหา เหตุผู้ลและตรวจสอบขั้อ
ยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่อง ขััดำขั้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ทำานั�น โดำยรู้จักทดำลอง 
วางแผู้น วัดำผู้ล คิดำค้นวิธีแก้ไขัปรับปรุง157 พิทูร มลิวัลย์ กล่าวถ่งวิมังสาไว้ว่า 
วิมังสา ความหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผู้ลในสิ่งนั�น เม่่อทำาสิ่งใดำทำาด้ำวย
ความรูจั้กไตร่ตรองรูจั้กพิจารณาใครค่รวญ รูจั้กพินจิพิเคราะห ์ทดำลอง ทดำสอบ 
(เขัา้ใจ)158 สชุพี ปุญญานภุาพ ได้ำใหค้ำาแปลวิมงัสาในอิทธบิาท 4 ไว้ 2  ทาง ค่อ 
หน่่ง แปลว่า ขั้อปฏิบัติ ที่ให้รู้ฤทธิ� อีกอย่างหน่่งแปลว่า ขั้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถ่ง
ความสำาเร็จ และไดำ้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ไว้อีกว่า เป็นคุณให้บรรลุความ
สำาเร็จ 4 อย่าง ไดำ้แก่ วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวน159

 ดำังนั�น วิมังสา มีปัญญาพิจารณาสิ่งใหม่ๆ ประเมินผู้ลเพ่่อพัฒนา โดำย
ประชาชนทัว่ไปควรนำาหลกัวิมงัสาในอิทธิบาท 4 มาใช้ในการพัฒนางานเพ่อ่ใช้
แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี� ค่อ ทำาให้ผูู้้ปฏิบัติหน้าที่มีการใช้ปัญญาพิจารณาหมั่น
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผู้ล เพ่่อให้การพัฒนางานนั�นสำาเร็จ หากทำางาน
โดำยเอาใจจดำจ่ออยู่ตลอดำเวลา แต่ถ้าขัาดำการใช้ปัญญาพิจารณางานดำ้วยแล้ว  
ผู้ลที่สุดำงานก็คั่งค้างและผู้ิดำพลาดำจนไดำ้
156 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม, หน้า 842-844.
157 แสงอรุณ โปร่งธุระ, พัุทธิศึาสำน์, หน้า 228-229.
158 พิทูร มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธิรรมและนักธิรรมชั�นตรี, หน้า 19-20.
159 สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพัิเศึษแห่งพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 19.
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 3.2.4 พัุทธิธิรรมด�านสำันติสำุข้ (Peace)

 หลักพุทธธรรมที่สำาคัญซ่ึึ่งจะช่วยให้เกิดำความสันติสุขัแก่ชุมชน ซ่ึึ่งมี
ธรรมะสำาคัญค่อ
 3.2.4.1 พัหุการธิรรม 2 (Supportive Virtue)

 พหุการธรรม 2 ต่อพันธกิจดำ้านสันติสุขั โดำยสติเป็นธรรมที่มีอุปการะ
มากควบคู่กนักบัสมัปชญัญะความรูต้วั หากมสีตแิลว้สมัปชญัญะกเ็กดิำขัึ�นโดำย
อัตโนมัติ เพราะเป็นธรรมที่เกี่ยวขั้องกันโดำยธรรมชาติขัองมนุษย์เราเช่น เม่่อ
เรามีสติเห็นรูปอย่างใดำอย่างหน่่งความรู้ตัวว่ารูปนี�เป็นอะไร โดำยสมมุติสัจจะ
ก็จะปรากฏในทางมโนทวารทันทีเช่นเดำียวกันสติสัมปชัญญะ เป็นหลักธรรมที่
มคีวามสำาคัญต่อการดำำาเนินชวีติขัองมนษุยท์กุคนดัำงนั�นผูู้วิ้จยัจะได้ำศีก่ษาหลกั
ธรรมทั�ง 2 ขั้อตามประเดำ็นดำังนี�ค่อ
 1) สำติ (Mindfulness) 

 สตกิารตอ่เสรมิสรา้งสขุัภาวะดำา้นสนัตสิขุั การดำำาเนนิชวีติขัองมนษุยไ์ม่
ว่าจะทำากิจการงานใดำๆ ต้องมีสติ เพราะสติเปน็ตัวกำาหนดำ ค่อการที่จิตน่กถ่ง
สิง่ทีท่ำาจะพูดำจะทำาได้ำ นก่ถง่สิง่จะทำาคำาทีพู่ดำไว้แล้วได้ำ เป็นอาการทีจิ่ตไม่หลงลม่ 
ไม่เผู้ลอไผู้ลฉุกคิดำขัึ�นได้ำ ระงับยบัยั�งใจได้ำ เรยีกอีกหน่่งวา่ความไม่ประมาท ค่อ
ใหต้่น่ตวัอยูเ่สมอ ทำาใหไ้ม่เลนิเลอ่พลั�งเผู้ลอ ป้องกนัความเสยีหายเป็นตน้ เป็น
เหตุให้ฉุกคิดำ ยับยั�งชั่งใจ และกระตุ้นทำาให้น่กถ่งชีวิตทำาให้เสียสละทำาความดำี 
ต่างๆ ได้ำ แต่หากขัาดำสติแล้ว จะเป็นเหตุให้ทำาอะไรผู้ิดำ และเสียหายรำ่าไป  
ซึ่ึ่งจะไดำ้อธิบายดำังนี�
 สติ หมายถ่ง ความระล่กไดำ้ค่อความไม่ประมาทความเป็นอยู่อย่างไม่
ขัาดำสติ หรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้ำแก่การดำำาเนิน
ชีวิตโดำยมีสติเป็นเครื่องกำากับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำาทุกอย่าง
ระมัดำระวังตัวไม่ยอมถลำาลงไปในทางเส่่อม แต่ไม่ยอมพลาดำโอกาสสำาหรับ
ความดำีงาม และความเจริญก้าวหน้าตระหนักในสิ่งที่พ่งทำาและพ่งละเว้นใส่ใจ



| 151

สำาน่กอยู่เสมอในหน้าที่อันจะต้องรับผู้ิดำชอบไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระทำา
การดำ้วยความจริงจังรอบคอบและรุดำหน้าเรื่อยไป160 และสติเป็นคุณที่เกิดำ
เองไม่ได้ำ ต้องทำาให้เกิดำด้ำวยการฝ่ึกจิต รวบรวมจิตให้นิ่งดำ้วยวิธีต่างๆ เช่น  
ทำาสมาธิ สวดำมนต์ภาวนา161

 สติเม่่อแปลตามรากศีัพท์มาจากคำาว่า สฺร แปลว่า แล่น ค่อแล่นไปมา
แห่งความรู้ความจำา กล่าวค่อ เป็นเครื่องขันส่งความรู้ความจำาและปัญญานำา
มาใช้ใหท้นัเวลาทีต้่องการแต่ไมใ่ชต่วัความรูตั้วความจำาหรอืตัวปัญญา คนทีมี่
ความจำาดีำ แต่ขัาดำสติก็ไมส่ามารถนำาความรูอ้อกมาใช้งานได้ำในเวลาทีต่อ้งการ
คนที่มีความจำาดีำแต่ขัาดำสติก็ไม่สามารถน่กสิ่งที่ตนจำาไว้แต่ก่อนนั�นขัึ�นมาได้ำ  
คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดำแต่ขัาดำสติก็ไม่สามารถใช้ปัญญาแก้ไขัปัญหาใน
ชีวิตประจำาวันไดำ้ การเกิดำการกระทบทางตาหูจมูกลิ�นกายใจหากไม่มีสติรู้ส่ก
ไมม่ีปญัญาพิจารณาให้รู้แจ้งจิตใจก็ปรุงไปในลักษณะที่ต้องเกิดำทุกขั์ เพราะใน
ช่วงขัณะที่มีการกระทบสัมผู้ัสทางกายทางอารมณ์และตัวสตินั�นเป็นการแล่น 
ไปเชื่อมต่อหรือติดำต่อสัมพันธ์ขันส่งธรรมะขั้ออ่่นๆ ให้ถ่งจุดำหมายได้ำแก่ 
สติ ค่อการใช้สติควบคุมกายหรืออารมณ์ไว้แล้วส่งต่อให้ปัญญาพิจารณา 
ให้เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกขั์ ไม่ใช่ตัวตน ขัองกายหรืออารมณ์ที่มากระทบ
ให้ต่่นตัวอยู่ตลอดำเวลาระล่กสิ่งที่ทำาดำ้วยปัญญาและพิจารณาจนสามารถดำับ
ทุกขั์ไดำ้162

 สติ ตามหลักบาลีไวยากรณ์มาจากคำาว่า สรติ อิติ สติ ย่อมระล่ก  
สร ธาตุในความระล่ก สรนำ สติ ความระล่ก ชื่อว่าสติ ค่อ ความระล่ก163 

160 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ฉบับประมวลธิรรม, หน้า 58.
161 พระธรรมกติตวิงศี ์(ทองดำ ีสรุเตโช), พัจำนานกุรมเพัื�อการศึกึษาพัทุธิศึาสำนช์ดุคำาวัด, พมิพค์รั�ง
ที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์สถาบันบันล่อธรรม, 2548), หน้า 890.
162 พุทธทาสภิกขัุ, อานาปานสำติภาวนา, อบรมภิกษุณสวนโมกขั์ฯในพรรษา, 2502.
163 พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาล่ไวยากรณ์, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2542), หน้า 200.
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สติ มีความหมาย 3 อย่างค่อ ความระล่กไดำ้ ความเอาใจใส่ ความจำาไดำ1้64  
ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกไดำ้ให้ความหมายขัองสติไว้ว่า “สติค่อการตามระล่ก
ความหวนระล่กกิริยาที่ระล่กความทรงจำาความไม่เล่่อนลอยความไม่หลงล่ม
ค่อสติที่เป็นอินทรีย์สติที่เป็นพละสัมมาสตินี�ชื่อว่าสติที่เกิดำขัึ�นในสมัยนั�น”165 
ค่อ ความระล่กไดำ้น่กไดำ้สำาน่กอยู่ไม่เผู้ลอ (Sati : mindfulness) ในการปฏิบัติ
การเจริญสติ166 
 สรปุวา่ สตค่ิอความระลก่ได้ำสำานก่อยูใ่นความไม่เผู้ลอ ความระมัดำระวัง
ความไม่ประมาท ความไม่หลับ การปฏิบัติกรรมฐานดำ้วยการใช้สติตามรักษา
จิตเน้นการพิจารณาอยู่เฉพาะในร่างกาย ในการย่น เดิำน นั่ง นอน ดำ้วยความ
ระล่กรู้อยู่ตลอดำ ตั�งความรู้ส่กไว้กับตัวให้สติเฝ่้าดำูอารมณ์ และการเคล่่อนไหว
ขัองตนเองกบักจิทีต่นกำาลงัทำาอยูต่่่นตวัอยูเ่สมอไม่ประมาทนอนใจถอ่เป็นธรรม
สำาคัญที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอยู่ตลอดำเวลา
 ในการกระทำาความเพียรสติมีความสำาคัญ เพราะตัวสตินั�นคอยกำากับ
ไม่ให้หลงล่ม ยิ่งในการประพฤติปฏิบัติดำังพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั�งหลาย 
รอยเท้าขัองสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผู้่นดำินทั�งหมดำรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้า
ชา้งชาวโลกกลา่ววา่เลิศีกวา่รอยเทา้เหลา่นั�นเพราะเปน็รอยใหญแ่มฉ้นัใดำกศุีล 
ธรรมทั�งหมดำก็ฉันนั�นเหม่อนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่
ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเลิศีกว่ากุศีลธรรมเหล่านั�น ภิกษุ 
ผูู้้ไม่ประมาทพ่งหวังขั้อนี�ไดำ้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทำาอริยมรรคมีองค์ 
8 ให้มาก ภิกษุผูู้้ไม่ประมาท เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทำาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้
มากอย่างไรค่อภิกษุในธรรมวินัยนี�”167 
164 สชุพีปุญญานภุาพ, พัจำนานกุรมไทย-องักฤษ, (นครปฐม: โรงพมิพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2535), 
หน้า 27.
165 อภิ.สำงฺ. (ไทย) 34/52/36.
166 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 11, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จำากัดำ, 2546), หน้า 25.
167 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/30/49.
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 ดำงันั�น ความสำาคญัขัองสติมบีทบาทหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความ
ระล่กรูค้วามไม่เล่อ่นลอยความไม่หลงลม่ เพราะผูู้มี้สตค่ิอผูู้้เจริญสติปัฏฐาน 4 
เป็นผูู้ม้คีวามรูต้วัทัว่พร้อมเสมอดำงัทีพ่ระผูู้้มีพระภาคได้ำตรัสแก่ภิกษุทั�งหลายว่า 
“ภกิษทุั�งหลายภกิษพุ่งมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ถิดำนี� เป็นคำาพรำ่าสอนขัองเราสำาหรบั
เธอทั�งหลายภกิษผุูู้ม้สีตเิป็นอยา่งไร ค่อ ภิกษใุนธรรมวนิยันี� พจิารณาเหน็กาย
ในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดำอภิชฌิาและโทมนัสในโลก
ไดำ ้พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั�งหลาย พจิารณาเหน็จติในจติ และพจิารณา
เหน็ธรรมในธรรมทั�งหลายอยูมี่สต ิกำาจดัำอภิชฌิาและโทมนสัในโลกไดำภ้กิษผุูู้มี้
สติเป็นอย่างนี�”168

 จากพระพุทธพจน ์จะเหน็ไดำว้า่สตมิคีวามสำาคัญอยา่งยิง่ เพราะสติเป็น
สิ่งย่ดำเหนี่ยวจิตใจ และเป็นใหญ่ในธรรมทั�งปวงและเป็นธรรมเครื่องต่่นอยู่ใน
โลกดำังที่พระพุทธเจ้าตรัสความสำาคัญขัองสติว่า
 
  “ภิกษทุั�งหลาย ทางนี�เป็นทางเดำยีว เพ่อ่ความบริสทุธิ�ขัองเหลา่ 
 สัตว์ เพ่่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่่อดำับทุกขั์และโทมนัส เพ่่อบรรลุ 
 ญายธรรม เพ่่อทำาให้แจ้งนิพพานทางนี�ค่อสติปัฏฐาน 4 ประการ  
 สตปัิฏฐาน 4 ประการอะไรบ้าง ค่อ ภกิษใุนธรรมวนัิยนี�พจิารณาเหน็กาย 
 ในกายอยู ่มสีตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั�งหลายอยู ่กำาจัดำอภชิฌิา 
 และโทมนสัในโลกไดำ ้พจิารณาเหน็จติในจติอยู ่ มสีตกิำาจดัำอภิชฌิาและ 
 โทมนัสในโลกได้ำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั�งหลายอยู่ มีสติกำาจัดำ 
 อภิชฌิาและโทมนัสในโลกไดำ้”169

168 สำำ.ม. (ไทย) 19/401/258-259.
169 ท่.ม. (ไทย) 10/373/301.  
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 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พราหมณ์อินทรีย์ 5 ประการนี�มีอารมณ์ต่างกัน
มีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรขัองกันและกันอินทรีย์ 5 ประการ
อะไรบ้าง ค่อจักขัุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆ์านินทรีย์ ชิวหินทรีย์กายินทรีย์ พราหมณ์
ใจเป็นทีย่ด่ำเหนีย่วขัองอนิทรยี ์5 ประการนี�ทีมี่อารมณต์า่งกนัมีโคจรตา่งกนัไม่
เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรขัองกันและกันและใจย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจร
ขัองอนิทรีย์ 5 ประการนี� ท่านพระโคดำมอะไรเปน็ที่ย่ดำเหนี่ยวขัองใจ ย่ดำเหนี่ยว
สติ ย่ดำเหนี่ยววิมุตติ ย่ดำเหนี่ยวนิพพาน พระองค์ตรัสว่า สติเป็นที่ย่ดำเหนี่ยว
ขัองใจ วิมุตติเป็นที่ย่ดำเหนี่ยวขัองสติ และนิพพานเป็นที่ย่ดำเหนี่ยวขัองวิมุตติ
นพิพานไมส่ามารถกำาหนดำทีส่ดุำแหง่ปัญหาไดำด้ำว้ยวา่พรหมจรรยท์ีบ่คุคลอยูจ่บ
แล้วหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นเบ่�องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดำ”170

 สติเป็นใหญ่ในธรรมทั�งปวงพระผูู้้มีพระภาคจึงไดำ้ตรัสเรื่องนี�ว่า 
  
  “ภิกษุทั�งหลาย ถ้าพวกอัญเดีำยรถีย์ปริพาชกถามอย่างนี�ว่า  
 ผูู้้มีอายุทั�งหลาย 1) ธรรมทั�งปวงมีอะไรเป็นมูล 2) ธรรมทั�งปวงมีอะไร 
 เป็นต้นกำาเนิดำ 3) ธรรมทั�งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิดำ 4) ธรรมทั�งปวงม ี
 อะไรเป็นที่ชุมนุม 5) ธรรมทั�งปวงมีอะไรเป็นประมุขั 6) ธรรมทั�งปวงม ี
 อะไรเป็นใหญ่ 7) ธรรมทั�งปวงมีอะไรเป็นยอดำยิ่ง 8) ธรรมทั�งปวงมี 
 อะไรเป็นแก่น 9) ธรรมทั�งปวงมีอะไรเป็นที่หย่ังลง 10) ธรรมทั�งปวง 
 มีอะไรเป็นที่สุดำ เธอทั�งหลายถูกถามอย่างนี�แล้วควรตอบพวกอัญญ 
 เดำียรถีย์ปริพาชกเหล่านั�นอย่างนี�ว่า ผูู้้มีอายุทั�งหลาย 1) ธรรมทั�งปวง 
 มีฉันทะเป็นมูล 2) ธรรมทั�งปวงมีมนสิการเป็นต้นกำาเนิดำ 3) ธรรมทั�ง 
 ปวงมีผู้ัสสะเป็นเหตุเกิดำ 4) ธรรมทั�งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุม 5) ธรรม 
 ทั�งปวงมีสมาธิเป็นประมุขั 6) ธรรมทั�งปวงมีสติเป็นใหญ่ 7) ธรรมทั�ง 

170 ท่.ม. (ไทย) 10/512/323-324. 
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 ปวงมีปัญญาเป็นยอดำยิ่ง 8) ธรรมทั�งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น 9) ธรรม 
 ทั�งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลง 10) ธรรมทั�งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดำ”171 

 ดำังนั�น ความสำาคัญขัองสติมีบทบาทและหน้าท่ี ค่อคอยรักษาควบคุม
เปน็ปกติเช่นสติเปน็เกราะสติเปน็เครื่องตรวจสติเปน็เครื่องตรวจพระพทุธเจ้า
เปรียบพระองค์เป็นหมอผู้่าตัดำที่ใช้สติเป็นเครื่องม่อตรวจค่อ ตา หู จมูกลิ�น 
กาย และใจ ที่เป็นพิษ (มีอวิชชา) ที่เกิดำจากลูกศีรอาบยาพิษ (ค่อตัณหา) โดำย
ใช้มีดำผู้่าตัดำ (ค่อปัญญาพระอริยะ) สติวินัยเป็นอย่างไรค่อ ภิกษุทั�งหลายใน
ธรรมวินัยนี�ย่อมกล่าวหาภิกษุด้ำวยอาบัติหนักเห็นปานนี�ค่อ ปาราชิกหรือใกล้
เคียงปาราชิกว่า

  “ท่านผูู้้มีอายุระล่กไดำ้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี�ค่อ 
 ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั�นกล่าวอย่างนี�ว่า ท่านทั�งหลาย 
 ขัา้พเจา้ระล่กไมไ่ดำเ้ลยว่า ขัา้พเจา้ตอ้งอาบตัหินกัเหน็ปานนี�ค่อปาราชกิ 
 หรือใกล้เคียงปาราชิก เม่่อเป็นเช่นนี�สงฆ์์พ่งให้สติวินัยแก่ภิกษุนั�น 
 อานนท์สติวินัยเป็นอย่างนี�การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี� 
 ย่อมมีไดำ้ดำ้วยสติวินัยอย่างนี�”172

 สติเป็นเกราะกันภัยให้ไปถ่งนิพพาน สติจะเป็นเกราะกำาบังพาไปถ่ง 
เป้าหมายไดำ้สติช่วยป้องกันมรรคมีองค์ 8 นำาพาผูู้้ปฏิบัติไปถ่งนิพพาน  
ทางนั�นชือ่ว่าเป็นทางตรงทศิีนั�นชือ่ว่าไมม่ภียัรถ ชือ่ว่าไม่มเีสยีง ดำงัประกอบด้ำวย
ล้อค่อธรรมหิริเป็นฝ่าประทุนขัองรถนั�น สติเป็นเกราะกั�นขัองรถนั�น เรากล่าว 
ธรรมมีสัมมาทิฏฐินำาหน้าว่า เป็นนายสารถียานชนิดำนี�มีอยู่แก่ผูู้้ใดำ จะเป็นสตรี

171 อง.ทสำก. (ไทย) 24/58/126.
172 ม.อุ. (ไทย) 14/89/56.
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หรือบุรุษก็ตามผูู้้นั�นไปใกล้นิพพานดำ้วยยานนี�173 สติมี 10 อย่างค่อ 1) ชื่อว่า
มีสติเพราะระล่กถ่งพุทธคุณ 2) ชื่อว่ามีสติเพราะระล่กถ่งธรรมคุณ 3) ชื่อว่ามี
สติเพราะระล่กถ่งสังฆ์คุณ 4) ชื่อว่ามีสติเพราะระล่กถ่งศีีลที่ตนรักษา 5) ชื่อว่า
มีสติเพราะระล่กถ่งทานที่ตนบริจาคแล้ว 6) ชื่อว่ามีสติเพราะระล่กถ่งคุณที่ทำา
คนให้เป็นเทวดำา 7) ชื่อว่ามีสติเพราะตั�งสติกำาหนดำลมหายใจเขั้าออก 8) ชื่อว่า 
มสีตเิพราะระลก่ถง่ความตายทีจ่ะตอ้งมเีปน็ธรรมดำา 9) ชือ่วา่มีสตเิพราะระล่ก
ทั่วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่งาม) 10) ชื่อว่ามีสติเพราะระล่กถ่งธรรมที่สงบระงับ
ค่อนิพพาน
 สัมมาสติ สติสัมโพชฌิงค์ เอกายนมรรค ตรัสเรียกว่าสติ ภิกษุเป็น 
ผูู้้ประกอบ ประกอบพร้อม ดำำาเนินไป ดำำาเนินไปพร้อม เป็นไป เป็นไปพร้อม 
เพียบพร้อมแล้วดำ้วยสตินี� ภิกษุนั�น พระผูู้้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ผูู้้มีสติ 
 สรุปว่า สติการต่อเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสันติสุขั สติที่ไม่ประมาทมี
สติ มีความไม่ประมาท สติในความหมายขัองความไม่ประมาทเป็นสติ ในการ 
เจริญสติ ผูู้้มีสติจะไม่ปล่อยจิตไปในทุจริต 3 ไม่ละเมิดำสิกขัาบทประพฤติตน
เหมาะสมหมั่นฝ่ึกตนดำ้วยการมีสติที่ตั�งมั่นอยู่ในกรรมฐานเป็นต้น 
 2) สำัมปชัญญะ (Awareness) 
 การดำำาเนินชีวิตขัองมนุษย์ไม่ว่าจะทำากิจการงานใดำๆ ต้องมีสติและ
สัมปชัญญะเพราะสติเป็นตัวกำาหนดำ ค่อการที่จิตน่กถ่งสิ่งทำาจะพูดำจะทำาได้ำ 
น่กถ่งสิ่งจะทำาคำาที่พูดำไว้แล้วไดำ้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงล่ม ไม่เผู้ลอไผู้ลฉุกคิดำ
ขัึ�นไดำ้ ระงับยับยั�งใจไดำ้ เรียกอีกหน่่งว่าความไม่ประมาทค่อให้ต่่นตัวอยู่เสมอ 
ทำาให้ไม่เลินเล่อพลั�งเผู้ลอ ป้องกันความเสียหายเป็นต้น เป็นเหตุให้ฉุกคิดำ 
ยับยั�งชั่งใจ และกระตุ้นทำาให้น่กถ่งชีวิตทำาให้เสียสละทำาความดำีต่างๆ ไดำ้ แต่
หากขัาดำสติแล้ว จะเป็นเหตุให้ทำาอะไรผู้ิดำ และเสียหายรำ่าไป สัมปชัญญะธรรม
นี�จะทำาให้การเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้านสันติสุขัต่อชุมชนและสังคมไดำ้ 
173 สำำ.สำ. (ไทย) 15/46/60. 
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 สัมปชัญญะ หมายถ่ง ความรู้ตัว ความรู้ส่กอยู่ตลอดำว่า กำาลังทำาอยู่ 
พูดำอยู่ หรือกำาลังคิดำอะไรอยู่ ความต่่นตัวในขัณะทำางาน หรือย่น เดำิน นั่งนอน 
เป็นต้น ไม่หลงๆ ล่มๆ หรือ เลอะเล่อนในขัณะนั�น พร้อมทั�งรู้ว่าสิ่งที่ทำาที่พูดำ
คดิำนั�นดีำไม่ดีำ ถกูไม่ถกูอยา่งไร เชน่เม่อ่ความผู้ดิำอยา่งใดำอยา่งหน่ง่อยูเ่กดิำความ
รู้ส่กตัวในขัณะนั�นว่า ทำาอย่างนี�ไม่ถูกไม่เหมาะ แล้วก็เลิกทำาเช่นนั�นได้ำความ
รู้ส่กตัวเรียกว่า สัมปชัญญะๆ มีอุปการะมาก คนที่มีสัมปชัญญะจะสามารถ
ควบคมุการทำาการคดิำใหอ้ยูใ่นกรอบใหค้ดิำไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้นในขัณะทำา พดูำ 
คิดำ ทำาให้เกิดำความรอบคอบ ไม่ผู้ิดำพลาดำเสียหาย และสามารถละการทำาพูดำ
คิดำที่ไม่ถูกต้องดำ้วยตัวเอง174

 สมัปชญัญะแบง่ออกเป็น 4 อยา่งค่อ 1) สาตถกสมัปชญัญะ ค่อ รูช้ดัำว่ามี
ประโยชนห์รอืตระหนกัในจดุำหมาย ค่อรูต้วัตระหนกัชดัำว่าสิง่ทีท่ำานั�นมีประโยชน์
ตามความมุ่งหมายอย่างไรหรือไม่ หรือว่าอะไรควรเป็นจุดำมุ่งหมายขัองการ 
กระทำานั�น 2) สัปปายสัมปชัญญะ ค่อ รู้ชัดำหรือตระหนักในความเหมาะสม
เก่�อกูล ค่อรู้ตัวตระหนักชัดำว่าสิ่งขัองนั�นการกระทำานั�นที่จะไปนั�นเหมาะกันกับ
คนเก่�อกลูแกส่ขุัภาพแกก่จิ เอ่�อตอ่การสละละลดำแหง่อกศุีลธรรมและการเกดิำขัึ�น
เจริญงอกงามแหง่กศุีลธรรมจงึใช้จงึทำาจึงไปหรอืเลอ่กให ้3) โคจรสัมปชญัญะ 
ค่อ รู้ชัดำว่าเป็นโคจร หรือตระหนักในแดำนงานขัองตน ค่อ รู้ตัวตระหนักชัดำอยู่
ตลอดำเวลาถ่งสิ่งที่เป็นกิจหน้าที่เป็นตัวงานเป็นจุดำขัองเรื่องที่ตนกระทำาไม่ว่า
จะไปไหน หรือทำาอะไรอ่่นก็รู้ตระหนักอยู่ไม่ปล่อยให้เล่อนหายไป 4) อสัมโมห 
สัมปชัญญะ ค่อ รู้ชัดำว่าไม่หลง หรือตระหนักในตัวเน่�อหาสภาวะไม่หลงใหล 
ฟัื้�นเฟ้ื้อนค่อ เม่่อไปไหนทำาอะไรก็รู้ตัวตระหนักชัดำในการเคล่่อนไหว หรือใน
การกระทำาและในสิ่งที่ทำานั�นไม่หลงไม่สับสนเงอะงะฟื้ั�นเฟื้้อน175 

174 พระธรรมกติตวิงศี ์(ทองดำ ีสรุเตโช), พัจำนานกุรมเพัื�อการศึกึษาพัทุธิศึาสำนช์ดุคำาวัด, หนา้ 1092. 
175 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำน์ ฉบับประมวลศึัพัท์, พิมพ์ครั�งที่ 
11, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอสอาร์พริ�นติ�งแมสโปรดำักส์ จำากัดำ, 2551), หน้า 433.
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 สรุปว่า สัมปชัญญะค่อ การรู้ส่กตัวในการกระทำาสิ่งต่างๆ ในชีวิต 
ประจำาวันว่าควรทำาหรือไม่ควรทำาเล่อกทำาสิ่งที่จะไม่เกิดำโทษรู้ตัวเองว่ากำาลัง 
ทำาอะไรอยู่ควบคุมตัวเองไม่ให้ทำาความชั่วจะเป็นหลักคอยช่วยสติเพราะเป็น
ธรรมคู่กันค่อสติสมัปชญัญะระลก่รูต้วัอยูต่ลอดำเวลาเพราะสติระลก่ไดำร้อบคอบ
ในสิ่งที่จะกระทำาทางกาย วาจา และทางใจ
 ความสำาคัญขัองสมัปชญัญะ ค่อรูตั้วโดำยชอบ มคีวามไม่หลงเป็นลกัษณะ 
มคีวามตดัำสนิใจเปน็รส มคีวามเล่อกเฟื้น้เปน็เครือ่งปรากฏ สมัปชญัญะนี�ยอ่ม
มีแม้ในฌิานต้นๆ ในตติยฌิานนี�ดำ้วยว่าแม้เพียงแต่อุปจารก็ย่อมไม่สำาเร็จแก่
ภกิษุผูู้ไ้ม่มีสัมปชญัญะเพราะความทีฌ่ิานต้นๆ ยงัหยาบอยูค่วามดำำาเนนิไปแหง่
จติยงัเป็นการสะดำวกดุำจการทีบุ่รษุเดำนิไปบนพ่�นราบ ยอ่มเป็นการสะดำวก ฉะนั�น
สัมปชัญญะในฌิานเหล่านั�นจึงยังไม่ชัดำแต่เพราะความที่ตติยฌิานนี�ละเอียดำ
เขั้าเพราะละองค์ที่หยาบได้ำจำาปรารถนาความดำำาเนินไปแห่งจิตมีสัมปชัญญะ  
ดำุจการที่คนเดิำนไปบนพ่�นอันแหลมคมฉะนั�น176 สัมปชัญญะทำาให้ไม่หลงล่ม  
ผูู้ไ้ม่มสีมัปชญัญะเป็นการไรค้วามสามารถในการระลก่เชน่กนัดำว้ยการหลงลม่
สติเป็นธรรมหน่่งในอสัทธรรม ธรรมที่ไม่ดำี 7 ประการค่อ 1) เป็นผูู้้ไม่มีศีรัทธา 
2) ไม่มีหิริ 3) ไม่มีโอตตัปปะ 4) มีสุตะน้อย 5) เกียจคร้าน 6) หลงล่มสติ  
7) มีปัญญาทราม177

 สรุปว่า สัมปชัญญะต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้านสันติสุขั เพราะ
สัมปชัญญะ ค่อ ความรู้เท่าทันความรู้เท่าถ่งการณ์เห็นเหตุแล้วคาดำว่าผู้ลลัพธ์
อะไรจะตามมา ค่อการมองภาพกว้างมองหนา้ และมองหลังรูเ้ทา่ทนักบัสิง่ทีม่า
กระทบ กล่าวไดำ้ว่าสัมปชัญญะคอยเป็นเกราะป้องกัน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
สามารถรู้เท่าทัน และช่วยระดำมปัญญามาแก้ปัญหาไดำ้เท่าทัน

176 วิสำุทฺธิิ. (ไทย) 2/177.
177 อภิ.วิ. (ไทย) 35/950/607.
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 พหุการธรรม 2 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสันติสุขั ดำังตัวอย่าง
ที่พบในสมัยพุทธกาล เรื่องชาวนากับอสรพิษ พระพุทธเจ้าได้ำเสด็ำจประทับ  
ณ กรงุสาวตัถี มชีาวนาผูู้้หน่ง่ไดำต้ดิำข่ัายพระญาณขัองพระองคจ์งึไดำเ้สด็ำจไปยงัที่
นาขัองชาวนานั�น พรอ้มกบัพระอานนท์ ในทีแ่หง่นั�นชาวนาได้ำต่น่แตเ่ชา้เพ่อ่ไปทำา
นาเหม่อนเชน่เคย เม่อ่ไปถง่ทีน่าลงม่อทำานา ครั�นได้ำเหน็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 
เสดำ็จมาพร้อมกับพระอานนท์จึงไดำ้เขั้าไปกราบพระผูู้้พระพุทธเจ้าไม่ไดำ้ตรัส 
คำาใดำๆ แกช่าวนา เพยีงรบัการกราบไหวข้ัองชาวนาแล้วเสด็ำจเลยไปในทีพ่อแก่
ชาวนาจะไดำย้นิพระสรุเสยีงไดำ ้พระพทุธองคท์รงรบัสัง่แกพ่ระอานนทว่์า อานนท์ 
เธอเหน็ไหมอสรพิษ พระอานนทก์ราบทูลวา่ เหน็พระเจา้ขัา้แลว้พระพุทธองคไ์ดำ้
เสดำจ็จากไป ชาวนานั�นไดำย้นิพระดำำารสัขัองพระพุทธเจ้าและพระอานนท ์สำาคัญ
ว่ามงีเูห่าอยู่ในที่นาขัองตนจึงไดำห้ยิบปฏักมาหมายจะตีงเูห่าให้ตาย178 ชาวนา
เดำินมาถ่งที่ ที่พระผูู้้มีพระภาคไดำ้ย่นประทับเม่่อครู่ ไม่เห็นอสรพิษแต่อย่างใดำ
กลับพบเห็นถุงเงินตกหล่นอยู่ท่ีคันนา เม่่อหยิบขัึ�นมาดำูพบว่า มีเงินอยู่ในห่อ
ถ่ง 1,000 กหาปณะ เขั้าใจว่าคงจะมีใครทำาตกไว้ ความยินดำีพอใจเกิดำขัึ�น
แก่ชาวนาโดำยมิทันปรารภพระดำำารัสขัองพระผูู้้มีพระภาคกับพระอานนท์แม้แต่
น้อย จึงไดำ้หยิบห่อเงินนั�นเดำินไปที่ท้ายคันนาแล้วขัุดำหลุมฝ่ังเงินไว้ แล้วไปทำา
นาเหม่อนไม่มีอะไรเกิดำขัึ�นคิดำถ่งเงิน 1,000 กหาปณะนั�นอยู่ ที่มาขัองเงินถุง
นั�นก็มีอยู่ว่าค่นก่อนวันเกิดำเหตุ โจรกลุ่มหน่่งไดำ้พากันมุดำอุโมงค์ท่อนำ�า เพ่่อ
แอบเข้ัาไปยงัหมู่บ้านแล้วได้ำเขัา้ไปปลน้เงินในบา้นขัองเศีรษฐีผูู้ห้น่ง่ได้ำกวาดำเอา
ทรพัยส์นิเงินทองไปเป็นจำานวนมาก แล้วไดำจ้ากไปในยามด่ำกนัน่เอง  ครั�นลอดำ
ออกพน้จากอโุมงค์ทอ่นำ�าแลว้พากนัหลบหนมีาจนถง่ทีน่าขัองชาวนานั�น โจรผูู้้
หน่่งขัณะปล้นทรัพย์ขัองเศีรษฐีเกิดำยักยอกเงินจำานวน 1,000 กหาปณะใส่ห่อ
ไว้เหนบ็ซึ่อ่นไวท้ีเ่อวในขัณะทีม่กีารแบง่ทรพัยส์นิขัองพวกโจรทั�งหลาย ปรากฏ
วา่ถงุเงินทีโ่จรผูู้น้ั�นแอบยกัยอกไวเ้กดิำหลน่ลงไปทีพ่่�นดำนิโดำยไมม่ใีครมองเหน็

178 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 1/449.
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เพราะเปน็เวลากลางค่น พวกชาวบา้นไดำอ้อกตามรอยเทา้กลุ่มโจรทีผู่้า่นอโุมงค์
นำ�า ตามมาจนถง่ทีน่าขัองชาวนา179 จากนั�นเหน็รอยเท้าใหมข่ัองชาวนาตดิำตาม
ไปจนถง่บรเิวณทีช่าวนาขัดุำหลมุฝ่งั หอ่เงนิไวไ้ดำข้ัดุำขัึ�นมาแลว้พบหอ่เงินสำาคญั
ว่าชาวนานั�นเป็นหน่่งในกลุ่มโจร จึงได้ำกรูกันเขั้ามาทำาร้ายชาวนาแล้วมัดำม่อ
ไพลห่ลงันำาสง่พระราชาให้ลงโทษ พระราชาตดัำสินประหารชีวิตชาวนา ราชบุรุษ
จึงได้ำนำาชาวนาที่ถูกมัดำม่อไพล่หลังนั�นนำาตัวไปเพ่่อประหารชีวิต ระหว่างทาง
ชาวนาได้ำสำาน่กผิู้ดำและระล่กถ่งคำาขัองพระผูู้้มีพระภาคขัึ�นมาจึงสะท้อนใจว่า 
ตัวเองไม่เฉลียวใจในคำาว่า อสรพิษเลยจึงครำ่าครวญร้องไห้แล้วกล่าวขัึ�นมาว่า 
อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ เห็นพระเจ้าขั้า อสรพิษร้าย ชาวนากล่าวไปมา
อยู่อย่างนี� พวกราชบุรุษไดำ้ยินจึงถามชาวนาว่า ทำาไมจึงกล่าวอ้างพระสัมมา 
สมัพทุธเจา้เชน่นั�น ชาวนาจงึเลา่เรือ่งราวใหร้าชบุรษุฟัื้ง ราชบุรษุจึงได้ำกราบทลู 
ขัอพระราชาให้สอบสวนใหม่ ชนทั�งหลายจึงพากันไปเขั้าเฝ่้าพระสัมมา 
สมัพทุธเจา้ ไดำก้ราบพระผูู้้มีพระภาคแลว้ได้ำถามเรือ่งขัองชาวนาแกพ่ระพุทธองค์  
พระพุทธองค์ตรัสรับรองว่าเป็นจริงแล้วตรัสว่า “บุคคลกระทำากรรมใดำแล้ว 
ยอ่มเด่ำอดำรอ้นในภายหลงั เป็นผูู้ม้หีนา้ชุม่ด้ำวยนำ�าตารอ้งไห ้เสวยผู้ลขัองกรรมอยู่ 
กรรมนั�นอันบุคคลทำาแล้วไม่ดำีเลยไม่ควรทำา”180    
 สรุปว่า ชาวนาคนนั�นไมม่สีติ และสัมปชัญญะกำากับเลยถูกทางราชการ
จบัตวัไป เพราะไมไ่ดำก้ลา่วความจรงิเรือ่งทรพัยท์ีต่นไดำม้า ในเวลาตอ่มาชาวนา 
มีสติและสัมปชัญญะน่กถ่อคำาพูดำที่พระพุทธเจ้าสนทนากับพระอานนท์ว่า 
ทรัพย์นั�นเป็นอสรพิษจึงไดำ้บอกกับทางราชการไปจนตัวเองไดำ้รับการปล่อยตัว 
เพราะสติและสัมปชัญญะช่วยการเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้านสันติสุขัขัองบุคคล
ในครอบครัว 

179 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 1/450.
180 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 1/452.
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 3.2.5 พัุทธิธิรรมด�านศึึกษาสำงเคราะห์ (Education Welfare)

 ด้ำานการศี่กษาสงเคราะห์มีหลักธรรมสำาคัญที่สามารถนำามาประยุกต์
ใช้เพ่่อสนับสนุนและพัฒนาเน่�อหาขัองความรู้ การจัดำการศี่กษาเพ่่อให้มีการ
พัฒนาทางกาย วาจาและใจ ดำังนี�
 3.2.5.1 ไตรสำิกข้า 3 (Three Trainings)

 ไตรสิกขัา 3 ต่อพันธกิจดำ้านศี่กษาสงเคราะห์ พระพุทธศีาสนาไดำ้ให้
ความสำาคัญกับหลักไตรสิกขัาเป็นอย่างมาก เน่่องจากเป็นระบบปฏิบัติธรรม
ที่เป็นพ่�นฐานกว้างขัวางครอบคลุมและใช้เป็นมาตรฐานขัองการปฏิบัติมาก
ที่สุดำ เม่่อฝ่ึกศี่กษาแล้วก็จะเกิดำเป็นการดำำาเนินชีวิตที่ดีำ181 ไตรสิกขัาจึงเป็นก
ระบวนการที่สำาคัญในการพัฒนามนุษย์ ค่อ การจัดำตั�งระบบระเบียบแบบแผู้น
เกีย่วกบัการดำำาเนนิชีวติและการอยูร่ว่มกนัขัองมนษุย์ ดำงัพทุธโอวาททีแ่สดำงถง่
ความสำาคัญขัองไตรสิกขัา ค่อ 1) ไตรสิกขัาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่่อกำาจัดำกิเลส  
ดำังอนุพุทธสูตรกล่าวถ่งหลักธรรมสี่ประการเพ่่อถอนภวตัณหา ค่อ อริยศีีล  
อรยิสมาธ ิอรยิปัญญา และอรยิวมุิตต1ิ82 2) ไตรสิกขัารากฐานทีส่ำาคัญขัองพระวินยั 
ดำังวัชชีปุตตสูตรไดำ้กล่าวถ่งแนวทางการปฏิบัติตามสิกขัาบท โดำยพระพุทธ
องค์ตรัสว่า “หากปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ พ่งศี่กษาปฏิบัติไตรสิกขัาค่อ  
ศีีล สมาธิ และ ปัญญาเพ่่อการละราคะ โทสะ และโมหะ”183 3) ไตรสิกขัาเป็น 
กระบวนการฝ่ึกศี่กษาพัฒนามนุษย์ ดำังปฐมสิกขัาสูตรกล่าวถ่งผูู้้ที่ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขัาบริบูรณ์แล้วจะสามารถบรรลุขัั�นใดำขัั�นหน่่ง และย่อมหลุดำพ้นจาก 
อาสวะกิเลสทั�งปวง184

181 พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตุโฺต), พัทุธิธิรรม ฉบับปรบัข้ยาย, พมิพค์รั�งที ่3, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529), หน้า 546.
182 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/1/1-2.
183 องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/310-311.
184 องฺ.ติก. (ไทย) 20/87/312-314.
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 พระพุทธศีาสนาได้ำให้ความสำาคัญกับหลักขัองไตรสิกขัาเป็นอย่างมาก 
ค่อ เป็นหลักธรรมสำาหรับฝ่ึกมนุษย์ ให้เป็นผูู้้มีความประพฤติดำี มีจิตใจดำี  
มีปัญญาดำี ตัวการฝ่ึกที่จะให้มีชีวิตที่ดำีงามเป็นสิกขัา ตัวชีวิตที่ดำีงามที่เกิดำจาก
การฝ่ึกนั�นก็เป็นมรรคมี 3 ประการค่อ
 (1) ศึ่ลสำิกข้า (Morality) เพัื�อสำร�างสำุข้ภาวะเชิงพัุทธิด�าน

ศึึกษาสำงเคราะห์

 การนำาศีลีสกิขัาต่อการเสริมสร้างสขุัภาวะเชิงพทุธด้ำานศีก่ษาสงเคราะห์ 
หลักศีีลเป็นหัวใจหลักอย่างแรกขัองพระพุทธศีาสนา ซึ่ึ่งเป็นเรื่องการฝ่ึกฝ่น
พฤติกรรมขัองคน โดำยอาศีัยระเบียบวินัยเป็นเครื่องม่อในการฝึ่กฝ่นตนเอง 
และเน่อ่งจากวนิยัเปน็ตวัการจดัำเตรยีมชวีติใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่อ่�ออำานวยตอ่การ
พฒันา ดำว้ยการจดัำระเบยีบความเป็นอยู ่การดำำาเนินชีวิต และการอยูร่ว่มกนัใน
สังคมให้เหมาะสมเพ่่อการพัฒนา และพร้อมที่จะรับโอกาสในการพัฒนา วินัย
จึงเป็นจุดำเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิต เม่่อบุคคลได้ำรับการฝ่ึกจนเกิดำพฤติกรรม
เคยชินที่ดำีตามวินัยนั�นแล้ว ศีีลก็จะตามมา185

 ศีลีตามพยัญชนะ แปลว่า ปกติ ความปกติ หรอืปกตภิาวะตามธรรมดำา 
แต่โดำยอรรถเล็งถ่งขั้อปฏิบัติที่กระทำาแล้ว ทำาให้เกิดำความปกติ ซ่ึึ่งโดำย 
ความหมาย คำาว่า ศีลี หมายถง่ ระเบยีบทีไ่ดำบ้ญัญตัขิัึ�นสำาหรบัประพฤตปิฏบิตัิ 
เพ่่อให้เกิดำภาวะปกติขัึ�นที่กาย วาจา ...หรือกล่าวให้กระชับว่า ศีีลเป็นกฎขัอง 
ธรรมชาตเิกีย่วกับความปกตสิขุั ทางวตัถหุรอื ทางกายขัองบคุคล และสังคม186  
 ระดำับขัองศีีลสามารถมองได้ำหลายแง่พระธรรมปิฎกได้ำกล่าวถ่งระดำับ
ขัองศีีลไว้ในหนังส่อพุทธธรรม มี 2 อย่างค่อ 1) ศีีลในระดำับธรรมหรือระดำับที่
ยงัเป็นธรรมค่อ ขัอ้แนะนำาสัง่สอน หรอืหลกัความประพฤตทิีแ่สดำง และบัญญตัิ
185 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จำะพััฒนาคนกันได�อย่างไร, พิมพ์ครั�งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก. 2539), หน้า 37-49.
186 พุทธทาสภิกขัุ, หลักปฏิิบัติเก่�ยวกับ ทาน ศึ่ล สำมาธิิ, พิมพ์ครั�งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า 211-215.
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ไปตามกฎธรรมดำาแห่งความดำีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม ผูู้้ ทำาดำี ทำาชั่ว 
หรือรักษาศีีลละเมิดำศีีล ย่อมไดำ้รับผู้ลดำีผู้ลชั่วตามธรรมดำาเหตุปัจจัย หรือกฎ
แห่งกรรมนั�น 2) ศีีลในระดำับวินัย หรือในระดำับที่เป็นวินัยค่อ เป็นแบบแผู้นขั้อ
บงัคบัทีบ่ญัญัตค่ิอวางหรือกำาหนดำขัึ�นไวเ้ป็นทำานองกฎหมายผูู้้ทีล่ะเมิดำถอ่ว่ามี
ความผู้ิดำตามกฎหมายขัองหมู่คณะที่วางไว1้87 
 การจะดำำารงชวีติใหอ้ยูดี่ำ และมปีกตสิขุั จะตอ้งมหีลกัสำาหรบัการปฏบิตัิ
ขัั�นพ่�นฐานค่อ การปฏิบัติตามหลักขัองศีีลในเบ่�องต้น ไดำ้แก่ ศีีล 5 ศีีล 8 และ
ศีลี 227 จงึเป็นขัอ้ประพฤตเิพ่อ่ความดำงีามสจุรติ  ทางกาย และวาจา หมายถง่ 
ความสุจริต ทางดำ้านอาชีพดำ้วยสาระขัองศีีลนั�นอยู่ที่เจตนาค่อ การไม่คิดำ
ล่วงละเมิดำ คำาว่า ละเมิดำ มองในแง่หน่่งค่อ การละเมิดำระเบียบวินัย ละเมิดำ 
กฎเกณฑ์ บทบัญญัติพระวินัยที่วางไว้ อีกแง่หน่่งค่อ ละเมิดำต่อผูู้้อ่่น หมายถ่ง 
เจตนาที่จะเบียดำเบียนผูู้้อ่่นนั่นเอง ฉะนั�น ศีีลจึงครอบคลุมการไม่ละเมิดำวินัย 
และการไม่เบียดำเบียนผูู้้อ่่น เพ่่อกำากับความประพฤติขัองบุคคลในสังคม  
ส่วนใหญ่มุ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให้แน่นแฟื้้นยิ่งขัึ�น ถ้าฝ่่าฝ่้นต้องไดำ้
รับโทษตามความรับผู้ิดำชอบต่อสังคม188

 พระพรหมมังคลาจารย์ไดำ้ใช้ศีีลระดำับต้น ไดำ้แก่ ศีีล 5 เป็นศีีลที่มนุษย์
ทุกคนจะต้องรักษา หรือปฏิบัติอยู่เป็นเน่องนิตย์ เพราะฉะนั�น ศีีล 5 นี� จึงไดำ้ 
ชื่อว่า นิจศีีล เพราะว่า ทำาให้มนุษย์มีจิตใจสูงค่อ มีใจเป็นมนุษย์ ศีีล 5 หรือ 
เบญจศีีล189  ค่อ การควบคุมตนให้ตั�งอยู่ในความไม่เบียดำเบียน190 เบญจศีีล 
หรอื ศีลี 5 นี�เป็นหลกัควบคุมความประพฤตหิรอืพฤตกิรรมเบ่�องตน้ขัองมนษุย์ 
เป็นขั้อกำาหนดำเท่าที่จำาเป็นพอที่จะให้สังคมมนุษย์อยู่กันไดำ้โดำยปกติสุขั มีชีวิต

187 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย, หน้า 431.
188 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม ฉบับข้ยายความ, หน้า 768.
189 ท่.ปา. (ไทย) 11/286/233.
190 พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ.์ ปยตุโฺต), พัจำนานกุรมพัทุธิศึาสำตร ์ฉบบัประมวลธิรรม, พมิพค์รั�งที ่4, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528), หน้า 206.
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และทรัพย์สินปลอดำภัยตามสมควร191 เบญจศีีล ประกอบดำ้วย
 (1) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากการฆ์่าการ
ประทุษร้ายกัน เจตนาเป็นเครื่องงดำเว้นจากการฆ์่าสัตว์ ในทางปฏิบัติหมาย
ถ่ง ความประพฤติหรือการดำำาเนินชีวิตขัองตนโดำยไม่เบียดำเบียนชีวิต ร่างกาย
ขัองผูู้้อ่่นสัตว์อ่่น แต่เป็นผูู้้มีจิตใจประกอบดำ้วยเมตตากรุณา มีความรักความ
หวังดำีต่อกันเป็นพ่�นฐาน บุคคลที่จะล่วงหรือผู้ิดำศีีลขั้อที่ 1 ที่ว่าศีีลขัาดำนั�น  
ต้องประกอบด้ำวยองค์ค่อ ปาณาติบาตนี�มีองค์ 5 ค่อ 1. ปาโณ สัตว์มีชีวิต 
2. ปาณสญฺูญิตา สำาคัญว่าสัตว์มีชีวิต 3. วธกจิตฺตำ จิตคิดำจะฆ์่า 4. อุปกฺกโม 
พยายามจะฆ่์า 5. เตน มรณำ สตัว์ตายด้ำวยความพยายามนั�น เม่อ่บคุคลกระทำา
ลงไปประกอบดำ้วยองค์ 5 ดำังกล่าว ศีีลขั้อที่ 1 นี�ก็จะขัาดำ แต่ถ้าไม่ครบองค์  
ก็เป็นเพียงดำ่างพร้อย หรือทะลุเท่านั�น ไม่ขัาดำ 
 (2) อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการถ่อเอาขัองที่เขัามิไดำ้ให้, เว้นจาก
การลกัโกง ละเมดิำกรรมสทิธิ�  ทำาลายทรพัยส์นิ เจตนาเปน็เครือ่งงดำเวน้จากการ
ลักทรัพย์ ในทางปฏิบัติหมายถ่ง ความประพฤติ หรือการดำำาเนินชีวิตขัองคน
โดำยไม่เบยีดำเบยีนทรัพยส์นิ และไม่ละเมดิำกรรมสทิธิ�ขัองผูู้้อ่่น ดำว้ยการลักขัโมย 
แตด่ำำาเนนิชวีติโดำยมอีาชพี สจุรติ ยตุธิรรมหาเลี�ยงชพีโดำยชอบเรยีกวา่ มสีมัมา
อาชีวะ ศีีลขั้อที่สองนี�จะขัาดำไดำ้ต้องประกอบดำ้วยองค์ค่อ อทินนาทานมีองค์ 5 
ค่อ 1. “ปรปริคฺคหิตำ” ขัองนั�นมีเจ้าขัองหวงแหน 2. “ปรปริคฺคหิตสญฺูญิตา” 
ตนก็รู้ว่าขัองมีเจ้าขัองหวงแหน 3. “เถยฺยจิตฺตำ” มีจิตคิดำจะลัก 4. “อุปกฺกโม” 
พยายามเพ่่อจะลักให้ไดำ้ 5. “เตน หรณำ” ไดำ้ขัองนั�นมาดำ้วยความพยายามนั�น
 (3) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผู้ิดำในกาม, เว้น
จากการล่วงละเมิดำสิ่งที่ผูู้้อ่่นรักใคร่หวงแหน เจตนาเป็นเครื่องงดำเว้นจาก
การประพฤติผู้ิดำในกาม หมายถ่ง ความประพฤติหรือการดำำาเนินชีวิตขัองตน

191 ไสว มาลาทอง, ค้่มือการศึึกษาความด่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศีาสนา, 2542), หน้า 
109-113.
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โดำยไม่เบียดำเบียนผูู้้อ่่นทางดำา้นคู่ครองและไม่ละเมดิำกรรมสิทธิ�ในบุคคลผูู้้เปน็
ที่รักขัองผูู้้อ่่น รวมทั�งไม่ผู้ิดำประเวณีทางเพศี ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองขัอง
ตนเองแต่มีใจมั่นคงในคู่ครองขัองตน สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศีไดำ้  
ศีีลข้ัอนี�จะขัาดำไดำ้ต้องประกอบด้ำวยองค์ค่อ กาเมสุมิจฉาจารมีองค์ 4 ค่อ  
1. “อคมนียวตฺถุ” หญิง (ชาย) ต้องห้าม 2. “ตสฺมิ เสวนจิตฺตำ” จิตคิดำจะเสพ  
3. “เสวนปปฺโยโค” ประกอบการเสพ 4. “มคเฺคน มคคฺปปฺฏปิตตฺ”ิ มรรคจรดำกนั
 (4) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดำเท็จ โกหก หลอกลวง เจตนา
เป็นเครื่องงดำเว้นจากการพูดำเท็จ เจตนางดำเว้นจากการพูดำเท็จในทางปฏิบัติ  
หมายถ่งความประพฤติหรือการดำำาเนินชีวิตที่ปราศีจากการเบียดำเบียนผูู้้อ่่น
ดำว้ยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง อนัเปน็สาเหตุตัดำรอนหรือทำาลายประโยชน์ขัอง 
ผูู้อ่่้นแตมี่ความซ่ืึ่อสตัย ์มสีจัจะ รกัษาสจัจะ พดูำแตค่ำาจรงิ คำามีประโยชน์ สมาน 
สามัคคี เทา่นั�น ศีลีขัอ้นี�จะขัาดำได้ำตอ้งประกอบด้ำวยองคค่์อ มสุาวาทมีองค ์4 ค่อ 
1. “อตถฺวตถฺ”ุ เรือ่งไม่จริง 2. “วิสวาทนจติตฺำ” จติคดิำจะพูดำเท็จ 3. “ตชโฺช วายาโม” 
พยายามพูดำออกไป 4. “ปรสฺสตทตฺถวิชานนำ” คนอ่่นเขั้าใจเน่�อความนั�น
 (5) สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฺฐานา เวรมณ ีเวน้จากน้าเมาค่อสรุาและเมรยั
อันเป็นที่ตั�งแห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดำให้โทษ เจตนาเป็นเครื่อง 
งดำเว้นจากการดำ่ม่นา้เมาค่อสรุาและเมรยั อนัเปน็ทีต่ั�งแหง่ความประมาท ในทาง
ปฏบิตัหิมายถง่ ความประพฤติหรอืการดำำาเนินชวีติทีป่ราศีจากการเบียดำเบยีน
ตนเอง ดำ้วยการด่่ำม สูบ ฉีดำ สิ่งเป็นพิษให้โทษแก่ร่างกายค่อ ยาเสพติดำ 
ทุกประเภท อันเป็นเหตุให้เกิดำความประมาทพลาดำพลั�ง เกิดำความมัวเมา  
เสียสติสัมปชัญญะและทำาให้เสียคุณภาพความเป็นคน แต่มีสติระวังตัวมิให้ 
ติดำสิ่งเสพติดำเหล่านั�น ทั�งสามารถควบคุมใจ ควบคุมอารมณ์มิให้เป็นทาส
ขัองสิ่งเหล่านั�นดำ้วย ศีีลขั้อนี�จะขัาดำไดำ้ต้องประกอบดำ้วยองค์ค่อ สุราเมรยมชฺช
ปมาทฎฺฐานา มีองค์ 4 ค่อ 1. มทนียำ นำ�าเมา 2. ปาตุกมฺมยตาจิตฺตำ  จิตคิดำจะ
ดำ่ม่นำ�าเมา 3. ตชฺโช วายาโม พยายามด่่ำมนำ�าเมา 4. ปีตปฺปเสวนำ  นำ�าเมานั�นลว่ง
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ลาคอลงไป ดำงันั�น ศีลี 5 เปน็ศีลีทีม่นษุยท์กุคนจะตอ้งรกัษา หรอืปฏิบตัอิยูเ่ปน็ 
เนอ่งนติย ์เพราะฉะนั�น ศีลี 5 จงึได้ำ ชือ่วา่ นจิศีลี เพราะว่า ทำาใหม้นษุย์มจีติใจสงู
ค่อ มใีจเปน็มนษุย ์เป็นขัอ้ประพฤตเิพ่อ่ความดำงีามสจุรติ ทางกาย และวาจา ใจ 
 ในเรื่องมารวัตถุ พระพุทธเจ้าได้ำตรัสพระคาถาแก่มารผูู้้มีบาปว่า  
“ศีีลนำาสุขัมาให้ตราบเท่าชรา ศีีลหมายถ่งศีีล 5 ศีีล 10 ย่อมเปน็เครื่องประดำับ 
ทำาให้เกิดำความงาม และความสุขัแก่คนทุกเพศีทุกวัย ไม่มีล้าสมัยไร้ตำาหนิ
ต่างจากเครื่องประดำับภายนอกที่ ทำาให้งามเฉพาะเพศีหรือวัย ใครที่ใช้เครื่อง
ประดำับหรือแต่งกายไม่เหมาะกับเพศีหรือวัย ก็จะถูกตำาหนิ และถูกสงสัยว่า
เป็นบ้าเสียสติ192 ศีรัทธาที่ตั�งมั่นแล้ว นำาสุขัมาให้ การไดำ้ปัญญา นำาสุขัมาให้  
การไม่ทำาบาปทั�งหลาย ก็ย่อมนำาสุขัมาให1้93

 ศีลีทุกประเภทมวีตัถปุระสงค์เพ่อ่จะรกัษาความประพฤตทิางกาย วาจา 
ให้เรียบร้อยดำงีาม ทำาให้สังคมมนุษย์เปน็สังคมอดุำมคติที่น่าอยู่ ปราศีจากการ
เบียดำเบยีนกนั และเม่่อมีศีลีแล้ว ยอมสง่ผู้ลไปถง่กศุีลธรรมทั�งใหเ้จริญกา้วหนา้
ดำ้วยค่อ ทำาจิตให้มีคุณภาพดีำยิ่งขัึ�นและช่วยให้ปัญญาเขั้าใจในสรรพสิ่งอย่าง 
แจ่มแจ้ง บริสุทธิ� บริบูรณ์ ผู้่องใส194 สาระสำาคัญและเป้าหมายขัองศีีล ไดำ้แก่ 
ทำาใหดั้ำบทุกขัไ์ด้ำตามลำาดัำบดัำงในกิมัตถิยสตูร ได้ำกล่าวถง่สาระสำาคัญขัองกศุีลศีลี 
ว่าสามารถเป็นเหตุให้ดัำบทุกขั์ได้ำ มีกระบวนการดัำงต่อไปนี� 1) กุศีลศีีล  
(ศีลีทีเ่ป็นกศุีล) เป็นเหตใุหเ้กดิำ อวปิฏสิาร (ความไม่เด่ำอดำรอ้นใจ) 2) อวปิปฏสิาร 
เป็นเหตุให้เกิดำปราโมทย์ 3) ปราโมทย์ เป็นเหตุให้เกิดำปีติ 4) ปีติ เป็นเหตุ
ให้เกิดำปัสสัทธิ 5) ปัสสัทธิ เป็นเหตุให้เกิดำสุขั 6) สุขั เป็นเหตุให้เกิดำสมาธิ  
7) สมาธ ิเป็นเหตใุหเ้กดิำยถาภูตญาณทัสสนะ 8) ยถาภูตญาณทัสสนะ เป็นเหตุ
ให้เกิดำนิพพิทาและวิราคะ 9) นิพพิทา และวิราคะ เป็นเหตุให้เกิดำวิมุตติญาณ

192 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 7/147.
193 ขุ้.สำุ. (ไทย) 25/333/137
194 ท่.ปา. (ไทย) 11/305/272.
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ทัสสนะ 10) วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นธรรมสูงสุดำ195

 ในทีฆ์นิกายมหาวรรค ไดำ้แสดำงคุณค่าขัองศีีลที่เป็นพ่�นฐานขัอง 
กัลยาณชนทั่วไป ม ี5 ประการ คอ่ 1) มโีภคทรัพย์มาก เพราะความไมป่ระมาท  
2) มชีือ่เสียงดีำ 3) เข้ัาสูส่งัคมใดำกก็ลา้หาญไม่หว่ันเกรง 4) มสีตไิม่หลงทำากาละ 
(ตายอย่างมีสติ) 5) เม่่อถ่งคราวสิ�นชีวิตแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์196 ในพระ
สูตรเดีำยวกันนั�น ก็ไดำ้แสดำงโทษ หรือ ผู้ลกระทบเสียหายที่เกิดำแก่ปัจเจกชน 
ผูู้ฝ้่า่ฝ่น้ หรอื ลว่งละเมดิำศีลีขัองตน ไว้ 5 ประการค่อ 1) เส่อ่มจากโภคทรัพยท์กุ
อยา่ง เพราะความประมาท 2) เส่อ่มชือ่เสยีง คนไม่นบัถอ่ ไม่ยกยอ่งหวาดำหวัน่  
3) ไม่กล้าหาญเม่อ่เขัา้สูส่มาคมผูู้ดี้ำ กลุ่มบณัฑติ 4) ขัาดำสตทิำากาละ (ตายอยา่ง
ไมม่สีต)ิ 5) เม่่อสิ�นชวีติแลว้ ยอ่มจะตอ้งไปสูอ่บายภูมค่ิอ ทคุต ิวนิบิาต นรก197 

 เม่อ่ทราบทั�งฝ่า่ยดำค่ีอ คณุคา่ขัองศีลีและฝ่า่ยชัว่ค่อ โทษทีจ่ะตดิำตามมา
เม่่อทศุีลีแล้ว พ่งพฒันาตนเองใหเ้ปน็คนมศีีลี มจีติสำานก่อยูใ่นใจขัองตนวา่ การ
เกิดำเป็นมนุษย์นี�ยากแสนยากหนอ เราควรทำาความดำี โดำยการรักษากาย และ
วาจา ขัองเราใหป้กตสิขุั เพราะศีลีโดำยอรรถ หมายถง่ ปกติ เยน็ หนัก198  ดำงันั�น 
จงึควรเป็นคนมีปกตไิมเ่บียดำเบียนคนอ่่นค่อ ไม่ทำาบาปทางกายและวาจา และใจ 
เพราะศีลีรกัษาตวัเรา และมีศีลีแล้วทำาให้หนักแน่นในกุศีลธรรมทั�งปวงตามลำาดัำบ
 สรปุวา่ ศีลีสิกขัาตอ่การเสริมสร้างสขุัภาวะเชงิพทุธด้ำานศีก่ษาสงเคราะห์  
โดำยศีลีเป็นสิง่ทีค่วบคุมการกระทำาตลอดำจนถอ้ยคำาทีพู่ดำออกไปไม่ใหเ้กดิำปัญหา
แก่ตนเอง และแก่ผูู้้อ่น่  ดำงันั�น จึงไมค่วรประมาทว่า ศีีล เปน็เพียงการควบคมุ
ทางกาย วาจา เทา่นั�น แตย่งัสง่ผู้ลทางดำา้นจติใจ และสตปิญัญาขัองคนเราอกี
ดำ้วย เม่่อฝ่ึกฝ่นพัฒนาตนไดำ้แล้ว

195 อง.เอกาทสำก. (ไทย) 24/1/1–3.
196 ท่.ม. (บาลี) 10/80/102.
197 ท่.ม. (บาลี) 10/79/101.
198 พระธรรมธรีราชมหามุน ี(โชดำก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสัำสำนาญาณโสำภณ, พมิพ์ครั�งที ่3, (กรุงเทพมหานคร 
: ศีรีอนันต์การพิมพ์, 2546), หน้า 74 – 75.
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 (2) จำิตสำิกข้า (Mental Training) 

 จติสกิขัาตอ่การเสรมิสรา้งสขุัภาวะเชงิพทุธดำา้นศีก่ษาสงเคราะห ์สมาธิ
เป็นเรื่องขัองการฝ่ึกฝ่นอบรมจิตใจ และเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง 
ตั�งมั่น และทำาให้มีคุณภาพทางจิตใจที่ดำีขัึ�น สมาธิสามารถประพฤติปฏิบัติไดำ้ 
ทั�งเพ่่อประโยชนต์อ่ความมีชวีติทีอ่ยูเ่ป็นสขุัขัองคนทัว่ไป และยงัเป็นการปฏิบตัิ
เพ่่อนำาไปสู่ความหลุดำพ้นสำาหรับบรรพชิตอีกดำ้วย แต่อย่างไรก็ตาม สมาธิถ่อ
เป็นเรื่องสากลกล่าวค่อ ทุกคนสามารถปฏิบัติสมาธิไดำ้ไม่ว่าชาติ ศีาสนาใดำ 
ทั�งนี�การฝึ่กสมาธิจะเน้นให้ความสำาคัญขัองการลงม่อปฏิบัติด้ำวยตนเองซ่ึึ่งจะ
ทำาให้เกิดำประสบการณ์ตรงจึงมีผู้ลต่อการพัฒนามนุษย์ในระดำับล่ก 
 สมาธิ ค่อ อาการที่ใจตั�งม่ันอยู่ในอารมณ์เดำียว อย่างต่อเน่่อง หรือ 
อาการที่ใจหยุดำนิ่งแน่วแน่ ไม่ซึ่ัดำส่ายไปมา เป็นอาการที่ใจสงบรวมเป็นหน่่ง
แนว่แน ่มแีตค่วามบรสิทุธิ�ผู้อ่งใส สวา่งไสวผู้ดุำขัึ�นในใจ จนกระทัง่สามารถเหน็
ความบริสุทธิ�นั�นด้ำวยใจตนเอง อันจะก่อให้เกิดำทั�งกำาลังใจ กำาลังขัวัญ กำาลัง
ปัญญา และความสุขัแก่ผูู้้ปฏิบัติในเวลาเดำียวกัน199

 สมาธิ แปลว่า ตั�งใจมั่น ทรงจิตไว้โดำยชอบ มี 5 อย่าง ค่อ 1) สมาธิ 1 
ไดำ้แก่ เอกัคคตาสมาธิ 2) สมาธิ 2 ไดำ้แก่ โลกิยสมาธิ และ โลกุตตรสมาธิ 
3) สมาธิ 3 ไดำ้แก่ ขัณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ 4) สมาธิ 4 
ไดำ้แก่ ทิฏฐธัมมสุขัวิหารสมาธิ ญาณทัสสนสมาธิ สติสัมปชัญญ 5) สมาธิ และ
อาสวักขัยสมาธิ 6) สมาธิ 5 ไดำ้แก่ สุขัสมาธิ สันตสมาธิ อริยสมาธิ นิรามิส
สมาธิ อกาปุริสสมาธิ 7) สมาธิ ไดำ้แก่ สมาธิขัองมหาบุรุษ200 ดำังนั�น สมาธิ
เป็นเรื่องขัองการฝ่ึกฝ่นอบรมจิตใจ และเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง  
ตั�งม่ัน และทำาใหม้คีณุภาพทางจิตใจทีด่ำขีัึ�น ซึ่ึง่ในทางพระพทุธศีาสนานั�น สมาธิ
199 พระภาวนาวิริยคุณ (เผู้ดำ็จ ทัตตชีโว), พัระแท�, (ปทุมธานี : โรงพิมพ์วัดำพระธรรมกาย, 2545), 
หน้า 210.
200 พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดำก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสัำสำนาญาณโสำภณ, พมิพค์รั�งที ่3, กรุงเทพมหานคร 
: บจก. ศีรีอนันต์การพิมพ์, 2546), หน้า 123.
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สามารถประพฤติปฏิบัติไดำ้ ทั�งเพ่่อประโยชน์ต่อความมีชีวิตที่อยู่เป็นสุขัใน 
เพศีภาวะขัองผูู้้ทีย่งัครองเรือน และยงัเป็นการปฏบิตัเิพ่อ่นำาไปสูค่วามหลุดำพน้
สำาหรับผูู้้ที่เป็นนักบวชอีกดำ้วย
 สมาธิที่เขั้าถ่งระดัำบจิตตวิสุทธิ มี 3 ประเภทค่อ 1) อุปจารสมาธิ  
(Access concentration) สมาธิใกล้ฌิาน, สมาธิใกล้จะแนบแน่น เป็นสมาธิ
ชัว่ครู ่ชัว่ขัณะหน่่ง เป็นสมาธขิัั�นตน้ทีบุ่คคลทัว่ไป ใช้ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ
งานประจำาวัน 2) อปัปนาสมาธ ิ(Attainment Concentration) สมาธแินบแนน่ 
สมาธิท่ีตั�งไดำ้นานหน่อย ใกล้ที่จะไดำ้ฌิาน เกิดำนิมิตต่างๆ เช่นเห็นแสงสว่าง
อยู่ระยะหน่่ง 3) ขัณิกสมาธิ (Momentary Concentration) สมาธิชั่วขัณะ  
สมาธิแน่วแน่ถ่งฌิาน เป็นการทำาสมาธิขัั�นสูงสุดำ สมาธิสองประการแรกค่อ 
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ทำาให้เกิดำสมาธิอย่างล่กเป็นฌิาน ส่วนขัณิก
สมาธิเหมาะกับผูู้้เจริญวิปัสสนาโดำยตรง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อุปจารสมาธิ  
เป็นสมาธิที่อยู่ในขัั�นมหากุศีล หากแต่มีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ทั�งนิวรณ์ 
ต่างๆ ก็สงบเงียบ ดำังนั�นผูู้้ที่เขั้าถ่ง อุปจารสมาธินี�จึงเรียกว่า ไดำ้อุปจารฌิาน  
อปัปนาสมาธ ิเป็นสมาธทิีอ่ยูใ่นขัั�นมหคัคตกศุีล มปีฏภิาคนมิิตเป็นอารมณด้์ำวย 
นวิรณต์า่งๆ กถ็กูปหาณเป็นวกิขัมัภนปหาณด้ำวย องคฌ์ิานทั�งหลายเกดิำมีกำาลัง
แล้ว เพราะองค์ฌิานทั�งหลายเกิดำมีกำาลังเม่่ออัปปนาสมาธิเกิดำขัึ�นแล้ว จิตตัดำ
ภวงัคว์าระเดำยีวแลว้ยอ่มตั�งอยูค่่อเป็นไปตามทางกศุีลชวนะโดำยลำาดัำบตลอดำทั�ง
ค่นทั�งวนั เปรยีบเหม่อนบรุษุผูู้ม้กีำาลังแขัง็แรงลุกขัึ�นจากทีน่ัง่แลว้ พ่งยน่อยูท่ั�ง
วนั201 ดำงัในคมัภรีว์สิทุธมิรรคกลา่วถง่ความสำาคัญขัองสมาธวิา่ “ภกิษเุปน็คนมี
ปัญญา ดำำารงอยู่ในศีีลแล้ว มีความเพียร มีความเฉลียวฉลาดำ เม่่อไดำ้เจริญจิต 
(สมาธิ) และปัญญา (วิปัสสนา) แล้ว จะสามารถสะสางรกชัฏนี�ไดำ้”202 คาถานี� 
201 พระโสภณมหาเถระ (มหาสสียาดำอ), วปิสัำสำนานยั เลม่ 1, แปลโดำยพระคันธสาราภวิงศี,์(นครปฐม 
: ห้างหุ้นส่วนจำากัดำ ซึ่ีเอไอ เซึ่็นเตอร์ จำากัดำ, 2548), หน้า 59.
202 สมเดำ็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) แปลและเรียบเรียง, คัมภ่ร์วิสำุทธิิมรรค, พิมพ์ครั�ง
ที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพลส จำากัดำ, 2554), หน้า 1.



170 |

กลา่วถง่ขัั�นตอนการปฏบิตักิค่็อ ตอ้งรักษาศีลีใหบ้รสิทุธกิอ่นแล้วจงึคอ่ยเจริญ
สมาธิวิปัสสนาเป็นขัั�นตอนการปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าไดำ้ตรัสยำ�ากับภิกษุทั�ง
หลายเม่อ่จวนจะดัำบขันัธปรนิพิพานว่า “สมาธทิีอ่บรมดำว้ยศีลี ยอ่มมผีู้ลานสิงส์
มาก ปัญญาทีอ่บรมด้ำวยสมาธ ิยอ่มมีผู้ลานสิงสม์าก จติทีอ่บรมด้ำวยสมาธิยอ่ม
หลุดำพ้น จากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ”203

 ศีีลจัดำว่าเป็นเบ่�องต้น ต้องรักษาศีีลให้บริบูรณ์ก่อนจึงค่อยบำาเพ็ญ
สมาธิและปัญญาเป็นลำาดัำบ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านได้ำเน้นเรื่องการบำาเพ็ญ
ให้บริบูรณ์มาก ทั�งยกตัวอย่างภิกษุผูู้้บำาเพ็ญศีีลอย่างบริบูรณ์สำารวมใน 
ปาติโมกขัสังวรแล้วจึงเริ่มบำาเพ็ญสมาธิ ในเรื่องนี�ถ่อไดำ้ว่าวางขัั�นตอนการ
บำาเพ็ญศีีลสมาธิในภิกขัุสูตรว่า

  “ภิกษุ เธอจงชำาระเบ่�องต้นแห่งกุศีลธรรมทั�งหลาย อะไรเป็น 
 เบ่�องต้นแห่งกุศีลธรรมทั�งหลาย  ภิกษุในกรณีนี�  เธอจงสำารวมในปาต ิ
 โมกขัสังวร มีอาจารสมบูรณ์ เที่ยวไปมาหาสู่ในสถานที่ไม่ต้องห้าม  
 (อาจารโคจรสมปฺนโฺน) โทษเลก็ๆ นอ้ยๆ กเ็หน็เปน็ขัองทีน่า่กลวั ตั�งใจ 
 ศี่กษาสำาเหนียกสิกขัาบททั�งหลาย ภิกษุ เพราะเธอทำาได้ำอย่างนี�แล้ว   
 ต่อแต่นั�น เธอพ่งอาศีัยศีีล ตั�งมั่นในศีีลแล้วจงเจริญสติปัฏฐาน 4”204

 สรปุวา่ หากพิจารณาถง่เหตใุกลท้ีส่ดุำขัองสมาธซิึ่ึง่ค่อความสขุั ความสขุั
นี�เป็นความสุขัในฌิานและเม่่อพิจารณาประกอบกับองค์อ่่นๆ ขัองฌิาน ย่อม
แสดำงให้เห็นถ่งคุณภาพขัองความสุขันั�น กล่าวค่อ ความสุขัที่ประกอบกับองค์
ฌิานที่แตกต่างย่อมแสดำงถ่งคุณภาพขัองความสุขัที่แตกต่าง แม้ในฌิานขัั�นที่ 
5 อเุบกขัาจะเขัา้มาแทนทีค่วามสขุักย็งัสามารถแสดำงใหเ้หน็ได้ำถง่คุณภาพขัอง
ความสุขัขัั�นสูงสุดำที่ไม่ปรากฏตัวตน โดำยที่ไม่ใช่ความทุกขั์
203 ท่.ม. (ไทย) 10/142/89.
204 สำำ.ม. (ไทย) 19/369/213. 
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 (3) ปัญญาสำิกข้า (Wisdom Training) ต่อการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะ

เชิงพัุทธิด�านศึึกษาสำงเคราะห์

 พระพทุธศีาสนาเนน้หลกัขัองปัญญาค่อ มทีั�งปัญญาทีเ่ป็นโลกยิะสำาหรบั
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ำ และปัญญาที่เป็นโลกุตระ ซึ่ึ่งเกิดำจาก
การฝ่ึกอบรมด้ำานสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปัญญาชนิดำนี�เป็น
ปัญญาทีบ่ริสทุธิ� ปัญญาทั�งหมดำมุ่งเนน้เป็นเครือ่งม่อนำาไปสูก่ารแก้ปัญหาทัว่ไป 
และเพ่่อพ้นจากกิเลสและความทุกขั์ระดัำบต่างๆ ซ่ึึ่งเป็นจุดำมุ่งหมายสูงสุดำใน 
พระพุทธศีาสนา เพราะอาศีัยปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งในสัจธรรมตามความ
เป็นจริง แม้พระพุทธเจ้าได้ำบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องอาศีัย
ปัญญาเป็นเครือ่งนำาพาไปสูจุ่ดำมุ่งหมายด้ำวยเหม่อนกัน ดำงัทีพ่ระพุทธองคต์รสั
สรรเสริญคุณประโยชน์ขัองปัญญาไว้ว่า “แสงสว่างเสมอดำ้วยปัญญาไม่มี”205  
ในคัมภีร์ขัุททกนิกาย มีพุทธพจน์ตรัสถ่งปัญญาไว้ว่า
 
  “1) เม่่อใดำ บุคคลพิจารณาดำ้วยปัญญาว่า สังขัารทั�งปวงไม่ 
 เที่ยง เม่่อนั�นเขัาย่อม เบ่่อหน่ายในทุกขั์ นี�เป็นทางแห่งความหมดำจดำ  
 2) เม่่อใดำ บคุคลพิจารณาด้ำวยปญัญาว่า สงัขัารทั�งปวงทุกขั ์เม่่อนั�นเขัา 
 ย่อมเบ่่อหน่ายในทุกขั์ นี�เป็นทางแห่งความหมดำจดำ 3) เม่่อใดำ บุคคล 
 พิจารณาดำ้วยปัญญาว่า ธรรมทั�งปวงเป็นอนัตตา เม่่อนั�น เขัาย่อมเบ่่อ 
 หน่ายในทุกขั์ นี�เป็นทางแห่งความหมดำจดำ”206

 ยังมีพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “ปราชญ์ผูู้้รู้ทั�งหลาย กล่าวว่า ชีวิตขัองผูู้้
เป็นอยู่ดำ้วยปัญญาประเสริฐสุดำ”207 ฉะนั�น ปัญญาจึงจัดำว่า เป็นธรรมะที่สำาคัญ  

205 สำำ.สำ. (ไทย) 15/28/6.
206 ขุ้.เถร. (ไทย) 26/383/126.
207 ขุ้.สำุ. (ไทย) 25/12/10. 
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ทีค่วรพัฒนาใหเ้จรญิขัึ�นในใจ ทีมี่ความสำาคัญมากสำาหรบัการคดิำดีำ และสำาหรบั
การทำาความดำี อันจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับชีวิต
 ปัญญา มีความหมายกว้าง ปัญญาเป็นคุณธรรมที่สำาคัญมากเพราะ
ปัญญาช่วยในเรือ่งการใชช้วีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมอย่างสันต ิชว่ยเป็นแสงสว่าง
สอ่งนำาทางใหพ้บกบัความสำาเร็จ แตท่ีส่ำาคญัปญัญาเปน็เครือ่งม่อทีจ่ะนำาพาไป
สูค่วามพน้ทกุขั ์ในคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ไดำก้ลา่วถง่ความหมายขัองปัญญาไวใ้น
ที่ต่างๆ ดำังนี�
 ปัญญา ตามความหมายในพระไตรปิฎก หมายถ่ง วิปัสสนาปัญญา ที่รู้
แจ้งรู้ชัดำ ซึ่ึ่งสภาวะปกติแห่งรูปธรรมนามธรรม อันเป็นอนิจจัง ทุกขััง อนัตตา 
อยู่โดำยปกติตามธรรมดำานั่นเอง208 ปัญญา หมายถ่ง ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัดำ 
ความวิจัย ความเล่อกเฟื้้น ความสอดำส่องธรรม ความกำาหนดำหมาย ความ
เขั้าไปกำาหนดำความเขั้าไปกำาหนดำเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาดำ ภาวะที่รู้
ละเอียดำความรูอ้ย่างแจ่มแจ้ง ความคิดำค้น ความใคร่ครวญ ปัญญาดุำจแผู้น่ดำนิ
ปัญญาเครื่องทำาลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำาทาง ปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้
ดำี ปัญญาดำุจปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาดำุจศีัสตรา ปัญญา
ดำุจปราสาท ความสว่างค่อปัญญา ปัญญาดำุจดำวงประทีป ปัญญาดำุจดำวงแก้ว 
ความไมห่ลงงมงาย ความเล่อกเฟื้น้ธรรม209 ในอรรถกถา หมายถง่ ปัญญาเป็น
เครื่องพิจารณาเฟื้้นในการดำับทุกขั์ไดำ2้10 ตามความหมายในคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
วิสุทธิมรรค หมายถ่ง การทำาวิปัสสนามรรคปัญญาให้เกิดำขัึ�น อันมีผู้ลมาจาก
การทำาลายกิเลสต่างๆ ให้สิ�นไป, การไดำ้เสวยรสขัองความเป็นพระอริยบุคคล, 
การสามารถเขั้านิโรธสมาบัติไดำ้, และสำาเร็จความเป็นอาหุไนยบุคคล211  

208 วิ.ม. (ไทย) 4/70/40.
209 ขุ้.ม. (ไทย) 29/10/54.
210 ม.ม. (ไทย) 13 /201-206/239-244.
211 องฺ.เอกก. (ไทย) 20/187/25. 
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 พุทธทาสภิกขัุ ไดำ้อธิบายอีกว่า ปัญญา หมายถ่ง การฝ่ึกฝ่นอบรม เพ่่อ
ทำาให้เกิดำความรู้ความเขั้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ถ่งที่สุดำ ในสิ่งทั�งปวงตาม
ความเป็นจริง คนเราโดำยปกติไม่สามารถรู้สิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็น
จริงไดำ้ค่อมักรู้ตามความเขั้าใจขัองตนเอง หรือตามที่สมมติกัน จึงไม่ใช่ความ
รู้ตามความเป็นจริง ดำ้วยเหตุนี� ปัญญาเป็นอีกส่วนหน่่งสุดำท้ายสำาหรับฝ่ึกฝ่น
อบรมจิตใจให้เกิดำความรู้แจ้ง ในสิ่งทั�งหลายตามความเป็นจริงไดำ้ จิตที่รู้แจ้ง
เห็นสิ่งทั�งหลายทั�งปวงตามความเป็นจริง ไม่มีอะไรชัดำแจ้งไปยิ่งกว่า ความรู ้
แจ้งที่เกิดำมาจากปัญญา จิตที่เขั้าถ่งความว่างปราศีจากกิเลสตัณหา เป็นจิต
ที่ประกอบดำ้วยปัญญาอย่างยิ่ง จิตที่เขั้าถ่งความว่างจากกิเลสอย่างยิ่งค่อ  
จติทีเ่ขัา้ถง่พระนิพพาน ดำงันั�น ปัญญาท่ีสงูสดุำในทางพระพทุธศีาสนาค่อ ปัญญา
รู้แจ้งพระนิพพาน (โลกุตตรปัญญา)212

 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุโต) ไดำใ้หค้วามหมายขัองคำาว่า ปัญญา ไว้วา่ 
คำาว่า ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ หมายถ่ง ความรู้ทั่ว ความรู้ชัดำค่อรู้ 
ทัว่ถง่ ความจริง หรอืรูต้รงตามความเป็นจรงิ ทา่นอธบิายขัยายความกนัออกไป
ต่างๆ เช่นว่า รู้เหตุรู้ผู้ล รู้ดำีรู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผู้ิดำ รู้ควรรู้ไม่ควร รู้คุณรู้โทษ รู้ประโยชน์ 
ไม่ใช่ประโยชน์ รู้เท่าทันสังขัาร รู้องค์ประกอบ รู้เหตุปัจจัย รู้ที่ไปที่มา รู้ความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั�งหลาย รู้ตามความเป็นจริง รู้ถ่องแท้ รู้เขั้าใจสภาวะ รู้คิดำ  
รู้พินิจพิจารณา รู้วินิจฉัย รู้วิธีที่จะจัดำแจงจัดำการหรือดำำาเนินการอย่างไร หาก
แปลกันอย่างง่ายๆ พ่�นๆ ปัญญาค่อความเขั้าใจ หมายถ่ง เขั้าใจถูก เขั้าใจชัดำ 
หรือเขั้าใจถ่องแท้ เป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหา ดำังนั�น ปัญญา
จึงเป็นเหม่อนตัวช่วยชี�นำาทางจิตใจขัองคนเราให้เดำินถูกทาง213

212 พุทธทาสภิกขัุ, ค้่มือมนุษย์ : ฉบับสำมบ้รณ์, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์ธรรมสภา, 2534.), 
หน้า 28.
213 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พัุทธิธิรรม : ฉบับข้ยายความ, หน้า 22-23.  
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 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต) ได้ำอธิบายความหมายขัองคำาว่า 
ปัญญาไว้ว่า ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ เป็นความหมายขัองตัวหนังส่อ แท้ที่
จริงปัญญานั�นเป็นความรู้รอบและรู้ล่กค่อ ความรู้ 3 มิติ มีความกว้าง มีความ
ยาว มคีวามหนา ทีว่่ารูร้อบค่อ มคีวามกว้างและมีความยาว เป็นความรูท้ีเ่ป็น
ระบบตอ่เน่อ่งโยงใยกนั ไมใ่ชค้วามรูเ้ปน็จดุำ เฉพาะเรือ่ง หากวา่นกัเรยีนมคีวาม
จดำจำาในเรื่องที่ตนเรียนเฉพาะเรื่อง ขั้อนี�ท่านเรียกว่า สัญญา แปลว่า ความจำา
ไดำ้หมายรู้ จำาไดำ้เป็นเรื่องๆ ไม่โยงไปเป็นระบบ ไม่เห็นเหตุไม่เห็นผู้ล ไม่เห็น
ความสัมพันธ์ใดำๆ เป็นความรู้เฉพาะจุดำ เหม่อนกับคนที่ดำูภาพจิ�กซึ่อว์ซึ่ึ่งแยก
กันเป็นส่วนๆ สัญญาเป็นความจำาที่เห็นภาพชิ�นส่วนแต่ละส่วน แต่ไม่สามารถ
เห็นภาพรวมว่า เม่่อเอาชิ�นส่วนมารวมกันนั�น จะเกิดำภาพใบหน้าคนหรือภาพ
อะไร ฉะนั�นที่เรียกว่าปัญญาค่อการมองภาพกว้างมองอย่างรู้เท่าและรู้ทัน  
รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไขั คำาว่า รู้เท่า หมายถ่ง รู้เท่าถ่งการณ์ เห็น
เหตุแล้วคาดำว่าผู้ลอะไรจะตามมา รู้ทันค่อรู้ว่าเกิดำปัญหาอะไรขัึ�น และแก้ไขัไดำ้
ฉับพลันทันทีนี�เป็นความรู้ระดำับปัญญา214 
 ปัญญา ความรอบรู้ มีอยู่ 2 ระดำับค่อ
 1) ระดัำบโลกิยปัญญา ปัญญาที่เกี่ยวกับทางโลก เป็นเรื่องขัองชาว
โลก ยังอยู่ในภพทั�ง 3 ค่อ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาที่ประกอบดำ้วย 
อาสวะกิเลส เป็นปัญญาที่ยังถูกร้อยรัดำดำ้วยกิเลสมีสังโยชน์ เป็นต้น คู่กับ 
โลกุตตรปัญญา
 2) ระดำับโลกุตตรปัญญา เป็นปัญญาที่เหน่อจากโลก เป็นปัญญาที่พ้น
วิสัยขัองโลก ไม่เน่่องในภพทั�ง 3 ค่อ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาที่
ประกอบดำ้วยโลกุตตรมรรคค่อ มรรค ผู้ล นิพพาน215

214 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต,”ปัญญากถา”, ในวิชาการเทศึนา, รวบรวมโดำย พระครูปลัดำ 
สวุฒันจรยิคุณ และคณะ, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ ์หจก.เอม่ีเทรดำดิำ�ง, 2544) : หนา้ 311–312.  
215 อภิ.สำงฺ. (ไทย) 34/911/344.
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 ในพระไตรปิฎก ไดำ้กล่าวถ่งเรื่องบ่อเกิดำขัองปัญญาไว้ 3 ประการค่อ
 (1) สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดำจากการฟื้ัง216 ไดำ้แก่ ปัญญาที่เกิดำจาก
การฟื้ังมาจากผูู้้อ่่น เช่น การศี่กษาเล่าเรียนจากครู จากการอ่านหนังส่อ จาก
การฟัื้งบรรยายในการทัศีนศีก่ษา ปัญญาประเภทนี� มกีารพยายามแสวงหากนั
มากในปัจจุบัน เพ่่อให้เกิดำมีขัึ�นแก่คนในประเทศีชาติขัองตน มีปรากฏให้เห็น
ไดำ้ทั่วไปทั�งโลก เห็นไดำจ้ากการสร้างสถาบันการศี่กษาในระดำบัต่างๆ ในแต่ละ
ชาตมิากขัึ�น มกีารผู้ลิตหนงัสอ่ตำาราเรยีน ตลอดำถง่การจัดำใหมี้โสตทศัีนศีก่ษา
โสตทัศีนูปกรณ์ขัึ�นมากมาย ดำังนั�น สุตมยปัญญา จึงมีความสำาคัญมากต่อ
การพัฒนาตนเอง และสังคมชาติ ผูู้้มีปัญญาประเภทนี� เม่่อไดำ้รับการศี่กษาดำี  
จนจบปรญิญาในระดำบัต่างๆ แลว้ สามารถนำามาเป็นเครือ่งม่อในการแสวงหา 
ปัจจยัสีเ่อาไปประกอบอาชพี เอาปัญญาระดัำบนี�มาแก้ปัญหาเรือ่งการดำำารงชวิีต  
แกป้ญัหาสงัคมประเทศีชาต ิตลอดำถง่เอาไปสมัครงานเป็นราชการทหาร - ตำารวจ 
เป็นครูอาจารย์ เพ่่อแก้ไขัปัญหาเรื่องปากท้อง และป้องกันเหตุร้ายทั�งหลายที่
มีอยู่รอบตัวเรา มนุษย์มีความจำาเป็นที่ต้องแสวงหาปัญญาชนิดำนี� และเป็น
ปัญญาทีท่ำาใหเ้กดิำขัึ�นไดำไ้ม่ยากนักในสมัยปัจจบุนันี� ดำงัพทุธพจนท์ีว่า่ “ฟัื้งดำว้ยดีำ 
ย่อมไดำ้ปัญญา”217

 ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดำปัญญา ท่ีสำาคัญประการหน่่งค่อการศี่กษา ดำ้วยการ
คิดำ การฟื้ัง การศี่กษา การอ่าน การเขัียน แต่การฟื้ังนั�น ต้องตั�งใจฟื้ังดำ้วยดำี 
ดำ้วยจิตที่เป็นสมาธิ จึงจะเกิดำปัญญา แต่ถ้าฟื้ังดำ้วยจิตใจที่ฟืุ้้งซึ่่าน ไม่ตั�งใจฟื้ัง
อย่างจริงจัง ไม่ฟื้ังดำ้วยความเคารพ ฟื้ังดำ้วยความง่วงเหงาหาวนอน ปัญญา
ย่อมไม่เกิดำ ในทางพระพุทธศีาสนา ยกย่องบุคคลผูู้้มีสุตะค่อความรู้ที่ไดำ้รับมา
จากการฟัื้งมามาก จากแหล่งขัอ้มูลความรูท้ีมี่อยูภ่ายนอกตัวเราว่า เป็นบคุคล
ผูู้้คงแก่เรียน (เป็นพหูสูต) เช่น ผูู้้ที่มีความจดำจำาดำี เป็นผูู้้ทรงจำาพระไตรปิฎก

216 ท่.ปา. (ไทย) 11/228/271.   
217 สำำ.สำ. (ไทย) 15/845/213.
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ว่า “เป็นบุคคลที่ยอดำเยี่ยม”218 คุณสมบัติที่ทำาให้ควรได้ำชื่อว่าเป็นพหูสูต  
ผูู้้คงแก่เรียน ผูู้้มีความรู้มาก มีองค์ประกอบ 5 ประการค่อ 1) พหุสุตา  
ฟื้ังมากค่อได้ำเล่าเรียนสดำับฟื้ังไว้มาก 2) ธตา จำาได้ำค่อจับหลักหรือสาระได้ำ  
ทรงจำาความไดำ้แม่นยำา 3) วจสาปริจิตา คล่องปากค่อ ท่องบ่น หรือใช้พูดำอยู่ 
เสมอจนแคล่วคล่องชัดำเจน 4) มนสานุเปกขิัตา เพ่งขัึ�นใจค่อ ใส่ใจน่กคิดำ 
พิจารณาจนเจนใจ น่กถ่งครั�งใดำ ก็ปรากฏเน่�อความขัึ�นสว่างชัดำขัึ�นทันที  
5) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขับคิดำได้ำด้ำวยทฤษฎี หรือแทงตลอดำดีำด้ำวยทิฏฐิค่อ  
มีความเขั้าใจล่กซึึ่�ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้ำวยปัญญา ทั�งในแง่ความหมาย 
และเหตุผู้ล219 
 (2) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดำจากการคิดำพิจารณาหาเหตุผู้ลดำ้วย
ตนเอง220 บุคคลผูู้้ที่ไม่ไดำ้ฟัื้งมาจากผูู้้อ่่น ไม่ไดำ้อ่านจากหนังส่อตำาราเรียนใดำๆ 
หรอืไม่ไดำจ้ากแหลง่ค้นควา้ทีค่นอ่่นทำาขัึ�น แตไ่ดำส้รา้งปัญญาขัองตนใหเ้กดิำมีขัึ�น 
ดำ้วยการคิดำค้นทดำลองหาเหตุผู้ลดำ้วยตนเอง จนเกิดำปัญญารู้ชัดำในเรื่องนั�นขัึ�น 
อยา่งเชน่ทีน่กัวิทยาศีาสตร์ได้ำคน้คดิำสิง่ประดิำษฐ์ใหม่ๆ ขัึ�นมาเป็นจำานวนมากใน
ยคุปัจจบัุน เพราะอาศียัจินตามยปัญญา ปัญญาชนิดำนี� ในทางพระพุทธศีาสนา
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ การทำาไว้ในใจโดำยอุบายแยบคายค่อการใช้ความคิดำ
ใหถู้กวธิ ีการมองเหน็สิง่ทั�งหลายดำว้ยการพจิารณาคน้ควา้ การแสวงหาเหตผุู้ล
ตลอดำสายตั�งแตต่น้จนปลาย การแยกแยะวเิคราะหด์ำว้ยความคดิำทีเ่ป็นระเบยีบ 
โดำยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั�น หรือเห็นปัญหานั�นตามสภาวะที่เป็นจริง ตามความ
สมัพันธแ์ห่งเหตปัุจจยั และยงัมสีถาบนัวจิยัค้นควา้ในเรือ่งตา่งๆ ในสถานศีก่ษา 
ทางวิทยาศีาสตร์เป็นจำานวนมากในปัจจุบัน กำาลังสร้างปัญญานี�ให้เกิดำขัึ�น  

218 จอม บุญตาเพศี ป., พัุทธิวิธิีเทศึนา, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์อุดำมศี่กษา,2501), หน้า 
669-688.  
219 อง.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/87/84.  
220 ท่.ปา. (ไทย) 11/228/271.
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ซึ่ึ่งพบเห็นไดำ้โดำยทั่วไป ดำังพุทธพจน์ที่ว่า “ปัญญา ย่อมมีแก่ผูู้้เพ่งพินิจ”221 ผูู้้ที่
เพ่งพินิจค่อ การทำาใจให้เป็นสมาธิ เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดำปัญญา ถ้าจิตไม่เป็น
สมาธิ ปัญญาชนิดำก็ไม่สามารถเกิดำขัึ�นไดำ2้22 
 (3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดำจาก การฝ่ึกอบรม หรือปัญญาที่เกิดำ
แต่การฝ่ึกลงม่อปฏิบัต2ิ23 ปัญญานี�มีความจำาเป็นมากในทางพระพุทธศีาสนา 
โดำยเฉพาะการพ่่งตนเอง เพราะทำาให้ไดำ้ความสงบสุขัด้ำานจิตใจ จนถ่งความ
ดำบัทุกขัใ์นทีส่ดุำ ตอ้งอาศียัปญัญาทีเ่กิดำจากการเจรญิภาวนาซ่ึึ่งเป็นปัญญาเชงิ
ประจกัษ ์เปรยีบเหม่อนการทีเ่ราไปจบัไฟื้ แลว้กร็ูซ้ึ่ึ�งถง่ความรอ้นขัองมนั เพราะ
ไดำ้จับต้องด้ำวยตัวขัองเราเองจัดำเป็น ภาวนามยปัญญา การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานจนมีความคล่องแคล่วรู้ทันอารมณ์ทั�งที่น่าพอใจและที่ไม่น่าพอใจ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่จรมาสู่จิต ปัญญาระดำับนี�จะลดำและตัดำโลภ 
โกรธ หลง ในอารมณ์เหล่านั�น ผู้ลจากการลงม่อฝ่ึกปฏิบัติจนรู้แจ้งประจักษ์
ชัดำในสิ่งทั�งปวงตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั�งปวง ล้วนเกิดำขัึ�น ตั�งอยู่และดำับไป
ตามความเป็นจริงขัองกฎธรรมชาติ ไม่ย่ดำมั่นถ่อมั่นให้เกิดำทุกขั์ ดำังพุทธพจน์
ที่ว่า “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”224 โลกนั�นมี 2 ประการค่อ ประการแรก 
โลกภายนอกค่อแผู้่นดำิน และหมู่สัตว์, ประการที่สอง โลกภายในค่อ โลกแห่ง
จิตใจ เป็นการชี�ให้เห็นว่า ผูู้้ที่มีปัญญา แสงสว่างภายในจิตใจ สามารถมอง
เห็นถ่งสัจธรรม มองเห็นความม่ดำค่ออวิชชา และโมหะไดำ้ ปัญญาจึงเป็นแสง
สว่างในโลกแห่งจิตใจ สามารถส่องสว่างเห็นเหตุผู้ล ส่องนำาทางดำำาเนินชีวิต
ตามแนวทางอริยมรรคไดำ้อย่างถูกต้อง ควรหันมาเจริญวิปสสนาภาวนาเพ่่อ
ใหเ้กดิำปัญญากันใหม้าก เพราะว่าเม่่อชวีติขัองเราเกิดำปัญญาขัึ�นแลว้ จะทำาใหมี้
ความสงบสุขัทั�งภายนอก และภายใน เป็นความสุขัทีส่งบเยน็ โดำยไมต่อ้งอาศัีย
221 ท่.ปา. (ไทย) 11/228/271.
222 จอม บุญตาเพศี ป., พัุทธิวิธิีเทศึนา, หน้า 669 - 688.
223 ท่.ปา. (ไทย) 11/228/271. 
224 สำำ.สำ. (ไทย) 15/80/85.  
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วัตถุสิ่งขัองใดำๆ ภายนอกร่างกายขัองเรา ดำังพุทธพจน์ที่ว่า “การไดำ้เฉพาะซึ่ึ่ง
ปัญญานำามาซึ่ึ่งความสุขั”225

 ปัญญา เป็นปัจจัยให้เกิดำความสงบสุขั การไดำ้ปัญญาเท่ากับไดำ้แก้ว
สารพัดำน่ก เป็นโลกุตตรปัญญา ฉะนั�น ปัญญาชนิดำนี�จึงมีอานิสงส์มากเป็น
เครื่องนำาพาชีวิตให้พบกับประโยชน์สูงสุดำค่อ พระนิพพาน จึงไม่จำาเป็นต้อง
กล่าวถ่งปัญญาที่จะนำาไปสู่ประโยชน์สุขั ที่เป็นโลกิยปัญญา ที่แสวงหาได้ำไม่
ยากนัก226

 ดัำงนั�น ปัญญาทุกระดำับดัำงที่กล่าวมาแล้วนี� ควรฝ่ึกเจริญให้เกิดำมีขัึ�น
ในตน ยิ่งมีมากเพียงใดำ ก็จะเป็นที่พ่่ง เป็นเครื่องม่ออำานวยความสะดำวกใน
การประกอบอาชีพ ในการแก้ปัญหา และป้องกันรักษาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ไม่ให้
เกดิำขัึ�นในชีวติ ในสงัคมท่ีตนอาศียัอยู ่จนกระทัง่ถง่ความดัำบทกุขัไ์ด้ำอยา่งสิ�นเชงิ 
ปัญญามีจุดำมุ่งหมายสำาคัญค่อ ความหลุดำพ้นจากกองทุกขั์ ผูู้้ที่บรรลุฌิาน  
เรียกว่าเจโตวิมุต ค่อการหลุดำพ้นดำ้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ส่วนผูู้้ที่บรรลุ
ปัญญา เรียกว่า ปัญญาวิมุต และผู้ลขัองการเจริญปัญญาโดำยอาศีัยฌิาน เป็น
บาทฐานนี�ทำาใหผูู้้ป้ฏบิตัไิดำร้บัความสามารถพเิศีษค่อ มฤีทธิ�ตา่งๆ เชน่ มหีทูพิย์ 
เป็นต้น ทั�งยังหลุดำพ้นจากกิเลสราคะ ทำาให้ล่วงพ้นภพต่างๆ ไดำ้
 ตัวอย่างไตรสิกขัาเพ่่อการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธดำ้านศี่กษา 
สงเคราะห์
 ในเขัตตสตูร สมยัพทุธกาล พระพทุธองคท์รงสง่เสรมิการอนรุกัษเ์ก่�อกลู
กับสิ่งแวดำล้อมขัองชาวนา โดำยตรัสว่า
  
  “ภิกษุทั�งหลาย ชาวนามีกิจที่ต้องทำาในเบ่�องต้น 3 ประการนี� 
 กจิทีต่อ้งทำาในเบ่�องตน้  3 ประการ ค่อ คหบดีำชาวนาในโลกนี�ในเบ่�องตน้ 

225 ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/33/33.  
226 จอม บุญตาเพศี ป., พัุทธิวิธิีเทศึนา, หน้า 669 - 688.   
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 1) ต้องไถคราดำนาให้เรียบร้อย  2) ต้องเพาะพ่ชลงไปตามกาลที่ควร  
 3) ต้องไขันำ�าเขั้าบ้าง ระบายนำ�าออกบ้างตามกาลที่ควร ชาวนามีกิจที ่
 ต้องทำาในเบ่�องต้น 3 ประการนี�ฉันใดำ ภิกษุก็ฉันนั�นเหม่อนกันมีกิจที ่
 ต้องทำาในเบ่�องต้น 3 ประการนี� กิจที่ต้องทำาในเบ่�องต้น 3 ประการ ค่อ  
 1) การสมาทานอธิสีลสิกขัา 2) การสมาทานอธิจิตตสิกขัา 3) การ 
 สมาทานอธิปัญญาสิกขัา ภิกษุมีกิจที่ต้องทำาในเบ่�องต้น 3 ประการนี�  
 ฉะนั�น เธอทั�งหลายพ่งสำาเหนียกอย่างนี�ว่า เราจักมีความพอใจอย่าง 
 ยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขัา เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการ 
 สมาทานอธิจิตตสิกขัา เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทาน 
 อธิปัญญาสิกขัา ภิกษุทั�งหลาย เธอทั�งหลายพ่งสำาเหนียกอย่างนี�”227 

 จากหลักธรรมขัองชาวนาในเขัตตสูตร โดำยหลักธรรม 3 ประการดำัง
ที่กล่าวมาย่อมทำาให้ประชาชนทั่วไปเขั้าถ่งหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่ง
สอนใหเ้หน็ในจรยิาวตัรขัองคนดำทีั�งหลายลว้นแตม่คีวามกตญัญูกูตเวททีั�งสิ�น 
ดำังเช่นที่พระองค์ไดำ้เป็นผูู้้มีความกตัญญููต่อธรรมชาติและไดำ้ทรงแสดำงความ
กตัญญููต่อธรรมชาติแวดำล้อม ตลอดำระยะเวลา 45 พรรษาขัองพระองค์ทรง
แสดำงใหเ้หน็ธรรมชาตแิละสภาพแวดำลอ้มเป็นปฏริปูเทศีค่อประเทศีทีเ่หมาะสม 
หาใช่แสดำงต่กรามบ้านช่องใหญ่โตเป็นประเทศีที่เหมาะสม ทรงแสดำงธรรม 
สอนวา่ธรรมชาตป่ิาไมเ้ป็นมติรทีดี่ำขัองมนุษย ์ทรงเปรยีบศีลี สมาธ ิปัญญากบั
ชาวนาที่ต้องไถคราดำนาให้เรียบร้อย ต้องเพาะพ่ชลงไปตามกาลที่ควร ต้องไขั 
นำ�าเขั้าบ้าง ระบายนำ�าออกบ้างตามกาลที่ควรขั้าวกล้าจึงจะให้ผู้ลผู้ลิตที่ดีำไดำ้
พระพุทธองค์ทรงส่งเสริมการอนรัุกษ์เก่�อกลูกับสิง่แวดำล้อมด้ำานศีก่ษาสงเคราะห์
ขัองชาวนาดำ้วยพระพุทธพจน์ว่า “บุคคลเอาคบเพลิงเขั้าไปจุดำในเรือนไม้อ้อ
หรือเรือนที่สร้างดำ้วยหญ้าแห้งกรอบ ไฟื้ก็พ่งได้ำช่องได้ำเชื�อติดำไฟื้เรือนนั�นใน 

227 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/84/310. 
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ทิศีตะวันออก ตะวันตก ทิศีทักษิณ โลกก็ติดำไฟื้ร้อนรุ่มไปทั่วโลก”228

 คำาสั่งสอนขัองพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้ชาวโลกรู้สำาเหนียกถ่งการ
เผู้าป่าละเมาะ ป่าไม้ ต้นไม้และสิ่งแวดำล้อมจะทำาให้เกิดำความร้อนรุ่มแก่โลก  
คำาสอนขัองพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นคำาสอนเม่่อสองพันกว่าปีมาแล้ว229 แต่เม่่อ
นอ้มนำามาคิดำตรกึตรองจะเหน็ความเป็นจรงิดำงัคำาสอนขัองพระพทุธองค ์ ทำาให้
เกิดำความเคารพและเล่่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งๆ ขัึ�นไปเพราะเป็นการแสดำง
ให้เห็นถ่งความเป็นสัพพัญญููขัองพระองค์ที่ไดำ้หยั่งรู้ดำ้วยพระสัพพัญญูุตญาณ  
ว่าถ้ามนุษย์ทั�งหลายเบียดำเบียนทำาลายสภาพแวดำล้อมดำ้วยการตัดำไม้ทำาลาย
ป่ากด็ำ ีดำว้ยการถางป่าทำาไรเ่ล่อ่นลอยกด็ำ ีดำว้ยการเผู้าป่ากด็ำ ีโดำยทีส่ดุำแมเ้พยีง
การเผู้ากระท่อมเรือนไม้ที่ทำาขัึ�นจากหญ้าฟื้างไม้อ้อซึ่ึ่งเราสร้างขัึ�นเองเพ่่อเป็น
ทีพั่กอาศียัชัว่คราวทีเ่กา่ทรุดำโทรม  ดำว้ยคิดำแคเ่พยีงหวังจะกำาจัดำขัยะก็ดีำ  ลว้น
เปน็การเบยีดำเบยีนธรรมชาตทิั�งสิ�น ในทีส่ดุำอาจกลายเปน็ปญัหาทำาลายโลกไดำ้  
 สรุปว่า ไตรสิกขัา 3 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธดำ้านศี่กษา 
สงเคราะห ์โดำยประชาชนทัว่ไปควรศีก่ษาชวิีตชาวนาทีพ่ระพทุธองคท์รงเปรยีบ 
วา่ เราตอ้งไถคราดำนาใหเ้รยีบรอ้ยเปรยีบเหม่อนเรามศีีลี เราตอ้งเพาะพ่ชลงไป 
ตามกาลที่ควร เปรียบเหม่อนเรามีสมาธิ เราต้องไขันำ�าเขั้าบ้าง ระบายนำ�าออก
บ้างตามกาลที่ควร เปรียบเหม่อนเรามีปัญญา   

 3.2.6 พัุทธิธิรรมด�านสำาธิารณสำงเคราะห์ (Social Welfare)

 หลักพุทธธรรมที่สามารถนำามาสังเคราะห์เพ่่อเสริมสร้างงานดำ้าน
สาธารณสงเคราะห์ ดำังนี�
 3.2.6.1 สำังคหวัตถุ 4 (Principle of Service)

 หลกัสงัคหวตัถุธรรมมเีป้าหมายตรงตอ่พนัธกจิดำา้นสาธารณสงเคราะห์ 

228 สำำ.สำฬา. (ไทย) 18/242/248. 
229 ท่.ม.อ. (บาลี) 70/66. 
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โดำยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำาเป็น ต้องอยู่ร่วมกันและมีการพ่่งพา
อาศัียกัน และการมารวมกันขัองคนหมู่มากก็มักจะนำาไปสู่ความคิดำเห็นที่ไม่
ตรงกันอันนำาไปสู่ความขััดำแย้งในเวลาต่อมา ดำังนั�นจึงจำาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ 
หรือหลักย่ดำเพ่่อให้คนในสังคมย่ดำถ่อและปฏิบัติเพ่่อให้เกิดำความถูกต้องเป็น
ธรรม และนำาความเจริญมาสู่สังคม หลักสังคหวัตถุ 4 ถ่อว่าเป็นหลักธรรม
อย่างหน่่งที่ช่วยสงเคราะห์ประสานชนหมู่มากให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขั 
ซึ่ึ่งในพระไตรปิฎกไดำ้กล่าวถ่งสังคหวัตถุไว้ว่า เป็นธรรมเครื่องย่ดำเหนี่ยวมี 4 
ประการค่อ 1) ทาน (การให้) 2) ปิยวาจา (วาจาเป็นท่ีรัก) 3) อัตถจริยา (การ
ประพฤติประโยชน์) 4) สมานัตตตา (การวางตนสมำ่าเสมอ)230 ธรรมเหล่านี� 
ชว่ยอุ้มชโูลกเหม่อนล่ิมสลกัทีย่ด่ำคมุรถซึ่ึง่แลน่ไปไวไ้ดำน้ั�น ถา้ไมพ่่งมธีรรมเหลา่นี� 
มารดำาหรือบิดำาก็ไม่พ่งได้ำการนับถ่อหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะ
บัณฑิตเล็งเห็นความสำาคัญขัองสังคหธรรมเหล่านี� ฉะนั�น บัณฑิตเหล่านั�น 
จึงถ่งความเป็นใหญ่และเป็นผูู้้น่าสรรเสริญ230 ดำังเช่นพระพุทธเจ้าได้ำทรง
บำาเพ็ญสังคหวัตถุตลอดำชีพจนทำาให้เกิดำความเจริญรุ่งเรืองทางจิตและสังคม
จนส่บทอดำมากระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี�ยังมีนักปราชญ์ได้ำให้ความหมายและ
ความสำาคัญดำังนี�
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดำ้ให้ทัศีนะเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า 
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักการสงเคราะห์ หรือเป็นธรรมเครื่องย่ดำเหนี่ยวจิตใจคน 
และประสานหมู่ชนไว้ในความสามคัค2ี32 พระธรรมโกศีาจารย์ (ประยูร ธมฺมจติโฺต) 
ไดำ้ให้ทัศีนะเก่ียวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า สังคหพละ แปลว่า กำาลังแห่งการ
สงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์ซ่ึึ่งเป็นธรรมที่สำาคัญมากสำาหรับนักบริหาร  
ผูู้้ทำางานให้สำาเร็จโดำยอาศีัยคนอ่่นถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์
230 องฺ.นวก. (ไทย) 23/5/439-441.   
231 องฺ.จำตุกฺก. (ไทย) 21/32/50-51. 
232 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธิรรมน้ญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 2543), 
หน้า 11. 
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ก็จะไม่มีคนมาช่วยทำางาน เม่่อไม่มีใครช่วยทำางานเขัาก็เป็นนักบริหารไม่ไดำ้ 
พระพทุธเจา้ทรงสอนหลกัการสรา้งมนษุยสมัพนัธไ์วเ้รยีกวา่สงัคหวตัถ ุหมายถง่ 
วิธีผูู้กใจคน พระพุทธองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้ำเพราะมีล่ิมสลักคอยตรึง
ส่วนประกอบต่างๆ ขัองรถม้าเขั้าดำ้วยกันฉันใดำ คนในสังคมก็ฉันนั�น ค่อทำา
หน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั�งหลายเขั้าดำ้วยกันลิ่มสลักดำังกล่าวนั�นค่อ  
สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูู้กใจเพ่่อนร่วมงาน และ ผูู้้ใต้บังคับบัญชาไว้
ไดำ้ ถ้ามีสังคหวัตถุ 4 ประการ233

  ฉะนั�น สังคหวัตถุ 4 จึงเป็นเครื่องม่อหรือหลักธรรมที่ช่วยประสานคน
หมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขั เป็นเครื่องช่วยขัจัดำความขััดำแย้งที่เกิดำ
ขัึ�น ทำาใหค้นอยูร่่วมกันดำว้ยความรัก สามารถนำาไปใช้ไดำต้ั�งแตร่ะดำบัครอบครัว
จนถง่ระดัำบสังคม เป็นธรรมอนัจะกอ่ใหเ้กดิำความผู้าสกุในหนว่ยงาน บา้นเม่อง 
และประเทศีชาตินั่นเอง ผูู้้วิจัยจะไดำ้นำาเสนอดำังต่อไปนี�
 1) ทาน (Charity) 

 โดำยธรรมชาติการให้ทานเป็นพิธีกรรมที่ผู้นวกอยู่กับประเพณีพิธีกรรม
ทางศีาสนา และขันบธรรมเนียม จารีตประเพณีทางสังคมจากคติความเชื่อ
อ่น่ๆ ซึ่ึง่แตล่ะทอ้งถิน่มคีตคิวามเชือ่ตา่งกนั แตโ่ดำยเน่�อหาสาระแลว้ ทานยอ่ม
มคีณุค่า และมีเป้าหมายร่วมกนั ตา่งกนัแตเ่พยีงเหตปัุจจยัทีม่าเทา่นั�น การให้
ทานจึงช่วยเสริมสร้างสุขัภาวะสาธารณสงเคราะห์ไดำ้เป็นอย่างดำี
 ในทานูปปปัตติสูตร พระองค์ตรัสเหตุที่ทำาให้คนให้ทาน เพราะเขัา
ปรารถนามนษุยส์มบตัสิวรรค์สมบตั ิพรหมสมบตั ิการทีเ่ขัาปรารถนาอยา่งนั�น
เพราะเขัาเห็นกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดำีผูู้้พรั่งพร้อมดำ้วยกามคุณ 5 ไดำ้ฟื้ังเรื่อง
สวรรค์ 6 ชั�นและพรหมชั�นสูงค่อ234 1) คนบางกลุ่มก็ให้ทานเพราะความกลัว

233 พระธรรมโกศีาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พัุทธิวิธิีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 26.
234 องฺ.ติก. (ไทย) 20/35/371-373.  
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เพราะหวังผู้ลตอบแทนทางดำ้านโลกธรรม 2) บางคนให้ทานเพราะน่กว่าเป็น
บุพการีชนค่อให้เพ่่อรักษาวงศี์ตระกูลดำั�งเดำิม 3) บางคนให้ทานเพราะต้องการ
เขัา้ถง่สคุตภิพ 4) บางคนให้ทานเพราะต้องการอบรมจติใหเ้บกิบาน 5) บางคน 
ให้ทานเพ่่อประดัำบปรุงแต่งจิต235 แต่อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาเหล่านี� 
จะสำาเร็จไดำ้ก็ด้ำวยจิตท่ีบริสุทธิ� แต่จิตอธิษฐานภาวนาที่น้อมไปเพ่่อสิ่งเหล่านี� 
จัดำว่ายังเป็นไปเพ่่อโลกียะสมบัติ   
 กล่าวโดำยสรุป เหตุแห่งการให้ทานมี 5 ระดำับ ค่อ 1) การให้เพราะ
ถ่งแก่อคติอย่างใดำอย่างหน่่งจัดำอยู่ในระดำับที่ไม่ดำีนัก 2) การให้ตามประเพณี
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติขัองวงศ์ีสกุล จัดำอยู่ในระดำับปานกลางแต่โอกาสที่จะ
ผู้ิดำพลาดำมีมากเน่่องจากเป็นการย่ดำถ่อตามประเพณี 3) เป็นการให้เพราะ
หวังสภาวะท่ีดำีขัึ�นหรืออุปธิอยู่ในระดำับกลาง 4) เป็นการให้เพราะเห็นว่าการ
ให้นั�นเป็นสิ่งที่ดำี ขั้อนี�จัดำอยู่ในเกณฑ์ดำี 5) เป็นการให้ทานในฝ่่ายดำีกว่าทุกขั้อ  
เพราะเป็นการให้ทานเพ่่อพัฒนาจิตใจ
 ส่วนลักษณะขัองการให้ หรือวิธีการให้ทานนั�น พระพุทธองค์ตรัสไว้ทั�ง
ในฝ่่ายดำีและในฝ่่ายที่ไม่ดำี ลักษณะและวิธีการให้ทานในฝ่่ายดำี ค่อ ทายกย่อม
ใหแ้ก่ผูู้ม้าสูถ่ิน่ขัองตน ผูู้เ้ตรยีมจะไป ใหท้านสมัยขัา้วแพง ให้ขัา้วใหม่แก่ผูู้มี้ศีลี 
และให้ผู้ลไม้ใหม่แก่ผูู้้มีศีีล236 วิธีการการให้โดำยเน้นที่ทายก ค่อให้โดำย
เคารพอ่อนน้อม ให้ดำ้วยม่อตนเอง ให้ขัองไม่เป็นเดำน เห็นผู้ลที่จะมาถ่งให2้37

ในสัปปุริสทาน พระองค์ทรงแสดำงลักษณะและวิธีการให้ทานโดำยแยกเป็นสิ่ง
ที่ให้ปฏิคาหกผูู้้รับทาน และเจตนาขัองทายกผูู้้ให้ทานรวมเป็น 8 ประการ  
1) ให้ขัองที่สะอาดำ 2) ให้ขัองประณีต 3) ให้เหมาะสมกับกาละ 4) ให้ขัอง
สมควรเป็นประโยชน์ 5) พิจารณาก่อนแล้วจึงให้เล่อกให้ในบุญเขัตที่ดำี 6) ให้

235 องฺ.อฏฺก. (ไทย) 23/33/269. 
236 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/36/45.
237 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/147/197.
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อย่างสมำ่าเสมอ เป็นนิจทาน 7) เม่่อให้ ทำาจิตให้ผู้่องใส 8) ครั�นให้แล้ว จิตใจ
เบิกบาน238

 ฉะนั�น สตับรุษุครั�นใหท้านดำว้ยศีรทัธาแลว้ยอ่มเป็นผูู้ม่ั้งค่ัง มทีรพัยม์าก 
มโีภคะมากและเป็นผูู้ม้รีปูสวยงาม นา่ดูำ นา่เล่่อมใส ประกอบดำว้ยผู้วิพรรณงาม
ยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั�นเผู้ล็ดำผู้ล (บังเกิดำขัึ�น) เป็นผูู้้มีบุตรภรรยา ทาส คนใช้หรือ
คนงาน เป็นผูู้้เชื่อฟื้ัง เงี่ยโสตลงสดำับคำาสั่งตั�งใจใคร่รู้ ในที่ที่ทานนั�นเผู้ล็ดำผู้ล 
ย่อมเป็นผูู้้มีความต้องการที่เกิดำขัึ�นตามกาลบริบูรณ์ ในที่ที่ทานนั�นเผู้ล็ดำผู้ล
เป็นผูู้้มีจิตน้อมไปเพ่่อบริโภคกามคุณ 5 สูงยิ่งขัึ�น ในที่ที่ทานนั�นเผู้ล็ดำผู้ล เป็น
ผูู้้มีโภคทรัพย์ไม่มีภยันตรายมาแต่ที่ไหนๆ ค่อ จากไฟื้ จากนำ�า จากพระราชา 
จากโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาทในที่ที่ทานนั�นเผู้ล็ดำผู้ล239

 การใหม้หีลายอยา่งหลายวธิไีมไ่ด้ำหมายถง่การใหว้ตัถสุิง่ขัองอยา่งเดำยีว 
การช่วยงานตามสมควรแก่โอกาส การมีนำ�าใจต่อกันบนท้องถนนขัอง 
ผูู้้ขัับขัี่ยานพาหนะ การลุกให้คนแก่หรือ สตรีนั่งขัณะอยู่บนรถโดำยสารประจำา
ทาง  การแนะนำาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดำำาเนนิชวีติ การใหอ้ภัยแกผูู่้ท้ำาความ
ผู้ดิำทีก่ลบัตวัแลว้ หรอืการใหอ้ภัยแกก่นัและกนัไม่ผู้กูอาฆ์าตปองร้ายกนักบัผูู้ท้ี่
มกีรณทีะเลาะวิวาทกัน กถ็อ่วา่เป็นการให้เหม่อนกัน โดำยเฉพาะการให้อภยันั�น 
ถอ่ว่าเป็นการใหท้ีป่ระเสรฐิ ทำาใหไ้มต่อ้งมีเวรตอ่กนัและกนัตอ่ไปอันเปน็เรือ่งที่
ทนทุกขั์ทรมานไปนานแสนนาน มีผู้ลเทียบเท่ากับการให้ทานซึ่ึ่งถ่อว่าชนะการ
ให้ทุกอย่าง ดำังพระพุทธพจน์ว่า สพฺพทานำ ธรรมทานำ ชินาติ แปลว่า การให้
ทานชนะการให้ทั�งปวง240

 ดำังนั�น ประชาชนทั่วไปควรมีการสงเคราะห์กันด้ำวยการให้ เพ่่อช่วยย่ดำ
เหนีย่วนำ�าใจขัองบคุคลในสงัคมใหม้คีวามรกั ความสามคัค ีชว่ยเหลอ่เก่�อกลูกนั 

238 องฺ.อฏฺก. (ไทย) 23/37/276.
239 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/148/197-198. 
240 ขุ้.ธิ. (บาล่) 25/354/35, ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/354/144. 
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ซึ่ึ่งเกิดำจากปัญหาเศีรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง และบางส่วนยังย่ดำติดำกับค่านิยม 
การบริโภคอย่างฟุ่ื้มเฟ้ื้อย ถ้าหากประชาชนรู้จักให้ทาน หรือช่วยเหล่องาน
บุคคลอ่่นถ่อว่าเป็นการให้ที่ดำีแล้ว
 2) ปิยวาจำา (Truthful and Beautiful Words)

 คำาว่า ปิยวาจา ค่อ การพูดำจาดำ้วยถ้อยคำาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดำ
ความจริงใจ ไม่พูดำหยาบคายก้าวร้าว พูดำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำาหรับ
กาลเทศีะ การมีปิยวาจาต่อกันขัองคนในสังคมก็จะช่วยสร้างสัมพันธภาพ 
ที่ดำี การให้ขั้อมูลที่ถูกต้องและช่วยเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้านสาธารณสงเคราะห์ 
พระพุทธองค์ทรงให้ความสำาคัญกับการพูดำเป็นอย่างยิ่ง ดำังพระพุทธพจน์ว่า

  “ภิกษุทั�งหลาย วิธีพูดำที่บุคคลอ่่นจะใช้พูดำกับเธอทั�งหลายก็ฉัน 
 นั�นเหม่อนกัน มีอยู่ 5 ประการนี� ค่อ 1) พูดำตามกาลอันสมควรหรือไม ่
 สมควร 2) พูดำเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 3) พูดำคำาที่อ่อนหวาน 
 หรือหยาบคาย 4) พูดำคำาที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ 5) มีเมตตาจิต 
 พูดำหรือมีโทสะพูดำ”241

 
 บุคคลอ่่นเม่่อพูดำจะพ่งพูดำตามกาลอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตาม จะ
พ่งพูดำเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตาม จะพ่งพูดำคำาที่อ่อนหวานหรือหยาบ
คายก็ตาม จะพ่งพูดำคำาที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตาม จะพ่งมีเมตตาจิต
พดูำหรอืมโีทสะพดูำกต็าม ในขัอ้นั�นเธอทั�งหลายควรสำาเหนยีกอยา่งนี�ว่า จติขัอง
เราจกัไม่แปรผู้นัเราจกัไม่เปลง่วาจาชัว่หยาบ และจักอนเุคราะห์ด้ำวยสิง่อนัเป็น
ประโยชนอ์ยูอ่ย่างผูู้้มเีมตตาจิต ไมม่โีทสะ เราจกัแผู้เ่มตตาจิตไปใหบ้คุคลนั�นอยู ่
และเราจักแผู้่เมตตาจิตอันไพบูลย์ เสมอด้ำวยแผู้่นดำิน เป็นมหัคคตะ ไม่มี

241 ม.ม้. (ไทย) 12/228/240
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ขัอบเขัต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดำเบียน ไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็น
อารมณ์ขัองเมตตาจิตนั�นอยู2่42

 สุนทรภู่ นักกวีเอกขัองโลกได้ำประพันธ์บทกลอนเกี่ยวกับการใช้วาจา
ไว้หลายสำานวน ตัวอย่างเช่น “อันอ้อยตาลหวานลิ�นแล้วสิ�นซึ่าก แต่ลมปาก
หวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอ่่นหม่่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บ
ให้เจ็บใจ” อีกบทหน่่งว่า “ถ่งบางพูดำ พูดำดำีเป็นศีรีศีักดำิ� มีคนรักรสถ้อยอร่อย
จิต แม้นพูดำชั่วตัวตายทำาลายมิตร จะชอบผู้ิดำในมนุษย์เพราะพูดำจา243

 การที่สมเดำ็จพระนารายณ์มหาราชตอบปฏิเสธเม่่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 
14 ขัองฝ่รั่งเศีสส่งศีาสนทูตมาเชิญให้เขั้ารีตค่อเขั้านับถ่อศีาสนาคริสต์ดำ้วย
พระองค์ทรงใชว้าจาทีไ่พเราะวา่ ถา้เป็นพระประสงคข์ัองพระเจา้พระองค์คงจะ
ดำลใจให้เขั้านับถ่อเอง การที่พระเจ้าไม่ทรงดำลใจอย่างนั�นคงเป็นเพราะพระ
ประสงคข์ัองพระเจา้ทีไ่ม่ตอ้งการใหเ้ขัา้รีตดำว้ย การตอบปฏเิสธขัองสมเด็ำจพระ
นารายณม์หาราชในครั�งนั�นไมท่ำาใหฝ้่รัง่เศีสเสยีใจอะไร ไมไ่ดำท้ำาใหค้วามสมัพนัธ์
ตอ่กนัลดำนอ้ยลง ลกัษณะอยา่งนี�ถอ่ว่าเป็นการใชป้ยิวาจาในการบรหิารทีป่ระสบ
ความสำาเรจ็อยา่งยิง่244 ดำงันั�น ประชาชนทัว่ไปควรมกีารสงเคราะหก์นัดำว้ยหลกั
ปิยวาจา โดำยการพดูำจาสภุาพ พดูำด้ำวยความจรงิใจ ไม่หยาบคาย กา้วรา้ว พดูำใน
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ เหมาะสำาหรบักาลเทศีะ หรือผูู้้บงัคบับัญชากค็วรมีอัธยาศียัดีำ 
รู้จักใช้คำาพูดำในการให้กำาลังใจผูู้้ใต้บังคับบัญชา มีการปรับปรุงวิธีการทำางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ย่ดำหยุ่นไดำ้ตามสถานการณ์ ยกย่องและชมเชยผูู้้ใต้บังคับ
บญัชาทีป่ระสบความสำาเร็จในการปฏบิตังิาน วางนโยบายแผู้นการบริหารตรง
ไปตรงมา เป็นที่ยอมรับนับถ่อ สร้างความเชื่อม่ันให้ผูู้้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

242 ม.ม้. (ไทย) 12/228/240
243 กลอนสุนทรภู่, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.zoneza.com [13 มิถุนายน  2565].
244 [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki [13 มิถุนายน 2565].
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 3) อัตถจำริยา (Useful Conduct) 
 อัตถจริยาต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้านสาธารณสงเคราะห์ คำาว่า อัต
ถจริยา ค่อ การประพฤติให้เป็นประโยชน์ทั�งฝ่่ายตนเองและคนอ่่นในเรื่องนี�
พระพุทธองค์ทรงทำาเป็นตัวอย่างมาแล้วตอนที่พระองค์ทรงบำารุงภิกษุอาพาธ
รปูหน่ง่ พระองค์เหน็ภกิษอุาพาธถกูพวกภกิษทุอดำทิ�งใหอ้ยูต่ามลำาพงั จงึเสดำจ็
ไปช่วยทำาชำาระร่างกายแล้วแสดำงพระธรรมเทศีนาให้ฟื้ัง หลังจากนั�นพระองค์
จึงตรัสพระดำำารัสว่า ใครต้องการหรือปรารถนาจะอุปัฏฐากพระองค์ขัอให้
อุปัฏฐากภิกษุอาพาธ แล้วรับสั่งให้ภิกษุดำูแลกันและกัน เพราะว่า พวกเราได้ำ
สละครอบครัวญาติพี่น้องมาแล้ว ถ้าเราไม่ดำูแลกันใครจะมาดำูแล245

 การประพฤติประโยชน์ ค่อ การขัวนขัวายช่วยเหล่อกิจการงานต่างๆ 
บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดำถ่งการแก้ไขั ปรับปรุง ส่งเสริมจริยธรรม 
เป็นการช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน ชักชวนกันประกอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาจิตและปัญญา ดำังพระพุทธพจน์ที่สอดำคล้องกับ
อุดำมการณ์ขัองผูู้้นำาที่อุทิศีตน เพ่่อประโยชน์เก่�อกูลต่อผูู้้อ่่น เม่่อเกิดำขัึ�นในโลก 
ย่อมเกิดำขัึ�นเพ่่อเก่�อกูลแก่คนหมู่มากเพ่่อสุขัแก่คนหมู่มาก เพ่่อประโยชน์แก่
คนหมู่มากเพ่่อเก่�อกูล เพ่่อสุขัแก่เทวดำาและมนุษย์ทั�งหลาย บุคคลผูู้้เป็นเอก
ค่อใคร ค่อ บุคคลผูู้้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริต บุคคลนั�นทำาให้คนหมู่
มากออกจากอสัทธรรมใหต้ั�งอยูใ่นสทัธรรม บคุคลผูู้เ้ป็นเอกนี�แล เม่่อเกดิำขัึ�นใน
โลก ยอ่มเกดิำขัึ�นเพ่อ่เก่�อกลูแกค่นหมู่มาก เพ่อ่สขุัแกค่นหมู่มาก เพ่อ่ประโยชน์
แก่คนหมู่มาก เพ่่อเก่�อกูล เพ่่อสุขัแก่เทวดำาและมนุษย์ทั�งหลาย246 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) กล่าวอัตถจริยาไว้วา่ อตัถจริยา หมายถง่ 
ช่วยเหล่อดำ้านแรงกาย และขัวนขัวายช่วยเหล่อกิจการต่างๆ บำาเพ็ญสาธารณ 

245 พระเทพดำิลก (ระแบบ ฐุิตญูาโณ), นิเทศึธิรรม, (กรงเทพมหานคร: บริษัทแปดำสิบเจ็ดำ (2545) 
จำากัดำ, 2534), หน้า 292.
246 องฺ.เอกก. (ไทย) 20/309/41.
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ประโยชน์ รวมทั�งช่วยแก้ไขัปัญหา ปรับปรุงส่งเสริมดำ้านจริยธรรม247

 ดัำงนั�น การสงเคราะห์กนัดำว้ยหลกัอัตถจรยิา  เชน่ ผูู้บ้งัคบับญัชาปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัย มีการช่วยเหล่องานฌิาปนกิจ
สงเคราะห์ขัองผูู้้ใต้บังคับบัญชาและญาติขัองผูู้้ใต้บังคับบัญชา มีนำ�าใจไม่นิ่ง
ดำูดำาย เม่่อผูู้้ใต้บังคับบัญชาขัอความช่วยเหล่อ ไม่มีการเล่อกปฏิบัติ มีความ
พ่งพอใจทีไ่ด้ำชว่ยเหลอ่ผูู้ใ้ตบ้งัคับบญัชา มกีารสง่ผูู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาไปฝ่กึอบรม
เพ่่อเพ่ิมความชำานาญเฉพาะด้ำานทำาให้เกิดำความเชี่ยวชาญในดำ้านนั�นๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีการปรับใช้หลักอัตถจริยาในการสงเคราะห์กันอย่าง
เหมาะสมกลมกล่น 
 4) สำมานัตตา (Even and Equal Treatment)

 คำาว่า สมานัตตตา ค่อ การนำาตนเขั้าไปเชื่อมสมานกับคนอ่่น หรือการ
วางตนให้เสมอต้นเสมอปลายกับคนอ่่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่่อน
ร่วมงาน ร่วมสถาบันต่างๆ ในอาฬวกสูตร ตอนที่พระองค์ไปทรมานอาฬวก
ยักษ์ดำุร้าย พระองค์ทรงทำาตามที่ยักษ์สั่ง ค่อ ยักษ์สั่งให้ทำาอะไรพระองค์ก็ทำา
ตาม ค่อ ตอนแรกพระองค์ประทับอยู่ในที่พักขัองยักษ์ ยักษ์จึงสั่งให้พระองค์
ออกมาจากที่พัก พระองค์ก็เสด็ำจออกมา ยักษ์สั่งให้พระองค์เขั้าไป พระองค์
ก็เสดำ็จเขั้าไป ทำาอย่างนี�ถ่งสามครั�ง ครั�งที่สี่ยักษ์สั่งพระองค์เหม่อนเดิำมแต่
พระองค์ไม่ยอมทำาตามแล้วบอกกับยักษ์ว่า เธอจะทำาอะไรก็ทำาฉันจะไม่ออก
ไปอีกแล้ว ยักษ์พูดำว่า เขัาจะจับพระองค์ที่เท้าแล้วขัว้างไปฟื้ากฝ่ั�งมหาสมุทร 
ดำ้านโน้น พระองค์ตรัสว่า ในโลกนี�พร้อมทั�งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
พระองคย์งัไมเ่หน็ใครทีจ่ะทำากับพระองคไ์ดำอ้ยา่งนั�นวา่แลว้จงึสัง่ใหย้กัษท์ำาใน
สิง่ทีอ่ยากทำา ยกัษเ์หน็วา่คงทำาอะไรพระพทุธเจา้ไม่ได้ำจงึถามปัญหากบัพระองค์ 
พระองค์แก้ปัญหาไดำ้จนทำาให้อาฬวกยักษ์พอใจและยอมเป็นสาวก248 

247 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธิรรมน้ญชีวิต, หน้า 11.
248 ขุ้.อิติ. (ไทย) 25/191/545.
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 จากตัวอย่างนี�แสดำงให้เห็นว่า การลดำความต้องการในส่วนขัองตน
แล้วไปเพิ่มให้คนรอบขั้างสามารถทำาให้คนไม่ดำีกลายเป็นคนดำีไดำ้ ถ่งแม้ว่าผูู้้ที่
เราจะเพ่ิมให้นั�นมีเจตนาไม่ดีำก็ตาม การทำาอย่างนั�นประสบความสำาเร็จอย่าง
ยิ่งใหญ่ดำังอาฬวกยักษ์นี�
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถ่งสมานัตตตาไว้ว่า สมานัตตตา 
หมายถง่ ทำาตวัใหเ้ขัา้กบัเขัาได้ำ วางตน เสมอตน้เสมอปลาย ให้ความเสมอภาค 
ปฏิบัติสมำ่าเสมอต่อคนทั�งหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขั ทุกขั์ ค่อ  
ร่วมทุกขั์ร่วมสุขั ร่วมรับรู้แก้ไขัปัญหา เพ่่อให้เกิดำประโยชน์สุขัร่วมกัน249

 สมานัตตา ค่อ การวางตัวสมำ่าเสมอ (วางตนพอดำี) เม่่อผูู้้บังคับบัญชา
ไมท่อดำทิ�งผูู้ร้ว่มงานทั�งหลาย เขัาจงึจะสามารถสรา้งทีมงานขัึ�นมาได้ำ นัน่ค่อถอ่
คติว่า มีทุกขั์ร่วมทุกขั์ มีสุขัร่วมเสพ หรือ ไม่ฆ์่าน้อง ไม่ฟื้้องนาย ไม่ขัายเพ่่อน 
ผูู้้บังคับบัญชาต้องกล้ารับผู้ิดำชอบในผู้ลการตัดำสินใจขัองตนเอง ถ้าผู้ลเสียตก
มาถง่ผูู้้ปฏบิตัติามคำาสัง่ขัองตน ผูู้บ้งัคับบญัชาตอ้งออกมาปกป้องคนนั�นไม่ใช่
หนเีอาตวัรอดำตามลำาพัง ตวัอยา่งคนทีมี่สมานตัตากค่็อคนทีเ่ป็นเพ่อ่นตายใน
โคลงบทนี� 

   เพ่่อนกิน สิ�นทรัพย์แล้ว  แหนงหนี 
   หาง่าย หลายหม่่นปี    มากไดำ้ 
  เพ่่อนตาย ถ้ายแทนชี-             วาวาตม์ 
   หายาก ฝ่ากผู้ีไขั้    ยากแท้จักหา250

249 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธิรรมน้ญชีวิต, หน้า 11. 
250 พระธรรมโกศีาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พัุทธิวิธิีการบริหาร, หน้า 70-75.
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 ดำังนั�น ประชาชนทั่วไปควรมีการสังเคราะห์กันดำ้วยหลักสมานัตตตา
เพ่่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานสาธารณสงเคราะห์ โดำยผูู้้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนเสมอต้นเสมอปลายกับผูู้้ใต้บังคับบัญชาทุกคน มีการปฏิบัติตนเหมาะสม 
แก่ฐานะขัองตน ผูู้้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างสร้างความเป็นภาวะผูู้้นำา  
ผูู้้บังคับบัญชาทำาตนเป็นกันเองกับผูู้้ใต้บังคับบัญชาไม่ถ่อตัวเย่อหยิ่งกับผูู้้ใต้
บังคับบัญชา มีการวางตนเหมาะสมกับผูู้้ใต้บังคับบัญชาตามเหตุการณ์และ
สิ่งแวดำล้อม ผูู้้บังคับบัญชาไดำ้วางกฎระเบียบ การให้ผูู้้ใต้บังคับบัญชาพ้นจาก 
งานอย่างเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาก่อนมีการ 
โยกย้าย เปลี่ยนตำาแหน่งตามความสามารถขัองผูู้้ใต้บังคับบัญชาอย่าง 
เหมาะสม เพ่่อให้เกิดำการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดำ
 สังคหวัตถุ 4 ต่อพันธกิจด้ำานสาธารณสงเคราะห์ เช่น การให้วัตถุ
สิง่ขัองสามารถผูู้กสมัพนัธไมตรีขัองคนทีเ่ป็นบริวารไว้ชัว่นิรนัดำร เชน่ เรือ่งขัอง 
นายปุณณะ คนใช้หรือทาสขัองเมณฑกเศีรษฐี ปู่ขัองนางวิสาขัามหาอุบาสิกา 
ดำว้ยความผู้กูพันในเจา้นายทำาใหน้ายปุณณะอธษิฐานขัอให้เกดิำมาเป็นทาสขัอง
เจ้านายทุกภพทุกชาติ251

 เรื่องขัองปิยวาจาเช่น โคนันทิวิสาล เป็นสัตว์กตัญญููต่อเจ้าขัองเป็น
วัวมีกำาลังพิเศีษสามารถลากเกวียนร้อยเล่มไดำ้ อยู่มาวันหน่่งโคนันทิวิสาลคิดำ
สงสารเจา้ขัองทีล่ำาบากทำางานหนกัเพราะฐานะยากจน จงึบอกพราหมณ์ผูู้เ้ป็น
เจา้ขัองวา่ ใหไ้ปทา้พนนัแขัง่ขันัลากเกวียนทีบ่รรทุกขัองเตม็ทกุเลม่จำานวนหน่่ง
รอ้ยเลม่กบัเศีรษฐวีา่ ววัขัองเขัาสามารถลากเกวยีนใหเ้คล่่อนทีจ่ากเกวยีนเลม่
สุดำท้ายไปถ่งที่ที่เกวียนเล่มแรกจอดำอยู่ได้ำ เจ้าขัองก็ไปท้าพนันแต่พอถ่งวัน
แขัง่ขันัเจา้ขัองกลับใชว้าจาไมส่ภุาพกบัโคตวัเองทั�งๆ ทีโ่คไม่เคยเป็นอยา่งนั�น
มาก่อน ค่อใช้คำาว่า เจ้าโคโกงจงลากเกวียนไป โคไดำ้ฟื้ังแล้วก็หมดำกำาลังใจจึง
ย่นอยู่กับที่ไม่ยอมลากเกวียนไป ทำาให้เจ้าขัองแพ้การพนัน พอกลับมาถ่งบ้าน

251 ขุ้.ธิ.อ. (ไทย) 6/205-211.
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เจา้ขัองเสยีใจมากนัง่ซึ่มึเศีร้าอยู ่โคนนัทวิสิาลเหน็เจา้ขัองนัง่คอตกด้ำวยความ
เสียใจ จึงเขั้าไปปลอบว่า พ่อไม่ต้องเสียใจให้ไปท้าพนันใหม่ แต่คราวนี�พ่อ
ต้องใช้คำาพูดำดำีๆ ไม่ให้พูดำว่า โคโกง เพราะเขัาไม่ชอบ เจ้าขัองฟื้ังแล้วจึงไป
ท้าพนันใหม่ คราวนี�เจ้าขัองพูดำกับโคดำ้วยคำาไพเราะ ทำาให้โคมีกำาลังใจ ลาก
เกวียนไปไดำ้รับชัยชนะ252

 สรุปว่า การให้ทาน และการใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนเป็นต้น ทำาให้ผูู้้ฟื้ัง
เกิดำสบายใจมีกำาลังใจพร้อมที่จะทำางานทุกอย่างแม้จะยากลำาบากก็ไม่ยอม
ย่อท้อ ไม่ว่าแต่การใช้คำาสุภาพอ่อนโยนกับมนุษย์เท่านั�นแม้แต่สัตว์เดำรัจฉาน
ยังต้องการคำาพูดำไพเราะ สุภาพอ่อนโยน 

 3.2.7 พัุทธิธิรรมด�านกตัญญู้กตเวท่ (Gratitude)

 3.2.7.1 ทิศึ 6 (Directions)

 ทิศี 6 ต่อพันธกิจดำ้านกตัญญูู ในสิงคาลกสูตร พระผูู้้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่่อกระแต เขัตกรุงราชคฤห์ ไดำ้สนทนาธรรม
กับสิงคาลกคหบดำีบุตร และเขัาไดำ้กราบทูลว่า ขั้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ บิดำาขัอง
ขั้าพระองค์ ก่อนจะตายไดำ้กล่าวไว้อย่างนี�ว่า นี่แน่ะลูก เจ้าพ่งไหว้ทิศีทั�งหลาย 
ขั้าพระองค์ สักการะ เคารพ นับถ่อ บูชาคำาขัองบิดำาจึงลุกขัึ�นแต่เช้า ออกจาก 
กรุงราชคฤห์มีผู้้าเปียก มีผู้มเปียก ประคองอัญชลี ไหว้ทิศีทั�งหลาย ค่อ  
1) ทิศีเบ่�องหน้า 2) ทิศีเบ่�องขัวา 3) ทิศีเบ่�องซึ่้าย 4) ทิศีเบ่�องหลัง 5) ทิศีเบ่�อง
ล่าง 6) ทิศีเบ่�องบนอยู2่53 แต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนสิงคาลกคหบดำีบุตรเรื่อง
ทิศีทั�ง 6 ว่า อริยสาวกเป็นผูู้้ปิดำป้องทิศี 6 เป็นอย่างไร คหบดำีบุตร เธอพ่ง
ทราบทิศี 6 นี� ค่อ 1) พ่งทราบว่า มารดำาบิดำาเป็นทิศีเบ่�องหน้า 2) พ่งทราบว่า 
อาจารย์เป็นทิศีเบ่�องขัวา 3) พ่งทราบว่า บุตรและภรรยาเป็นทิศีเบ่�องหลัง  

252 ขุ้.ชา.อ. (ไทย) 1/50-52.
253 ท่.ปา. (ไทย) 11/266/212.
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4) พ่งทราบว่า  มิตรสหายเป็นทิศีเบ่�องซึ่้าย 5) พ่งทราบว่า  ทาสและกรรมกร
เป็นทิศีเบ่�องล่าง 6) พ่งทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศีเบ่�องบน254

 ส่วนในงานวิจัยนี� จะไดำ้อธิบายเฉพาะ 1. ทิศีเบ่�องหน้า ค่อ มารดำา
บิดำา และทิศีเบ่�องขัวา ค่อครูอาจารย์เท่านั�น ผูู้้วิจัยจะไดำ้อธิบายไปตามลำาดำับ 
ดำังต่อไปนี�
 1) ทิศึเบื�องหน�า การปฏิิบัติตนต่อบิดา-มารดา

 บิดำามารดำาเป็นผูู้้มีพระคุณต่อบุตรธิดำาอย่างยิ่งเกินจะกล่าวพรรณนา
ให้ครบถ้วนได้ำ เริ่มตั�งแต่ท่านทั�งสอง เป็นผูู้้ให้กำาเนิดำชีวิตแก่บุตรธิดำาถนอม
กล่อมเลี�ยงตั�งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดำออกมา และเติบโตเป็นผูู้้ใหญ่ 
บิดำามารดำาเลี�ยงดำูให้การศี่กษา หาทรัพย์มรดำกไว้ให้บุตรธิดำาผูู้้เป็นที่รัก  
บตุรธดิำาจงึควรทำาคณุตอบแทนคณุบดิำามารดำา ดำงัทีพ่ระพทุธองคต์รสัเรยีกวา่ 
ทศิี 6255 เพราะเป็นทิศีทีอ่ยูร่ว่มกบับุคคลเรา ในสิงคาลกสตูร ได้ำแสดำงถง่ ทศิี 6 นั�น 
ค่อ บุคคลต่างๆ ตามประเภทท่ีมีความเกี่ยวขั้องกับสังคมแต่ละฝ่่ายปฏิบัติ
หน้าที่ต่อกันในฐานะบุพการีบุคคลและกตัญญููกตเวทีบุคคล
 หน้าที่ขัองบุตรธิดำาที่ควรปฏิบัติต่อบิดำามารดำา บุตรธิดำาพ่งบำารุงบิดำา
มารดำาผูู้้เป็นทิศีเบ่�องหน้า ดำ้วยหน้าที่ 5 ประการ ค่อ 1) ท่านเลี�ยงเรามาแล้ว 
เราจักเลี�ยงท่านตอบ 2) จักทำากิจการงานขัองท่าน 3) จักดำำารงวงศี์ตระกูล  
4) ประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5) เม่่อท่านล่วงลับไปแล้วทำาบุญ
อุทิศีให้ท่าน256

 เน่่องจากบิดำามารดำาเป็นผูู้้มีพระคุณต่อบุตรอย่างมากมายเหล่อที่จะ
กล่าวไดำ้ครบถ้วนเริ่มตั�งแต่ท่านทั�งสองเป็นผูู้้ให้กำาเนิดำชีวิตแก่บุตร ธิดำาและ
การได้ำทะนุถนอมเลี�ยงมาจนเติบใหญ่โดำยลำาดัำบในการศี่กษา หาทรัพย์มรดำก
ให้บุคคลผูู้้เป็นบุตร บุตรธิดำาจึงต้องกระทำาการบำารุงมารดำาบิดำาทั�งในเวลาที่
254 ท่.ปา. (ไทย) 11/266/212.
255 ท่.ปา. (ไทย) 11/266-272/212-216. 
256 ท่.ปา. (ไทย) 11/267/212.  
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ทา่นยงัมชีวีติอยูท่ั�งในเวลาเม่อ่ทา่นล่วงลบัไปแลว้ การตอบแทนทีถ่อ่เป็นหน้าที่
ขัองบุตรตามหลักพระพุทธศีาสนา ท่านกล่าวไว้ว่าบุตรพ่งบำารุงมารดำาบิดำา 
ผูู้้เป็นทิศีเบ่�องหน้าโดำยหน้าที่ 5 ประการ ค่อ
 1) ท่านเล่�ยงเรามาแล�ว เราจำักเล่�ยงท่านตอบ (ภโต เนสำำ กริสำฺสำามิ) 
 บุตรพ่งเลี�ยงดูำ เอาใจใส่บิดำามารดำาทั�งทางกายและทางใจ เน่่องจาก
ความผู้กูพนักบับดิำามารดำาทีไ่ด้ำบำารงุเลี�ยงบตุรธิดำามาตั�งแตใ่นครรภ์จนกระทัง่
เตบิโตเป็นผูู้ใ้หญ ่ใหก้ารศีก่ษา คอยดูำแลเอาใจใส่ ดำแูลสขุัภาพใหเ้ขัม้แขัง็โดำยไม่
รงัเกยีจ ไม่เม่อ่ยล้า มกีารประคับประคองดำแูลเป็นอยา่งดำ ีโดำยมกีจิกรรม ดำงันี�  
  (1) การเลี�ยงดำูทางร่างกาย ค่อ การปฏิบัติดำูแลเอาใจใส่ท่านดำ้วยปัจจัย 
4 อย่างสมำ่าเสมอ ค่อจัดำหาอาหารที่ดีำมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ
ไว้คอยดูำแลบิดำามารดำา เพ่่อให้ได้ำรับความสะดำวกสบายดำ้วยเครื่องนุ่งห่ม 
เส่�อผู้้าอาภรณ์โดำยจัดำหาให้ท่านได้ำสวมใส่ให้ได้ำรับความอบอุ่นให้เหมาะสมกับ
ฤดำกูาล จดัำหายารกัษาโรคใหเ้ม่อ่มารดำาบดิำาเจบ็ไขัห้รอืปว่ย กน็ำาพาไปรกัษาที่ 
โรงพยาบาลเพ่่อจะให้แพทย์วินิจฉัยที่อยู่อาศีัยค่อบ้านเรือน ควรจัดำหาที่อยู่
อาศัียที่เหมาะสมสะดำวกและจัดำที่นอนบริเวณที่ท่านอยู่ให้ดำีไม่ให้สกปรกหรือ
มากดำ้วยสิ่งขัองต่างๆ
 (2) การเลี�ยงดำูทางใจ ค่อการบำารุงเลี�ยงนำ�าใจขัองท่านให้มีความสุขั  
มคีวามชืน่ใจ ภาคภมูใิจในตวับตุร เปน็ผูู้ว่้านอนสอนงา่ย ค่อการเลี�ยงนำ�าใจขัอง
ทา่นด้ำวยไม่ทำาใหท้า่นมีความทกุขัร์ะทมในใจ ทำาแตส่ิง่ทีน่ำาความเอบิอ่ิมใจและ
ดำวงหทัยใหเ้ตม็ บตุรพ่งเหน็ความสำาคัญและการกระทำาตามความปรารถนาที่
ท่านต้องการเพราะในชีวิตขัองบิดำามารดำา ถ้ามีบุตรต้องการให้บุตรตั�งอยู่ใน
โอวาท ปรารถนาจะให้บุตรไดำ้ประสบผู้ลสำาเร็จ ให้อยู่ในสภาพแวดำล้อมสังคม
ขัองคนดำี ช่วยอบรมสั่งสอนคุณงามความดำีและเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติดำีงาม
มคีณุธรรม เพราะเม่อ่ชวีติขัองบตุรถกูโอบอุ้มดำว้ยคณุธรรมย่อมทำาใหบ้ตุรธิดำา
เป็นคนดำีเชื่อฟื้ังคำาสอน ดำังนั�น การทำาให้ท่านเป็นผูู้้ปล่�มใจ ค่อการเลี�ยงดำูใจ
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ขัองมารดำาบดิำา บตุรทีดี่ำตอ้งเลี�ยงดำบูดิำามารดำาใหเ้ป็นอยา่งดำ ีถา้ปฏบิตัถิกูตอ้ง
ย่อมเกิดำคุณมากถ่อเป็นการบำารุงเลี�ยงดำูบิดำา มารดำาทางใจดำ้วย เพราะบุตรที่
เชื่อฟื้ังคำาสั่งสอนขัองบิดำามารดำา เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดำ257  
 ดำว้ยเหตุผู้ลดำงักล่าว บตุรธดิำาจะต้องเลี�ยงดำบูดิำามารดำาใหเ้ป็นไปอยา่งดำี
ทั�งทางกายและทางจติใจใหท้า่นมคีวามเปน็อยูท่ีด่ำทีั�งมสีขุัภาพกายและสขุัภาพ
จิตที่สมบูรณ์ ผูู้้ที่เลี�ยงดำูบิดำามารดำาย่อมไดำ้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิต เป็น
สตับรุษุ พระพทุธเจ้าทรงยอมรบันบัถอ่การกระทำาความกตัญญูกูตเวทขีัองบตุร 
ต่อบิดำามารดำา พระองค์ทรงสรรเสริญว่า การเลี�ยงดำูบิดำามารดำา เป็นมงคล
อย่างสูงสดุำ258 และเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง ผูู้้ที่เลี�ยงดำูบิดำามารดำาไดำ้รับอานิสงส์
ตอบแทนให้มีความสุขัทั�งในโลกนี�และโลกหน้าในพระพุทธศีาสนาได้ำแสดำงว่า 
แม้ท้าวสักกะไดำ้รับเสวยผู้ลบุญในสวรรค์ เพราะไดำ้สมาทานวัตรบท 7 ประการ
ซึ่ึ่งอยู่ใน 7 ขั้อนั�น ค่อ การไดำ้เลี�ยงดำูบิดำามารดำาตลอดำชีพ259 
 การตอบแทนที่ดีำอีกวิธีหน่่ง ค่อ ในสังคมชาวพุทธโดำยเฉพาะสังคม
ไทย บิดำามารดำาที่มีบุตรชาย ก็หวังว่าจะไดำ้บวชในพระพุทธศีาสนา การบวชนี� 
จะเป็นการช่วยปิดำทางอบายให้บิดำามารดำา เพราะพระลูกชายได้ำศี่กษาธรรม
แล้วนำามาแสดำง แนะนำาบิดำามารดำาให้ละเว้นจากอกุศีลธรรมต่างๆ ดำำาเนิน
ชีวิตไม่ผู้ิดำพลาดำคลาดำเคล่่อนไปจากธรรม เป็นการชักชวนบิดำามารดำาให้มีศีีล
มีธรรม เป็นการชักชวนบิดำามารดำาให้มีศีีล มีธรรม ปิดำทางอบายไดำ้ดำ้วยการ 
กระทำาความดำีเป็นที่พ่่งขัองบิดำามารดำา เม่่อบุตรนั�นเป็นคนดำี บิดำามารดำาย่อม
เบาใจ สบายใจ ใจสงบเหม่อนไดำ้ขัึ�นสวรรค์ การกระทำาขัองบุตรให้เป็นคนดำี
ที่สุดำจนกระทั่งความเป็นผูู้้บริสุทธิ�สะอาดำ หมดำจดำจากกิเลส ชื่อว่า ตอบแทน
บุญคุณขัองบิดำามารดำาไดำ้

257 สำำ.สำ. (ไทย) 15/14/14.    
258 ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/6/7.     
259 สำำ.สำ. (ไทย) 15/257/376.      
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 2) ช่วยบิดามารดาทำากิจำการงาน (กิจำฺจำำ เนสำำ กริสำฺสำามิ) 
 บตุรธดิำาตอ้งเอาใจใสใ่นกิจธรุะขัองบดิำามารดำาทั�งภายในบา้นและนอก
บ้าน ซ่ึึ่งบิดำามารดำาทำาอยู่เป็นประจำา บุตรธิดำาต้องทำาแทนเพ่่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ที่ต้องรับผู้ิดำชอบ และตอบแทนหรือเม่่อมารดำาบิดำาฝ่ากก็ให้
รบีทำาดำว้ยความยนิดำใีหส้ะอาดำเรยีบรอ้ยและถกูตอ้ง เพ่่อเป็นการแบง่เบาภาระ
ความเหน่่อยยากขัองบิดำามารดำาตลอดำเวลา เช่น  (1) กิจภายในบ้าน ช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ขัองบิดำามารดำาภายในบ้าน กิจการหน้าที่เหล่านี�บุตรธิดำาต้อง
พยายามทำางานช่วยท่านสุดำความสามารถและกำาลังขัองตนเช่น เม่่อยังเดำ็กก็
ควรชว่ยบดิำามารดำา กวาดำบ้าน ถบูา้น รดำนำ�าต้นไม ้ซึ่กัผู้า้ ลา้งถว้ยชาม เป็นตน้ 
เม่อ่เตบิโตแลว้ ทำางานทีห่นกัได้ำเพราะถอ่วา่เป็นหนา้ทีท่ีจ่ะต้องกระทำาแทนท่าน
ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดำี (2) กิจภายนอกบ้าน เป็นหน้าที่ต้องกระทำา
นอกบา้น ไดำแ้ก ่อาชีพทีต่อ้งออกไปทำานอกบ้านเพ่อ่หารายไดำม้าเลี�ยงครอบครวั 
หรือกิจการกุศีลสาธารณประโยชน์เพราะถ่อว่า การงานบางอย่างบุตรธิดำาไป
ช่วยไดำ้ แต่บางอย่างไปช่วยไม่ไดำ้หรือเป็นอาชีพต่างๆ ค่อ ทำาไร่ ทำานา ค้าขัาย 
เป็นต้น บุตรธิดำาต้องไม่นิ่งดูำดำายภายในกิจการงาน อันจะเป็นการแบ่งเบา
ภาระกับบิดำามารดำาย่อมสบายกายและสุขัใจ การไม่เพ่ิมภาระให้บิดำามารดำา
หนกัใจ เน่อ่งจากบิดำามารดำาเป็นผูู้้ทีมี่ภาระหนา้ทีก่ารงานมากมายอยูแ่ล้ว ทั�ง
ภายในบา้นและนอกบา้นอันทีเ่ป็นการกระทำานอกบา้น ซ่ึึ่งเป็นการหารายไดำม้า
เลี�ยงครอบครวัให้มีทรพัยส์มบตัสิรา้งฐานะให้บตุร ถา้หากวา่บตุรประพฤติตน
ไมส่นใจโอวาทการกลา่วพรำ่าสอนขัองบิดำามารดำา ไม่นำาเอาโอวาทคำาสัง่สอนนั�น
มาประพฤติปฏิบัติ ย่อมเป็นที่หนักอกหนักใจขัองบิดำามารดำา
 พระพุทธศีาสนากลา่วถง่การทำางานกิจธรุะเพ่อ่ความอยูดี่ำมีสขุัเหมาะสม
ย่อมเป็นไปเพ่่อเก่�อกูลในภพนี�และภพหน้าดำว้ยธรรม4 ประการ คอ่ (1) อฏุฐาน
สัมปทา ความถ่งพร้อมดำ้วยความเพียร ค่อ กุลบุตรในโลกนี� เลี�ยงชีพดำ้วยการ
ใดำประกอบดำ้วยความขัยันหมั่นเพียร ประกอบดำ้วยปัญญา (2) อารักขัสัมปทา 
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ความถ่งพร้อมดำ้วยการรักษา ค่อ กุลบุตรในโลกนี�มีโภคทรัพย์ที่หามาไดำ้ดำ้วย
ความขัยนัหม่ันเพยีร เกบ็รวบรวมดำว้ยนำ�าพักนำ�าแรงอาบเหง่ือตา่งนำ�าได้ำมาโดำย
ธรรมเขัายอ่มรกัษาคุ้มครองโภคทรัพย ์(3) กลัยาณมิตตตา ความเป็นผูู้มี้มิตรดีำ 
ค่อ กุลบุตรในโลกนี�วางตัวเหมาะสม เจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือใน
นคิมทีต่นอยูอ่าศียั บคุคลผูู้ถ้ง่พร้อมดำว้ยศีลี ดำว้ยความศีรทัธา ดำว้ยจาคะ ดำว้ย
ปัญญา (4) สมชีวิตา ค่อ ความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม กุลบุตรในโลกนี� รู้ทาง
เจรญิแหง่โภคทรพัยเ์ลี�ยงชพีแตพ่อเหมาะ ไมใ่หฟุ่้ื้มเฟ้ื้อยนกั ไมใ่หฝ้่ด้ำเค่องนกั260 

   พระพุทธศีาสนา กล่าวถ่งบุคคลที่ทำาการตอบแทนบิดำามารดำาหรือ
กตัญญููกตเวที ขัณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ย่อมมีความสุขัความเจริญและได้ำรับการ
สรรเสริญ ดำังพุทธพจน์ว่า 

  “กุลบุตรในโลกนี� สักการะ เคารพนับถ่อ บูชามารดำาบิดำา  
 บตุรภรรยา ทาส กรรมกร คนใช ้เพ่่อนชาวนา เพ่่อนรว่มงานเทวดำาผูู้้รบั 
 พลีกรรมและสมณพราหมณ์ดำ้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ำดำ้วยความขัยัน 
 หม่ันเพยีรเกบ็รวบรวมดำว้ยนำ�าพกันำ�าแรง อาบเหง่ือตา่งนำ�า ประกอบด้ำวย 
 ธรรม ไดำ้มาโดำยธรรม มารดำาบิดำา บุตร ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช้  
 เพ่่อนชาวนา เพ่่อนร่วมงาน เทวดำาผูู้้รับพลีกรรมและสมณพราหมณ์  
 ผูู้้ไดำ้รับสักการะ เคารพนับถ่อ เป็นผูู้้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นที่ 
 ยนิดีำขัองบคุคลตา่งๆ เพราะได้ำทำาประโยชน์แกบ่คุคลภายในครอบครวั 
 และปวงญาติ เขัาย่อมมีความสุขัในปัจจุบัน แม้ละจากโลกนี�ไปแล้ว  
 ย่อมประสบสุคติในโลกสวรรค์”261  

260 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 23/54/340-341.        
261 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/58/107.            
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 กุลบุตรนั�นมีนำ�าใจอันงามว่า ขัอท่านจงมีชีวิตย่นนาน กุลบุตรผูู้้อัน
มารดำา บิดำา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร คนรับใช้ เพ่่อน ชาวนา เพ่่อนร่วมงาน 
เทวดำาผูู้้รับพลีกรรม และสมณพราหมณ์ อนุเคราะห์แล้ว มุ่งหวังความเจริญ
ฝ่่ายเดำียวไม่มีความเส่่อมเลย262 
 3) การดำารงวงศึ์สำกุล (กุลวำสำำ ฐเปสำฺสำามิ) 
 บตุรจะตอ้งทำาหนา้ทีส่บ่ต่อวงศีส์กลุขัองบดิำามารดำาใหด้ำำารงอยูต่ลอดำไป 
เป็นหน้าที่บุตรที่จะต้องกระทำาด้ำวยความมุ่งม่ัน มีความมานะขัยันหม่ันเพียร 
เพราะฉะนั�น ขัึ�นอยูก่บับตุรเป็นสำาคัญ จะทำาใหว้งศีส์กลุเจรญิรุง่เรอืงหรอืเส่อ่ม
ย่อมเป็นหน้าที่ขัองบุตรที่ส่บทอดำวงศี์สกุล ถ่งพร้อมดำ้วยความมุ่งม่ัน บิดำา
มารดำาใชช้วีติทีถู่กตอ้ง ดำำารงตนอยูใ่นศีลีธรรม บตุรธดิำาตอ้งเดำนิตามการดำำาเนนิ
ชีวิตขัองบิดำามารดำานั�น เพ่่อการนำาไปสู่จุดำหมายอันดำีงามขัองการดำำาเนินชีวิต 
 การดำำารงอยู่ขัองสกุล หมายถ่ง การเจริญรุ่งเรืองขัองบุตร เพราะการ 
กระทำาดีำตามแบบอย่างที่ดีำไดำ้รับการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องขัองบิดำามารดำา
หรือขัองบรรพบุรุษที่ดีำ วงศี์ตระกูลจงเจริญม่ันคงเป็นปึกแผู้่นม่ันคง ก็ต้อง
อาศัียความสามัคคีขัองปวงญาติพ่ีน้อง ดำังนั�น ความรักใคร่กลมเกลียวกัน
เป็นปึกแผู้่นแน่นหนาทุกคนปฏิบัติดำีต่อกัน ผูู้้อ่อนวัยกว่าแม้จะดำีกว่า ลาภยศี 
หรืออำานาจวาสนา ก็ไม่หยิ่งอวดำดำีถ่อตัว คงเคารพญาติผูู้้มีวัยเสมอกัน ผูู้้ใหญ่
กว่าและผูู้้น้อยกว่า ซึ่ึ่งแต่ละฝ่่ายมีความรักความสามัคคี เป็นการส่บวงศี์สกุล  
มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสัมมาคารวะต่อผูู้้ใหญ่เสมอ263  
สรุปว่า การดำำารงวงศ์ีตระกูลเป็นหน้าที่ขัองบุตรที่จะต้องกระทำาด้ำวยความ 
มุ่งม่ันและตั�งอยู่ในศีีลธรรมอันดีำงามดำำาเนินชีวิตตามรอยบิดำามารดำาเพ่่อเป็น
ดำำาเนินชีวิตที่ดำี

262 องฺ.ปญฺูจำก. (ไทย) 22/58/105-107.            
263 พระมหาภเูนต จนัทรจ์ติ, “หน้าทีข่ัองมารดำาบดิำาในพุทธจริยศีาสตร์”, วทิยานพิันธ์ิอักษรศึาสำตร 
มหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดำล, 2541), หน้า 57-59.                 
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 4) การประพัฤตตินให�สำมควรได�รับทรพััยม์รดก (ทายชฺชำ ปฏิปิชชฺาม)ิ  

 บุตรธิดำาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีำ มีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมที่จะรับทรัพย์มรดำกที่พ่อแม่ให้ไว้ไดำ้ เพราะว่าบุตรธิดำาย่ดำถ่อใน 
คำาสัง่สอนขัองทา่นมาประพฤตปิฏิบตัดิำว้ยเหตผุู้ลทีว่า่บตุรธดิำาทีด่ำจีะตอ้งเชือ่ฟื้งั
คำาสั่งสอนขัองบิดำามารดำา เหตุผู้ลดัำงกล่าวมานี�เชื่อว่าย่อมรักษาทรัพย์สมบัติ
ใหค้งอยูต่ลอดำไปได้ำ เพราะเป็นทายาททีดี่ำในการสบ่ทอดำมรดำกขัองวงศีต์ระกลู  
การประพฤติตนให้เหมาะสมกับทายาทท่ีสมควรรับทรัพย์มรดำกขัองตระกูล  
สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณา ไดำแ้ก่ จะตอ้งหลกีเล่ียงไมยุ่ง่เกีย่วกบัอบายมขุั 6 ค่อ ทาง
แห่งความเส่่อม นำามาซึ่ึ่งความหายนะแก่ทรัพย์สมบัติและเป็นที่ตั�งแห่งความ
ไม่ม่ันคงขัองวงศีส์กลุ เชน่ การด่่ำมนำ�าเมา การเทีย่วกลางค่น การคบคนชัว่เป็น
มิตร264 ซึ่ึ่งเป็นทางสู่อบายค่อความเส่่อม ความยุ่งยากลำาบาก
 เม่อ่บตุรธดิำาเวน้จากสิง่มอมเมาตา่งๆ เหลา่นี� ประพฤตตินอยูใ่นสจุรติ
ธรรม ตั�งอยู่ในโอวาทขัองบิดำามารดำาแล้ว จะทำาให้ท่านมีความสุขัทั�งกาย 
และใจ ดำงันั�น อบายมุขัจงึเป็นชอ่งทางใหค้รอบครวัและสงัคมเด่ำอดำรอ้นตลอดำ 
ทั�งการทำาลายและการส่งเสริมความ เจริญรุ่งเรือง265 เพราะว่าเม่่อหวังความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต และความเป็นที่รักใคร่ขัองครอบครัว ควรหลีกเลี่ยง 
อบายมุขัทั�งหลายเพราะเป็นเหตุให้นำามาซึ่ึ่งความฉิบหายแก่ตนเองและ
ครอบครัว ผูู้อ้่น่ชือ่ว่าประพฤตตินสมควรแกค่วามเป็นทายาทขัองวงศีต์ระกลู266

 ดัำงนั�น บุตรธิดำาต้องรู้จักรับฟื้ังคำาสั่งสอนที่บิดำามารดำาอบรมสั่งสอน
แล้วนำาเอาไปประพฤติและปฏิบัติตาม ดำ้วยความเต็มใจถ่อว่าเป็นภาระหน้าที่
ที่สำาคัญที่จะส่บทอดำตามเจตนารมณ์ขัองบิดำามารดำา อีกประการค่อ การงดำ

264 ท่.ปา. (ไทย) 11/247/202.           
265 ท่.ปา. (ไทย) 11/247-253/202-207.       
266 พระมหาบญุกอง คณุาธาโร (มาหา), “การศีก่ษาเชงิวเิคราะห์ความกตัญญู ู(กตัญญูตุา) ในพระพุทธ
ศีาสนาเถรวาท”, วิทยานิพันธิ์พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 29.                  
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เว้นจากอบายมุขั 6 เพ่่อเป็นการตัดำรากเหง้าขัองอบายมุขัอันจะทำาให้ตนเอง
และสังคมเส่่อมเสีย
 5) เมื�อท่านล่วงลับไปแล�วทำาบุญอทุศิึไปให�ทา่น (เปตานำ กาลกตานำ 

ทกฺข้ิณำ อนุปฺปทสำฺสำามิ) 

 การทำาบุญอทุศิีสว่นบญุกศุีลไปใหท้า่น ทีล่่วงลบัไปแลว้ ถอ่วา่เป็นความดำี 
เพราะว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เป็นเหตุ ซึ่ึ่งจะนำาความสุขัมาให2้67 เพราะฉะนั�น 
บิดำามารดำาได้ำชื่อว่าเป็นผูู้้มีคุณต่อบุตรธิดำา บุตรธิดำาจึงไม่ควรล่มการทำาบุญ
กุศีลอุทิศีให้เม่่อท่านล่วงลับไป 
 การทำาบุญกุศีลแก่บิดำามารดำาหรือการทำาให้จิตใจเล่่อมใสศีรัทธาใน
พระรัตนตรัยในขัณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ดำังนั�นเม่่อมีโอกาสจึงทำาบุญให้ท่านเพ่่อ
กระตุน้ใหจ้ติใจนอ้มไปในเรือ่งคณุงามความดำหีรอืเป็นการเพ่ิมบญุกุศีลให้เจรญิ
งอกงามยิง่ขัึ�น เม่อ่ทา่นสิ�นชวีติไปแลว้ บตุรควรรับภาระหน้าทีต่่างๆ เริม่ตั�งแต่
ประกอบพิธศีีพ จนกระทัง่การทำาบญุกศุีลทกัษิณาตามวาระต่างๆ เป็นตน้ การ
ทำาบุญอุทิศีเป็นหน้าที่ขัองบุตรพ่งกระทำาให้แก่บิดำามารดำา ทั�งในขัณะที่ท่านมี
ชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้ว การทำาบุญอุทิศีแก่ผูู้้ที่ล่วงลับไปแล้วนี�
เรยีกอกีอยา่งหน่ง่วา่ ปุพพะเปตะพล ีหรอื ญาตพิล ีตอ้งทำาบญุบงัสกุลุกรวดำนำ�า 
อุทิศีส่วนบุญกุศีลไปให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว การทำาบุญอุทิศีให้บิดำามารดำานี� 
เป็นหน้าที่ขัองบุตรธิดำาทุกคนโดำยเฉพาะการทำาบุญจะเปน็อานิสงส์ติดำตามตัว
เองไปตลอดำกาลทั�งในภพนี�หรือในภพหน้า พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมิตตสูตร
ว่า “พวกหมู่เกวียนเป็นมิตรขัองคนเดำินทาง มารดำาเป็นมิตรในเรือนขัองตน 
สหายเป็นมิตรขัองคนผูู้้มีประโยชน์เกิดำขัึ�นเน่องๆ บุญที่ตนเองทำาไว้แล้วเป็น
มิตรติดำตามตนไปถ่งภพหน้า”268 

267 ขุ้.ธิ. (ไทย) 25/118/68.               
268 สำำ.สำ. (ไทย) 15/53/68.       
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 เม่่อบุตรธิดำาบำารุงเลี�ยงมารดำาบิดำาผูู้้เป็นทิศีเบ่�องหน้าดำ้วยหน้าที่ 5 
ประการ และมารดำาบิดำาไดำอ้นเุคราะหบ์ตุรธดิำาดำว้ยหนา้ที ่5 ประการ เชน่นี�แลว้ 
ทิศีเบ่�องหน้านี�ก็ชื่อว่า กุลบุตรไดำ้ปกป้อง ทำาให้เกษมปลอดำภัยแล้ว269   
 สรุปว่า ทิศีเบ่�องหน้า การปฏิบัติตนต่อบิดำา-มารดำา เม่่อท่านเลี�ยง
เราแล้วเลี�ยงท่านตอบเป็นหน้าที่ขัอง ความกตัญญููกตเวทีเป็นการเลี�ยงดำูทาง
กายและทางใจให้เป็นสุขั ช่วยทำากิจการงานทั�งในบ้านและนอกบ้านเพ่่อไม่ให้
เป็นภาระขัองทางบ้าน การทำางานเพ่่อเก่�อกูลในโลกนี�และโลกหน้าประกอบ 
ดำ้วยทิฏฐธรรม 4 ประการ การดำำารงวงศี์สกุลบุตรจะต้องทำาหน้าที่ส่บตระกูล 
ดำำารงตนให้อยู่ในศีีลธรรม การประพฤติตนให้สมควรได้ำรับทรัพย์มรดำก และ
การทำาบุญอุทิศีไปให้ท่านเม่่อท่านล่วงลับไปแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ขัองบุตรธิดำา
ทุกคนที่ควรประพฤติปฏิบัติ
 2) ทิศึเบื�องข้วา การปฏิิบัติตนต่อคร้อาจำารย์ และผู้้�ม่ความร้�

 คำาว่า ทิศีเบ่�องขัวา ในที่นี�หมายถ่ง ครูอาจารย์ ครู (คฺรู) หมายถ่ง  
ผูู้้สั่งสอนศิีษย์ ผูู้้ถ่ายทอดำความรู้ให้แก่ศีิษย์270 ส่วน อาจารย์ หมายถ่ง  
ผูู้้สั่งสอนวิชาความรู้ คำาที่ใช้เรียกนำาหน้าชื่อบุคคลเพ่่อแสดำงความยกย่องว่า 
มีความรู้ในทางใดำทางหน่่ง271 คำาว่า ครู มีความหมายล่กซึ่ึ�งและกว้างขัวาง  
ยากที่จะสรุปให้มีความหมายตายตัวอย่างใดำอย่างหน่่งไดำ้ คำาว่าครูนี� มาจาก
รากศีัพท์ในภาษาบาลีว่า “คุรุ-ครู” หรือมาจาก ภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” ใน 
ความหมายทีเ่ป็นคำานาม แปลว่า ผูู้้สัง่สอนศิีษย ์หรอืถา่ยทอดำความรูใ้หแ้กศ่ีษิย์ 
ความหมายขัองคำาว่า คร ูทีก่ล่าวไว้ในเอกสารอ่่นๆ มคีวามหมายคลา้ยคลง่กนั 
เช่น ผูู้้มีความหนักแน่น ผูู้้ควรแก่การเคารพขัองศีิษย์ ผูู้้สั่งสอน272 ผูู้้ถ่ายทอดำ 
269 ท่.ปา. (ไทย) 11/267/212-213.         
270 ราชบัณฑติยสถาน, พัจำนานกุรม ฉบบัราชบัณฑิิตยสำถาน พั.ศึ. 2542, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทั
นานมีบุ�คส์พับลิเคชั่นส์ จำากัดำ, 2546), หน้า 225.   
271 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 1361.   
272 เปล่�อง ณ นคร, ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำากัดำ, 2539), หน้า 891.      
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ความรู้ให้แก่ศีิษย์273

 คำาว่า ครู มาจากรากศัีพท์เดิำมในภาษาบาลีว่า “ครุ-คุรุ” หรือจาก
ภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” ซึ่ึ่งเป็นรากศีัพท์เดำิมขัองคำาว่า “คารวะ” แผู้ลงไปเป็น 
“เคารพ” การคารวะหรือเคารพ หมายถ่ง การตระหนัก ซึ่ึ่งหมายถ่งการเอาใจ
จดำจ่อในความดำีอันมีอยู่ในตัวคนหรือสิ่งขัอง ครูเป็นผูู้้ตระหนักโดำยใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่ดีำ-ชั่ว ถูก-ผิู้ดำ ควร-มิควร และเป็นผูู้้ที่ศิีษย์ควร
ตระหนัก ในสมัยโบราณ หมายถ่งเป็นผูู้้นำา เป็นผูู้้เปิดำประตูทางวิญญาณขัอง
ศีษิยไ์ปสูคุ่ณธรรมชั�นสงู ความหมายโดำยทัว่ไปขัองคร ูหมายถง่ผูู้อ้บรมสัง่สอน
ถา่ยทอดำวิชาความรูใ้หแ้กศ่ีษิย ์เป็นผูู้ท้ีมี่ความหนักแนน่ควรแกก่ารเคารพบชูา
ขัองศีิษย์ ปจัจบุัน ครู หมายถ่ง ผูู้้ประกอบวิชาชีพอย่างหน่่งที่ทำาหน้าที่สอนคน 
และมักจะใช้กับผูู้้สอนในระดำับที่ตำ่ากว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดำมศี่กษา
 พุทธทาสภิกขัุ ได้ำอรรถาธิบายความหมายขัองคำาว่า ครู ไว้ว่า ใน
สมัยโบราณ คำาว่าครูเป็นคำาที่สูงมาก ครูเป็นผูู้้เปิดำประตูทางวิญญาณและนำา
วญิญาณไปสูค่ณุธรรม เปน็เรือ่งทางจติใจโดำยเฉพาะ ครเูปน็ผูู้ค้วรเคารพหรอืมี
ความหนักที่เป็นหนี�อยู่เหน่อศีีรษะ เป็นเจ้าหนี�อยู่เหน่อศีีรษะคนทุกคน274 ท่าน
ไดำ้จำาแนกความหมายขัองอาจารย์ออกเป็น 2 นัย ค่อ 1) ความหมายดำั�งเดำิม 
หมายถ่ง ผูู้้ฝ่ึกมารยาท หรือเป็นผูู้้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผูู้้รักษา
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจารย์เป็นผูู้้วาง เป็นผูู้้ดูำแลรักษาให้อยู่ในระเบียบ 
2) ปัจจุบัน หมายถ่ง ฐานะชั�นสูงหรือชั�นหน่่งขัองผูู้้ที่เป็นครู275 พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายความหมายขัองอาจารย์ ค่อ ผูู้้ประพฤติการอันเก่�อกูล

273 มานติ มานติเจรญิ, พัจำนานกุรมไทย ใหม่-ทนัสำมยัท่�สำดุ, (กรงุเทพมหานคร: รวมสาสน์, 2519), 
หน้า 195. 
274 พุทธทาสภิกขัุ, ภาษาคน ภาษาธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เยลโล่การพิมพ์ 
จำากัดำ, 2537), หน้า 92. 
275 พุทธทาสภิกขัุ, ภาษาคน ภาษาธิรรม, หน้า 93.  
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แก่ศีิษย์, ผูู้้ที่ศีิษย์พ่งประพฤติดำ้วยความเอ่�อเฟื้้�อ, ผูู้้สั่งสอนวิชาและอบรมดำูแล
ความประพฤติ276 เม่่อครูอาจารย์อนุเคราะห์ศีิษย์ด้ำวยหน้าที่ 5 ประการ ค่อ  
1) แนะนำาดำี 2) ให้เรียนดำี 3) บอกความรู้ในศีิลปวิทยาทุกอย่างดำ้วยดำี  
4) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5) ทำาความป้องกันในทิศีทั�งหลาย277 ศีิษย์ 
นักเรียน นิสิต นักศี่กษา ปฏิบัติต่อครูอาจารย์โดำยหน้าที่ 5 ประการ ค่อ  
1) ลุกขัึ�นย่นรับ 2) เขั้าไปคอยรับใช้ 3) การเชื่อฟื้ัง 4) ดำูแลปรนนิบัติ 5) เรียน
ศีิลปวิทยาโดำยเคารพ278

 ครูอาจารย์มีบทบาทมากในโรงเรียน สถาบันการศี่กษา บทบาทที่ครู
อาจารย์จะต้องกระทำาต่อศีิษย์ในสถานศี่กษาจะต้องเป็นบทบาทขัองครูที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดำี สมำ่าเสมอต่อเดำ็ก แม้จะทำาโทษเดำ็ก ว่ากล่าว ตำาหนิติเตียน 
หรือการลงทัณฑ์ ครูอาจารย์จำาต้องมีเหตุผู้ล ไม่แสดำงความโมโหน้อยใจออก
มา ควรรูจั้กวิธอีบรมสัง่สอนลูกศิีษยใ์ห้เขัา้ใจเจตนาทีดี่ำขัองคร ูวา่การทำาโทษนี�
เพ่อ่หวังใหล้กูศิีษยด์ำตีอ่ไปในอนาคต การทำาโทษควรเป็นการทำาโทษทีเ่ป็นการ
สร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นการทำาโทษให้เดำ็กเจ็บตัว เป็นต้น หรือว่ากล่าวเดำ็กดำ้วย
การใส่อารมณ์ โมโหและพูดำจาอย่างรุนแรง ไม่สุภาพ ฉะนั�น ครูจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดำใีห้กับศีิษย์ในสถานศี่กษาทุกๆ อริิยาบถ ไมว่่าการแต่งกาย นิสัย  
การสอน การพูดำคุย การขัยนัหม่ันเพยีร การปฏบิตัตินตรงตอ่เวลา การเอาใจใส่ 
การอบรมสัง่สอนศีษิย ์ครูจะตอ้งกระทำาสมำ่าเสมอ และจะตอ้งสรา้งสมัพนัธภาพ
กบัลกูศีษิยท์กุคนในชั�น อกีทั�งยงัตอ้งสรา้งสมัพันธภาพไปถง่พอ่แม่ด้ำวย และมี
สัมพันธภาพกับเพ่่อนครู ภารโรง ผูู้้บังคับบัญชา ตลอดำจนประชาชนในชุมชน 
สิ่งใดำที่กระทำาแล้วถ่อว่าเป็นการสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาให้สังคมเจริญ ครู
ควรกระทำาสิง่นั�น เชน่ ใหค้วามรว่มม่อตอ่สงัคม ทำาบญุ อบรมสัง่สอนศิีษยแ์ละ
276 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 11, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำากัดำ, 2545), หน้า 185.
277 ท่.ปา. (ไทย) 11/268/213. 
278 ท่.ปา. (ไทย) 11/268/213.  
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ประชาชนในสงัคม ชมุชน มคีวามคดิำรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามสภุาพ มศิีีลปะใน
การสนทนา รูจั้กชนะใจคน มนีำ�าใจ มวีธิกีารพัฒนาโรงเรยีนใหเ้จริญ จดัำบรกิาร
แนะแนวทีดี่ำใหน้กัเรยีนและประชาชน เป็นตวัอยา่งทีดี่ำในการรักษาความสะอาดำ
ขัองห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องอาหาร ห้องสมุดำ มีความขัยันหมั่นเพียร
ในการสอนและประเมนิผู้ล และตดิำตามผู้ลนกัเรยีน จดัำสวสัดำกิารทีม่ปีระโยชน์
ให้เดำ็กและผูู้้ปกครอง จัดำโครงการที่เป็นการพัฒนาต่อบุคลิกภาพ พัฒนาบ้าน
เรอืน พฒันาการเกษตรและสหกรณ์ใหป้ระชาชน เป็นโครงการร่วมกนักบัชมุชน 
เป็นต้น279 

 ศีิษย์พ่งบำารุงครูอาจารย์ ผูู้้เป็นทิศีเบ่�องขัวา มีอธิบายดำังนี�
 1) ศีิษย์พ่งบำารุงครูอาจารย์ ผูู้้เป็นทิศีเบ่�องขัวาโดำยหน้าที่ 5 ประการ 
ค่อ (1) ลุกขัึ�นย่นรับ เปน็การให้เกียรติให้ความเคารพผูู้้ที่ชี�โทษเรา กิริยาย่น
เป็นการให้ความเคารพส่วนการกราบนั�นตามมาทีหลัง การย่น (อาจจะย่นขัึ�น
ยกม่อไหว้หรอืคำานบั) หรอืการกราบแสดำงความเคารพนั�นขัึ�นอยูกั่บสถานที ่ซ่ึึ่ง
เป็นการแสดำงออกดำ้วยความเหมาะสม การแสดำงความเคารพเช่นนั�นเป็นการ
ลดำมานะ ทิฏฐิ และความดำ่�อรั�น อันเป็นเหตุแห่งความว่ายาก (2) เขั้าไปคอย
รบัใช้ การช่วยทำากิจธรุะขัองผูู้้ชี�โทษนั�น เป็นการช่วยเกีย่วกบัการเรยีนการสอน
หรือกิจธุระอ่่นๆ อันเป็นการแบ่งเบาภารกิจขัองครูอาจารย์ หรือผูู้้ชี�โทษ หรือ  
ผูู้้บอก (3) เชื่อฟื้ัง เป็นธรรมดำาที่ครูอาจารย์หรือผูู้้ชี�โทษที่ดำีนั�นท่านย่อมจะสั่ง
สอนผูู้ศ้ีก่ษาดำว้ยจติเมตตา ดำว้ยความปรารถนาดำเีสมอ ดำงันั�น เม่อ่ทา่นสัง่สอน
หรอืวา่กล่าวตักเตอ่นอะไร ตอ้งตั�งใจฟัื้งดำว้ยความเคารพ ใหฟ้ื้งักอ่นจึงเชือ่เรยีก
ว่าเชื่อฟื้ัง แล้วเต็มใจปฏิบัติตามคำาสอนนั�นๆ ขั้อนี�สำาคัญมากเพราะถ้าไม่เชื่อ
ฟื้งัแล้ว การปฏบิตัติามหน้าทีอ่่่นๆ กจ็ะเกิดำขัึ�นไม่ได้ำ (4) ดำแูลปรนนิบตั ิเป็นการ
แสดำงความกตัญญูกูตเวทีโดำยการหาโอกาสเขัา้ไปชว่ยเหล่อบำารงุตอบแทนบุญ

279 จุฑา บุรีภักดำี, มนุษยสำัมพัันธิ์สำำาหรับคร้, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535), 
หน้า 27.  
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คุณท่านตามโอกาสอันควร เป็นการแสดำงความมีนำ�าใจปรนนิบัติช่วยเหล่อครู
อาจารย์ทำากิจเล็กๆ น้อยๆ ที่ตนเห็นสมควร โดำยอาสาทำาเองมิต้องรอให้ครู
อาจารย์หรือผูู้้ชี�โทษแก่ตนนั�นใช้ ก็จัดำเป็นหน้าที่ขัองผูู้้ศี่กษาที่ควรแสดำงออก 
นับไดำ้ว่าเป็นเครื่องแสดำงถ่งผูู้้นั�นเป็นคนว่านอนสอนง่ายแท้จริงหรือไม่ เพราะ
การแสดำงออกดำว้ยความกตญัญู ูหรอือปุฏัฐากนั�นเปน็การเหน็ชอบ และปฏบิตัิ
ชอบท่ีตนถกูชี�โทษแล้วนำาไปปฏบิตัติาม แสดำงวา่เป็นผูู้เ้คารพธรรมอยา่งแทจ้รงิ
จนนำาไปสู่ความดำีอ่่นๆ ยิ่งๆ ขัึ�นไป (5) เรียนศีิลปะวิทยาโดำยเคารพ เป็นการ
ตั�งใจศี่กษาเล่าเรียนตั�งใจจดำจำา ถ้าจะถามหรือตอบต้องทำาดำ้วยความเคารพ 
อ่อนน้อม ถ่อมตน จะนำามาซึ่ึ่งความน่ารัก น่าใคร่เอ็นดำูใครๆ เห็นแล้วมีความ
ยินดำีทั�งใจที่จะถ่ายทอดำสิ่งดำีๆ แก่ผูู้้นั�น280

 2) ครูอาจารยย์อ่มอนุเคราะหศ์ีษิยโ์ดำยหนา้ที ่5 ประการ ค่อ (1) แนะนำา
ให้เป็นคนดำี ทั�งแนะนำาแต่ในสิ่งที่ดีำงามที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ 
นอกจากแนะค่อพรำ่าสอนแล้ว ตัวผูู้้ชี�แนะโทษนั�นเองต้องนำาคอ่ ทำาตัวเปน็แบบ
อย่างดำ้วยอย่าให้เป็นอย่างที่ว่า “จงทำาอย่างที่ฉันสอน อย่าทำาอย่างที่ฉันทำา” 
(2) ให้เรียนดำี ต้องชี�โทษดำ้วยความตั�งใจ ไม่ชี�โทษแบบสุกเอาเผู้ากิน หรือดำ้วย
อกุศีลธรรม การชี�โทษต้องแสดำงให้ชัดำเจนครบถ้วนสมบูรณ์ ควรแนะให้ผูู้้ถูก
ชี�โทษไปในทางเจริญคุณงามความดีำ ไดำ้รู้ดีำ ทำาการงานได้ำดำี หรือ “เรียนให้รู ้ 
ดำูให้จำา ทำาให้ดำี และใช้ให้เป็น” (3) บอกความรู้ในศีิลปวิทยาทุกอย่างด้ำวยดำี 
เป็นการบอกศิีลปวิทยาให้สิ�นเชิง ไม่ปิดำบังอำาพราง กล่าวค่อ ผูู้้ชี�โทษ หรือ
กัลยาณมิตรควรแนะนำา พรำ่าสอน ให้ครบตามแผู้นการสอนขัองเน่�อหานั�นๆ 
ไม่ปิดำบังหรือขัยักไว้เพราะกลัวว่าผูู้้ถูกชี�โทษจะรู้ทันหรือเพราะต้องการจะขัาย 
ขั้อลี�ลับในโอกาสต่อไปหรือไม่ใช่ในลักษณะที่ว่าแจกชีท ปิดำคอร์ส เพราะสอน

280 ศีภุกาญจน์ ชยาพฒัน,์ “การศีก่ษาเชงิวเิคราะห์เรือ่งความเป็นผูู้ว้า่ง่ายสอนงา่ยในพระพทุธศีาสนา
เถรวาท”, วิทยานิพันธิ์พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 110-111.  
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ไม่ทันเน่่องจากเวลาสอนไม่สอนแต่ไปทำาธุรกิจส่วนตัวอย่างอ่่น (4) ยกย่องให้
ปรากฏในมิตรสหาย เป็นการประกาศีหรือมอบกิตติบัตรเชิดำชูความรู้ความ
สามารถ หรือคุณงามความดำีขัองศีิษย์ตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพ่่อนฝู่ง หรือ
แก่สังคมเพ่่อจะไดำ้เป็นตัวอย่างที่ดีำ และเป็นการสร้างเสริมขัวัญและกำาลังใจ
แก่ศีิษย์ ในการที่จะมีฉันทะและอุตสาหะที่จะทำาดำียิ่งๆ ขัึ�นต่อไป ทั�งจะเป็นการ
กระตุน้ให้ศิีษยค์นอ่่นๆ อยากได้ำรบัการยกย่องเชน่นั�นด้ำวย (5) ทำาความป้องกนั
ในทิศีทั�งหลาย เป็นการป้องศีิษย์ขัองตนมิให้เส่่อมเสีย อีกทั�งป้องกันชื่อเสียง 
และความปลอดำภัยโดำยฝ่ากฝ่ังกับผูู้้หลักผูู้้ใหญ่ในถิ่นที่ศีิษย์อาศีัย หรือในถิ่น
ที่ศีิษย์จะเดำินทางไป หรือฝ่ากฝั่งกับผูู้้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ศิีษย์ทำางาน 
ทั�งนี� จะไดำ้รับความไว้วางใจ การต้อนรับและความเอาใจใส่เป็นอย่างดำี เพราะ
เป็นศีิษย์มีครูอาจารย์นั่นเอง281

 ทิศี 6 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำานกตัญญููเช่น เรื่องพระสารีบุตร  
เม่่อครั�งที่พระสารีบุตรไปทูลลาพระศีาสดำาเพ่่อจะเขั้าสู่นิพพาน พระพุทธองค์
ตรัสว่า พระสารีบุตร มารดำาขัองเธอยังไม่รู้จักคุณขัองพระศีรีรัตนตรัย เธอจง
ไปสั่งสอนมารดำาขัองเธอให้เล่่อมใสเถิดำ พระสารีบุตรจึงทูลลาแล้วไปยังเรือน
มารดำา เพ่่อแสดำงธรรมเทศีนาให้มารดำาเล่่อมใสให้รู้จักคุณขัองพระรัตนตรัย 
จนมารดำาไดำ้เป็นพระโสดำาบัน พระสารีบุตรจึงดำับขัันธ์เขั้าสู่ปรินิพพานในเรือน
เป็นที่ประสูติขัองท่าน ในกาลครั�งนั�น เรื่องนี�ชี�ให้เห็นว่า กุลบุตรหญิงชายทั�ง
หลายไดำ้ปฏิบัติบิดำามารดำา พร้อมดำ้วยองค์ 5 ค่อ 1) บิดำามารดำาผูู้้ไม่มีศีรัทธา
ให้มีศีรัทธา 2) บิดำามารดำาผูู้้ไม่มีศีีลให้มีศีีล 3) บิดำามารดำาผูู้้ไม่ไดำ้ฟื้ังธรรมให้
ไดำ้ฟื้ังธรรม 4) บิดำามารดำาผูู้้ไม่ไดำ้บริจาคทานให้ไดำ้บริจาคทาน 5) บิดำามารดำา 
ผูู้้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา 
 เม่อ่ปฏบิตับิดิำามารดำาพรอ้มดำว้ยองค ์5 นี�จกัไดำช้ือ่วา่ เป็นปฏบิตับิชูา ยก
บิดำามารดำาให้พ้นจากกองทุกขั์ให้ไดำ้เสวยความสุขัในเบ่�องหน้า บุตรหญิงชาย

281 ท่.ปา. (ไทย) 11/268/213.  
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ทั�งหลายทีม่คีวามกตญัญูรููค้ณุแหง่บดิำามารดำากระทำาการปฏบิตัแิกบ่ดิำามารดำา
ดำ้วยอามิสบูชา มีขั้าวนำ�าและเส่่อสาดำปูอาสนะ ผู้้าผู้่อนท่อนสไบเวลาเจ็บไขั้ให้
หยกูยา บบีนวดำคั�นบาทาใหบ้ดิำามารดำาสขุัสบายกายและ จติ จดัำเรียกว่า อามิสบชูา 
ย่อมนำาเอาอานิสงส์ผู้ลบุญ จัดำว่าเป็นมงคลความเจริญอีกประการหน่่ง   
 อีกลักษณะหน่่งบุตรหญิงชายทั�งหลายผูู้้ใดำอุปัฏฐากปฏิบัติแก่บิดำา
มารดำานั�น ยอ่มเป็นการสรรเสรญิแหง่นกัปราชญ์ มพีระพุทธเจา้ เป็นตน้ เพราะ
ไดำ้ปฏิบัติมารดำาบิดำาขัองตนให้พ้นโทษทัณฑ์ พันธนาการจากกองทุกขั์ทั�งมวล 
จากตัวอย่างขัองบุตรทั�งสองเรื่อง แสดำงให้เห็นลักษณะขัองบุตรธิดำาที่ดีำ
ประเสริฐกว่าบิดำามารดำา เพราะมีคุณธรรมสูงกว่า ดำังพระผูู้้มีพระภาคเจ้าตรัส
ตอบสสิุมเทวบุตร ปรารภพระสารบีตุรวา่ สารบีตุร ใครๆ กร็ูจั้กดำว่ีาเป็นบณัฑิต 
ไม่ใช่คนมักโกรธ มีความมักน้อย สงบเสงี่ยม ฝ่ึกฝ่นอบรมดำีแล้วรอเวลาอยู่282 
 สรุปว่า  พระสารีบุตรมีความสำาคัญดำ้านความเฉลียวฉลาดำและเป็นผูู้้มี
ปัญญามาก มคีวามเพียรมากในการแสดำงธรรม ความกตญัญูกูตเวทขีัองทา่น
พระสารีบุตรท่ีแสดำงออกด้ำวยการทำาให้มารดำาหันมานับถ่อพระรัตนตรัยเป็นที่
พ่งจนไดำ้บรรลุเป็นพระโสดำาบัน จึงนับว่าท่านไดำ้ตอบแทนคุณขัองบิดำามารดำา
อย่างแท้จริง และถ่อเป็นตัวอย่างขัองอภิชาตบุตรในทางพระพุทธศีาสนาอีก
รูปหน่่งที่ควรถ่อเป็นแบบอย่างส่บไป
 
 3.2.8 พัุทธิธิรรมด�านสำามัคค่ธิรรม (Unity)

 3.2.8.1 อปริหานิยธิรรม 7 

 วัสสการพราหมณ์มหาอำามาตย์แคว้นมคธทูลถามเรื่อง พระเจ้าอชาต
ศีตัร ูเวเทหบิตุรมพีระประสงคจ์ะเสดำจ็ไปปรามแคว้นวัชช ีพระผูู้มี้พระภาครับสัง่
เรียกพระอานนท์มาตรัสถามเรื่อง อปริหานิยธรรมทั�ง 7 ขั้อ ค่อ 1) เจ้าวัชชี 

282 พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร), “มงคลท่ปน่หร่อมงคลสำ้ตร 38 ประการ ฉบับพัิสำดาร”, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ลูก ส. ธรรมภักดำี, 2519), หน้า 156-157.      
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หม่ันประชุมกันเน่องนิตย์ 2) เจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำากิจที่พ่งกระทำา 3) เจ้าวัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่มิไดำ้
บญัญตัไิว้ ไม่ลม้ลา้งสิง่ทีบั่ญญตัไิว้ 4) เจา้วชัชเีคารพนบัถอ่ผูู้้ใหญใ่นแควน้วัชชี 
5) เจ้าวัชชีไม่ฉุดำคร่าขัืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี 6) เจ้าวัชชีสักการเคารพนับถ่อ
บชูาเจดีำยใ์นแควน้วชัช ี7) เจา้วชัชจีดัำการรกัษาคุ้มครอง ป้องกนัพระอรหันตท์ั�ง
หลายดำว้ยความชอบธรรม ตราบใดำทีพ่วกวัชชรีกัษาราชอปรยิหานยิธรรมทั�ง 7 
ขั้อนี�เจ้าวัชชีพ่งไดำ้แต่เจริญอย่างเดำียว ไม่มีความเส่่อมเลย283

 มหาปรินิพพพานสูตร คัมภีร์ทีฆ์นิกาย มหาวรรค ไดำ้กล่าวถ่งหลัก 
อปริหานิยธรรม 7 ประการ 5 หมวดำ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดำงแก่ภิกษุทั�งหลาย
ในสมยัใกลจ้ะดำบัขันัธปรนิพิพาน นอกจากนี�แลว้ หลกัอปรหิานยิธรรมยงัปรากฏ
อยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ขั้อความที่เป็นขั้อธรรมเหม่อนกันทั�ง 
5 หมวดำตรงกับขั้อความที่มาในมหาปรินิพพานสูตร มีขั้อแตกต่างกันตรงที่
ขัอ้ความปรารภการแสดำงอปรหิานยิธรรม ในมหาปรนิพิพานสตูรเป็นขัอ้ความ
ต่อเน่่องจากการที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนภูเขัาคิชฌิกูฏ 
 พระเจ้าอชาตศัีตรูทรงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอำามาตย์มาเขั้าเฝ่้า
กราบทูลเรื่องที่พระองค์จะยกทัพไปยำ่ายีพวกวัชชี แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดำง
ราชอปริหานิยธรรม284 แก่พระอานนท์ เม่่อวัสสการพราหมณ์มหาอำามาตย์ทูล
ลากลับไป พระพุทธองค์มีรับสั่งกับพระอานนท์เพ่่อแจ้งให้ภิกษุทั�งหมดำที่พัก
อยู่ในกรุงราชคฤห์มาประชุมที่อุปัฏฐานศีาลาแล้ว พระอานนท์ไดำ้นิมนต์ภิกษุ
ทั�งหมดำมาประชมุกนั จากนั�นได้ำเขัา้กราบทูลให้พระพุทธองคท์รงทราบ พระองค์
ไดำ้เสด็ำจไปยังอุปัฏฐานศีาลาแสดำงอปริหานิยธรรม285 แก่ภิกษุทั�งหลาย เป็น
ขั้อความที่เป็นเหตุการณ์ติดำต่อกัน 

283 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78.
284 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78-81.
285 ท่.ม. (ไทย) 10/140/87-88.
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 อรรถกถาทีฆ์นิกาย มหาวรรค ไดำ้อธิบายความหมายขัองหลัก 
อปรหิานยิธรรมวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิำความเจรญิโดำยสว่นเดำยีว ไม่มีความ
เส่่อม มี 2 ประเภท ค่อ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขัุอปริหานิยธรรม286   
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดำ้ให้ความหมายไว้ว่า  
อปรหิานยิธรรม หมายถง่ เป็นธรรมอนัไม่เป็นทีต่ั�งแหง่ความเส่อ่ม เป็นไปเพ่อ่
ความเจริญฝ่่ายเดำียว สำาหรับหมู่ชนหรือผูู้้บริหารบ้านเม่อง287

 อปริหานิยธรรม หมายถ่ง เครื่องแสดำงหรือคุณภาพที่มีประจำาตัวโดำย
เฉพาะขัองอปริหานิยธรรม ซึ่ึ่งไดำ้แก่ ความไม่เส่่อม หรือ ความเจริญก้าวหน้า 
สำาหรับลักษณะขัองอปริหานิยธรรมที่ทำาให้การบริหารงานมีความเจริญโดำยที่
ไม่มีทางเส่่อมนั�น จะต้องประกอบดำ้วยสิ่งสำาคัญ 3 ประการ ไดำ้แก่ ผูู้้บริหาร
เป็นผูู้้มีธรรม ผูู้้ถูกบริหารหรือพนักงานเป็นผูู้้มีธรรม และมีหลักวิธีการบริหาร
ที่ดีำ หลักธรรมดำังกล่าวนี�เป็นหลักธรรมที่สอนให้ดำำาเนินชีวิตอย่างมีความ 
รับผู้ิดำชอบทั�งต่อตนเองและต่อสังคมโดำยรวม
 ในการนำาหลักอปริหานิยธรรม 7 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำาน
สามัคคีธรรม เพ่่อการบริหารที่จะช่วยป้องกันความเส่่อม นำาไปสู่ความเจริญ
รุ่งเรืองขัองหมู่คณะ องค์กร หน่วยงานต่างๆ เป็นขั้อปฏิบัติที่จะเสริมสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างม่ันคงในองค์กรใดำๆ ก็ตามทีประพฤติได้ำ
อย่างสมำ่าเสมอและมั่นคง288  เป็นหลักการร่วมรับผู้ิดำชอบที่ทุกคนในสังคมจะ
ช่วยป้องกันความเส่่อม นำาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดำยส่วนเดำียวมี 7 ประการ
ค่อ

286 ท่.ม. (ไทย) 10/134-136/116-128.
287 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม, พิมพ์ครั�งที่ 
27, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 289.
288 วศีิน อินทสระ, หลักธิรรมอันเป็นหัวใจำข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดำาการ
พิมพ์, 2548), หน้า 32-35.
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 1) ประชุมแลกเปล่�ยนความร้� ปรึกษาหาร่อร่วมกัน

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 1 ในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีหม่ันประชุมกันเน่องนิตย์289 พระอรรถกถาจารย์
อธิบายว่า 1) คำาว่า หมั่นประชุมกันเน่องนิตย์ ไดำ้แก่ ประชุมกันวันละ 3 ครั�ง
บ้าง ประชุมกันเป็นระยะบ้าง ชื่อว่า หมั่นประชุมกันเน่องนิตย์ 2) คำาว่า ประชุม
กันมากครั�ง ได้ำแก่ เม่่อไม่หยุดำพักว่า เม่่อวานก็ประชุมกันแล้วทั�งวันก่อนก็
ประชุมกันแล้ว วันนี�จักประชุมกันอีกทำาไม ชื่อว่าประชุมกันมากครั�ง 3) คำาว่า  
พวกเจ้าวัชชีพ่งหวังไดำ้แต่ความเจริญอย่างเดีำยว ไม่มีความเส่่อมเลย ไดำ้แก่  
เพราะเม่่อไม่ประชุมกันเน่องๆ ไม่ฟื้ังขั่าวที่มาจากทุกสารทิศี ก็จะไม่รู้ว่า เรื่อง
ความวุ่นวายเกิดำขัึ�น จากเขัตบ้านหรือเขัตนิคมโน้น หรือพวกโจรมั่วสุมกันใน
ทีโ่น้น แม้เหลา่โจรรูว่้า เจ้าทั�งหลายประมาทแล้ว จงึปลน้บา้นและนิคมเป็นตน้ 
ทำาชาวชนบทใหพ้นิาศี เม่่อเป็นอยา่งนี� เจ้าย่อมมีความเส่อ่ม แต่เม่่อประชมุกนั
เน่องๆ รู้ขั่าวนั�นๆ แต่นั�นก็จักส่งกองกำาลังไปปราบศัีตรู แม้โจรทั�งหลายรู้ว่า 
เจ้าทั�งหลายไม่ประมาท พวกเราก็ไม่อาจคุมกันเป็นหมู่ เที่ยวปล้นสดำมภ์ไดำ้ 
แล้วก็แยกย้ายสลายชุมโจรไป เม่่อเป็นอย่างนี� เจ้าทั�งหลายย่อมมีความเจริญ
รุ่งเรือง เหตุนั�น พระผูู้้มีพระภาคจึงตรัสว่า อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพ่งหวังไดำ้แต่
ความเจริญอย่างเดำียว ไม่มีความเส่่อมเลย290 
 ธรรมขั้อแรกในหลักอปริหานิยธรรม 7 ที่องค์สมเดำ็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าได้ำให้ไว้ และดำูเหม่อนคนทำางานในยุคสมัยนี�ก็นิยมการประชุมกัน
เป็นนิตย์ เพราะถามใครก็ติดำประชุมกันทั�งนั�น จนบางวันมีแต่ประชุมและ
ประชุม ซึ่ึ่งว่าไปก็ดำูท่าจะดำเีพราะไดำม้ีการพูดำคยุกันบ่อยๆ งานก็น่าจะก้าวหน้า
ไปดำ้วยดำ2ี91

289 ท่.ม. (ไทย) 10/134/78.
290 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/169.
291 ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ดำร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์, การประชุมอย่างสำร�างสำรรค์: ศึิลปะแห่ง
การสำร�างพัลังเพัื�อการเปล่�ยนแปลง, พิมพ์ครั�งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน, 2547), หน้า 4.
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 อปริหานิยธรรม 7 ประการ ในขั้อที่ 1 หม่ันประชุมกันเน่องนิตย์292  
กค่็อการประชมุขัองกลุ่มประชาชนทัว่ไปนั�นจะมมีากหรอืนอ้ยกต็าม แตพ่อสรปุ
โดำยลักษณะเป็น 6 ขั้อ ค่อ 1) การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่่อ
รับทราบ 2) ประชุมชี�แจง สั่งการ มอบงานหรือนโยบาย 3) ประชุมอบรมหรือ
ประชุมเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 4) ประชุมสัมมนา 5) ประชุมปฏิบัติ
ภารกิจ 6) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่ประชาชนทั่วไป
 ดำังนั�น การหม่ันประชุมกันเป็นนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน  
(ทีพ่่งรบัผู้ดิำชอบตามระดำบัขัองตน) โดำยสมำ่าเสมอจะเป็นการเสรมิสรา้งสขุัภาวะ
ดำ้านสามัคคีธรรมขั้อที่ 1
 2) พัร�อมเพัรียงกันในการเริ�มและปิดประชุม สำร�างกิจำกรรมการ

ประชุมท่�ม่ประสำิทธิิภาพั

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 2 ในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พรอ้มเพรยีงกนัทำากจิทีพ่่งกระทำา293 พระอรรถกถาจารยอ์ธบิายวา่ คำาวา่ พร้อม
เพรียงกัน เป็นต้น พ่งทราบว่า 1) เม่่อกลองสัญญาณประชุมดำังขัึ�น พวกเจ้า 
ลจิฉวทีำาการบา่ยเบีย่งวา่ วนันี�เรามธีรุะ วนันี�มงีานมงคล ชือ่วา่ ไมพ่รอ้มเพรยีง
กันประชุม 2) แต่พอไดำ้ยินเสียงกลอง กำาลังกินก็ดำี กำาลังแต่งตัวก็ดำี กำาลังนุ่ง
ผู้า้ก็ดีำ กนิได้ำครึง่หน่ง่บา้ง แต่งตวัได้ำครึง่หน่ง่บา้ง กำาลังนุง่ผู้า้บา้ง กเ็ขัา้ประชมุ 
ชื่อว่าพร้อมเพรียงกันประชุม 3) เม่่อเขั้าประชุมแล้ว ก็ช่วยกันคิดำ ปรึกษากัน
ทำากิจที่ควรทำา ไม่เลิกประชุมพร้อมกัน ชื่อว่าไม่พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  
4) เม่่อเลิกประชุมกันอย่างนี�แล้ว พวกที่ไปก่อนย่อมมีความคิดำอย่างนี�ว่า  
พวกเราไดำ้ยินแต่พูดำกันนอกเรื่องบัดำนี� จะพูดำแต่เรื่องที่มีขั้อยุติ แต่เม่่อเลิก
ประชุมพร้อมกัน ชื่อว่า พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
292 พระธรรมปรยิตัโิสภณ (วรวทิย ์คงคปญฺูโญ), การคณะสำงฆ์แ์ละการพัระศึาสำนา, (กรงุเทพมหานคร: 
มหาเถรสมาคม, 2548), หน้า 23.
293 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78.
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 อน่่ง ความวุ่นวายหรือโจรม่ัวสุมกันแต่เขัตบ้านหรือเขัตนิคมในที่โน้น 
เม่อ่ไต่ถามกนัว่า ใครจักเป็นผูู้น้ำากำาลังออกปราบปัจจามติรเลา่ ตา่งชงิกนัอาสา
วา่ ขัา้พเจา้กอ่น ขัา้พเจา้กอ่นแลว้พากนัไปกดี็ำ ชือ่วา่พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชุม 
แต่เม่่อการงานขัองเจ้าองค์หน่่งย่อหย่อนไป เหล่าเจ้าที่เหล่อก็จะส่งบุตรและ 
พ่ีนอ้งไปชว่ยงานขัองเจา้องค์นั�น เขัากจ็ะพ่งพดูำกะเจา้ผูู้เ้ปน็อาคนัตกุะวา่ โปรดำ
เสดำ็จไปวังขัองเจ้าองค์โน้นเถิดำ หากสงเคราะห์พร้อมกันทั�งหมดำก็ดำี และเม่่อ
งานมงคล หรือโรค หรือสุขัทุกขั์เช่นนั�นอย่างอ่่นเป็นต้น ก็ไปสู่ความเป็นสหาย
ในที่นั�น ชื่อพร้อมกระทำากิจที่ควรทำาแก่ชาววัชชี294  
 การประชมุ การเลกิประชมุ และกระทำากจิทีค่วรทำาโดำยพรอ้มเพรียงกนั 
เพ่อ่ให้เกดิำความยตุธิรรมเป็นอันหน่่งอนัเดำยีวกนัขัองหมู่คนทีอ่ยูร่ว่มกนั ไม่กนิ
แหนงแคลงใจกนั จะทำางานอะไรก็สำาเรจ็ได้ำเชน่ใน ครอบครวัขัองชาวนามอีะไร
ปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อมๆ กัน เพ่่อทุกคนจะไดำ้ยอมรับในสิ่งที่จะทำาลง
ไปด้ำวยความเตม็ใจ ซึ่ึง่การพรอ้มเพรียงกันประชมุ เลิกประชมุโดำยพรอ้มเพรยีง
กันซึ่ึ่งเป็น 1 ในหลักการขัองหลักการขัองการประชุมที่ดำ2ี95 
 พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ  โสภณจิตฺโต) ไดำ้กล่าวถ่งการประชุมพร้อม
เพรียงกันไว้ว่าพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อม
เพรียงกันปฏิบัติกิจขัองหมู่คณะ มีความรับผู้ิดำชอบร่วมกัน ดำำาเนินไปอย่าง
พร้อมเพรียง และเม่่อถ่งตอนทำางานก็ต้องทำางานขัองส่วนรวมให้ดำ2ี96 
 วศีนิ อนิทสระ ไดำก้ลา่วถง่การพร้อมกนัประชุมและพร้อมกนัเลกิประชุม
ไวว่้า เม่่อมีการประชมุก็ควรร่วมกนัประชมุพรอ้มกัน เลกิประชมุกเ็ลกิพรอ้มกัน 
ไมห่นปีระชุม รบัเบี�ยประชมุกอ็ยูจ่นเลกิไม่ใชร่บัเบี�ยประชมุเสรจ็กห็ายไป จะได้ำรู้

294 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/170.
295 ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศึศึาสำตร์, พิมพ์ครั�งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2538), หน้า 
10-11.
296 พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปรหานิยธิรรม, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ดำวงกมล  
ปริ�นติ�ง, 2550), หน้า 10.



212 |

วา่เขัาประชุมกนัเรือ่งอะไร มอบหมายภารกิจอะไร ใหใ้ครบา้งจะได้ำตดิำตามงาน
กันไดำ้ถูกต้อง ขั้อนี�ทำาไดำ้ (แต่ยาก) องค์กรไหนๆ ก็เขั้มแขั็ง297

 สรุปว่า พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ค่อ พร้อม
เพรียงกันกระทำากิจทั�งหลายที่พ่งทำาร่วมกัน ยินดำีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตาย
กนัทั�งในยามทกุขัแ์ละในยามสขุัเพ่อ่แบกรบัภารกจิ ขัองหมู่คณะใหส้ำาเรจ็ลลุว่ง
ไปได้ำตามเป้าหมายและกำาหนดำเวลา ขัณะเดำยีวกันหากในยามใดำทีมี่ภัยอันตราย
มากลำ�ากราย
 3) เคารพัผู้้�เป็นประธิานการประชุม  ม่มติประชุมชัดเจำนท่�เกิดจำาก

การนำาเสำนอด�วยหลักเหตุผู้ล และทางแก�ไข้อย่างถ้กต�อง เป็นประโยชน์

ทุกฝ่่าย

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 3 ใน
มหาปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่มิไดำ้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติไว้298 พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า คำาว่า สิ่งที่มิไดำ้บัญญัติ เป็นต้นค่อ  
1) เม่่อไมเ่กบ็ภาษ ีพลีกรรม หรอืสนิไหม ทีมิ่ได้ำบญัญัตไิว้กอ่น ชือ่ว่า ไม่บญัญัติ
สิง่ทียั่งมิไดำบ้ญัญัต ิ2) แต่เม่่อเก็บภาษีเป็นตน้ทีม่าตามโบราณประเพณีนัน่เอง 
ชื่อว่าไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 3) เม่่อยังไม่ได้ำวินิจฉัยบุคคลที่เขัาจับมา
แสดำงว่า เป็นโจรแล้วสั่งตัดำอวัยวะ สั่งฆ่์า ชื่อว่าไม่สมาทานประพฤติโบราณ 
วชัชธีรรม 4) เม่่อเจ้าเหล่านั�นบญัญัตสิิง่ทียั่งไม่บญัญัต ิพวกคนทีถู่กเบยีดำเบียน
ดำว้ยสว่ยใหม ่ๆ  เป็นตน้ กจ็ะพากันคดิำว่า พวกเราถูกเบยีดำเบียนเหลอ่เกิน ใคร
จกัอยูใ่นแควน้ขัองเจา้เหลา่นี�ได้ำ จงึไปยงัชายแดำนกลายเป็นโจร หรอืเป็นพรรค
พวกโจร ปล้นชาวชนบท เม่่อล้มล้างขั้อที่บัญญัติไว้แล้ว ไม่เก็บส่วยเป็นต้นที่มี
มาตามประเพณ ีทอ้งพระคลงักจ็ะรอ่ยหรอ จากนั�น ทพัชา้งม้าและไพรพ่ล เม่อ่

297 วศีนิ อนิทสระ, หลกัธิรรมอนัเปน็หวัใจำข้องพัระพัทุธิศึาสำนา, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2555, หน้า 32-35.
298 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78.
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ไม่ไดำ้เบี�ยหวัดำประจำา เหม่อนพนักงานต้นห้องเป็นต้น กำาลังกายกำาลังใจก็จะ
เส่่อมถอยไป คนเหล่านั�นไม่ควรเป็นนักรบ และไม่ควรอยู่รับใช้ราชสำานัก เม่่อ
เจ้าเหล่านั�นไม่สมาทานประพฤติโบราณวัชชีธรรม พวกคนในแว่นแคว้นก็จะ
โกรธว่า เจา้ทั�งหลายกระทำาบุตร บดิำา พ่ีน้องชาย ขัองพวกเรา ซ่ึึ่งไมเ่ป็นโจรเลย
ให้เป็นโจร แล้วตัดำอวัยวะ ฆ์่าทิ�งเสีย จึงพากันไปสู่ชายแดำน กลายเป็นโจรหรือ
เป็นพรรคพวกโจรปลน้ชาวชนบท เม่อ่เป็นอยา่งนี� เจา้ทั�งหลายก็จะมีความเส่อ่ม 
5) แต่เม่่อบัญญัติขั้อที่บัญญัติไว้แล้ว พวกคนย่อมพากันคิดำว่า เจ้าทั�งหลาย
กระทำาตามประเพณีทีเดีำยว แล้วก็หรรษาร่าเริง ประกอบการงานมีกสิกรรม
และพาณชิยกรรมเปน็ตน้ใหส้มบรูณ ์เม่่อไม่ล้มลา้งข้ัอทีบั่ญญัตไิว้แล้วเกบ็ภาษี 
เป็นต้นที่มีตามประเพณี ท้องพระคลังก็เจริญสมบูรณ์ จากนั�นทัพช้างม้าและ
ไพร่พล เม่่อไดำ้เบี�ยหวัดำประจำา เหม่อนพนักงานต้นห้องเป็นต้น ก็จะสมบูรณ์
ดำ้วยกำาลังใจและกำาลังกาย ควรเป็นนักรบ และสมควรอยู่รับใช้ราชสำานัก299

 ผูู้้ใดำทำาความผิู้ดำชื่อนี� ก็จะต้องได้ำรับโทษอย่างนี� พระราชาทรงนำาการ 
กระทำาขัองผูู้น้ั�น มาเทยีบกบัตวับทกฎหมายแลว้ จงึทรงลงอาชญาตามสมควร
แก่ความผู้ิดำนั�น ดำังนั�นเม่่อพวกเจ้าวัชชี ย่ดำถ่อประพฤติตามวัชชีธรรมอัน
เป็นโบราณราชประเพณี ผูู้้คนทั�งหลายย่อมไม่ติเตียน พวกเจ้าวัชชีทั�งหลาย
ย่อมทำางานตามโบราณราชประเพณี เจ้าวัชชีเหล่านั�นย่อมไม่มีโทษ มีโทษแต่
พวกเราเท่านั�น ฉะนั�น เขัาเหล่านั�นจึงไม่ประมาททำาการงาน เม่่อเป็นอย่างนี�  
เจ้าวัชชีทั�งหลายย่อมเจริญ เพราะฉะนั�น พระผูู้้มีพระภาคจึงตรัสว่า อานนท์ 
พวกเจ้าวัชชีพ่งหวังไดำ้แต่ความเจริญอย่างเดำียว ไม่มีความเส่่อมเลย300

 พระเทพวสิทุธญิาณ (อุบล นนฺทโก) ได้ำอธบิายการไม่ตั�งกฎระเบยีบทีข่ัดัำ
ตอ่ระเบียบเดิำมไว้วา่ สกิขัาบททุกขัอ้ทีท่รงบญัญตัไิวแ้ล้ว ใครๆ ไมพ่่งถอน ค่อไม่
ตดัำออก ไม่ยกเลกิ แม้บางขัอ้อาจไมเ่หมาะแกก่าลสถานที ่กมี็พระพทุธานญุาต 

299 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/171.
300 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/172.
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พิเศีษไว้แล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องถอนสิกขัาบทใดำๆ ทั�งสิ�นเหม่อนกฎหมายทาง
พระราชอาณาจักร ใครๆ ไม่พ่งถอน เพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขัาบท
ที่ทรง บัญญัติไว้ ตามความต้องการขัองตนๆ ผู้ลสุดำท้ายก็ไม่มีอะไรเหล่อ
เป็นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะ พระศีาสนาก็ ย่อมตั�งอยู่ไม่ได้ำ เหม่อนกฎหมาย  
ถา้ตา่งคนต่างถอนทีละมาตรา ไม่ชา้ก็หมดำประเทศีชาตบิา้นเม่องไม่ม ีกฎหมาย 
ก็เหม่อนบ้านเรือนไม่มีขัื่อไม่มีแป ก็มีแต่พินาศี301

 สรุปว่า การไม่ถ่ออำาเภอใจใคร่ต่อความสะดำวก บัญญัติวางขั้อกำาหนดำ
กฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิไดำ้ตกลงบัญญัติกันไว้แล้ว และไม่เหยียบยำ่าล้มล้างสิ่ง
ที่ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว ถ่อปฏิบัติม่ันอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็น
ธรรมนูญ ซึ่ึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดำที่ทุกคน ต้องย่ดำถ่อปฏิบัติตามนั�น ใคร
จะละเมิดำมิไดำ้ จะแก้ไขั เปล่ียนแปลงตามใจชอบมิไดำ้ เพราะรัฐธรรมนูญค่อ
โครงสร้างขัองระบอบการปกครองประเทศี
 4) เคารพัผู้้�เป็นประธิานการประชุมให�เก่ยรติประธิานและสำมาชิก

ทุกคน

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชี สักการะ เคารพ นับถ่อผูู้้ใหญ่ในแคว้นวัชชี302  
พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า 1) คำาว่า สักการะ ไดำ้แก่ เม่่อทำาสักการะแก่เจ้า
วัชชีทั�งหลายเหล่านั�นอย่างใดำอย่างหน่่ง ย่อมกระทำาแต่ที่ดำีๆ เท่านั�น 2) คำาว่า 
เคารพ ไดำ้แก่ กระทำาความเป็นผูู้้ควรเคารพให้ปรากฏ 3) คำาว่า นับถ่อไดำ้แก่ 
เคารพรักดำ้วยใจ 4) คำาว่า บูชา ไดำ้แก่ แสดำงอาการนอบน้อม 5) คำาว่า สำาคัญ
ว่าเป็นสิ่งควรฟื้ัง ไดำ้แก่ ไปปรนนิบัติวันละ 2-3 ครั�ง ย่อมให้ความสำาคัญต่อ
ถ้อยคำาขัองเจ้าวัชชีเหล่านั�นว่าควรเชื่อฟื้ัง 

301 พระเทพวิสทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิิบายธิรรมวิภาค, พิมพ์ครั�งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 184-185.
302 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78.



| 215

 เจา้วชัชเีหล่าใดำ ไม่ทำาสกัการะแกเ่จา้วชัชผีูู้แ้กเ่ฒา่อยา่งนี� และไม่เขัา้ไป
ปรนนิบัติเจ้าวัชชีเหล่านั�น เพ่่อฟัื้งโอวาท เจ้าวัชชีเหล่านั�นก็ถูกเจ้าวัชชีผูู้้เฒ่า
ชรานั�นทอดำทิ�งไม่พรำ่าสอน เป็นผูู้้ขัวนขัวายแต่ในการเล่น ย่อมเส่่อมจากความ
เป็นพระราชา ส่วนเจ้าวัชชีเหล่าใดำปฏิบัติตามอย่างนั�น เจ้าวัชชีผูู้้แก่ชราย่อม
สอนประเพณีโบราณแก่เจ้าวัชชีเหล่านั�นว่า สิ่งนี�ควรทำา สิ่งนี�ไม่ควรทำา แม้เม่่อ
เกิดำสงครามก็แสดำงอุบายว่า 1) ควรรุกเขั้าตีอย่างนี� 2) ควรถอยทัพอย่างนี�  
เจ้าวัชชีเหล่านั�น เม่่อเจ้าวัชชู้แก่ชราโอวาทอยู่ ก็ปฏิบัติตามโอวาท ย่อมอาจ
ดำำารงโบราณราชประเพณีไว้ไดำ้ เหตุนั�น พระผูู้้มีพระภาคจึงตรัสว่า อานนท์  
พวกเจ้าวัชชีพ่งหวังไดำ้แต่ความเจริญอย่างเดำียว ไม่มีความเส่่อมเลย303 
 การส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตามผูู้้บังคับบัญชา ให้บรรลุไปตาม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายขัององคก์ร ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพนัธกิจทีผูู้่้บงัคบับัญชา
มอบหมาย ดำ้วยความซึ่ื่อสัตย์และขัยันหมั่นเพียร ให้ความเคารพ เชื่อฟื้ัง ให้
เกียรติ และปฏิบัติตามคำาสั่งขัองผูู้้บังคับบัญชาในเรื่องที่เกี่ยวขั้องกับหน้าที ่
พ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ รอบคอบ รวดำเร็ว ขัยันหมั่นเพียร 
ถกูตอ้งสมเหตสุมผู้ล ตระหนักถง่หน้าทีแ่ละความรบัผิู้ดำชอบในการปฏบิตังิาน 
เพ่่อประโยชน์สูงสุดำขัองหน่วยงาน304

 วศีิน อินทสระ ไดำ้กล่าวถ่ง การให้ความเคารพนับถ่อต่อบังคับบัญชา 
ไว้ว่า องค์กรใดำๆ ย่อมมีผูู้้นำาหากเราให้เกียรติผูู้้นำา เชื่อฟื้ังกัน ปฏิบัติตาม
ความคิดำ (ที่ดำีที่ถูกต้อง) ขัองผูู้้นำาเดำินไปในกรอบในทิศีทางเดำียวกัน ไม่ลบหลู่
ผูู้้นำา ความมั่นคงในองค์กรก็เกิดำขัึ�น305

303 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/173.
304 ทศีพร ศีริสิมพนัธ,์ ค้ม่อืเทคนคิวธิิกีารสำง่เสำรมิประสำทิธิภิาพัในหนว่ยราชการ, กรงุเทพมหานคร 
: ศีูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ, (สำานักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขั้าราชการพลเรือน พ.ศี.2535), หน้า 6.  
305 วศีิน อินทสระ, หลักธิรรมอันเป็นหัวใจำข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 32-35.
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 นนทรัตน์  จำาปาแดำง ไดำ้กล่าวถ่งการให้ความเคารพต่อผูู้้บังคับบัญชา
ไว้วา่ เปิดำโอกาสใหผูู้้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเจรญิกา้วหนา้ในอาชพี โดำยอาจสง่ไปอบรม 
สมัมนา คน้ควา้วจิยั สนบัสนนุใหผูู้้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคนไดำท้ำางานทีเ่หมาะสม 
แก่ตนทั�งดำ้านความสามารถ และบุคลิกภาพ เพ่่อให้งานไดำ้ดำ้วยดำี และมีความ
สุขัในงาน ส่่อสารกับผูู้้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดำเจน เม่่อต้องการให้ทำางานใดำ 
หรือปฏิบัติอย่างไร และหลีกเลี่ยงการส่่อสาร ทางเดำียวให้มากที่สุดำ รักษาผู้ล
ประโยชน์ขัองผูู้้ใต้บังคับบัญชา เพ่่อให้ทุกคนอยู่ไดำ้อย่างไม่ลำาบาก และเป็นสุขั 
ซึ่ึง่จะเปน็แรงจงูใจ ใหผูู้้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเสยีสละ และทำาประโยชนใ์ห ้หนว่ยงาน 
เพ่ิมขัึ�นยกย่องผูู้้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผูู้้อ่่นเม่่อเขัาทำาดีำ แต่เม่่อมีสิ่ง 
ผู้ิดำพลาดำเกิดำขัึ�นควรเชิญเขั้าพบ พูดำคุยกันเป็น การส่วนตัว ในบรรยากาศีขัอง
ความจริงใจ306 
 สรุปว่า ท่านผูู้้ใดำเป็นผูู้้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพ
นับถ่อ ท่านเหล่านั�น มองเห็นความสำาคัญแห่งถ้อยคำาขัองท่านว่าเป็นสิ่งอัน
พ่งรบัฟัื้ง การปฏิบตัดิำว้ยความเคารพนบัถอ่ และเชือ่ฟัื้งถอ้ยคำาขัองผูู้น้ำาชาวนา
เช่นนี� ย่อมทำาให้องค์กรชาวนามีความเป็นปึกแผู้่นมั่นคง ก็จะมีอำานาจต่อรอง
กับพ่อค้า และรัฐบาลไดำ้อย่างเต็มที่
 5) ไม่ข้่มเหงสำตรี  ให�เก่ยรติสำตรีเท่าเท่ยม

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่  5  
ในมหาปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีไม่ฉุดำคร่าขัืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี307  
พระอรรถกถาจารย์อธบิายว่า 1) คำาว่า กลุสตร ีได้ำแก ่หญิงแมเ่รอืนขัองตระกลู 
2) คำาว่ากลุกุมาร ีได้ำแก ่ธดิำาขัองหญิงแมเ่รอืนเหล่านั�น ผูู้้ยังไม่แตง่งาน 3) คำาว่า  
ฉุดำคร่า ไดำ้แก่ เป็นชื่อขัองอาการขั่มขัี่  ขั่มขัืนกระทำาชำาเรา 

306 นันทรัตน์ จำาปาแดำง, การเป็นล้กน�องท่�ด่, (กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, 2548), หน้า 27.
307 ท่.ม. (ไทย) 10/134/78.



| 217

 เม่่อเจา้วชัชเีหลา่นั�น กระทำาอยา่งนี� พวกคนในแวน่แควน้ กพ็ากนัโกรธ
วา่ พวกเจา้วชัชเีหล่านี� จบับุตรและมารดำาในเรอืนขัองเราบา้ง จบัธิดำาทีเ่ราเอา
ปากดูำดำนำ�ามูกเป็นตน้เลี�ยงดำใูห้เตบิโตมาโดำยพลการ ให้อยูใ่นเรอืนขัองตนบ้าง
แล้วหนีไปอยู่ชายแดำน เป็นโจรบ้าง เป็นพรรคพวกโจรบ้างแล้วปล้นชาวชนบท 
แตเ่ม่อ่เจา้วชัชีทั�งหลายไม่ทำาอยา่งนั�น พวกผูู้้คนในแวน่แควน้ก็ไร้กงัวลทำาการ
งานขัองตน ยังท้องพระคลังให้เจริญ บัณฑิตพ่งทราบความเจริญและความ
เส่่อมในขั้อนี�ดำ้วยประการฉะนี�308  
 พระเทพวิสุทธิญาณ (อบล นนฺทโก) ไดำ้อธิบายการให้ความเคารพต่อ
เพศีสตรีไว้ว่า ไม่ทำาไม่พูดำ ไม่คิดำอะไรตามอำานาจขัองความอยาก อันธรรมดำา
ปุถุชนทุกคนยังมีตัณหา ค่อ ความอยากจึงจำาเป็นต้องระวังตน คอยขั่มจิตตน 
อดำทนต่อความอยาก ไม่ปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้อำานาจความอยากนั�น เม่่อ
ควบคุมจิตไดำ้ ก็ไม่ทำา ไม่พูดำ ไม่คิดำดำ้วยอำานาจความอยาก ก็ชื่อว่าไม่ลุอำานาจ
แก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ309

 วศีิน อินทสระ ไดำ้กล่าวถ่ง การให้ความเคารพต่อเพศีสตรีไว้ว่า ขั้อนี�
สำาคัญมิใช่น้อยเพราะ เต่อนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตรภริยาขัองใคร เรื่อง
บุตรภริยาขัองผูู้้ร่วมงานขัองคนอ่่น ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดำ
ถ่งกันในทางไม่ดำี เรื่องนี� เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำาคัญในองค์กรใดำๆ ก็ตาม 
หากละเว้นไดำ้ย่อมมีแต่ความสงบ ย่อมมีแต่ความสามัคคีอย่าล่มว่า บุตรและ
ภรรยาลูกมีอิทธิพลต่อจิตใจขัองทุกคน การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าว มีผู้ล 
กระทบต่อผูู้้นำา และบุคลากรในองค์กร องค์กรใดำมีเรื่องเช่นนี�มากๆ ย่อมขัาดำ
ความมั่นคง310 

308 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/173.
309 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิิบายธิรรมวิภาค, หน้า 186.
310 วศีิน อินทสระ, หลักธิรรมอันเป็นหัวใจำข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 32-35.
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 สรุปว่า การให้ความเคารพต่อเพศีสตรี ไม่ขั่มเหงสตรีที่อยู่ในปกครอง
ขัองตนและคนอ่่น  มีการควบคุมอารมณ์ คนเรานั�นเหม่อนกับนกที่ตายเพราะ
เหย่่อ หรือปลาที่ตายเพราะเหย่่อ คนก็มีลักษณะอย่างเดำียวกัน ค่อถ้าปล่อย
ให้ความอยากไดำ้อย่างนั�น อย่างนี� อย่างโน้น ครอบงำาใจแล้วมีโอกาสที่จะเกิดำ
อนัตรายเพราะความอยากเหลา่นั�น การพยายามควบคุมจติใจไม่ใหท้ำาอะไรไป
ตามอำานาจขัองความอยากทุกอย่าง จึงเป็นทางเจริญขัองบุคคลเหล่านั�น
 6). เคารพัปช้นย่บุคคล  รกัษาและพัฒันาวฒันธิรรมชุมชนท่�งดงาม

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 6 ใน 
มหาปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีสักการเคารพนับถ่อบูชาเจดำีย์ในแคว้นวัชชี311  
 พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า 1) คำาว่า เจดำีย์ในแคว้นวัชชี ขัองชาววัชชี ไดำ้แก่ 
สถานทีท่ียั่กษถ์อ่ครองอนัได้ำชือ่วา่เจดำยีเ์พราะอรรถว่าอนัเขัาทำาไว้อยา่งงดำงาม
ในแว่นแคว้น ค่อ รัฐขัองพวกเจ้าวัชชี 2) คำาว่า ในเม่อง ไดำ้แก่ ตั�งอยู่ภายใน
เม่อง 3) คำาว่า นอกเม่อง ไดำ้แก่ ตั�งอยู่ภายนอกเม่อง 4) คำาว่า ที่เคยให้ ไดำ้แก่ 
อนัเขัาใหไ้วใ้นกาลกอ่น 5) คำาวา่ ทีเ่คยกระทำา ได้ำแก ่อนัเขัากระทำาไวใ้นกาลกอ่น 
6) คำาว่า ไม่ให้เส่่อมสูญ ไดำ้แก่ จักไม่ให้ลดำลง กระทำาตามที่เป็นไปนั่นแหละ 
 จริงอยู่เม่่อเจ้าวัชชีลดำพลีกรรมที่ชอบธรรมเสีย เหล่าเทวดำาทั�งหลายก็
ไมท่ำาการอารกัขัาอยา่งดีำ แม้จะไมส่ามารถยงัทกุขัท์ีย่งัไม่เกดิำใหเ้กดิำขัึ�นไดำ ้กยั็ง
โรคไอ และโรคปวดำศีรีษะเป็นตน้ทีเ่กดิำอยูแ่ลว้ใหก้ำาเรบิขัึ�นได้ำ เม่อ่เกดิำสงคราม
ก็ไม่เขั้าเป็นพรรคพวกดำ้วย แต่เม่่อพวกเจ้าวัชชีไม่ลดำพลีกรรม เหล่าเทวดำาทั�ง
หลายยอ่มทำาการอารกัขัาอยา่งดำ ีแมไ้ม่สามารถจะยังความสขุัทีย่งัไม่เกดิำขัึ�นให้
เกิดำขัึ�นไดำ้ ก็กำาจัดำโรคไอ และโรคปวดำศีีรษะเป็นต้นที่เกิดำขัึ�นไดำ้ ทั�งยังเขั้าเป็น
พรรคพวกในยามเกิดำสงครามอีกด้ำวย บัณฑิตพ่งทราบความเจริญและความ
เส่่อมในขั้อนี�ดำ้วยประการฉะนี�312

311 ท่.ม. (ไทย) 10/134/78.
312 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/174.



| 219

 วศีิน อินทสระ ไดำ้กล่าวถ่งการให้ความเคารพต่อสถานที่สำาคัญขัอง
หน่วยงานไว้ว่า คนไทยส่วนมากนับถ่อถ่งความสำาคัญขัองสถานที่ที่อยู่ไม่ว่า
จะเปน็บ้าน หรือที่ทำางาน หากใครไมเ่ชื่อถ่อใครดำถููกขัองที่คนอ่น่ในองคก์รเขัา 
เชือ่ถอ่ หรอืเซ่ึ่นไหว ้บชูากราบไหวอ้ยูก็่ต้องเกิดำอาการขัดัำใจกันองค์กรกอ็ยูไ่ม่ไดำ้ 
ขั้อนี�หมายรวมไปถ่งขันบธรรมเนียมประเพณี และศีาสนา ซึ่ึ่งคนในองค์กรจัก
ต้องให้เกียรติกัน ไม่ลบหลู่ขัองขัองใคร ถ่อเป็นธรรมาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยา
เขั้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง313

 ดัำงนั�น เคารพสักการบูชาเจดีำย์ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจำาชาติอัน
เปน็เครือ่งเตอ่นความทรงจำา เรา้ใหท้ำาดำ ีและเปน็ทีร่วมใจขัองหมู่ชน ไมล่ะเลย  
พิธีเคารพบูชาอันพ่งทำาต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั�นตามประเพณี
 7) ปกป้อง คุ�มครองผู้้�ม่ศึ่ลธิรรม เคารพัผู้้�ปฏิิบัติธิรรม ผู้้�นำาทาง

ด�านศึาสำนาท่�ปฏิิบัติธิรรม

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เรื่องอปริหานิยธรรมขั้อที่ 7 ในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า เจ้าวัชชีจัดำการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั�งหลาย
ดำ้วยความชอบธรรม ตราบใดำที่พวกวัชชีรักษาราชอปริยหานิยธรรมทั�ง 7 ขั้อนี� 
เจ้าวัชชีพ่งได้ำแต่เจริญอย่างเดำียว ไม่มีความเส่่อมเลย314 พระอรรถกถาจารย์
อธบิายวา่ 1) คำาวา่ รกัษา คุ้มครอง ป้องกัน อนัชอบธรรม มอีธบิายวา่ 1. ชือ่ว่า 
อาวรณะ เพราะการป้องกันโดำยประการที่สิ่งที่ตนไม่ปรารถนาแล้วยังมาไม่ถ่ง 
2. ชื่อว่าคุตติ เพราะคุ้มครองโดำยประการที่สิ่งที่ตนปรารถนาแล้วซึ่ึ่งมีอยู่แล้ว 
ยงัไม่เสยีหายไป ในคำานั�นการวางกำาลังพลลอ้มรกัษา ไม่ชือ่วา่ รกัษา คุ้มครอง 
ป้องกัน อันชอบธรรม สำาหรับบรรพชิต แต่การกระทำาโดำยที่ไม่ตัดำต้นไม้ในป่า
ใกลวิ้หาร ไมด่ำกัจบัเน่�อด้ำวยเครือ่งดัำกสตัว ์ไม่จบัปลาในสระโบกขัรณ ีชือ่ว่ารกัษา 

313 วศีิน อินทสระ, หลักธิรรมอันเป็นหัวใจำข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 32-35.
314 ท่.ม. (ไทย) 10/134-135/78.
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คุ้มครอง ป้องกนั อนัชอบธรรม 2) คำาวา่ ทำาอยา่งไร ทีย่งัไมม่า พระผูู้ม้พีระภาค 
ย่อมตรัสถามถ่งความในใจขัองเจ้าวัชชีเหล่านั�นว่า มีจิตสันดำานปรากฏ 
อย่างนี�315 1. เจ้าวัชชีเหล่าใดำไม่ปรารถนาการมาขัองพระอรหันต์ทั�งหลายที่ยัง
ไมม่า เจา้วชัชเีหลา่นั�นชือ่วา่เป็นผูู้ไ้มม่ศีีรทัธา ไมม่คีวามเล่อ่มใส เม่อ่บรรพชติ
มาถง่แล้วกไ็มก่ระทำาการตอ้นรบั ไม่ไปเยีย่ม ไม่ทำาปฏสินัถาร ไม่ถามปัญหา ไม่
ฟื้ังธรรมไม่ให้ทาน ไม่ฟื้ังการอนุโมทนา ไม่จัดำแจงที่อยู่อาศีัย เม่่อเป็นเช่นนั�น 
เสียงตำาหนิเจ้าวัชชีเหล่านั�น ก็จะระบ่อไปว่า เจ้าวัชชี ชื่อโน้น ไม่มีศีรัทธา ไม่มี
ความเล่อ่มใส 2. เม่อ่บรรพชติมาถง่กไ็มก่ระทำาการต้อนรบั ฯลฯ ไม่จัดำแจงทีอ่ยู่
อาศียัถวาย บรรพชติทั�งหลายฟัื้งเรือ่งนั�นแลว้ก็จะไม่ผู้า่นไปทางประตูเม่องขัอง
เจ้าวัชชีองค์นั�น แม้ผู้่านไปก็ไม่เขั้าไปยังเม่อง พระอรหันต์ทั�งหลายที่ยังไม่มา 
ก็ย่อมไม่มาดำ้วยประการฉะนี� 3. แม้มาแล้ว เม่่อที่พักอันผู้าสุกสำาราญไม่มี  
พระอรหันต์ทั�งหลายที่ไม่รู้แล้วมาถ่งเขั้าก็คิดำว่า ก่อนนี�เราคิดำว่า จักอยู่จึงมา 
แต่เพราะความไม่ไยดำีขัองเจ้าวัชชีเหล่านี� ใครเล่าจักอยู่ได้ำแล้วก็พากันออกไป 
โดำยประการดำังกล่าวมานี� 4. เม่่อพระอรหันต์ทั�งหลายที่ยังไม่มาก็ไม่มา ที่มา
แลว้กอ็ยูล่ำาบาก ประเทศีนั�นยอ่มไม่ใชเ่ป็นทีอ่ยูข่ัองบรรพชติ แตน่ั�นการอารักขัา
ขัองเทวดำาก็ยอ่มไม่ม ีเม่่อการอารักขัาขัองเทวดำาไม่มี เหลา่อมนุษยก์ไ็ดำโ้อกาส 
เหล่าอมนุษย์ครั�นอยู่กันหนาแน่น ย่อมทำาความป่วยไขั้ที่ยังไม่เกิดำให้เกิดำขัึ�น 
บุญอันมีที่ตั�งเช่นการเห็นการถามปัญหากะเหล่าท่านผูู้้มีศีีลเป็นต้น ก็ไม่มีมา 
 แต่เม่่อว่าโดำยปริยายที่ตรงกันขั้าม บุญอันเป็นกรรมฝ่่ายขัาวที่ตรง
กันขั้ามกับบาปอันเป็นธรรมฝ่่ายดำำา ตามที่กล่าวแล้วย่อมเกิดำมีขัึ�น บัณฑิต
พ่งทราบความเจริญและความเส่่อมในขั้อนี�ดำังกล่าวมานี�316 การคุ้มครอง  
การปกป้องและการดำำารงรักษาพระพุทธศีาสนาให้คงอยู่ตลอดำไป โดำยการ 
ทำานบุำารงุพระพทุธศีาสนา ดำว้ยการถวายปัจจยัสีพ่ระสงฆ์์และสามเณร ดำว้ยการ

315 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/174.
316 ท่.ม.อ. (ไทย) 134/175.
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ปลกูฝ่งัจติสำานก่ การมสีว่นรว่มกิจกรรมในทางพระพทุธศีาสนา การสนบัสนนุ
การนำาหลกัธรรมขัองศีาสนามาใชเ้พ่่อเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม และพฒันา
คุณภาพชีวิต
 วศีิน อินทสระ ไดำ้กล่าวถ่ง การให้ความดำูแลเอาใจใส่ต่อท่านผูู้้มาเย่อน
ไวว้า่ ในองคก์รแต ่ละแหง่ในบ้านเม่องในชาต ิแตล่ะชาตย่ิอมมคีนดีำ คนอาวโุส 
มีคนสำาคัญ ซึ่ึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำาคัญ ยิ่งต่อองค์กรนั�นๆ บุคคลเหล่านี� 
ถ่อเป็นหลักขัององค์กร ซึ่ึ่งเป็นขัุมความคิดำ ขัุมประสบการณ์ เป็นสิ่งอันทรง
คุณค่าขัององค์กรซึ่ึ่งถ่อเป็นธรรมปฏิบัติที่ก่อให้เกิดำรากฐานอันม่ันคงขัอง
องค์กร317 
 อปรหิานยิธรรม 7 ตอ่พนัธกิจดำา้นสามคัคธีรรมเชน่ การสวดำปาฏโิมกข์ั
เพ่่อความพร้อมเพรียงขัองหมู่คณะ ในอดำีตกาล เม่่อพระพุทธองค์ทรงมอบ
ความเป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์์ช่วยกันดูำแลกิจการพระศีาสนา พระองค์ได้ำตรัส
ถ่งความสำาคัญขัองพระสงฆ์์ไว้ว่า ถ้าเม่่อใดำพระสงฆ์์ประกอบดำ้วยความเป็น
ใหญ่ เม่่อนั�นพระองค์ก็มีความเคารพในสงฆ์3์18  ซึ่ึ่งแสดำงว่าพระองค์ทรงมอบ
ความเป็นใหญ่แกพ่ระสงฆ์์ในการทำาสงัฆ์กรรมตา่งๆ หรอืเรยีกอีกอยา่งหน่่งวา่ 
สังฆ์าธิปไตย319

 ในชว่งปฐมโพธกิาล เม่อ่พระเจา้พมิพสิารทรงเล่อ่มใสในพระพทุธศีาสนา 
ทรงมอบถวายสวนปา่ไผู้เ่ป็นทีพั่กอาศัีย320 ถอ่ว่าเป็นวดัำแรกในพระพทุธศีาสนา 
ที่ประดำิษฐานตั�งม่ันในกรุงราชคฤห์ การทำาสังฆ์กรรมต่างๆ ในช่วงนั�นทำาที ่
เวฬุวันมหาวิหาร เช่น พระมหากัสสปเถระซึ่ึ่งพักอยู่ที่ปิปผู้ลิคูหาวิหาร มาทำา 

317 วศีิน อินทสระ, หลักธิรรมอันเป็นหัวใจำข้องพัระพัุทธิศึาสำนา, หน้า 32-35.
318 ยโต จ โขั ภิกฺขัเว สำโฆ์ปิ มหตฺเตน สมนฺนาคโต, อถ เม สำเฆ์ปิ คารโวติ. องฺ.จตุกฺก ; (บาลี) 
21/21/25, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/21/34.
319 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศีรีบรรดำร ถิรธมฺโม), สำังฆ์าธิิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 1.
320 วิ.ม. (บาลี) 4/59/50, วิ.ม. (ไทย) 4/59/71.
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อุโบสถที่เวฬุวันมหาวิหารเพ่่อให้เกิดำความสามัคคีแก่หมู่สงฆ์์321 สังฆ์กรรม 
เป็นเรื่องสำาคัญ ดำังที่พระพุทธองค์ตรัสแนะนำาพระมหากัปปินเถระซึ่ึ่งพักอยู่ใน 
มทัทกจุฉมิคิทายวิหารคิดำจะไม่ไปทำาอุโบสถว่า “พวกเธอ ไม่สกัการะ ไม่เคารพ 
ไม่นับถ่อ ไม่บูชาอุโบสถ ใครเล่าจักสักการะ เคารพ นับถ่อ บูชาอุโบสถ322 
ตรัสให้พระเถระไปทำาอุโบสถ จะไม่ไปไม่ไดำ้เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงอนุญาต 
ในกรณีที่มีภิกษุตั�งแต่ 4 รูปขัึ�นไป จะต้องตั�งญัตติแล้วสวดำพระปาติโมกขั์
โดำยชอบธรรม ส่วนวิธีการทำาสังฆ์อุโบสถนั�น พระพุทธองค์ตรัสแนะนำาไว้ใน
พระวินัยปิฎกมหาวรรคอุโบสถขัันธกะว่า ภิกษุผูู้้ฉลาดำผูู้้สามารถ พ่งประกาศี 
ใหส้งฆ์ท์ราบดำว้ยญัตตกิรรมวาจาวา่ ทา่นผูู้้เจรญิ ขัอสงฆ์์จงสดัำบคำาขัองขัา้พเจา้ 
เรียงตามลำาดัำบดัำงต่อไปนี� 1) ถ้าความพร้อมพ่งมีแก่สงฆ์์ สงฆ์์พ่งกระทำา 
อุโบสถ พ่งสวดำปาติโมกขั์ 2) บุพพกิจขัองสงฆ์์ทำาเสร็จแล้ว 3) ท่านทั�งหลาย
จงบอกความบริสทุธิ�ขัองตน ขัา้พเจา้จกัสวดำปาติโมกขั ์พวกเราทีมี่อยู ่ทั�งหมดำ
จงตั�งใจฟื้ังปาติโมกข์ันั�นให้ดีำให้สำาเร็จประโยชน์ ท่านรูปใดำมีอาบัติอยู่พ่ง
เปิดำเผู้ยเสีย 4) เม่่ออาบัติไม่มีพ่งนั่งนิ่ง ขั้าพเจ้าจักทราบว่า ท่านทั�งหลาย
เป็นผูู้้บริสุทธิ� เพราะความเป็นผูู้้นิ่งนั�น 5) การตอบย่อมมีแก่บุคคลผูู้้ถูกถาม
แล้วโดำยเจาะจงตัวฉันใดำ คำาสอบถามย่อมถูกประกาศี 3 ครั�ง ในบริษัทนี� 
ฉันนั�น ภิกษุรูปใดำระล่กไดำ้แต่ไม่ยอมเปิดำเผู้ยอาบัติที่มีอยู่จนสวดำจบครั�งที่ 3  
6)  สมัปชานมสุาวาทมแีกภ่กิษรุปูนั�น ทา่นทั�งหลายสมัปชานมสุาวาททีพ่ระองค์
ตรัสไว้ 7) เป็นธรรม อาบัติที่สามารถกระทำาอันตรายฉะนั�นภิกษุต้องอาบัติ 
แลว้ระลก่ไดำอ้ยู ่ ตอ้งการความบรสิทุธิ�พ่งเปิดำเผู้ยอาบตัทิีม่อียู ่ เพราะเปิดำเผู้ย
แล้วความผู้าสุกมีแก่เธอ  นี�เป็นวิธีการทำาสังฆ์อุโบสถโดำยสังเขัป
 สรุปว่า อปริหานิยธรรม 7 ต่อการเสริมสร้างสุขัภาวะดำา้นสามคัคธีรรม 
พระองค์ให้ความสำาคัญกับการสวดำปาฏิโมกข์ัถ่อว่าเป็นหัวใจสำาคัญขัอง

321 วิ.อ. (บาลี) 3/122.
322 วิ.ม. (บาลี) 4/137/150, วิ.ม. (ไทย) 4/137/214.
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พระพุทธศีาสนาอย่างหน่่ง เพ่่อทำาให้เกิดำความพร้อมเพรียงแก่หมู่คณะ  
พรอ้มเพรยีงกนัประชมุ พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชมุ และทีส่ำาคญัการทำาอโุบสถ 
(สวดำพระปาติโมกขั์) ต้องทำาภายในสีมาและอุโบสถเท่านั�น ถ้าวัดำไหนไม่มีสีมา
และอุโบสถ พระสงฆ์์ในวัดำนั�นต้องไปรวมกันทำาอุโบสถกับพระสงฆ์์ในวัดำที่มี
สีมาที่ใกล้ที่สุดำ

 3.3 สำาระสำรุปท�ายบท

 ในการนำาหลักธรรมมาสังเคราะห์กับพันธกิจขัองคณะสงฆ์์ไทยสรุปไดำ้
ดำังนี�
 1) พันธกิจที่ 1 ดำ้านศีีลธรรมและวัฒนธรรม มีหลักพุทธธรรมที่นำามา
เป็นฐานในการทำาให้พันธกิจด้ำานศีีลธรรมและวัฒนธรรมบรรลุจุดำประสงค์ได้ำ
และสอดำคล้องตามเน่�อหาในฐานะที่เป็นคุณธรรมที่ตั�งอยู่บนกุศีลจิต ซึ่ึ่งทำา
หน้าที่ป้องกันจิตไม่ให้ตกไปสู่ความเส่่อมทรามมี 2 อย่างค่อ หิริและโอตตัปะ 
ไดำ้แก่ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศีลทั�งหลาย
 2) พันธกิจที่ 2 ดำ้านสุขัภาพอนามัย มีหลักธรรมค่อ 
  (1) หลักภาวนา 4 ประกอบด้ำวย กายภาวนา สลีภาวนา จติตภาวนา
และปัญญาภาวนา โดำยมีกิจกรรมในการอบรมซ่ึึ่งครอบคลุมเน่�อหลัก 
ไดำแ้ก่ -กายภาวนา ค่อพัฒนาและอบรมเพ่่อใหค้วามรูด้้ำานสขุัภาพอยา่งถูกตอ้ง
และชดัำเจนทั�งดำา้นทฤษฎีและการปฏบิตั ิสลีภาวนา ค่อดำำารงตนอยูใ่นเบญจศีลี-
เบญจธรรม จติตภาวนา ค่อการทำาใหจ้ติเป็นเชงิบวกและตามความเป็นจรงิใน
การรับรู้สภาพการณ์ขัองโลก มีความเมตตาต่อผูู้้อ่่น สัตว์อ่่นเสมอ 4)ปัญญา
ภาวนา ค่อการรู้เท่าทันสภาพการณ์ขัองสังคมและโลกเพ่่อปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้อยู่ในภาวะสมดำุลย์
  (2) อายุสสธรรม 5  มีสารัตถะสำาคัญค่อ สัปปายการี ค่อ ทำาตัว
เองใหส้บายกาย สบายอารมณแ์ละสบายใจ สปัปาเยมัตตญัญู ูค่อ การรูจั้กสิง่ที่
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ทำาใหเ้บากาย ไมส่ะสมมากเกนิไป ปรณิตโภช ีค่อ บรโิภคอาหารทีเ่ป็นประโยชน์
และ เคี�ยวให้ละเอียดำ กาลจารี ค่อ ออกกำาลังกาย ดำูแลสุขัภาพ ดำำาเนินชีวิต
ตามหลักนาฬิิกาชีวิต พรหมจารี ค่อ ควบคุมอารมณ์ ไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศี
สัมพันธ์จนจิตวุ่นวาย
 3) พนัธกจิที ่3 ดำา้นสมัมาชพี มหีลกัธรรมสำาคญัทีป่รากฏในพระไตรปิฎก
ค่อ สัมมาอาชีวะ ไดำ้แก่คำาสอนในการประกอบอาชีพสุจริต สุจริต 3 และหลัก
อิทธิบาท 4 ค่อ หลักธรรมที่ทำาให้กิจกรรมสำาเร็จ สามารถนำามาสังเคราะห์เพ่่อ
พัฒนาในการฝ่ึกอบรมเพ่่อทำาให้พันธกิจที่ 3 ค่อ สัมมาอาชีพ บรรลุเป้าหมาย 
ค่อ (1) สัมมาอาชีวะ มีเน่�อหาสำาคัญในการนำามาเป็นเน่�อหาและกิจกรรมค่อ 
การประกอบอาชีพและทำางานที่สุจริต ไม่ยินดำีในการทำาคอร์รัปชัน คดำโกง 
เวลาและฉ้อโกงประชาชน (2) สุจริต 3 มีเน่�อหาสำาคัญในการนำามาสังเคราะห์
กับโครงการอบรมค่อ -กายสุจริต ค่อประกอบอาชีพตามความชำานาญขัอง
ตน ทำางานดำ้วยสุจริตและความสุขั -วจีสุจริต ค่อ การพูดำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
สร้างสรรค์ สิ่งดีำงามต่อชุมชน สังคม -มโนสุจริต ค่อ การมีเจตนาที่ดำีต่อ 
ผูู้้อ่่น สุจริต มีเมตตาต่อผูู้้คนในชุมชน สังคม และ (3) หลัก อิทธิบาท 4  
มีเน่�อหาสาระสำาคัญในการนำาไปใช้อบรม ค่อ ฉันทะ ค่อ แสวงหาความรู้ดำ้าน
การประกอบ พฒันาอาชพีขัองตนใหม้กีารสรา้งสรรค ์วางแผู้น และมกีารตรวจ
สอบประเมิน วิริยะ ค่อ ขัยันทำามาหาเลี�ยงชีพโดำยสุจริต จิตตะ ค่อ การหมั่น
ตรวจสอบให้เครื่องม่ออยู่ในสภาพปกติ ใช้งานไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพ วิมังสา 
ค่อ การประเมินผู้ลการทำาอาชีพเป็นระยะและนำาข้ัอมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้
อาชีพการงานดำีขัึ�น
 4) พันธกิจที่ 4 ดำ้านสันติสุขั มีหลักธรรมที่สามารถนำามาสังเคราะห์ให้
พันธกิจดำ้านสันติสุขับรรลุจุดำประสงค์ ค่อ พหุปการธรรม 2 ซึ่ึ่งประกอบดำ้วย 
สตแิละสัมปชญัญะ ซ่ึึ่งมเีน่�อหาสำาคัญ ค่อ สต ิได้ำแกก่ารใชส้ตใินการรบัรูข้้ัอมลู
และแกไ้ขัปัญหาทีเ่กดิำขัึ�นกับตน ครอบครวั ชมุชน สงัคม และสัมปชญัญะ ไดำแ้ก่ 
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การพัฒนาปัญญาและนำาความรูเ้ขัา้ใจกุศีลจิต อกศุีลจิตและการเจริญวปัิสสนา
ภาวนาซ่ึึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมให้ถูกต้องซ่ึึ่งจะเป็น
ประโยชนค่์อความสงบสขุั สนัตใิหเ้กิดำขัึ�นกบัจติใจ ครอบครวั ชมุชนและสงัคม
 5) พันธกิจท่ี 5 ดำ้านการศี่กษาสงเคราะห์ มีหลักธรรมค่อ ไตรสิกขัา 
ได้ำแก ่หลกัการศีก่ษาใหถ้กูตอ้งโดำยมลีำาดัำบค่อ ศีลี สมาธ ิและปัญญา สามารถ
นำามาพัฒนาในการฝึ่กอบรมเพ่่อทำาให้พันธกิจที่ 5 ค่อ การศี่กษาสงเคราะห์
ให้บรรลุเป้าหมาย ค่อ (1)หลักไตรสิกขัา ประกอบดำ้วย สีลสิกขัา ค่อ ปฏิบัติ
ตนในศีีลธรรม เขั้าร่วมและให้ความร่วมม่อเพ่่อพัฒนาการศี่กษา เรียนรู้ ช่วย
เหล่อแบ่งปันความรู้แก่เยาวชน และสาธารณะ จิตตสิกขัา ค่อ การพัฒนาจิต 
ให้มีความม่ันใจ เข้ัมแขั็ง ในการสังเคราะห์ค่อการมีจิตอุทิศีสาธารณกุศีล  
รว่มงานวฒันธรรมประเพณ ีปัญญาสกิขัา ค่อ การพฒันาปัญญา การสรา้งสรรค์
ความรู้และสิ่งประดำิษฐ์เพ่่อช่วยเหล่อสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไดำ้ 
 6) พันธกิจที่ 6 ดำ้านสาธารณสงเคราะห์ หลักธรรมที่สามารถนำามา
สังเคราะห์ให้พันธกิจด้ำานสาธารณสงเคราะห์บรรลุจุดำประสงค์ ค่อ หลัก 
สังคหวัตถุ 4 ซึ่ึ่งประกอบดำ้วยทาน การให้ ปิยวาจา การเจรจาไพเราะ  
อัตถจริยา การบำาเพ็ญประโยชน์ สมานัตตตา การดำำารงตนสมำ่าเสมอ ซ่ึึ่งมี
เน่�อหาสำาคัญในการสังเคราะห์ ค่อ ทาน ค่อ การให้ เอ่�อเฟ้ื้�อ การเสียสละ  
การแบ่งปันวัตถุสิ่งขัอง การให้คำาแนะนำา ปิยวาจา ค่อ การพูดำจาดำ้วยถ้อยคำา
ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดำดำ้วยความจริงใจ ซึ่ื่อตรงต่อขั้อเท็จจริง อัตถจริยา ค่อ 
การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก่ผูู้้อ่่นเท่าที่ตนสามารถทำาไดำ้ สมานัตตตา ค่อ 
การประพฤติตนสมำ่าเสมอ เป็นตัวอย่างที่ดำี ไม่ถ่อตัวและขั่มผูู้้อ่่น
 7) พันธกิจที่ 7 ดำ้านกตัญญููกตเวทิตาธรรม มีหลักธรรมสำาคัญที่ 
สามารถนำามาสังเคราะห์เพ่่อทำาให้พันธกิจด้ำานกตัญญููกตเวทิตา ค่อ หลัก 
คำาสอนเรื่อง ทิศี 6 แต่นำามาเฉพาะบูรพาทิศีและอุตตรทิศี ซึ่ึ่งมีเน่�อหาในการ
ทำากิจกรรมและกำาหนดำเป็นค่าเป้าหมายไดำ้แก่ (1) บูรพาทิศี บุตรธิดำาพ่งบำารุง
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มารดำาบิดำา โดำยมีกิจกรรมที่มุ่งเป้าในการดำำาเนินกิจกรรมตามพันธกิจค่อ  
-การดำแูลเลี�ยงดำบูดิำามารดำา ผูู้ม้พีระคณุ -ชว่ยกจิการงานขัองทา่น -ดำำารงตระกลู
ให้เจริญรุ่งเรือง -ทำาตนให้เหมาะสม มีเกียรติ -เม่่อบิดำามารดำาเสียชีวิตทำาบุญ
อุทิศีแก่ท่าน (2) บุคคลปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ค่อ 
 8) พันธกิจที่ 8 ดำ้านสามัคคีธรรม มีหลักธรรมที่สามารถนำามา
สังเคราะห์ให้พันธกิจดำ้านสามัคคีธรรมบรรลุจุดำประสงค์ ค่อ อปริหานิยธรรม 
7 ซึ่ึ่งมีเน่�อหาสำาคัญในการสังเคราะห์ได้ำแก่ -เขั้าร่วมประชุมเพ่่อกิจกรรม
สร้างสรรค์ในชุมชน -ให้ความเคารพ ให้เกียรติ ยกย่อง สตรีบุรุษ ผูู้้มีความรู ้
ผูู้ม้วียัวฒุ ิ-รกัษาวฒันธรรม คา่นยิม ศีลีธรรมอนัดำงีามขัองสงัคม -เคารพธรรม
และผูู้้ทรงศีีลธรรม -ทำาให้ชุมชน สังคมมีความสงบสุขั ปลอดำภัยและผูู้้นำาทาง
จิตใจที่มีศีีลธรรม
 จากการสังเคราะห์หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศีาสนากับพันธกิจขัอง 
อ.ป.ต. ไดำ้แสดำงให้เห็นถ่งความสำาคัญขัองพันธกิจแต่ละพันธกิจว่ามิไดำ้เกิดำ
ขัึ�นแบบไร้เจตนา แต่เกิดำและก่อรูปขัึ�นอย่างตั�งใจบนฐานขัองกุศีลจิตที่มุ่ง 
เพ่่อประโยชน์ส่วนรวม เม่่อสรุปพันธกิจขัองอ.ป.ต.ที่สัมพันธ์กับหลักธรรม 
สามารถสรุปไดำ้ดำังตารางต่อไปนี�
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บทท่ี 4
สังเคร�ะหผ์ลก�รวจิยั
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 โครงการการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย ในการศีก่ษาครั�งนี�ไดำก้ำาหนดำ
กรอบวิเคราะห์ไว้ 2 กรอบ ได้ำแก่ 1) การใช้กรอบแนวคิดำสุขัภาวะองค์รวม 
แนวพุทธขัองสมเด็ำจพระพทุธโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยตุโฺต) 2) การใช้กรอบแนวคิดำ
แบบสังเคราะห์จัดำกลุ่มหลักพุทธธรรมตามพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) โดำยใช้ฐานข้ัอมูลจากการดำำาเนินงานใน
โครงการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย ซึ่ึ่งเป็นการรายงานผู้ลการวิจัยขัองสถาบันวิจัย 
พทุธศีาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั โดำยมี พระสุธรีตันบณัฑติ 
รศี,ดำร. และคณะ เป็นผูู้้ดำำาเนินการวิจัย ซึ่ึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์์ผูู้้แทน
พระสงฆ์์ 17 ภาคปกครองขัองคณะสงฆ์์ ในพ่�นที่ 73 จังหวัดำ ที่เขั้าร่วมวิจัยเชิง
ปฏบัิตกิารในโครงการ “การพฒันาศีกัยภาพพระสงฆ์ข์ัองหนว่ยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล” รวมจำานวนพระสงฆ์ ์1,374 รปู พร้อมกับถอดำบทเรียน แสดำงผู้ล 
การศี่กษาออกมาอย่างเป็นวิชาการแล้ว แต่ยังขัาดำสาระในแง่การสังเคราะห์
ผู้ลการดำำาเนินงานที่เขั้าลักษณะการเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ และ
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การสังเคราะห์ให้เห็นหลักพุทธธรรมแก่นสำาคัญจากการดำำาเนินงานทั�งหมดำ 
ทั�งนี� เพ่่อขัับเคล่่อนการทำางานและยกระดัำบรูปแบบการดำำาเนินงานอ.ป.ต.  
ดำังนั�น ในการสังเคราะห์ครั�งนี� จึงแบ่งประเดำ็นสังเคราะห์ไว้ 2 ประเดำ็น ไดำ้แก่
 1. สังเคราะห์สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธจากโครงการขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย
 2. สังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย

4.1 สำังเคราะห์สำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิจำากโครงการข้องหน่วยอบรม

ประชาชนประจำำาตำาบลต�นแบบข้องคณะสำงฆ์์ไทย

 จากการศี่กษาวิจัยขัองสถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์ การลงพ่�นที่วิจัย  
ไดำ้ถอดำบทเรียนไว้และเป็นขั้อมูลที่ควรนำามาสังเคราะห์ขัยายผู้ลองค์ความรู้ว่า
มีลักษณะขัองกระบวนการที่เป็นไปเพ่่อเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ไดำ้อย่างไร ในการศี่กษาครั�ง จึงไดำ้สรุปเป็นตารางขั้อมูลพ่�นฐานจากขั้อค้นพบ
จากการวิจัยไดำ้ดำังนี�
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ตารางท่� 4.1 การดำำาเนินงานโครงการขัองเครือขั่ายหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ต้นแบบและผู้ลลัพธ์ที่สอดำคล้องกับพันธกิจอ.ป.ต.

อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

การดำาเนินงาน
ข้องเคร่อข้่าย
หน่วยอบรม
ประชาชนประจำำา
ตำาบลต�นแบบหน
เหนือ

1. โครงการขัับเคล่่อนงาน
พุทธเกษตรและขัยายผู้ล
การพัฒนาหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล 
ม่วงต่�ดำ เป็นศีูนย์กลางการ
พัฒนาหน่วยอ.ป.ต.พ่�นที่
อำาเภอภูเพียง จังหวัดำน่าน

1. สัมมาชีพ
2. ศี่กษาสงเคราะห์
3. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม

2. โครงการปฏิบัติธรรม
สัญจรขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล 
เจดำีย์หลวง ร่วมกับ
โรงเรียนวัดำเจดำีย์หลวงวิทยา 
จังหวัดำเชียงราย

3. โครงการสัมมาชีพบน
พ่�นฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลในเม่อง 
ตำาบลป่าพลู และ
ตำาบลบ้านธิ จังหวัดำลำาพูน

4. โครงการขัับเคล่่อน
และขัยายผู้ลการพัฒนา
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำงตะขับเป็น
ศีูนย์กลางการพัฒนาหน่วย 
จังหวัดำพิจิตร

1. สามัคคีธรรม
2. ศี่กษาสงเคราะห์

1. สัมมาชีพ
2. สามัคคีธรรม
3. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม

1. สัมมาชีพ
2. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
3. สามัคคีธรรม
4. สาธารณสงเคราะห์



232 |

อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

การดำาเนินงาน
ข้องเคร่อข้่าย
หน่วยอบรม
ประชาชนประจำำา
ตำาบลต�นแบบหน
ตะวันออก

1. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมขัองชุมชนสู่การ
เป็นหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลต้นแบบ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลโคกสี 
จังหวัดำขัอนแก่น

1. สาธารณสงเคราะห์
2. สุขัภาพอนามัย
3. สามัคคีธรรม
4. กตัญญููกตเวทิตาธรรม

2. โครงการสร้างโอกาส
และบูรณาการสร้างสังคมดำี 
เศีรษฐกิจดำีและสิ่งแวดำล้อม
ดำีตามแนวสุขัภาวะเชิงพุทธ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเอราวัณ 
จังหวัดำเลย

3. โครงการกู่จานสร้าง
สุขัภาวะชุมชน พยาบาลกาย
พยาบาลใจ ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลกู่จาน 
จังหวัดำยโสธร

4. โครงการเสริมสร้าง
สุขัภาวะชุมชนตำาบล
ดำงลาน เพ่่อความอยู่ดำีมีสุขั 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำงลาน 
จังหวัดำร้อยเอ็ดำ

1. สุขัภาพอนามัย
2. สันติสุขั

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์
3. สัมมาชีพ

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์
3. สามัคคีธรรม



| 233

อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

5. โครงการพัฒนาหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) เสริมสร้าง
สุขัภาวะเชิงพุทธวัดำวังอ้อ 
(ศีูนย์พุทธธรรมพรหม 
วชิรญาณ ป่าดำงใหญ่วังอ้อ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลหัวดำอน 
จังหวัดำอุบลราชธานี

1. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
2. ศี่กษาสงเคราะห์
3. สันติสุขั
4. สุขัภาพอนามัย

6. โครงการวัดำ หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) เสริมสร้างสุขัภาวะ
เชิงพุทธ ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
วัดำพรหมราช ตำาบลตูม 
จังหวัดำนครราชสีมา

7. โครงการส่งเสริมศีีล 5 
สัมมาชีพ ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
บ้านหอย จังหวัดำปราจีนบุรี

1. สุขัภาพอนามัย
2. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
3. สัมมาชีพ
4. สาธารณสงเคราะห์

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์
3. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม



234 |

อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

การดำาเนินงาน
ข้องเคร่อข้่าย
หน่วยอบรม
ประชาชนประจำำา
ตำาบลต�นแบบหน
กลาง

1. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์สุขัภาวะ
ขัองอ.ป.ต. ตำาบลขัุนโขัลน 
จังหวัดำสระบุรี 

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์

2. โครงการเกษตรวิถีธรรม
นำาสันติสุขั ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
ปากท่า และตำาบลท่าเรือ 
จังหวัดำพระนครศีรีอยุธยา

3. โครงการวัดำ ประชา รัฐ
สร้างสุขั พัฒนาวัดำคู่
สังคมอย่างยั่งย่น ขัอง
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากท่า และ
ตำาบลท่าเรือ จังหวัดำ
พระนครศีรีอยุธยา

4. โครงการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่่อสังคมเพ่่อ
การสร้างสุขัภาวะให้กับ 
ผูู้้สูงอายุและผูู้้พิการ  
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพ 
จังหวัดำนครสวรรค์

1. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
2. สุขัภาพอนามัย
3. สัมมาชีพ
4. สันติสุขั
5. ศี่กษาสงเคราะห์ 
6. สาธารณสงเคราะห์
7. กตัญญููกตเวทิตาธรรม
8. สามัคคีธรรม

1. สุขัภาพอนามัย
2. สามัคคีธรรม
3. สาธารณูปการ/
สาธารณสงเคราะห์

1. สาธารณสงเคราะห์
2. กตัญญููกตเวทิตาธรรม
3. สุขัภาพอนามัย
4. สามัคคี
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อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

5. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์สุขัภาวะ 
อ.ป.ต. วัดำโขัดำหิน (ปักษี
คีรีราม) ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลเนิน
พระ จังหวัดำระยอง

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์

6. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม 
ให้ทาน ให้ความรู้ สู้ภัย
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลหนองลาน 
จังหวัดำกาญจนบุรี

1. โครงการวัฒนธรรม
ดำนตรี ศีิลปะโล�ะโก�ะฉ่า 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลกะทู้ 
จังหวัดำภูเก็ต

2. โครงการธรรมะรักษาใจ 
เยี่ยมคนไขั้ ให้กำาลังใจ
ผูู้้ป่วย ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
วัดำลัฏฐิวนาราม 
จังหวัดำภูเก็ต

1. สุขัภาพอนามัย
2. สาธารณสงเคราะห์

1. สุขัภาพอนามัย
2. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
3. สัมมาชีพ

1. สาธารณสงเคราะห์
2. สุขัภาพอนามัย

การดำาเนินงาน
ข้องเคร่อข้่าย
หน่วยอบรม
ประชาชนประจำำา
ตำาบลต�นแบบหน
ใต�
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อ.ป.ต.ต�นแบบ โครงการ ผู้ลลัพัธิ์ท่�สำอดคล�อง
กับพัันธิกิจำอ.ป.ต.

3. โครงการส่งเสริม 
สขุัภาวะผูู้ส้งูอายุ พ่�นที่
อำาเภอคีรีรฐันคิม ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล
นำ�าหกั ตำาบลบ้านยาง ตำาบล
ท่ากระดำาน ตำาบลท่าขันอน 
ตำาบลย่านยาว ตำาบลกะเปา 
ตำาบลถำ�าสงิขัรณ์ และ 
ตำาบลบ้านทำาเนียบ  
จงัหวดัำสรุาษฏร์ธานี

1. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
2. สุขัภาพอนามัย
3. สัมมาชีพ
4. สันติสุขั
5. สาธารณสงเคราะห์

4. โครงการเปิดำวัดำเป็น
ศีูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลนิคมพัฒนา 
จังหวัดำสตูล

5. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบสัมมาชีพ ขัอง
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำอนทราย 
จังหวัดำพัทลุง 
(อ.ป.ต.ดำ้านสัมมาชีพ)

6. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบสัมมาชีพ ขัอง
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลแพรกหา 
จังหวัดำพัทลุง 
(อ.ป.ต.ดำ้านสัมมาชีพ)

1. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม

1. สุขัภาพอนามัย
2. สัมมาชีพ
3. สามัคคีธรรม

1. สัมมาชีพ
2. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
3. สาธารณสงเคราะห์
4. สามัคคีธรรม
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ตารางท่� 4.2 แจงความถี่ขัองพันธกิจกับโครงการ อ.ป.ต.ต้นแบบ

โครงการ
อ.ป.ต.ต�นแบบ

พัันธิกิจำ 8 ด�าน

ศึ่ล
ธิร

รม
แล

ะว
ัฒ

นธิ
รร

ม

สำุข้
ภา

พั
อน

าม
ัย

สำัม
มา

ชีพั

สำัน
ต
ิสำุข้

ศึึก
ษ
าสำ

งเ
คร

าะ
ห์

สำา
ธิา

รณ
สำง

เค
รา

ะห
์

กต
ัญ

ญู
้กต

เว
ทิต

าธิ
รร

ม

สำา
มัค

ค่ธิ
รร

ม

1. โครงการขับัเคล่่อนงาน
พทุธเกษตรและขัยายผู้ล
การพฒันาหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลม่วง
ต่�ดำ เป็นศีนูย์กลางการ
พฒันาหน่วยอ.ป.ต.พ่�นที่
อำาเภอภูเพยีง จงัหวดัำน่าน

2. โครงการปฏบิตัธิรรม
สญัจรขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
เจดีำย์หลวง ร่วมกบั
โรงเรียนวดัำเจดีำย์หลวง
วิทยา จงัหวดัำเชียงราย

3. โครงการสมัมาชีพบน
พ่�นฐานทนุทางวัฒนธรรม 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลในเม่อง 
ตำาบลป่าพลู และตำาบล
บ้านธิ จงัหวดัำลำาพูน
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4. โครงการขับัเคล่่อน
และขัยายผู้ลการพฒันา
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำงตะขับเป็น
ศีนูย์กลางการพฒันาหน่วย 
จงัหวดัำพิจิตร

5. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมขัองชมุชนสูก่าร
เป็นหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลต้นแบบ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลโคกสี 
จงัหวดัำขัอนแก่น

6. โครงการสร้างโอกาส
และบรูณาการสร้างสงัคมดีำ 
เศีรษฐกจิดำแีละสิง่แวดำล้อม
ดำตีามแนวสขุัภาวะเชิงพุทธ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเอราวัณ 
จงัหวดัำเลย
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7. โครงการกูจ่านสร้าง
สขุัภาวะชมุชน พยาบาล
กายพยาบาลใจ ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบลกูจ่าน จังหวดัำยโสธร

8. โครงการเสริมสร้างสขุั
ภาวะชมุชนตำาบลดำงลาน  
เพ่อ่ความอยูดี่ำมสีขุั 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำงลาน 
จงัหวดัำร้อยเอ็ดำ

9. โครงการพัฒนาหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) เสริมสร้าง
สขุัภาวะเชิงพุทธวดัำวงัอ้อ 
(ศีนูย์พทุธธรรมพรหม 
วชิรญาณ ป่าดำงใหญ่วงัอ้อ 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลหวัดำอน 
จงัหวดัำอุบลราชธานี
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10. โครงการวัดำ หน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) เสริมสร้างสขุัภาวะ
เชิงพุทธ ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
วดัำพรหมราช ตำาบลตูม 
จงัหวดัำนครราชสมีา

11. โครงการส่งเสริม 
ศีลี 5 สมัมาชีพ ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบลบ้านหอย จงัหวดัำ
ปราจีนบรีุ

12. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์สขุัภาวะ
ขัองอ.ป.ต. ตำาบลขันุโขัลน 
จงัหวดัำสระบรีุ 

13. โครงการเกษตร
วิถธีรรมนำาสนัตสิขุั  
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากท่า  
และตำาบลท่าเรือ  
จงัหวดัำพระนครศีรีอยธุยา
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14. โครงการวัดำ ประชา รฐั 
สร้างสขุั พฒันาวดัำคู่สงัคม
อย่างยัง่ยน่ ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบลปากท่า  
และตำาบลท่าเรือ จังหวดัำ
พระนครศีรีอยธุยา

15. โครงการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่อ่สงัคมเพ่่อ
การสร้างสขุัภาวะให้กบั 
ผูู้ส้งูอายุและผูู้พ้กิาร  
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพ 
จงัหวดัำนครสวรรค์

16. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์สขุัภาวะ 
อ.ป.ต. วัดำโขัดำหนิ (ปักษี
ครีีราม) ขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลเนิน
พระ จงัหวดัำระยอง
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17. โครงการโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม 
ให้ทาน ให้ความรู ้สูภ้ยั
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลหนองลาน 
จงัหวดัำกาญจนบุรี

18. โครงการวัฒนธรรม
ดำนตรี ศีลิปะโล�ะโก�ะฉ่า 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลกะทู ้
จงัหวดัำภูเกต็

19. โครงการธรรมะ 
รกัษาใจ เยีย่มคนไข้ั ให้
กำาลงัใจผูู้ป่้วย ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำา
ตำาบลวดัำลฏัฐิวนาราม 
จงัหวดัำภูเกต็
20. โครงการส่งเสริม 
สขุัภาวะผูู้ส้งูอายุ พ่�นที่
อำาเภอคีรีรฐันคิม ขัอง
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลนำ�าหกั  
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21. โครงการเปิดำวดัำเป็น
ศีนูย์กลางการเรียนรูช้มุชน 
ขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลนคิมพัฒนา 
จงัหวดัำสตลู

22. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบสมัมาชีพ ขัอง
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดำอนทราย 
จงัหวดัำพัทลงุ 
(อ.ป.ต.ด้ำานสัมมาชีพ)

ตำาบลบ้านยาง ตำาบลท่า
กระดำาน ตำาบลท่าขันอน 
ตำาบลย่านยาว ตำาบลกะเปา 
ตำาบลถำ�าสงิขัรณ์ และ 
ตำาบลบ้านทำาเนียบ  
จงัหวดัำสรุาษฏร์ธานี

23. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบสมัมาชีพ ขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล
แพรกหา จงัหวดัำพัทลงุ 
(อ.ป.ต.ด้ำานสัมมาชีพ)
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 จำานวนโครงการทั�ง 23 โครงการ เม่่อแจงนบัความถีแ่ลว้ จะพบวา่แตล่ะ
โครงการดำำาเนนิการตามพนัธกิจแตล่ะด้ำานมากน้อยต่างกนั โดำยอาจเป็นไปตาม
บรบิทขัองพ่�นทีท่อ้งถิน่นั�นๆ เชน่ อาศียัฐานขัองภมูปิญัญาทอ้งถิน่ อาศัียบรบิท
ทางดำ้านสุขัภาพอนามัยในช่วงวิกฤตโควิดำ-19 การส่งเสริมอาชีพ ซึ่ึ่งมีลำาดำับ
ความถีสู่งสดุำ 3 อนัดัำบ ได้ำแก ่พนัธกิจด้ำานสาธารณสงเคราะห์ด้ำานศีลีธรรมและ
วฒันธรรม และด้ำานสขุัภาพอนามัย ตามลำาดัำบ สว่นพนัธกจินอกจากนั�น มช่ีอง
วา่งแตกตา่งกนั ค่อ ดำา้นสมัมาชพี สามัคคธีรรม สนัตสิขุั ศีก่ษาสงเคราะห ์และ
กตัญญููกตเวทิตาธรรม โดำยพันธกิจที่ปรากฏในโครงการที่น้อยที่สุดำ ได้ำแก่ 
ดำา้นกตัญญูกูตเวทิตาธรรม ดำงัตารางแสดำงจำานวนพันธกจิแตล่ะโครงการ และ
ตารางแจงความถี่ไดำ้ดำังนี� 

ตารางท่� 4.3 จำานวนความถี่ขัองพันธกิจ

พัันธิกิจำ จำำานวนโครงการ

1. ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 
2. สุขัภาพอนามัย
3. สัมมาชีพ
4. สันติสุขั
5. ศี่กษาสงเคราะห์
6. สาธารณสงเคราะห์
7. กตัญญููกตเวทิตาธรรม
8. สามัคคีธรรม

14
13
10
4
4
15
3
10
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 4.1.1 การเสำริมสำร�าง “สำุข้ภาวะแดนศึ่ล”

 สุขัภาวะแดำนศีีล ซึ่ึ่งเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ใน 2 เรื่อง ที่นำาไปสู่การ
มีสุขัภาพดีำซึ่ึ่งเป็นทั�งระดัำบปัจเจก ซ่ึึ่งมนุษย์จำาต้องมีสัมพันธ์กับโลกทางวัตถุ 
หรอืโลกทางกายภาพทีจ่ะมีผู้ลตอ่การใชช้วีติและการมีสขุัภาพดำทีีเ่น่อ่งมาจาก
การปฏสิัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งมนุษย์กับมนุษย์ดำว้ยกัน โดำยแบง่การ
ปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ ค่อ 1) สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ หรือเรียกว่า 
สิ่งแวดำล้อมทางวัตถุ รวมถ่งปัจจัย 4 และสิ่งทั�งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ  
2) สิ่งแวดำล้อมทางสังคมหรือระหว่างมนุษย์ร่วมโลกด้ำวยกัน ซึ่ึ่งรวมถ่งสัตว์
ทั�งหลายดำ้วย การพัฒนาแดำนศีีลดำ้วยสีลสิกขัา จึงเป็นการมุ่งเป้าพัฒนาที่การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่่อให้เกิดำประโยชน์
 จากการวิเคราะห์เป้าหมายแต่ละพันธกิจทั�ง 8 ดำ้าน กิจกรรมที่แต่ละ
โครงการได้ำขัับเคล่่อนไปตามพันธกิจส่วนที่สัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขัภาวะ
องค์รวมแนวพทุธแดำนศีลี จะสอดำคล้องกบัพนัธกจิ 6 ดำา้น โดำยแตล่ะโครงการ
ในแต่ละภาคไดำ้ดำำาเนินการให้สอดำคล้อง ดำังนี� 
 1) พันธิก่จัด้้านสุุขภาพอินามัย์ที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
  โครงการทีอ่.ป.ต.ดำำาเนนิการสอดำคลอ้งกนัพนัธกจิด้ำานสขุัภาพอนามยั 
มจีำานวน 13 โครงการในจำานวนรวม 23 โครงการ จงึนบัได้ำวา่โครงการอ.ป.ต. 
ไดำ้ให้ความสำาคัญกับสุขัภาพอนามัยในระดำับมาก และเป็นการสร้างเสริม 
สุขัภาวะแนวพุทธในแดำนศีีล โดำยจัดำกิจกรรมที่เหมาะกับบริบทขัองโรคระบาดำ
โควิดำ-19 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การทำาความสะอาดำ ให้ความร่วม
ม่อและช่วยเหล่อประชาชนที่ได้ำรับผู้ลกระทบจากสถานการณ์ดัำงกล่าว โดำย
ทำางานร่วมม่อกับสาธารณสุขั1 การจัดำกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกวัดำมีตู้ยาสามัญ
ประจำาวัดำ กิจกรรมละ เลิก อบายมุขัโดำยร่วมม่อกับโรงพยาบาลส่งเสริม 
1 พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะเชิงพัุทธิข้องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, (นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2563), 
หน้า 283-284. 
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สุขัภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.)2 รวมถ่งการเยี่ยมเยียนและช่วยเหล่อผูู้้ป่วย
ติดำเตียง ผูู้้ป่วยติดำบ้าน ผูู้้สูงอายุ โดำยร่วมม่อกับหน่วยงานดำ้านสาธารณสุขั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนากิจกรรม “กู่จานสร้างสุขัภาวะ  
พยาบาลกาย พยาบาลใจ” ทั�งใหข้ัวญักำาลงัใจและชว่ยเหลอ่ปจัจยัสีต่ามสมควร3  
การใช้พ่�นที่ขัองอ.ป.ต.เป็นที่ตรวจสุขัภาพเบ่�องต้น4 การพัฒนาพ่�นที่วัดำตาม
หลัก 5 ส. กิจกรรมวัดำปลอดำเหล้าเพ่่อผู้ลักดำันให้เป็นนโยบายวัดำปลอดำเหล้า
และงานบวชปลอดำเหล้าขัองชุมชน5 การจัดำกิจกรรมเอ่�อต่อการดูำแลสุขัภาพ
อนามัย เช่น การผู้ลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์และนำาไปแจกจ่าย
ประชาชน6 หลายหน่วยอ.ป.ต. ได้ำจัดำกิจกรรมเพ่่อส่งเสริมสุขัภาพอนามัย
ขัองชุมชน เช่น โครงการ “วัดำโขัดำหิน: ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความรู้ สู้ภัยไวรัส
โคโรนา (COVID-19)”7 ซ่ึึ่งเป็นการทำากิจกรรมทั�งเชิงรูปธรรมและนามธรรม 
บางหนว่ยอ.ป.ต. จดัำกิจกรรมทีส่อดำคลอ้งกบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพ่่อเสรมิสรา้ง
สุขัภาพอนามัยผู้่านกิจกรรม “ดำนตรี” เช่น ดำนตรีโล�โก�ะฉ่า เพ่่อฝ่ึกฝ่นกาย
และจิตใจให้แขั็งแรงและสุขัภาพจิตดำี8 และกิจกรรมอ่่นๆ เช่น กิจกรรมตาราง 
เก้าช่อง เพ่่อฝ่ึกสมอง ป้องกันอัลไซึ่เมอร์ การเคล่่อนไหวร่างกายให้สมดำุล9 
บางพ่�นทีข่ัองอ.ป.ต. เนน้การดำแูลสขุัภาพอนามัยผู้า่นกจิกรรมดำา้นความม่ันคง
ทางอาหารอันเป็นผู้ลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผู้ลิตภัณฑ์ขั้าวสังขั์หยดำ ขัอง
จังหวัดำพัทลุง ซึ่ึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินบีรวมที่ช่วยบรรเทาอาการ
อ่อนเพลีย แขันขัาไม่มีแรง โรคผู้ิวหนังบางชนิดำ บำารุงสมอง เป็นต้น10  
2 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 288-289.
3 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 294-295.
4 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 303-304.
5 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 315-316.
6 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 321.
7 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 357.
8 พระสธุรัีตนบณัฑติ และคณะ, รายงานวจิำยัโครงการเสำรมิสำร�างสุำข้ภาวะเชิงพัทุธิข้องหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 370.
9 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 380-381.
10 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 392.
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 กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยอ.ป.ต.ไดำ้ดำำาเนินการ เป็นกิจกรรมที่สอดำคล้อง
กบัการพัฒนาสรา้งเสรมิสขุัภาวะแดำนศีลี ซ่ึึ่งมลีกัษณะเป็นรวมการปฏสิมัพนัธ์
ทั�งทางกายภาพ ค่อปัจจยัสี ่และการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุยต์อ่มนษุย ์ทีเ่ป็น
ไปเพ่่อประโยชน์ต่อชุมชนสังคม โดำยอาศีัยการทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ระหวา่งพระสงฆ์์ ผูู้น้ำาชมุชน ประชาชน ผูู้น้ำาองค์กรทีเ่กีย่วขัอ้ง และปฏิบตัไิดำอ้ยา่ง
เหมาะสม เช่น การตรวจสุขัภาพ ซึ่ึ่งต้องอาศีัยบุคลากรดำ้านสาธารณสุขั ทั�งนี� 
เพ่่อเสริมสร้างให้สุขัภาพอนามัยขัองประชาชนสมบูรณ์ แข็ังแรง ทั�งแนวทาง
ป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน โดำยมีผู้ลเชิงประจักษ์ ดำังนั�น กิจกรรมตามพันธกิจ 
ดำ้านสุขัภาพอนามัย จึงเป็นการเสริมสร้างสุขัภาวะแดำนศีีลไดำ้อย่างลงตัว
 2) พันธิก่จัด้้านสุัมมาช้ีพที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
 จากการดำำาเนินโครงการขัองหน่วยอ.ป.ต. ต้นแบบทั�ง 23 โครงการ 
มีพันธกิจดำ้านสัมมาชีพ จำานวน 10 โครงการ ที่ถ่อว่าอยู่ในระดำับปานกลาง 
ซึ่ึ่งปรากฏกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างอาชีพที่เหมาะกับท้องถิ่นนั�นๆ เช่น  
การสนับสนุนการใช้เกษตรวิถีพุทธหรือพุทธเกษตรมาใช้ในชีวิตประจำาวัน11 
การสร้างผู้ลิตภัณฑ์จากไม้ไผู้่12 การทำาโคมไฟื้ล้านนา กรวยดำอกไม้และเทียน 
การนำาวัสดุำสิ่งขัองกลับมาสร้างเป็นผู้ลิตภัณฑ์13 การแปรรูปผู้ลิตภัณฑ์เพ่่อ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดำการเรื่องอาหารท้องถิ่น เช่น
ผู้ลิตภัณฑ์ขั้าวสังขั์หยดำ นำ�าพริก 5 รส การส่งเสริมผู้ลิตภัณฑ์อาหารสุขัภาพ14    
หรือการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่่อสร้างรายได้ำให้กับชุมชน15

การส่งเสริมวิชาชีพช่างให้กับชุมชน16

11 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 254. 
12 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 270.
13 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 276.
14 พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสุำข้ภาวะเชิงพัุทธิข้องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 298; 392; 404.
15 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 316.
16 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 337.
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 สัมมาชีพ ซ่ึึ่งเป็นหลักสุขัภาวะที่แง่การประกอบอาชีพที่ซึ่ื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการหันกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพพร้อมกับมีคุณธรรมศีีลธรรมกำากับ
นั่นเอง จึงถ่อว่าเป็นการสร้างเสริมสุขัภาวะแดำนศีีลที่เห็นเป็นรูปธรรมจาก 
โครงการอ.ป.ต.
 3) พันธิก่จัด้้านสุันติสุุขที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
 โครงการขัองหน่วยอ.ป.ต. จำานวน 23 โครงการ มีการจัดำกิจกรรมที่
สัมพันธ์กับดำ้านสันติสุขัจำานวน 4 โครงการ ซึ่ึ่งจัดำว่าอยู่ในระดำับที่น้อย 
 การสร้างเสริมสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธด้ำานศีีลหรือแดำนศีีล ที่หนุน
เสริมพันธกิจดำ้านสันติสุขันั�นอาจมีจำานวนโครงการที่ไม่มากเม่่อเทียบกับ 
พันธกิจด้ำานอ่่น แต่โครงการอ.ป.ต.ที่เน้นกิจกรรมในลักษณะนี� มุ่งที่จะ 
รวมพลงั เพ่่อปอ้งปรามหรอืเพ่อ่สง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัในชมุชนพหลุกัษณ ์เชน่ 
กิจกรรมการรวมพลังตั�งศีูนย์ป้องกัน และเฝ่้าระวังภัย ทั�งที่อาจเป็นโจรภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่่นๆ17 การจัดำให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
ที่มีนักเรียนไทยพุทธ-มุสลิม เพ่่อเรียนรู้วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
เขั้าใจ18 แต่ในอีกแง่มุมหน่่ง การตีความเรื่องสันติสุขั ยังไดำ้หมายถ่งสันติสุขั
ภายในจิตใจขัองชุมชนด้ำวยโดำยการจัดำให้พระสงฆ์์ได้ำแสดำงธรรมเทศีนาให้ 
ผูู้้สูงอายุ เพ่่อจะไดำ้เสริมพลังความสุขัดำ้านในจิตใจ19 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า 
โครงการอ.ป.ต.ในพ่�นทีภ่าคใต้กลบัไม่ได้ำเนน้ด้ำานสนัตสิขุัอยา่งโดำดำเดำน่ จดุำเนน้
เป็นดำ้านสัมมาชีพ และผูู้้สูงอายุมากกว่า
 ดำังนั�น การเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธแดำนศีีลที่ส่งเสริมดำ้าน
สันติสุขั จึงมีลักษณะการประสานพลังเพ่่อเฝ่้าระวัง ปกป้องดำูแลทั�งกายใจ 
ทรัพย์สินขัองชุมชนเพ่่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขันั่นเอง

17 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 292. 
18 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 337.
19 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 384.
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 4) พันธิก่จัด้้านสุาธารีณสุงเครีาะห้์ที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
 พันธกิจด้ำานสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่โครงการอ.ป.ต.  
ดำำาเนินการโดำยมีความถี่มากที่สุดำ ค่อ จำานวน 15 โครงการ ซึ่ึ่งสะท้อนถ่ง 
ประโยชน์ที่ชุมชนต้องการไดำ้ชัดำกว่าพันธกิจดำ้านอ่่นๆ จากรายงานวิจัยที่ได้ำ 
ลงพ่�นที่และสรุปผู้ลวิจัยออกมา การแสดำงออกถ่งปฏิสัมพันธ์ทั�งดำ้านกายภาพ 
และด้ำานสงัคมทีพ่ระสงฆ์์แสดำงออกในรปูแบบกิจกรรมตา่งๆ จงึนบัว่าเป็นการ 
เสริมสร้างสุขัภาวะท่ีมีนัยสำาคัญต่อชุมชนในระดัำบท้องถิ่นต่างๆ ดำังตัวอย่าง
กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็น20 ดำังนี�
 ก. การช่วยเหล่อประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ รวมถ่งการสงเคราะห์ 
ผูู้ส้งูวยั เด็ำกกำาพร้า ในรปูขัองการมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค ปัจจยัเครือ่งยงัชพี
ต่างๆ การจัดำโรงทานสาธารณะ
 ขั. การร่วมม่อกับชุมชนเพ่่อเยี่ยมเยียนผูู้้ป่วยติดำเตียง แสดำงออกทาง
สัญลักษณ์โดำยอาศีัยฐานะพระสงฆ์์เพ่่อให้ขัวัญกำาลังใจ
 ค. การร่วมม่อผู้ลิตสิ่งขัองจำาเป็นในภาวะโควิดำ-19 เช่น การผู้ลิต
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์เพ่่อแจกจ่ายแก่ประชาชน 
 ง. การใช้วัดำเป็นสนามหรือพ่�นที่ช่วยเหล่อประชาชนที่ประสบความ 
เดำ่อดำร้อนจากการแพร่ระบาดำเชื�อไวรัสโควิดำ-19
 ค. การสนับสนุนกิจกรรมทางศีาสนา การตั�งกลุ่มฌิาปนกิจสงเคราะห์ 
การสงเคราะห์ที่เป็นสาธารณะ เป็นภารกิจที่มีความจำาเป็นเฉพาะหน้า
มากกว่าการทำากิจกรรมแบบยั่งย่น เป็นการเขั้าไปปฏิสัมพันธ์กับคน ชุมชน
ในสถานการณ์ที่ทุกขั์ยากเพ่่อบรรเทาทุกขั์ และหยิบย่่นช่วยเหล่อเต็มความ
สามารถ แนวทางดำังกล่าวจึงเป็นเครื่องย่นยันถ่งความเป็นสถาบันสงฆ์์ที่เป็น
ที่พ่่งแก่ชาวบ้าน ไดำ้บรรเทาทุกขั์หรือหยิบย่่นช่วยเหล่อในคราวลำาบาก แต่โดำย

20 ดำ ูสรปุรายงานวจิยัขัอง พระสธุรีตันบณัฑติ และคณะ, รายงานวิจำยัโครงการเสำรมิสำร�างสำขุ้ภาวะ
เชิงพัุทธิข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 271-405.
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อาศีัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวขั้องดำ้วย
 5) พันธิก่จัด้้านกิตัญญููกิตเวทิตาธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
 พันธกิจดำ้านกตัญญููกตเวทิตาธรรม ที่โครงการอ.ป.ต.ดำำาเนินการ และ
สัมพันธ์กับการพัฒนาสุขัภาวะแดำนศีีลนั�นมจีำานวน 3 โครงการ ซึ่ึ่งการตีความ
คำาวา่กตญัญูกูตเวทติาธรรมนั�น ไมไ่ดำห้มายถง่การแสดำงตอบพระคณุขัองบคุคล
ในครอบครวัเดำยีวกนั แตห่มายรวมเอาการสร้างความรูส้ก่ร่วมขัองคนในชุมชน
ต่อผูู้้สูงอายุหรือผูู้้ที่อยู่ในภาวะซึ่ึมเศีร้าไร้คนเหลียวแล จึงจัดำกิจกรรมสร้าง
ความผูู้กพนัประสานสมัพนัธเ์พ่อ่ลงพ่�นทีพู่ดำคุยสนทนา รบัฟื้งัปัญหา อกีทั�งยัง
เป็นหนว่ยกลางประสานไปยงัหนว่ยงานภาครฐั เชน่ สำานกังานพัฒนาสงัคมและ
ความม่ันคงขัองมนษุยจ์งัหวดัำ21 กจิกรรมอกีสว่นหน่ง่ยงัคงเป็นการธำารงรกัษา
วฒันธรรมดำงีามขัองชมุชน ค่อ การจัดำกิจกรรมผู้า่นวันสำาคัญตามประเพณไีทย 
เช่น วันสงกรานต์ และยังคำาน่งถ่งการใช้พ่�นที่วัดำให้บริการผูู้้สูงอายุ เช่น  
การสร้างอาคารที่พัก ห้องนำ�า รวมถ่งการมอบสิ่งขัองช่วยเหล่อแก่ผูู้้สูงอาย2ุ2  
 ดำังนั�น กิจกรรมที่ส่งเสริมดำ้านกตัญญููกตเวทิตาธรรม ที่โครงการ 
อ.ป.ต.ดำำาเนินการ นอกจากจะเป็นการจัดำกิจกรรมเพ่่อธำารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยแล้วสำาหรับคนในครอบครัวแล้ว ยังเอ่�อกิจกรรมที่รวมผู้น่ก
ประสานขัองคนในชุมชนเพ่่อดำูแลช่วยเหล่อผูู้้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
อีกดำ้วย
 6) พันธิก่จัด้้านสุามัคคีธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนศีีล
 กิจกรรมที่ส่งเสริมดำ้านสามัคคีธรรม มีจำานวน 10 โครงการ ในจำานวน
ทั�งหมดำ 23 โครงการ นับเป็นกิจกรรมที่อยู่ในระดำับกลางๆ เม่่อวิเคราะห์
ในแง่ขัองแดำนศีีล การทำากิจกรรมเพ่่อให้เกิดำสามัคคีธรรมนั�น เป็นการสร้าง

21 พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสุำข้ภาวะเชิงพัุทธิข้องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 285-286.
22 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 338; 353.
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ปฏิสัมพันธ์เพ่่อเป้าหมายในระดำับชุมชนมากกว่าส่วนตัว จึงมีกิจกรรมที่ 
โครงการอ.ป.ต.ดำำาเนินการในลักษณะต่างๆ23 เช่น
 - ส่งเสริมสามัคคีธรรมผู้่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 - ส่งเสริมสามัคคีธรรมผู้่านกิจกรรมส่งเสริมดำ้านวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
 - ส่งเสริมสามัคคีธรรมผู้่านกิจกรรมการทำางานแบบภาคีเครือขั่าย
 กิจกรรมสามัคคีธรรมที่โครงการอ.ป.ต.ดำำาเนินการจึงมีลักษณะ
ประสานประสมกันขัองหน่วยงานที่เกี่ยวขั้อง เพ่่อส่งเสริมสุขัภาวะแดำนศีีล
ให้มีความสมบูรณ์ ในที่นี�หมายถ่งการทำาให้ชุมชนเขั้มแขั็งบนฐานศีีล ค่อ  
การทำางานรว่มกนัการปฏสิมัพนัธอ์ยา่งไมตรรีะหวา่งหนว่ยงานรบัผู้ดิำชอบและ
อาสาสมัครหนุนเสริมกันและกัน
 4.1.2 การเสำริมสำร�าง “สำุข้ภาวะแดนจำิต”

 สุขัภาวะแดำนจิต เป็นสุขัภาวะด้ำานจิตใจ/ความรู้ส่กน่กคิดำ-เสริมสร้าง
ดำ้วยจิตตสิกขัา ซ่ึึ่งเป็นแรงขัับที่อยู่เบ่�องหลังขัองมนุษย์ที่จะช่วยเสริมสร้าง
ให้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดำล้อม รวมถ่งพฤติกรรมที่แสดำงออกต่อผูู้้อ่่น โดำยมี
องค์ประกอบย่อย 3 ดำ้าน เป็นตัวบ่งชี�ไดำ้แก่ 1) ดำ้านคุณภาพจิต-ค่อจิตดำีงาม  
2) ดำ้านสมรรถภาพจิต-ค่อจิตที่เขั้มแข็ัง และ 3) ดำ้านสุขัภาพจิต-ค่อจิตที่มี
ความสุขั
  จากการวเิคราะหเ์ปา้หมายแตล่ะพนัธกจิทั�ง 8 ดำา้น กจิกรรมทีส่มัพนัธ์
กับการเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธแดำนจิต จะสอดำคล้องกับพันธกิจ  
3 ดำ้าน ซึ่ึ่งโครงการขัับเคล่่อนในแต่ละภาคไดำ้ดำำาเนินการให้สอดำคล้อง ดำังนี� 
 1) พันธิก่จัด�านศีีลธรีรีมและวัฒนธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนจัิต/
สัมาธิิ
23 ดำูสรุปรายงานวิจัยขัอง พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะ
เชงิพัทุธิข้องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์ไ์ทย, หน้า 271; 285-354.
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24 ดำ ูสรปุรายงานวจิยัขัอง พระสธุรีตันบณัฑติ และคณะ, รายงานวิจำยัโครงการเสำรมิสำร�างสำขุ้ภาวะ
เชิงพัุทธิข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 258-405.

 พันธกิจด้ำานศีีลธรรมและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมตัวแทนขัองการ
ทำาให้จิตมีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขัภาพ โครงการอ.ป.ต.ได้ำดำำาเนินการ
ผู้่านกิจกรรมสำาคัญหลากหลาย ซ่ึึ่งรวมกิจกรรมทั�งที่ส่่อถ่งด้ำานศีีลธรรมและ
วัฒนธรรมไทย24 เช่น 
 - การฟัื้งเทศีนา ปาฐกถา บรรยายธรรมทั�งภายในวัดำ ภายนอกวัดำ  
รวมถ่งส่่อทางวิทยุ โทรทัศีน์ฯลฯ
 - โครงการจัดำค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - การใช้พิพิธภัณฑ์ภายในวัดำเป็นฐานเรียนรู้
 - การบรรพชาสามเณรภาคฤดำูร้อน 
 - โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษ
 - การสวดำมนต์ เจริญจิตภาวนา
 - เปิดำพ่�นที่วัดำส่งเสริมศีีลธรรมวัฒนธรรม ดำนตรี สำาหรับเยาวชน
 - ส่บสานภูมิปัญญา และถ่ายทอดำองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ระดำับจังหวัดำ
 พันธกจิดำา้นศีลีธรรมและวฒันธรรม มองไดำท้ั�งมิตด้ิำานในและดำา้นนอก 
ค่อด้ำานจิตใจที่สะท้อนจากกิจกรรมดำ้านคุณธรรมจริยธรรม การสวดำมนต์
เจริญจติภาวนา สว่นมิตด้ิำานนอกนั�นเป็นการใช้กจิกรรมตามประเพณชีวีติและ 
วัฒนธรรมอ่่นๆ เสริมหนุน เช่น การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึึ่ง
กิจกรรมเหล่านี�จะเสริมหนุนความมั่นคงทางจิตใจ และมีความรู้ส่กผูู้กพันล่ก
ซึ่ึ�งในวัฒนธรรมขัองตนเอง
 2) พันธิก่จัด้้านสุันติสุุขที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนจัิต/สัมาธิิ
 พันธกิจดำ้านสันติสุขั ซ่ึึ่งส่่อถ่งภาวะด้ำานจิตใจเป็นหลัก แต่จากการ
วเิคราะหโ์ครงการท่ีอ.ป.ต.ดำำาเนินการ เปน็กจิกรรมทีต่คีวามหมายมากกว่าทาง
จิตใจภายในปัจเจก เป็นกิจกรรมที่ขัยายไปสู่การสร้างความรู้ส่กร่วมระหว่าง
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คนในชุมชนด้ำวยกัน จึงออกแบบกิจกรรมที่นำาไปสู่สันติสุขัในหลายรูปแบบ25  
เช่น 
 - การจัดำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถ่อศีาสนาที่ต่างกัน
 - กิจกรรมรวมพลังดำูแล ปกป้อง ช่วยเหล่อและรับม่อกับภัยต่างๆ 
 - กิจกรรมการดำูแลผูู้้สูงอายุให้รู้ส่กไม่โดำดำเดำี่ยวเดำียวดำาย 
 แตจ่ำานวนโครงการและความถีข่ัองพนัธกจิดำา้นสนัตสิขุั ยงัมีจำานวนไม่
มาก (4 โครงการ ใน 23 โครงการ) 
 3) พันธิก่จัด้้านกิตัญญููกิตเวทิตาธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนจัิต/
สัมาธิิ
 พันธกิจด้ำานกตัญญููกตเวทิตาธรรม เป็นกิจกรรมที่โครงการอ.ป.ต. 
ดำำาเนินการ เสริมหนุนให้สุขัภาวะดำ้านจิตใจเพ่่อสะท้อนคุณสมบัติขัองจิตใจที่ 
ดำงีาม ผู้า่นกิจกรรมตามประเพณ ีเชน่ การรดำนำ�าดำำาหวัในวันสงกรานต์ นอกจากนี� 
ยังแปลความหมายไปสู่การตอบแทนแบบการให้ความรู้ส่กที่ดีำ ความรู้ส่ก
เคารพในผูู้ส้งูวยัแมจ้ะไม่ใชค่นในครอบครวัเดำยีวกนั26 จงึทำาใหเ้หน็แนวปฏบิตัิ
กิจกรรมขัองโครงการอ.ป.ต. ที่ขัยายองค์ความรู้เรื่องความกตัญญููกตเวทีอีก
รูปแบบหน่่ง ซึ่ึ่งสังคมควรใส่ใจดำูแลกันและกัน โดำยเฉพาะบุคคลผูู้้สูงวัยที่ถูก
ทอดำทิ�ง หรือถูกปล่อยปละละเลยให้กลายเป็นคนซึ่ึมเศีร้า แต่จำานวนกิจกรรม
ที่ตอบพันธกิจดำ้านนี�ยังมีจำานวนน้อย (3 โครงการ ในจำานวน 23 โครงการ)
 4.1.3 การเสำริมสำร�าง “สำุข้ภาวะแดนปัญญา”

 การเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแดำนปัญญา เป็นดำ้านที่เกี่ยวกับความรู้
ความเขั้าใจ ซึ่ึ่งเสริมสร้างดำ้วยปัญญาสิกขัา แดำนปัญญาเป็นการพัฒนาที่เป็น
เป้าหมายสูงสุดำในพระพุทธศีาสนา เพราะผูู้้พัฒนาถ่งขัีดำที่สมบูรณ์แล้วจะพบ

25 ดำ ูสรปุรายงานวจิยัขัอง พระสธุรีตันบณัฑติ และคณะ, รายงานวิจำยัโครงการเสำรมิสำร�างสำขุ้ภาวะ
เชิงพัุทธิข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 209-385.
26 เรื่องเดำียวกัน. อ้างแล้ว
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กับความสุขั หรือดำับทุกขั์ไดำ้ แต่สำาหรับเป้าหมายปุถุชนทั่วไป สามารถพัฒนา
ปัญญาเพ่่อให้สำาเร็จลุล่วงไดำ้ โดำยพิจารณาจากเป้าหมายขัองปัญญาดำังนี�
 1) ปัญญาที่ช่วยให้ดำำาเนินชีวิตไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ 
ความสำาเร็จ ซึ่ึ่งเกี่ยวขั้องกับความรู้ การเรียนรู้ เป็นต้น 
 2) ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตดำำาเนินไปสู่วิถีที่ถูกต้องดำีงาม ซ่ึึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวขั้องกับการเขั้าใจเหตุปัจจัยขัองชีวิตและสรรพสิ่ง โดำยพ่�นฐานสำาคัญค่อ
เขั้าใจตนเองว่า มี 2 ภาวะ ค่อ 1) ตนเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีเฉกเช่นกับสิ่งมีชีวิต 
อ่่นๆ ที่ควรต้องเก่�อกูลกันและกันไป 2) ตนเป็นมนุษย์หรือเป็นส่วนหน่่งขัอง
สังคม 
 3) ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตบรรลุจุดำหมายสูงสุดำดีำงาม ซ่ึึ่งเกี่ยวกับการ
พัฒนาปัญญาให้ถูกต้อง โดำยอาศีัยเครื่องม่อสำาคัญในการพัฒนา ไดำ้แก่  
1) ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆ์สะ) หรืออิทธิพลจากภายนอก โดำยเฉพาะอิทธิพล
จากกัลยาณมิตร และ 2) ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) ปัจจัยนี�เรียกว่าเป็น
องค์ประกอบภายใน ส่วนที่เสริมให้คิดำ พินิจ หยั่งเห็นตามเหตุปัจจัยที่กลาย
เป็นสัมมาทิฏฐิไดำ้ในที่สุดำ
 จากการวิเคราะห์เปา้หมายแต่ละพันธกิจทั�ง 8 ดำา้น กิจกรรมที่สัมพันธ์
กบัการเสริมสรา้งสขุัภาวะองคร์วมแนวพทุธแดนปญัญาสอดำคลอ้งกบัพนัธกิจ 
6 ดำ้าน ซึ่ึ่งโครงการขัับเคล่่อนในแต่ละภาคไดำ้ดำำาเนินการให้สอดำคล้อง ดำังนี� 
 1) พันธิก่จัด้้านศีีลธรีรีมและวัฒนธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดน
ปัญญา
 การดำำาเนนิกจิกรรมทีต่อบพนัธกจิดำา้นศีลีธรรมและวัฒนธรรม เป็นการ
เสรมิสรา้งการใชช้วีติใหบ้รรลุเป้าหมาย และเป็นชวีติทีดี่ำงาม เพราะมีกจิกรรมที่
สง่เสรมิให้เกดิำการเรยีนรู ้การเพ่ิมเตมิความรู ้และเอ่�อให้เกดิำการพัฒนาตนเอง 
และการรับผิู้ดำชอบต่อสงัคม ดำงัจะเหน็ได้ำจากกิจกรรมตา่งๆ อาท ิการฟัื้งเทศีนา 
ปาฐกถา บรรยายธรรม โครงการจัดำค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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การเรยีนรูแ้หล่งความรูท้ีมี่อยูใ่นชมุชน เชน่ แหล่งเรยีนรูจ้ากพิพธิภัณฑภ์ายใน
วัดำ โครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูำร้อน โครงการสวดำมนต์ เจริญจิต
ภาวนาหรือแม้กระทั่งโครงการที่สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่่อยก
ระดำับองค์ความรู้ขัยายฐานความรู้ที่มีสู่ระดำับจังหวัดำ และสู่สาธารณะมากขัึ�น 
 การดำำาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เดำ็กและเยาวชนมีคุณธรรมศีีลธรรม 
เพ่่อส่งเสริมให้เป็นคนดีำ มีจิตอาสา ซึ่ึ่งสะท้อนถ่งคุณลักษณะที่ดีำทางปัญญา
ขัองบุคคล โดำยที่บุคคลนั�นสามารถคิดำไตร่ตรอง คิดำเป็นเหตุเป็นผู้ล คิดำแยก
ประโยชน์ตนและคนอ่่นได้ำเหมาะสมดำงีาม ดำงันั�น ในแงศ่ีลีธรรมกดี็ำ วฒันธรรม
ที่ส่งเสริมก็ดำี จึงสามารถจัดำเขั้าในการเสริมสร้างสุขัภาวะแดำนปัญญาจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่โครงการอ.ป.ต.ดำำาเนินการแล้ว
 2) พันธิก่จัด้้านสุุขภาพอินามัย์ที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนปัญญา
 การดำำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขัภาพอนามัย นอกจากจะเป็นกิจกรรม
ในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนโดำยบุคลากรที่เกี่ยวข้ัอง แต่ปัจจัยเสริมที่สำาคัญ
ไดำ้แก่ การให้ความรู้อย่างถูกต้องในการดำูแลสุขัภาพอนามัย การให้ความ
ม่ันใจในมาตรการสาธารณสุขั การจัดำกิจกรรมเพ่่อถ่ายทอดำองค์ความรู้เรื่อง 
สขุัภาวะทั�งทางกายและใจ เพ่อ่ชว่ยใหป้ระชาชนไดำรู้จ้กัคดิำแยกแยะและพจิารณา
ไตรต่รองด้ำวยปัญญา และสามารถตดัำสนิใจเขัา้รว่มกจิกรรมดำา้นสขุัภาพอนามัย 
เพราะกิจกรรมท่ีโครงการอ.ป.ต.ได้ำดำำาเนินการในด้ำานนี�นั�นเป็นกิจกรรมที่ต้อง
อาศีัยบุคลากรหลายฝ่่าย เช่น บุคลากรดำ้านสาธารณสุขัเพ่่อตรวจสุขัภาพ หรือ
บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกับการดูำแลสขุัภาพ ทั�งนี� การจัดำกิจกรรมยงัมุ่งยกระดัำบ
สขุัภาวะทางใจ และปญัญา เพ่่อสรา้งความร่วมม่อระดำบัสงัคมและพฒันาสูก่าร
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อีกทางหน่่งดำ้วย27 การจัดำกิจกรรมส่งเสริมให้ปรับ
จิตสำาน่กเชิงบวก เช่น กิจกรรมพ่�นที่วัดำปลอดำอบายมุขั งานบุญปลอดำเหล้า 

27 พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสุำข้ภาวะเชิงพัุทธิข้องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย, หน้า 311.
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รวมถง่การใหค้วามรูถ้ง่พษิภัยหรอืปัจจยัเสีย่งทีจ่ะเกดิำขัึ�นกบัสขุัภาพรา่งกาย28  
หรือกิจกรรมที่แสดำงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมเพ่่อส่งเสริมการดำูแลสุขัภาพ  
การตระหนักและเขั้าใจปัญหาสุขัภาพอันเน่่องมาจากการบริโภคอาหารที่ก่อ
ปัญหาต่อสุขัภาพ จึงจัดำกิจกรรมที่เรียกว่า “ปิ�นโตสุขัภาวะ” เป็นต้น29 นัยขัอง
การจดัำกจิกรรมดำา้นสขุัภาพอนามยั จงึเป็นการส่อ่ถง่สขุัภาวะแดำนปญัญาไดำท้ั�ง
ทางตรงและทางอ้อมดำังกล่าวแล้ว 
 3) พันธิก่จัด้้านสุัมมาช้ีพที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนปัญญา
 กิจกรรมขัองโครงการอ.ป.ต. ดำ้านสัมมาชีพ นอกจากจะส่งเสริมให้
ชุมชนในท้องถิ่นนั�นๆ ได้ำมีอาชีพใหม่ อาชีพเสริมซ่ึึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้ำแก่
ครัวเรือนแล้ว สิ่งสำาคัญในเชิงสุขัภาวะแดำนปัญญาค่อ การย่ดำมั่นในหลักการที่
ถูกต้อง หรือตั�งอยู่ในสัมมาสุจริต การบรรลุเป้าหมายขัองชีวิตนั�นจำาต้องเดำิน
อย่างถูกทาง เดำินดำ้วยสติปัญญาดำ้วย จากผู้ลการวิจัย ไดำ้รายงานอย่างชัดำเจน
ว่าการส่งเสริมให้ชุมชนไดำ้มีอาชีพนั�น นอกจากจะมีรายไดำ้แล้ว ผูู้้ผู้ลิตหรือ 
ผูู้จ้ำาหนา่ยจะตอ้งคำานง่ถง่ประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดำร้บัอยา่งแทจ้รงิ ไม่หลอกลวง 
ไม่เอาเปรียบ ทั�งในแง่คุณภาพขัองสินค้าและราคาที่ยุติธรรม30 การตระหนัก
และคำาน่งถ่งประโยชน์ขัองสัมมาชีพและโทษในมิจฉาชีพ จึงเป็นแนวทาง 
ส่งเสริมสุขัภาวะแดำนปัญญาไดำ้ทางหน่่ง
 4) พันธิก่จัด้้านสุาธารีณสุงเครีาะห้์ที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนปัญญา
 กิจกรรมที่ตอบพันธกิจดำ้านสาธารณสงเคราะห์ มีความเกี่ยวเน่่องกับ
สุขัภาวะแดำนปัญญาในแง่ที่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนมาจากวิธีคิดำที่ประกอบด้ำวย
เหตุและผู้ล แต่อาจมองไดำ้ชัดำในดำ้านขัองผูู้้ให้การสงเคราะห์มากกว่าผูู้้รับการ
สงเคราะห์ เพราะผูู้้ให้เป็นผูู้้ที่พร้อมทั�งด้ำานกำาลังกาย กำาลังทรัพย์ กำาลังสติ

28 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 316: 322.
29 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 337.
30 เรื่องเดำียวกัน, หน้า 397.
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ปัญญา จงึสามารถคดิำและลงม่อใหก้ารสงเคราะหไ์ดำอ้ย่างเหมาะสมและเหมาะ
กับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดำขัึ�น เช่น การสงเคราะห์ผูู้้สูงวัย เดำ็กกำาพร้า 
การร่วมม่อกับชุมชนเพ่่อเยี่ยมเยียนผูู้้ป่วยติดำเตียง  การดำูแลบรรเทาผูู้้ประสบ
ทุกขั์จากภาวะโควิดำ-19 และอ่่นๆ ที่ควรให้การสงเคราะห์ช่วยเหล่อ  
 สิ่งสะท้อนถ่งสุขัภาวะแดำนปัญญาที่ชัดำเจนประการหน่่งค่อ การปฏิบัติ
ตนในฐานะเปน็สมาชกิหรอืเป็นสว่นหน่ง่ขัองสงัคมทีรั่บรูแ้ละหยบิย่น่ชว่ยเหล่อ
เพ่อ่นมนุษยด์ำว้ยกนัในยามประสบความทกุขัย์าก  นัน่ค่อลกัษณะแสดำงออกขัอง
ปัญญาทีมี่ในตวับคุคลและแสดำงออกมาได้ำอยา่งเป็นรปูธรรม ค่อการเหน็ความ
ทุกขั์ขัองผูู้้อ่่นเสม่อนความทุกขั์ขัองตนเอง การมองดำ้วยสายตาแห่งปัญญาจึง
เกิดำการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการสาธารณสงเคราะห์ดำังกล่าว
  5) พันธิก่จัด้้านศีึกิษาสุงเครีาะห้์ที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนปัญญา
 กจิกรรมดำา้นศีก่ษาสงเคราะหท์ีด่ำำาเนินการโดำยอ.ป.ต.นั�น มกัแสดำงออก
มาในรูปแบบการให้ทุนการศี่กษา การสนับสนุนอนุเคราะห์ให้การเรียนรู้ 
ศีีลธรรมคุณธรรม แต่ยังไม่ถ่งขัั�นการจัดำการศี่กษา การมุ่งเน้นให้เกิดำสติ
ปัญญาแก่เดำ็กและเยาวชนเป็นพ่�นฐานสำาคัญ ดำังนั�น การจัดำการดำ้านการ
ศีก่ษาสงเคราะหจ์งึเป็นมติทิีส่มัพันธกั์บสขุัภาวะแดำนปัญญาทีมี่ความหมายต่อ
เดำ็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
 6) พันธิก่จัด้้านกิตัญญููกิตเวทิตาธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดน
ปัญญา
 กิจกรรมที่โครงการอ.ป.ต.ดำำาเนินการเพ่่อตอบพันธกิจดำ้านกตัญญูู
กตเวทิตาธรรมนั�น นอกจากจะสะท้อนถ่งสุขัภาวะแดำนศีีลที่ ส่่อถ่งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดำ้วยกันอย่างเคารพกันและกัน และส่่อถ่งสุขัภาวะ
แดำนจิตใจ ค่อภาวะแห่งจิตที่ตระหนักสำาน่กถ่งคุณธรรม ศีีลธรรมอันดำีงามใน
ตนทั�งทีต่อ่บคุคลในครอบครวั หรอืแมแ้ตผูู่้ส้งูอายใุนชมุชนดำว้ยกนัแลว้ ยงัส่อ่ 
สะท้อนถ่งสุขัภาวะแดำนปัญญาด้ำวย ดำังเช่นกิจกรรมรดำนำ�าดำำาหัวผูู้้สูงวัยใน 
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วันสงกรานต์ การใส่ใจดูำแลผูู้้สูงอายุ สิ่งเหล่านี�แม้จะส่่อดำ้านจิตใจโดำยตรง  
แตใ่นแงมุ่มหน่่งทีส่ำาคัญค่อความเขัา้ใจถูกตอ้ง ซ่ึึ่งตั�งอยูใ่นหลักแหง่สมัมาทฏิฐิ 
ปัญญาเห็นผู้ิดำชอบชั่วดีำ ประกอบดำ้วยวิธีคิดำแยบยลแยบคายตามหลัก 
โยนิโสมนสิการ เพราะผูู้้ดำำาเนินกิจกรรมก็ดำี ผูู้้ร่วมกิจกรรมก็ดำี ย่อมเล็งเห็นถ่ง
คุณค่าขัองคุณธรรมดำีงามค่อความกตัญญููกตเวทิตาธรรม 
 7) พันธิก่จัด้้านสุามัคคีธรีรีมที�สััมพันธิ์กับีสัุข้ภาวิะแดนปัญญา
 ความสามัคคีธรรม เป็นพนัธกจิทีโ่ครงการอ.ป.ต.สนบัสนนุและดำำาเนนิ
การในลกัษณะการสรา้งเครือขัา่ย การรวมพลงัเพ่อ่ดำำาเนนิกจิกรรมทกุกจิกรรม 
เพ่่อใหเ้กดิำมลูคา่เพ่ิมผู้า่นกิจกรรมทีเ่ปน็สมัมาชพี เกิดำความสำานก่รกัหวงแหน
ผู้่านกิจกรรมส่งเสริมดำ้านวัฒนธรรมประเพณี 
 ความสามัคคีส่่อสะท้อนสุขัภาวะแดำนปัญญาในแง่การเรียนรู้ร่วมกัน
กับสิ่งใหม่ๆ ในกิจกรรมที่โครงการอ.ป.ต. จัดำขัึ�น การได้ำอาศีัยกัลยาณมิตร 
(ปรโตโฆ์สะ) ชว่ยเหล่อแนะนำาจนกระทัง่ทำาใหเ้กดิำผู้ลสำาเรจ็ในกิจหรือผู้ลติภัณฑ์ 
นั�นๆ จงึจดัำได้ำวา่การดำำาเนนิงานอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั หรอืสามคัคกีนั เป็นชอ่ง
ทางขัองการพัฒนาปัญญาไดำ้อย่างละเมียดำละไม 
 กล่าวโดำยสรุป พันธกิจทั�ง 8 ดำ้านที่ โครงการอ.ป.ต.ต้นแบบ 
ทั่วประเทศีไทยที่ดำำาเนินการโดำยคณะสงฆ์์นั�น เป็นการเสริมสร้างสุขัภาวะทั�ง 3 
แดำน ที่คละเคล้าในสาระเดำียวกัน กล่าวค่อ ในพันธกิจหน่่งอาจจะสะท้อนถ่ง
การเสรมิสรา้งสขุัภาวะไดำม้ากกวา่หน่ง่แดำน แตส่ิง่ทีส่ามารถบอกใหรู้ว้า่พนัธกจิ
นั�นๆ เป็นการเสริมสุขัภาวะแดำนใดำ สามารถอธิบายดำ้วยลักษณะขัองสุขัภาวะ
แดำนนั�นๆ กล่าวค่อ สุขัภาวะแดำนศีีล จะสะท้อนออกมาจากการปฏิสัมพันธ์ทั�ง
ดำา้นกายภาพและทางสงัคมหรอืระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์สขุัภาวะแดำนจติหรอื
สมาธิ จะสะทอ้นมาจากกิจกรรมทีเ่สรมิหนนุใหเ้กดิำคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต 
และสุขัภาพจิต ส่วนสุขัภาวะแดำนปัญญา จะส่่อสะท้อนจากเป้าหมายขัอง
ปัญญาที่ช่วยให้ดำำาเนินชีวิตจากการเรียนรู้ มีความรู้ ใช้ความรู้ ปัญญาที่
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ชี�ทางดำำาเนินชีวิต หรือการไดำ้อาศีัยปัจจัยสนับสนุนทั�งความคิดำตรึกตรอง  
(โยนโิสมนสกิาร) การไดำพ้่ง่พาอาศัียกลัยาณมติร (ปรโตโฆ์สะ) จนนำาไปสูค่วาม
คิดำเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิไดำ้ 
  
4.2 สำังเคราะห์พัุทธิธิรรมจำากโครงการข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำา

ตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย

 4.2.1 พัุทธิธิรรมเชิงหลักการ

 การสังเคราะห์หลักพุทธธรรมซึ่ึ่งสอดำคล้องกับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านขัอง
การพัฒนาโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) เน้นที่
หลักการสำาคัญค่อ การนำาหลักคำาสอนฝ่่ายกุศีลจิตมาเป็นแรงผู้ลักดัำนในทุก
กจิกรรมซ่ึึ่งสมัพนัธ์กบัการพัฒนาทางกายภาพ ทีจ่ะสง่ผู้ลใหเ้กดิำการพัฒนาทั�ง
สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมทางกาย การสนทนา การสร้างขั้อมูลและ
สขุัภาพจติใหมี้ความสขุั สงบ การใช้สตปัิญญาแกไ้ขัปัญหา ไม่สรา้งปัญหาใหม่
ให้เกิดำขัึ�น และจะช่วยทำาให้ปัญหาเก่าที่มีลดำลงและไม่เป็นปัญหาอีก กิจกรรม 
ดำังกล่าวมีหลักธรรมพ่�นฐานตามหลักกุศีลกรรมบถ ซึ่ึ่งจะทำาให้พันธกิจขัอง 
อ.ป.ต. สำาเรจ็บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ั�งไวโ้ดำยการตั�งจติอยูบ่นหลกัการใหญ ่ไดำแ้ก่ 
“การไม่ทำาบาป ทำากุศีลความดำีให้ถ่งพร้อม และการอบรมบ่มจิตให้บริสุทธิ�
ผู้่องใส” ตามหลักแห่งโอวาทปาติโมกขั์
 4.2.2 พัุทธิธิรรมท่�สำัมพัันธิ์กับพัันธิกิจำหน่วยอบรมประชาชนประจำำา

ตำาบล

 จากการได้ำทบทวนหลักธรรมที่สัมพันธ์กับพันธกิจแต่ละด้ำานแล้ว 
สามารถสังเคราะหแ์ละจัดำแบ่งใหเ้หน็ถง่คณุลกัษณะขัองหลกัธรรมทีเ่กีย่วข้ัอง
กับพันธกิจแต่ละดำ้าน และสามารถจัดำให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกับพันธกิจใน
แต่ละดำ้านไดำ้ดำังนี�
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 1) ด�านศึ่ลธิรรมและวัฒนธิรรม (Morality and Culture)

 เพ่อ่ใหพ้นัธกจิดำา้นศีลีธรรมและวฒันธรรมบรรลจุดุำประสงค ์สามารถนำา
หลักโลกปาลธรรม 2 ซ่ึึ่งประกอบด้ำวย หริ ิค่อความละอายต่อการทำาบาป อกศุีล 
และโอตตัปปะ ค่อ ความเกรงกลัวบาป อกุศีลทุกอย่าง เม่่อบุคคลมีหิริและ
โอตตัปปะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ3์1 ค่อทำาใหก้จิกรรมอ่น่ๆ เชน่ การพัฒนาคณุธรรม 
การดำำาเนินชีวิตและการปฏบิตัธิรรมมกีารพฒันาให้ถง่ความสมบูรณ์ โดำยมเีน่�อหา
นำามาสร้างกิจกรรมการฝ่ึกอบรมในโครงการให้ครอบคลุมสารัตถะสำาคัญ ค่อ
   1. สร้างให้มีความละอายเกรงกลัวต่อทุจริตและบาปกรรมทั�งหลาย
 2. สมาทานศีีลและประพฤติเบญจธรรมควบคู่กันไป
 3. รักษาศีีลธรรมและวัฒนธรรมอันดำีงามขัองชุมชน สังคม
 2) ด�านสำุข้ภาพัอนามัย (Well-being)

 เพ่อ่ใหบ้รรลจุดุำประสงค์ขัองพนัธกจิขัอ้นี� มหีลกัธรรมสำาคัญทีส่ามารถนำา
มาเป็นเน่�อหาหลกัในการอบรมและการสร้างกจิกรรมเสริมเพ่อ่ฝ่กึฝ่นทักษะค่อ 
 (1) หลักภาวนา 4 มีกิจกรรมในการอบรมซึ่ึ่งครอบคลุมเน่�อหลักไดำ้แก่
  1. พฒันาและอบรมเพ่่อใหค้วามรูด้้ำานสขุัภาพอยา่งถกูตอ้งและ 
  ชัดำเจนทั�งดำ้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
  2. ตั�งตนอยู่ในเบญจศีีล-เบญจธรรม 
  3. มีจิตเชิงบวกและตามความเป็นจริง ในการรับรู้สภาพการณ์ 
  ขัองโลก มีความเมตตาต่อผูู้้อ่่น สัตว์อ่่นเสมอ
  4. รูเ้ท่าทนัสภาพการณข์ัองสงัคมและโลกเพ่่อปรบัเปลีย่นตนเอง 
  ให้อยู่ในภาวะสมดำุลย์
 (2) อิทธิบาท 4 มีกิจกรรมค่อ 
  1. ตั�งใจและวางแผู้นในการดำำารงชีวิต ครอบครัวและหน้าที ่
  การงาน

28 องฺ. สตฺต. (ไทย) 24/65/131.
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  2. ขัยันหมั่นเพียร ฝ่ึกฝ่นตนเองสมำ่าเสมอ
  3. หมั่นประเมิน ตรวจสุขัภาพสมำ่าเสมอ
  4. ใช้ปัญญาไตร่ตรอง หาเหตุผู้ลเพ่่อแก้ปัญหาที่ตนเผู้ชิญ
 (3) อายุสสธรรม 5  มีสารัตถะสำาคัญค่อ 
  1. ทำาตัวเองให้สบายกาย สบายอารมณ์และสบายใจ
  2. รู้จักสิ่งที่ทำาให้เบากาย ไม่สะสมมากเกินไป
  3. บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และ เคี�ยวให้ละเอียดำ 
  4. ออกกำาลังกาย ดำำาเนินชีวิตตามหลักนาฬิิกาชีวิต
  5. ควบคุมอารมณ์ ไม่หมกมุ่นในเรือ่งเพศีสมัพนัธจ์นจติวุน่วาย
 3) ด�านสำัมมาชีพั (Right Livelihood) 
 หลกัธรรมสำาคญัทีป่รากฏในพระไตรปิฎกค่อ สมัมาอาชวีะ ไดำแ้กค่ำาสอน 
ในการประกอบอาชีพสุจริต ถูกต้อง และหลักอิทธิบาท ค่อ หลักธรรมที่ทำาให้
กิจกรรมสำาเร็จ สามารถนำามาพัฒนาในการฝ่ึกอบรมเพ่่อทำาให้พันธกิจที่ 3  
ค่อ สัมมาอาชีพ บรรลุเป้าหมาย ดำังนี�
 (1) สัมมาอาชีวะ มีเน่�อหาสำาคัญในการนำามาเป็นเน่�อหาและกิจกรรม
ค่อ
          1. ประกอบอาชีพและทำางานที่สุจริต ไม่ยินดำีในการทำาคอร์รัปชัน  
  คดำโกง เวลาและฉ้อโกงประชาชน
 (2) สุจริต 3 มีเน่�อหาสำาคัญในการนำามาสังเคราะห์กับโครงการอบรม
ค่อ
  1. มีอาชีพตามความชำานาญขัองตน ทำางานดำ้วยสุจริตและ 
  ความสุขั  
  2. พูดำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งดำีงามต่อชุมชน สังคม 
  3. มีเจตนาท่ีดำีต่อผูู้้อ่่น สุจริต มีเมตตาต่อผูู้้คนในชุมชน สังคม
 หลัก อิทธิบาท 4 มีเน่�อหาสาระสำาคัญในการนำาไปใช้อบรม ค่อ 
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 1. แสวงหาความรู้ด้ำานการประกอบ พัฒนาอาชีพขัองตนให้มีการ
สร้างสรรค์ วางแผู้น และมีการตรวจสอบประเมิน
 2. ขัยันทำามาหาเลี�ยงชีพโดำยสุจริต
 3. หม่ันตรวจสอบให้เครื่องม่ออยู่ในสภาพปกติ ใช้งานไดำ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4. ประเมนิผู้ลการทำาอาชีพเปน็ระยะและนำาขั้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้
อาชีพการงานดำีขัึ�น
 4) ด�านสำันติสำุข้ (Peaceful Happiness)

 หลักธรรมที่สามารถนำามาสังเคราะห์ให้พันธกิจดำ้านสันติสุขับรรลุ 
จุดำประสงค์ ค่อ พหุการธรรม 2 ซึ่ึ่งประกอบดำ้วย สติและสัมปชัญญะ ซึ่ึ่งมี
เน่�อหาสำาคัญ ดำังนี�
 1. ใช้สติปัญญาในการรับรู้ข้ัอมูลและแก้ไขัปัญหาที่เกิดำขัึ�นกับตน 
ครอบครัว ชุมชน สังคม
 2. พฒันาการศีก่ษาขัองชมุชนให้รูจั้กใช้สตปัิญญาในการพัฒนาตนและ
แก้ปัญหาที่เกิดำขัึ�นเพ่่อให้ชุมชนสังคมมีปกติและสันติสุขั
 3. สง่เสรมิการพฒันาปญัญาและนำาความรูเ้ขัา้ใจกศุีลจติ อกศุีลจติและ
การเจริญวิปัสสนาภาวนาซ่ึึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมให้
ถกูตอ้งซ่ึึ่งจะเปน็ประโยชน์ค่อความสงบสุขั สนัตใิหเ้กดิำขัึ�นกบัจิตใจ ครอบครวั 
ชุมชนและสังคม
 5) ด�านการศึึกษาสำงเคราะห์ (Education Welfare)

 หลกัธรรมค่อ ไตรสกิขัา ไดำแ้ก ่หลกัการศีก่ษาใหถ้กูตอ้งโดำยมลีำาดัำบค่อ 
ศีีล สมาธิ และปัญญา สามารถนำามาพัฒนาในการฝ่ึกอบรมเพ่่อทำาให้พันธกิจ
ที่ 5 ค่อ การศี่กษาสงเคราะห์ให้บรรลุเป้าหมาย ดำังนี�
 (1) หลักไตรสิกขัา 
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  1. เข้ัาร่วมและให้ความร่วมม่อเพ่่อพัฒนาการศี่กษา เรียนรู ้ 
  ช่วยเหล่อแบ่งปันความรู้แก่เยาวชน และสาธารณะ
  2. มีจิตอุทิศีสาธารณกุศีล ร่วมงานวัฒนธรรมประเพณี
  3. พัฒนาปัญญา การสร้างสรรค์ความรู้และสิ่งประดิำษฐ์เพ่่อ 
  ช่วยเหล่อสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไดำ้
  4. ดำำาเนนิชวีติตามหลกัไตรสกิขัา เป็นตวัอยา่งทีด่ำแีกค่นรุน่หลงั
  5. สง่เสรมิอนุรักษ ์ศีลีธรรม คา่นยิม ศีลิปะ วฒันธรรมอนัดำงีาม 
  ขัองท้องถิ่นและขัองชาติ
 6) ด�านสำาธิารณสำงเคราะห์ (Public Welfare) 

 หลกัธรรมทีส่ามารถนำามาสังเคราะห์ใหพ้นัธกจิด้ำานสาธารณสงเคราะห์
บรรลุจุดำประสงค์ ค่อ หลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่ึ่งประกอบด้ำวยทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา สมานัตตตา ซึ่ึ่งมีเน่�อหาสำาคัญ ดำังนี�
 1. ทาน ค่อ การให้ เอ่�อเฟ้ื้�อ การเสียสละ การแบ่งปันวัตถุสิ่งขัอง  
การให้คำาแนะนำา 
 2. การพูดำจาดำ้วยถ้อยคำาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดำดำ้วยความจริงใจ 
ซึ่ื่อตรงต่อขั้อเท็จจริง 
 3. การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก่ผูู้้อ่่นเท่าที่ตนสามารถทำาไดำ้
 4. การประพฤติตนสมำ่าเสมอ เป็นตัวอย่างที่ดำี ไม่ถ่อตัวและขั่มผูู้้อ่่น
 7) ด�านกตัญญู้กตเวทิตาธิรรม (Gratitude)

 หลักธรรมสำาคัญที่สามารถนำามาสังเคราะห์เพ่่อทำาให้พันธกิจด้ำาน
กตัญญููกตเวทิตา ค่อ หลักคำาสอนเรื่อง ทิศี 6  แต่นำามาเฉพาะบูรพาทิศีและ
อุตตรทิศี ซึ่ึ่งมีเน่�อหาในการทำากิจกรรมและกำาหนดำเป็นค่าเป้าหมายไดำ้ดำังนี�
 (1) บรูพาทศิี บตุรธดิำาพ่งบำารงุมารดำาบดิำา โดำยมีกจิกรรมทีมุ่่งเป้า ดำงันี� 
  1. การดำูแลเลี�ยงดำูบิดำามารดำา ผูู้้มีพระคุณ
  2. ช่วยกิจการงานขัองท่าน 
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  3. ดำำารงตระกูลให้เจริญรุ่งเรือง
  4. ทำาตนให้เหมาะสม มีเกียรติ 
  5. เม่่อบิดำามารดำาเสียชีวิตทำาบุญอุทิศีแก่ท่าน
 (2) บุคคลปฏิบัติต่อมิตรสหาย ค่อ 
  1. เผู้่่อแผู้่แบ่งปันดำ้วยความจริงใจ 
  2. พูดำจามีนำ�าใจ 
  3. ช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน 
  4. ดำำารงตนสมำ่าเสมอ ร่วมสุขัร่วมทุกขั์กัน 
   5. ซึ่ื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
 8) ด�านสำามัคค่ธิรรม (Unity) 

 หลกัธรรมทีส่ามารถนำามาสงัเคราะหใ์ห้พันธกิจดำา้นสามคัคธีรรมบรรลุ
จุดำประสงค์ ค่อ อปริหานิยธรรม 7 ซึ่ึ่งมีเน่�อหาสำาคัญ ดำังนี� 
 1. เขั้าร่วมประชุมเพ่่อกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน
 2. ให้ความเคารพ ให้เกียรติ ยกย่อง สตรีบุรุษ ผูู้้มีความรู้ ผูู้้มีวัยวุฒิ 
 3. รักษาวัฒนธรรม ค่านิยม ศีีลธรรมอันดำีงามขัองสังคม
 4. เคารพธรรมและผูู้้ทรงศีีลธรรม
 5. ทำาให้ชุมชน สังคมมีความสงบสุขั ปลอดำภัยและผูู้้นำาทางจิตใจที่มี
ศีีลธรรม
 เพ่อ่ใหก้ารสงัเคราะห์หลักธรรมใหม้เีน่�อหาและขัอ้ความเหมาะสม เข้ัาใจ
งา่ยตอ่การนำาไปตอ่ยอดำในการสรา้งกจิกรรม คา่เป้าประสงคใ์นการชี�วัดำ การจัดำ
ทำาโครงการ และการประเมิน ซึ่ึ่งสอดำคล้องกับระบบการบริหารจัดำการองค์กร 
และการจัดำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 โดำยสรุปหลักการสังเคราะห์หลักพุทธธรรมที่สามารถนำามาส่งเสริม
ให้เกิดำกิจกรรมการฝ่ึกอบรมตามพันธกิจขัอง อ.ป.ต. ให้บรรลุจุดำประสงค์  
ดำังตารางต่อไปนี�



| 265

ตารางท่� 4.4 หลักพุทธธรรมที่สัมพันธ์กับพันธกิจ และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม
ขัองการอบรมตามพันธกิจขัอง อ.ป.ต.

พัันธิกิจำข้อง
 อ.ป.ต.

หลักธิรรมท่�ใช�
สำังเคราะห์

แนวคิดเพัื�อสำร�าง
กิจำกรรมเชิงกุศึลกรรม

ด�านสำุข้ภาพั
อนามัย

ภาวนา 4 1. พัฒนาและอบรมเพ่่อให้ความรู ้
ดำ้านสุขัภาพอย่างถูกต้องและชัดำเจน
2. ผูู้้ร่วมอบรมสมาทานศีีล 5 
3. สร้างทัศีนคติเชิงบวกมีความ
เมตตาต่อผูู้้อ่่น สัตว์อ่่นเสมอ
4. มีความรู้เท่าทันสภาพการณ์ขัอง
สังคมและโลกเพ่่อปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้อยู่ในภาวะสมดำุลย์

อิทธิบาท 4 1. มีการวางแผู้นในการดำำารงชีวิต 
ครอบครัวและหน้าที่การงาน
2. มีขัยันหมั่นเพียร ฝ่ึกฝ่นตนเอง
สมำ่าเสมอ
3. การประเมิน ตรวจสุขัภาพ
สมำ่าเสมอ
4. ฝ่ึกฝ่นการใช้ปัญญาไตร่ตรอง 
แก้ปัญหาที่ตนเผู้ชิญ

อายุสธรรม 5 1. ทำาตัวเองให้สบายกาย สบาย
อารมณ์และสบายใจ
2. ทำาให้ตนเองเบากาย-ใจ ไม่สะสม
วัตถุมากเกินไป
3. บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์  
ถูกต้องตามหลักโภชนาการและ 
เคี�ยวให้ละเอียดำ 
4. ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ  
ดำำาเนินชีวิตตามหลักนาฬิิกาชีวิต
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พัันธิกิจำข้อง
 อ.ป.ต.

หลักธิรรมท่�ใช�
สำังเคราะห์

แนวคิดเพัื�อสำร�าง
กิจำกรรมเชิงกุศึลกรรม

ด�าน
สำามัคค่ธิรรม

5. ควบคุมอารมณ์ ไม่หมกมุ่นในเรื่อง
กามารมณ์/เพศีสัมพันธ์จนจิตวุ่นวาย

อปริหานิยธรรม 7 1. เขั้าร่วมประชุมเพ่่อกิจกรรม
สร้างสรรค์ในชุมชน
2. ให้ความเคารพ ให้เกียรติ ยกย่อง 
สตรีบุรุษ ผูู้้มีความรู้ ผูู้้มีวัยวุฒิ 
3. การรักษาวัฒนธรรม ค่านิยม  
ศีีลธรรมอันดำีงามขัองสังคม
4. การคิดำวิเคราะห์หลักธรรมและ
ผูู้้ทรงศีีลธรรม
5. ส่งเสริมให้ชุมชน สังคมมีความ
สงบสุขั ปลอดำภัยและผูู้้นำาทางจิตใจ 
ที่มีศีีลธรรม

โลกปาลธรรม 2 
(หิริและโอตตัปปะ)

1. การสร้างความละอายเกรงกลัวต่อ
ทุจริตและบาปอกุศีลทั�งหลาย
2. สมาทานศีีลและประพฤติ
เบญจธรรมควบคู่กันไป
3. รักษาส่บสานศีีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดำีงามขัองชุมชน สังคม

ด�านศึ่ลธิรรม
และวัฒนธิรรม

สุจริต 3 1. มีอาชีพตามความชำานาญขัองตน 
ทำางานดำ้วยสุจริตและความสุขั  
2. พูดำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ 
สิ่งดำีงามต่อชุมชน สังคม 
3. มีเจตนาที่ดำีต่อผูู้้อ่่น สุจริต  
มีเมตตาต่อผูู้้คนในชุมชน สังคม
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พัันธิกิจำข้อง
 อ.ป.ต.

หลักธิรรมท่�ใช�
สำังเคราะห์

แนวคิดเพัื�อสำร�าง
กิจำกรรมเชิงกุศึลกรรม

ด�าน
สำาธิารณ
สำงเคราะห์

สังคหวัตถุ 4 1. การให้ เอ่�อเฟื้้�อ การเสียสละ 
การแบ่งปันวัตถุสิ่งขัอง คำาแนะนำา 
2. การพูดำจาดำ้วยถ้อยคำาที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พูดำดำ้วยความจริงใจ 
3.การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก ่
ผูู้้อ่่น 
4. การปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย

สัมมาอาชีวะ 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
ทำางานที่สุจริต ไม่ยินดำีในการทำา
คอร์รัปชัน คดำโกง เวลาและฉ้อโกง
ประชาชน

สุจริต 3 1. ส่งเสริมการมีอาชีพ ทำางานดำ้วย
สุจริต
2. พูดำ สนทนาสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์สิ่งดำีงามต่อชุมชน สังคม
3. มีเจตนาที่ดำีต่อผูู้้อ่่น สุจริต  
มีเมตตาต่อผูู้้คนในชุมชน สังคม

ด�าน
สำัมมาชีพั

อิทธิบาท 4 1. แสวงหาความรู้ดำ้านการประกอบ 
พัฒนาอาชีพขัองตนให้มีการ
สร้างสรรค์ วางแผู้น และมีการ
ตรวจสอบประเมิน
2. ขัยันทำามาหาเลี�ยงชีพโดำยสุจริต
3. หมั่นตรวจสอบให้เครื่องม่ออยู่
ในสภาพปกติ ใช้งานไดำ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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พัันธิกิจำข้อง
 อ.ป.ต.

หลักธิรรมท่�ใช�
สำังเคราะห์

แนวคิดเพัื�อสำร�าง
กิจำกรรมเชิงกุศึลกรรม

ด�านกตัญญู้
กตเวทิตา
ธิรรม

4. ประเมินผู้ลการทำาอาชีพเป็นระยะ
และนำาขั้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้

บูรพาทิศีและ
อุตตรทิศี (ทิศี 6)

1. บุตรธิดำาพ่งบำารุงมารดำาบิดำา  
โดำย การดำูแลเลี�ยงดำู ช่วยกิจการงาน
ขัองท่าน ดำำารงตระกูลให้ ทำาตนให้ 
เหมาะสม เม่่อบิดำามารดำาเสียชีวิต
ทำาบุญอุทิศีแก่ท่าน
2. บุคคลปฏิบัติต่อมิตรสหาย ค่อ  
1) เผู้่่อแผู้่แบ่งปัน 2) พูดำจามีนำ�าใจ  
3) ช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน 4) มีตนเสมอ 
ร่วมสุขัร่วมทุกขั์กัน ซึ่ื่อสัตย์จริงใจต่อ
กัน

หลักไตรสิกขัา 1. เขั้าร่วมและให้ความร่วมม่อหรือจัดำ
กิจกรรมเพ่่อพัฒนาการศี่กษา เรียนรู้ 
ช่วยเหล่อแบ่งปันความรู้แก่เยาวชน 
และสาธารณะ
2. สร้างจิตอุทิศีสาธารณกุศีล  
ร่วมงานวัฒนธรรมประเพณี
3. พัฒนาปัญญา การสร้างสรรค์
ความรู้และสิ่งประดำิษฐ์เพ่่อช่วยเหล่อ
สังคมให้เจริญรุ่งเรืองไดำ้
4. การดำำาเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขัา 
เป็นตัวอย่างที่ดำีแก่คนรุ่นหลัง
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ศีิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและขัองชาติ

ด�านศึึกษา
สำงเคราะห์
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พัันธิกิจำข้อง
 อ.ป.ต.

หลักธิรรมท่�ใช�
สำังเคราะห์

แนวคิดเพัื�อสำร�าง
กิจำกรรมเชิงกุศึลกรรม

ด�านสำันติสำุข้ พหุการธรรม 2
(สตแิละสมัปชญัญะ)

1. ฝ่ึกใช้สติปัญญาในการแสวงหา
ความรู้ และการแก้ไขัปัญหาที่เกิดำขัึ�น
กับตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
2. ศี่กษาพัฒนาสังคม ชุมชนให้มีสติ
ปัญญาเป็นชุมชนสังคมให้มีสันติสุขั 
เป็นสังคมมีใช้เหตุผู้ลและสติปัญญา
3. ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาและการ
เขั้าใจกุศีลจิต อกุศีลจิตและการเจริญ
วิปัสสนาภาวนาซึ่ึ่งเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาจิตและพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและ
สังคม
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สำรุป

 การสังเคราะห์สขุัภาวะองคร์วมแนวพุทธจากโครงการขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย มีจำานวนโครงการทั�งหมดำ 
23 โครงการ เม่่อแจงนับความถี่แล้ว จะพบว่าแต่ละโครงการดำำาเนินการ
ตามพันธกิจแต่ละด้ำานมากน้อยต่างกัน โดำยอาจเป็นไปตามบริบทขัองพ่�นที่
ท้องถิ่นนั�นๆ อาศีัยฐานขัองภูมิปัญญาท้องถิ่น อาศีัยบริบททางดำ้านสุขัภาพ
อนามัย การส่งเสริมอาชีพ ซึ่ึ่งมีลำาดำับความถี่สูงสุดำ 3 อันดำับ ไดำ้แก่ พันธกิจ
ดำ้านสาธารณสงเคราะห์ด้ำานศีีลธรรมและวัฒนธรรม และด้ำานสุขัภาพอนามัย 
ตามลำาดำับ ส่วนพันธกิจนอกจากนั�น มีช่องว่างแตกต่างกัน ค่อ ดำ้านสัมมาชีพ 
สามัคคธีรรม สนัตสิขุั ศีก่ษาสงเคราะห ์และกตญัญูกูตเวทติาธรรม โดำยพนัธกจิ 
ที่ปรากฏในโครงการที่น้อยที่สุดำ ไดำ้แก่ ดำ้านกตัญญููกตเวทิตาธรรม 
 นอกจากนี�พันธกิจทั�ง 8 ดำ้านมีโครงการที่ตอบโจทย์ ดำังนี� 1) ศีีลธรรม
และวัฒนธรรม จำานวน 14 โครงการ 2) ดำ้านสุขัภาพอนามัย จำานวน 13 
โครงการ 3) สัมมาชีพจำานวน 10 โครงการ 4) สันติสุขั จำานวน 4 โครงการ 
5) ศี่กษาสงเคราะห์ จำานวน 4 โครงการ 6) สาธารณสงเคราะห์ จำานวน 15 
โครงการ 7) กตัญญููกตเวทิตาธรรม จำานวน 3 โครงการ และ 8) สามัคคีธรรม 
จำานวน 10 โครงการ ซ่ึึ่งโครงการต่างๆ มีจุดำเน้นและให้ความสำาคัญตาม
ลักษณะขัองท้องถิ่นและความประสงค์
 ในการจัดำสังเคราะหห์ลกัพุทธธรรมโดำยอาศียัหลักการเสริมสร้าง 3 แดำน 
ค่อ 1) สัุข้ภาวิะแดนศีีล ปฏิสัมพันธ์ใน 2 เรื่อง ที่นำาไปสู่การมีสุขัภาพดีำทั�ง
ระดำับปัจเจก ซ่ึึ่งมนุษย์จำาต้องมีสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพที่จะมีผู้ลต่อการ
ใช้ชีวิตและการมีสุขัภาพดีำเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้ำวยกัน
แบ่งการปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ ค่อ (1) สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ 
หรือเรียกว่าสิ่งแวดำล้อมทางวัตถุ รวมถ่งปัจจัย 4 และสิ่งทั�งหลายที่มีอยู่
ในธรรมชาติ (2) สิ่งแวดำล้อมทางสังคมหรือระหว่างมนุษย์ร่วมโลกด้ำวยกัน 
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2) สัุข้ภาวิะแดนจิัตเป็นสัุข้ภาวิะด�านจิัตใจั/ควิามร้�สัึกนึกค่ด-เสริมสร้างดำ้วย 
จิตตสิกขัา ซึ่ึ่งเป็นแรงขัับที่อยู่เบ่�องหลังขัองมนุษย์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้
ปฏสัิมพนัธ์กบัสิง่แวดำล้อม รวมถง่พฤติกรรมทีแ่สดำงออกตอ่ผูู้้อ่่น มอีงคป์ระกอบ 
ย่อย 3 ดำ้าน ไดำ้แก่ (1) ดำ้านคุณภาพจิต-ค่อจิตดำีงามปฏิสัมพันธ์ใน 2 เรื่อง  
ที่นำาไปสู่การมีสุขัภาพดีำซ่ึึ่งเป็นทั�งระดำับปัจเจก ซึ่ึ่งมนุษย์จำาต้องมีสัมพันธ์กับ
โลกทางวัตถุ หรือโลกทางกายภาพที่จะมีผู้ลต่อการใช้ชีวิตและการมีสุขัภาพดำี
ทีเ่น่อ่งมาจากการปฏสิมัพนัธใ์นเชงิสรา้งสรรคร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนษุยด์ำว้ยกนั 
โดำยแบ่งการปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ ค่อ (1) สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ 
วัตถุ รวมถ่งปัจจัย 4 (2) สิ่งแวดำล้อมทางสังคมค่อ (2) ดำ้านสมรรถภาพจิต 
ค่อจิตที่เขั้มแขั็ง และ (3) ดำ้านสุขัภาพจิต-ค่อจิตที่มีความสุขั 3) สุขัภาวะแดำน
ปัญญาเป็นดำ้านที่เกี่ยวกับความรู้ความเขั้าใจ ซึ่ึ่งเสริมสร้างด้ำวยปัญญาสิกขัา
โดำยพิจารณาจากเป้าหมายขัองปัญญาค่อ (1) ปัญญาที่ช่วยให้ดำำาเนินชีวิตไดำ้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ 2) ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตดำำาเนิน
ไปสู่วิถีที่ถูกต้องดีำงาม 3) ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตบรรลุจุดำหมายสูงสุดำดีำงาม  
ซึ่ึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาให้ถูกต้องเพ่่อบรรลุเป้าหมายทางศีีลธรรมและ
การเป็นคนสมบูรณ์
 การสังเคราะห์พุทธธรรมสำาหรับโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย แบ่งเป็น 2 ประเด็ำนหลัก ไดำ้แก่  
1) การสังเคราะห์เชงิหลักการ และ 2) สงัเคราะห์เชงิเน่�อหาทีสั่มพนัธก์บัพันธกิจ 
และกิจกรรมเพ่อ่บรรลุเป้าหมาย โดำยมหีลักพทุธธรรมทีน่ำามาเป็นหลกัการใหญ่
ไดำ้แก่ “การละบาป ทำาจิตให้เป็นกุศีล การอบรมจิตใจให้บริสุทธิ�ผู้่องแผู้้ว” ค่อ
การคำาน่งถ่งการพัฒนาจิตให้เป็นกุศีลเป็นฐานก่อนซึ่ึ่งจะส่งผู้ลให้เกิดำผู้ลลัพธ์
ค่อความสขุั และสามารถดำำาเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็ไปเพ่อ่ประโยชนส์ขุัขัองสว่นรวม
ไดำ้อย่างเหมาะสมดำีงาม
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 ดัำงนั�น การสังเคราะหห์ลกัธรรมเพ่อ่ตอบโจทย์ค่อพนัธกิจขัองโครงการฯ 
ใหบ้รรลจุดุำประสงค์มเีน่�อหาและกจิกรรมทีค่วรออกแบบปฏบิตั ิค่อ 1) พนัธิกจ่ั
ด�านศีีลธิรรมและวิัฒนธิรรม ซึ่ึ่งสัมพันธ์กับหลักหิริและโอตตัปปะ จึงควรเน้น
กิจกรรมที่ทำาให้เกิดำความละอายเกรงกลัวต่อบาป อกุศีลธรรมทั�งหลาย และ
สัุจัริต 3 ซึ่่�งเป็นการปฏิ่บีัต่ตามชี่องทางแห่งการทำาควิามดีทั�งทางกาย วิาจัา 
และใจั 2) พนัธิกจ่ัด�านสัขุ้ภาพอนามัย ใชห้ลกัภาวนา ค่อการพฒันา อบรมเพ่อ่
ให้ตั�งมัน่ในเบญจศีีล-เบญจธรรม มปีญัญา รู้จักการวางแผู้นชีวิต ดำแูลสุขัภาพ
สมำ่าเสมอ ทำาตนใหส้บาย ออกกำาลงักาย ควบคุมอารมณ์และรูเ้ท่าทนัความคิดำ 
ใช้อายุสธรรม 5 และอิทธิบาท 4 ประกอบร่วมกัน 3) พันธิก่จัด�านสััมมาชีีพ 
เน้นและส่งเสริมการประกอบอาชีพและทำางานที่สุจริต ไม่คดำโกง ทำางานดำ้วย
ความสุขั สร้างสรรค์ พัฒนาตน มีเมตตาต่อผูู้้อ่่นเสมอ 4) พันธิก่จัด�านสัันต่สัุข้  
มีหลักธรรม ค่อ พหุการธรรม 2 ซึ่ึ่งประกอบดำ้วย สติและสัมปชัญญะ โดำยเน้น
การใช ้สง่เสรมิและพฒันาสตปิญัญาในการรบัรูข้ัอ้มูลและแกไ้ขัปญัหาทีเ่กดิำขัึ�น
กับตน ครอบครัว ชุมชน สังคม 5) พันธิก่จัด�านการศีึกษาสังเคราะห์ เน้นการ
จดัำการศีก่ษาตามหลกัไตรสกิขัา ค่อพฒันาตนและใหค้วามรูเ้พ่อ่สรา้งการเรยีนรู้ 
ให้มีศีีลธรรม จิตใจม่ันคงและใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำาทางชีวิต 6) พันธิก่จั 
ด�านสัาธิารณสังเคราะห์ มีหลักธรรมค่อ หลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่ึ่งประกอบดำ้วย
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 7) พันธิก่จัด�านกตัญญู้กตเวิท่ตาธิรรม 
ต้องนำาหลักคำาสอนเรื่องบูรพาทิศีและอุตตรทิศีมาใช้โดำย มีเน่�อหาหลักค่อ  
การดำูแลเลี�ยงดำูบิดำามารดำา ผูู้้มีพระคุณ ช่วยกิจการงานขัองท่าน เผู้่่อแผู้่ 
แบง่ปนัดำว้ยความจรงิใจ ชว่ยเหลอ่เก่�อกลูกนั เปน็ตน้ 8) พนัธิกจ่ัด�านสัามัคคธีิรรม  
มกีารหม่ันเข้ัารว่มประชมุเพ่อ่ปรกึษากจิกรรมสรา้งสรรคใ์นชุมชน การใหเ้กียรติ 
ยกยอ่งผูู้มี้ความรู ้ผูู้ม้วียัวฒุ ิเคารพธรรมและผูู้ท้รงศีลีธรรม ทำาใหช้มุชน สงัคม
มีความสงบสุขั ปลอดำภัยและผูู้้นำาทางจิตใจที่มีศีีลธรรม
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 กล่าวโดำยสรุป ลักษณะสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ ที่ไดำ้จากการดำำาเนิน
โครงการการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย นับไดำ้ว่าเป็นการดำำาเนินภายใน 
หลักการสำาคัญในพระพุทธศีาสนา ซ่ึึ่งได้ำแก่ หลักไตรสิกขัา อันเป็นแดำนก่อ
เกิดำการปฏิสัมพันธ์ที่นำาไปสู่สุขัภาพที่ดีำ หรือนำาไปสู่การมีชีวิตที่ดีำงามน่ันเอง 
เพราะคำาว่า “องค์รวม” เป็นนิยามขัองชีวิตที่ประกอบระหว่างรูปกับนามขัึ�นมา 
และเม่อ่ได้ำอาศียัหลักไตรสกิขัามาหนุนเน่อ่งดำว้ยแลว้จะทำาใหเ้กดิำภาวะสมบรูณ์
ยิ่งขัึ�น ซึ่ึ่งการดำำาเนินชีวิตผู้่านการทำางานภายใต้โครงการอ.ป.ต.ดำังกล่าวนี�
เป็นการสะท้อนถ่งคุณธรรมที่อยู่ในตัวบุคคลได้ำอย่างแนบแน่น เม่่อคณะวิจัย
ได้ำสังเคราะห์หลักพุทธธรรมจากโครงการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตาม 
พันธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย พบว่า 
มีหลักธรรมจำานวนหน่่งที่ย่ดำโยงและเกี่ยวขั้องกับการดำำาเนินงานภายใต้ 
พันธกิจทั�ง 8 ดำ้าน 
 สุขัภาวะองค์รวมแนวพทุธทั�ง 3 แดำน ทีป่ระกอบรวมกนัขัึ�นนี� จงึสมัพนัธ์
กบัเป้าหมายตามพนัธกิจทั�ง 8 ดำา้นขัองอ.ป.ต. และเม่อ่สงัเคราะห์ใหเ้หน็หลัก
พทุธธรรม จะสามารถมองเหน็กลุ่มกอ้นขัองหลักธรรมทีส่นับสนุนพันธกิจ และ
ก่อเกิดำให้สุขัภาวะองค์รวมตามแนวพระพุทธศีาสนาไดำ้ 
 ดำังนั�น พุทธธรรมสังเคราะห์จากการดำำาเนินงานในโครงการขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลขัองคณะสงฆ์ไ์ทยได้ำสะทอ้นถง่องค์ความรูท้ีเ่ชือ่ม
กันไปทั�ง 2 มิติ ไดำ้แก่ 1) มิติดำ้านสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ ซึ่ึ่งเป็นไปตาม
แนวไตรสิกขัา และ 2) มิติดำ้านหลักธรรมที่สังเคราะห์และสัมพันธ์กับพันธกิจ
ทั�ง 8 ดำ้าน ซึ่ึ่งเริ่มต้นจากพุทธธรรมเชิงหลักการ ไดำ้แก่การเริ่มต้นจากกุศีลจิต
ที่ไม่ทำาบาปอกุศีล การลงม่อทำาความดำ ีและการทำาจิตให้บริสุทธิ�ผู้่องแผู้้ว และ
เม่่อสภาพจิตพร้อมดำังนี�แล้วจะนำาไปสู่การทำาความดำีในรูปแบบต่างๆ และมี 
คุณธรรมอ่่นๆ เน่่องหนุนไปตามพันธกิจทั�ง 8 ดำ้าน 
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 การปฏิบัติงานขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัอง
คณะสงฆ์์ไทยที่ได้ำศี่กษาจากรายงานวิจัย จึงเป็นการทำางานอย่างประสาน
สมัพนัธท์ั�งกลไกทางคณุธรรมศีลีธรรมและกลไกระหวา่งพระสงฆ์แ์ละบคุลากร
ที่เกี่ยวขั้องจากหน่วยงานทั�งภาครัฐและชุมชน การประสานเชื่อมโยงทั�งในแง่
หลักการ แนวคิดำและแนวปฏิบัติ  จึงอาจสรุปเรียกว่าหลัก “3 ไตร 3 โอวาท 

พััฒนาอ.ป.ต.” โดำยสามารถพิจารณาจากแผู้นภูมิดำังนี�
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บทท่ี 5
สรปุผลก�รศึกษ�และข้อเสนอแนะ
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 โครงการการเสริมสร้างสุขัภาวะเชิงพุทธตามพันธกิจหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ไทย เม่่อไดำ้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 2 ประเด็ำนหลักตามกรอบแนวคิดำการวิจัย ได้ำแก่ 1) สังเคราะห์ 
สขุัภาวะองคร์วมแนวพทุธจากโครงการขัองหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย และ 2) สังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการขัอง 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย สามารถสรุปผู้ล
การวิจัยและไดำ้ขั้อเสนอแนะจากการวิจัยดำังนี�

5.1 สำรุปผู้ลการศึึกษา

 การศี่กษาสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธจากโครงการขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย สามารถสรุปผู้ลการศี่กษาไดำ้
ดำังนี�
 5.1.1 การเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิด�วยไตรสำิกข้า

 การเสรมิสรา้งสขุัภาวะองคร์วมแนวพุทธปรากฏลักษณะทีส่่งเสรมิดำว้ย
ไตรสกิขัานั�น จากการวเิคราะหพ์นัธกจิและกิจกรรมตา่งๆ ขัองโครงการ อ.ป.ต. 
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จำานวนทั�ง 23 โครงการ ในเชิงปริมาณหรือการนับจำานวนขัองพันธกิจที่เขั้า
ลกัษณะการเสรมิสร้างดำว้ยไตรสกิขัาแตล่ะด้ำาน ซ่ึึ่งวเิคราะหจ์ากสงัเขัปรายงาน
วิจัยที่ไดำ้สรุปไว้ สามารถสรุปไดำ้ดำังตารางต่อไปนี�

ตารางท่� 5.1 พันธกิจที่เสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธ

พัันธิกิจำท่�เสำริมสำร�างสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

สุขัภาพอนามัย
สัมมาชีพ
สันติสุขั
สาธารณสงเคราะห์
กตัญญููกตเวทิตาธรรม
สามัคคีธรรม

แดำนศีีล

พัันธิกิจำ อ.ป.ต. แดนสำุข้ภาวะองค์รวมแนวพัุทธิ

ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
สันติสุขั
กตัญญููกตเวทิตาธรรม

แดำนสมาธิ/จิต

ศีีลธรรมและวัฒนธรรม
สุขัภาพอนามัย
สัมมาชีพ
สาธารณสงเคราะห์
ศี่กษาสงเคราะห์
กตัญญููกตเวทิตาธรรม
สามัคคีธรรม

แดำนปัญญา
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 1. ลักษณะการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะองค์รวมด�วยศึ่ล

 สขุัภาวะองคร์วมแนวพทุธท่ีจะเสรมิสรา้งดำว้ยศีลี มุ่งเนน้การปฏสิมัพนัธ์
ที่สามารถแยกย่อยในอีก 2 เรื่อง ค่อ 1) ศีีล ที่หมายถ่งการปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ หรือเรียกว่าสิ่งแวดำล้อมทางวัตถุ รวมถ่งปัจจัย 4 
และสิ่งทั�งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ 2) ศีีล ที่หมายถ่งการเขั้าไปปฏิสัมพันธ์
เชิงสร้างสรรค์กับสิ่งแวดำล้อมทางสังคม หรือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ รวมถ่ง
สัตว์ทั�งหลายดำ้วย  
 จากการวิเคราะห์พันธกิจที่เขั้าลักษณะการเสริมสร้างสุขัภาวะด้ำวยศีีล 
มี 6 พันธกิจสำาคัญ ได้ำแก่ 1) สุขัภาพอนามัย 2) สัมมาชีพ 3) สันติสุขั  
4) สาธารณสงเคราะห์ 5) กตัญญููกตเวทิตาธรรม 6) สามัคคีธรรม
 ก. ดำ้านสุขัภาพอนามัย เป็นด้ำานที่แสดำงให้เห็นว่าโครงการอ.ป.ต. 
ดำำาเนินการใน 2 ลักษณะที่ชัดำเจน ไดำ้แก่ 1) ให้การช่วยเหล่อดำ้วยวัตถุสิ่งขัอง   
เปน็การใหก้ารสงเคราะหช์ว่ยเหลอ่เพ่อ่นมนษุยใ์นภาวะวกิฤตโิควดิำ-19 ซึ่ึง่แปลง 
เป็นรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การผู้ลิตเจลแอลกอฮอล์ การผู้ลิต
หน้ากากอนามัย การจัดำให้มีเวชภัณฑ์สามัญประจำาบ้าน ประจำาวัดำ การตรวจ
เยีย่มใหก้ำาลังใจผูู้ป่้วยติดำบ้าน ตดิำเตยีง ผูู้ป่้วยซึึ่มเศีรา้ จดัำพ่�นทีวั่ดำ พ่�นทีชุ่มชน
ให้เปน็เขัตปลอดำอบายมุขั ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขัภาพกาย-ใจแขั็งแรง สมบูรณ์  
2) การใหค้วามรู ้สตปัิญญา เพ่่อใหป้ระชาชนไดำต้ระหนกัและระมดัำระวงัตนเอง
จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั�งที่เป็นความรู้ดำ้านสาธารณสุขั ร่วมกับบุคลากรที่
เกี่ยวขั้อง
 ขั. ดำ้านสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้วยศีีลอย่างเป็นรูปธรรม
เช่นเดำียวกัน การเขั้าไปปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นให้มีอาชีพ  
เพ่ิมรายได้ำและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญา โดำยย่ดำสัมมาสุจริตเป็นที่ตั�ง  
ซึ่ึ่งถ่อว่าเป็นกิจกรรมที่เขั้าลักษณะแห่งศีีลตามแนวพุทธ
 ค. ดำ้านสันติสุขั เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสร้างขัึ�นจากฐานศีีล ค่อ มีการ
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ทำากจิกรรมสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมคัรสมานสามัคค ีไมเ่ป็นไปเพ่อ่การ
เบียดำเบียนกันโดำยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องม่อส่งเสริมให้เกิดำการร่วมแรงร่วมใจ
กัน ผู้ลักดัำนให้มีศีูนย์ดำูแลปกป้องชุมชนจากภัยอันตรายต่างๆ กิจกรรมที่ 
ส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกฎ
กติกาในฐานะเป็นสมาชิกร่วมสังคมเดำียวกัน
 ง. ดำา้นสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมทีมี่ฐานมาจากศีลีเชน่เดำยีวกับ 
พันธกิจต่างๆ ขั้างต้น แต่เน้นการให้วัตถุสิ่งขัอง การช่วยเหล่อปัจจัยสี่
ตามความเหมาะสมทั�งแก่ประชาชนที่ประสบทุกขั์ภัยต่างๆ รวมถ่งผูู้้ป่วย  
ผูู้ส้งูวยั การประสานรว่มม่อชว่ยเหลอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่่อใหก้ารชว่ยเหลอ่
ประชาชนให้มีชีวิตอย่างไม่ไร้ที่พ่่ง โดำยการเขั้าไปปฏิสัมพันธ์ต่อเพ่่อนมนุษย์
อย่างมีเมตตากรุณา 
 จ. ดำา้นกตญัญูกูตเวทติาธรรม เปน็กจิกรรมมุ่งใหเ้กดิำสำานก่ดำตีอ่สถาบนั
ชาต ิศีาสนา พระมหากษัตรยิ ์และครอบครวั การมุ่งใหค้วามสำาคัญตอ่ผูู้ส้งูอายุ 
เป็นต้น ซึ่ึ่งถ่อว่าเป็นพ่�นฐานแห่งศีีลธรรมอันดำีงามขัองประชาชน 
 ฉ. ดำ้านสามัคคีธรรม เป็นกิจกรรมมุ่งให้เกิดำความสำาเร็จบนพ่�นฐาน
ขัองการร่วมม่อกันขัองคนในชุมชน ในท้องถิ่นนั�นๆ การรวมตัวขัองประชาชน
เพ่่อสร้างสรรค์สิ่งดำีงาม และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่อาศีัย
การประสานร่วมม่อซึ่ึ่งกันและกัน ซึ่ึ่งเขั้าลักษณะแห่งแดำนศีีลที่ว่าดำ้วยการ
ปฏิสัมพันธ์เพ่่อสรรสร้างประโยชน์ต่อเพ่่อนมนุษย์และสังคม
 สุขัภาวะแดำนศีลีนี� มุ่งพฒันาการใช้อินทรีย์เป็น (อินทรียสงัวร) ค่อทำาให้
ตนเรียนรู้พัฒนาตลอดำเวลามากกว่าจะมุ่งเสพเสวยสัมผู้ัสให้เป็นทุกขั์โทษ   
มุ่งให้เกิดำการกินการใช้ให้เป็น (ปัจจยปฏิเสวนา) มุ่งสัมมาชีพ และมุ่งให้อยู่
ร่วมสังคมเดำียวกันอย่างเคารพกฎกติกา (วินัยบัญญัติ) ดำังนั�น กิจกรรมต่างๆ 
ที่ขัับเคล่่อนโดำยย่ดำพันธกิจทั�ง 6 ดำ้านนี�จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขัภาวะแดำนศีีล
ไดำ้อย่างครอบคลุม



| 281

 2. ลักษณะการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะองค์รวมด�วยสำมาธิิ/จำิต

 สุขัภาวะองค์รวมแนวพุทธด้ำานสมาธิหรือดำ้านจิตนั�น มีตัวชี�วัดำสำาคัญ
ค่อการทำาให้จิต [1] จิตมีคุณภาพ หรือคุณภาพจิต-ดำีงาม ซ่ึึ่งเป็นผู้ลมา
จากคุณธรรมต่างๆ ผู้ลักดำัน เช่น พรหมวิหาร 4 [2] จิตมีสมรรถภาพ หรือ
สมรรถภาพจิต-เขัม้แข็ัง หนักแน่น [3] จติมีสขุัภาพ หรอืมสีขุัภาพจิต-มีความสขุั 
โดำยสุขัภาวะด้ำานจิตหรือสมาธิเป็นเป้าหมายเชิงปัจเจกเป็นหลัก แต่ก็สะท้อน
ถ่งสุขัภาวะในภาพรวมหรือชุมชนไดำ้ 
 จากการวเิคราะหพ์นัธกจิทีเ่ขัา้ลกัษณะการเสรมิสรา้งสขุัภาวะด้ำวยสมาธ/ิ
จิต ม ี3 พันธกิจสำาคญั ไดำแ้ก่ 1) ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 2) สันติสุขั 3) กตัญญูู
กตเวทิตาธรรม ดำังที่โครงการอ.ป.ต. ดำำาเนินการให้เห็นดำังนี�
 ก. ดำา้นศีลีธรรมและวฒันธรรม กจิกรรมด้ำานนี�เปน็เครือ่งม่อสะทอ้นไดำ้
ทั�งในลักษณะเป็นสขุัภาวะแดำนจติทั�งระดัำบปัจเจกและระดัำบสงัคม เพราะมีการ
ดำำาเนนิกจิกรรมแบบมุ่งใหเ้กดิำความสขุัสงบทางใจหลากหลายรปูแบบ อาทิ การ
จัดำอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเดำ็กและเยาวชน การบรรพชาสามเณร
ภาคฤดำูร้อน การสวดำมนต์ เจริญจิตภาวนา การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัว
ขัับเคล่่อน เป็นต้น
 ขั. ดำ้านสันติสุขั เป็นกิจกรรมในเชิงสะท้อนมากกว่า กล่าวค่ออาศัีย
กิจกรรมเป็นต้นทุนเพ่่อนำาไปสู่ความสุขัสงบ สันติ ทั�งระดำับบุคคลและชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมให้ผูู้้เขั้าร่วมมีความเข้ัมแขั็งภายในเม่่อต้องอยู่ร่วม
กบักลุ่มคนหลากหลายวัฒนธรรม ความเชือ่ กจิกรรมทีน่ำาไปสูค่วามรูส้ก่อบอุ่น
ปลอดำภัยจากภยันตรายต่างๆ ซ่ึึ่งปลายทางขัองการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี� 
ค่อการมีสุขัภาพจิตที่ดำีนั่นเอง
 ค. ดำ้านกตัญญููกตเวทิตาธรรม เป็นกิจกรรมที่หนุนให้เกิดำสภาพจิตที่ดำี
งาม งดำงาม การเห็นคุณค่าขัองครอบครัว สถาบัน บุคคลที่ควรเคารพยกย่อง 
การจัดำโครงการเยีย่มผูู้้สงูวยั คนชรา หรอืการสง่เสรมิความเคารพเชิดำชสูถาบัน 
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เหล่านี�เป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาให้จิตใจอ่อนโยน ไม่แขั็งกร้าวดุำร้าย ซ่ึึ่งเป็น
ลักษณะขัองคุณสมบัติทางใจที่ดำีงาม 
 3. ลักษณะการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะองค์รวมด�วยปัญญา

 การเสริมสร้างสุขัภาวะองค์รวมดำ้วยปัญญานี� เน้นการดำำาเนินชีวิตเพ่่อ
เป้าหมาย 3 ดำ้าน ไดำ้แก่ [1] ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตประสบความสำาเร็จ ที่ต้อง
อาศีัยความรู้ การเรียนรู้ [2] ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตเดำินทางอย่างถูกต้องดำีงาม 
โดำยสามารถจะเขัา้ใจตนเองทั�งในฐานะเป็นสิง่มชีีวิตทีค่วรเก่�อกลูกนัและตนใน
ฐานะเป็นสมาชิกขัองสังคม และ [3] ปัญญาที่ช่วยให้ชีวิตบรรลุจุดำหมายสูงสุดำ
ดำีงาม ที่ต้องอาศีัยเครื่องม่อสำาคัญ ไดำ้แก่ 1) ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆ์สะ) หรือ
อทิธิพลจากภายนอก โดำยเฉพาะอิทธพิลจากกัลยาณมิตร และ 2) ปัจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ) แล้วสามารถเขั้าสู่ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ
 จากการวิเคราะห์พนัธกิจทีเ่ข้ัาลกัษณะการเสริมสร้างสขุัภาวะด้ำวยปัญญา 
มี 7 พันธกิจสำาคัญ ได้ำแก่ 1) ศีีลธรรมและวัฒนธรรม 2) สุขัภาพอนามัย  
3) สมัมาชพี 4) สาธารณสงเคราะห์ 5) ศีก่ษาสงเคราะห ์6) กตัญญูกูตเวทิตาธรรม 
7) สามัคคีธรรม ดำังที่โครงการ อ.ป.ต. ดำำาเนินการให้เห็นดำังนี�
 ก. ศีลีธรรมและวัฒนธรรม  เป็นการดำำาเนนิกจิกรรมทีต่อบพันธกจิด้ำาน
ศีีลธรรมและวัฒนธรรม แสดำงออกเป็น 2 ลักษณะ ไดำ้แก่ 1) ลักษณะกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์์ ไดำ้แก่ การฟื้ังเทศีนา ปาฐกถา บรรยายธรรม โครงการ
สวดำมนต์ เจริญจิตภาวนา 2) ลักษณะกิจกรรมที่อาศีัยการมีส่วนร่วมกับคนที่
เกี่ยวขั้อง เช่น โครงการจัดำค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ภายในวัดำ โครงการการบรรพชาสามเณร 
ภาคฤดำูร้อน โครงการสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ขั. สุขัภาพอนามัย การดำำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขัภาพอนามัย เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้ำานสาธารณสุขัเพ่่อตรวจสุขัภาพ 
หรือบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำูแลสุขัภาพ ให้สามารถดำำาเนินชีวิตไดำ้ตาม
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สขุัลักษณะและสขุัอนามยั ใหร้บัรูถ้ง่สิง่ทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งตอ่สขุัภาพ ทั�งด้ำานการ
บริโภคอาหาร การดูำแลสุขัภาพดำ้านอ่่นๆ ในภาวะวิกฤตโควิดำ-19 กิจกรรม
ดำังกล่าวจะเสริมสร้างวิธีคิดำ การตั�งสติรับม่อกับปัญหารอบตัว และการเป็น
กัลยาณมิตรแนะนำาในสิ่งที่ดีำแก่กันและกัน โดำยมีพระสงฆ์์เป็นผูู้้นำามีแนวร่วม
ค่อเครือขั่ายที่เกี่ยวขั้อง 
 ค. สมัมาชพี เป็นกิจกรรมทีเ่นน้ในบางพ่�นทีเ่พ่อ่ให้ประชาชนได้ำมีรายได้ำ
และอาชีพที่เหมาะสม แต่ต้องตั�งอยู่บนฐานแห่งสัมมาสุจริต การไม่มุ่งแต่ผู้ล
กำาไร แตมุ่่งให้เกดิำคุณภาพตอ่ผูู้้รบับรกิารหรอืผูู้้ซืึ่�อผูู้้ใช ้ไม่เอารดัำเอาเปรยีบกนั
และกัน ค่อช่วยหรือสนับสนุนให้ประชาชนไดำด้ำำาเนินชีวิตถูกทำานองคลองธรรม 
 ง. สาธารณสงเคราะห์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานดำ้านสาธารณสงเคราะห์ 
แม้จะมีลักษณะเป็นงานจิตอาสา แต่เป็นงานที่ต้องจัดำต้องทำาอย่างเหมาะสม 
การบริจาคทรัพย์สินสิ่งขัองต่างๆ ให้เป็นไปตามกำาลังทรัพย์เพ่่อเป็นการให้
ขัวัญกำาลังใจ ส่วนที่เป็นการให้สติปัญญา ให้รับรู้สถานการณ์ปัญหา และให้
ตระหนักถ่งการช่วยเหล่อเจือจุนกันในฐานะที่แต่ละคนล้วนเป็นสมาชิกส่วน
หน่่งขัองสังคม 
 จ. ศี่กษาสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่แสดำงออกดำ้านการให้การสนับสนุน
ทุนการศี่กษา และสิ่งจำาเป็นต้องการส่งเสริมการศี่กษาแก่เด็ำกและเยาวชนใน
ชุมชนซ่ึึ่งเป็นการให้การศี่กษาเสริมจากการศี่กษาในระบบปกติ แต่พบว่ายัง
มีกิจกรรมขัองโครงการอ.ป.ต.ที่มีจำานวนน้อยอยู่ ส่วนที่พบมักแสดำงออกใน 
รูปขัองการมอบทุนการศี่กษามากกว่าจะเป็นการจัดำการศี่กษา
 ฉ. กตญัญูกูตเวทิตาธรรม กจิกรรมทีแ่สดำงออกให้เห็นถง่ความกตัญญูู
และกตเวทิตาธรรมนั�นเป็นสิ่งที่ไม่เพียงทำาตามหน้าที่ หรือตอบแทนเพียงการ
ทำาตามคำาสัง่ แตเ่ปน็การยอ้นลก่ไปถง่ความรูส้ก่หรอืมโนธรรมภายในขัองแตล่ะ
บุคคล ซึ่ึ่งกิจกรรมที่อ.ป.ต. จัดำขัึ�น จะมี 2 ลักษณะ ไดำ้แก่ 
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 1) การจัดำกิจกรรมตามแบบประเพณีวัฒนธรรม เช่น สงกรานต์  
การรดำนำ�าดำำาหวัผูู้ใ้หญ ่ 2) การจัดำกิจกรรมทีส่ร้างจากการมีสว่นรว่มขัองชมุชน 
เช่น การดำูแล การเยียวยาผูู้้สูงอายุ ผูู้้ป่วยซึ่ึมเศีร้า ซึ่ึ่งเป็นการพาตนไปสู่แดำน
ขัองปัญญาที่เห็นคุณค่าเพ่่อนมนุษย์และหยิบย่่นช่วยเหล่อกันและกัน
 ฉ. สามคัคธีรรม ความสามคัคเีป็นกิจกรรมทีส่ะท้อนจากโครงการต่างๆ 
ทั�ง 7 ดำ้าน ขั้างต้น เพราะเป็นการรวมพลังชุมชน รวมถ่งหน่วยงานองค์กร ซึ่ึ่ง
สะทอ้นดำา้นปัญญาในแง่ทีก่ารทำางานบนฐานคิดำแบบกลัยาณมิตร (ปรโตโฆ์สะ) 
และสะท้อนนัยยะขัองความคิดท่�เป็นไปตามหลักแห่งสำัมมาทิฏิฐิ เพัราะ

มุ่งให�เกิดประโยชน์ต่อสำ่วนรวม ในข้ณะเด่ยวกันก็ทำาให�ตนได�พััฒนา 

ด�านใน คอืมโนธิรรมท่�งดงามเข้�มแข้ง็ จำงึสำามารถทำากจิำกรรมตามพันัธิกิจำ

ต่างๆ ได�อย่างพัร�อมใจำเต็มใจำ 
 กล่าวโดำยสรุป การเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้วยการปฏิบัติตนอยู่ใน 
แดำนศีีล ซึ่ึ่งเน้นดำ้านปฏิสัมพันธ์เชิงคุณค่าทั�งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดำล้อมทั�ง
ทางกายภาพ และระหว่างมนษุยกั์บมนษุย์รวมถง่สตัว์ด้ำวย โครงการขัองหนว่ย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ไดำ้ดำำาเนินสอดำคล้องสัมพันธ์กันไป และ
กอ่เกิดำผู้ลทีเ่รียกวา่สขุัภาวะองคร์วมค่อชีวติทีอ่ยูร่่วมโลกกับคนและสิง่แวดำล้อม 
อ่น่ๆ ไดำอ้ยา่งเหมาะสม ในขัณะทีก่ารเสรมิสรา้งสขุัภาวะดำว้ยการปฏบิตัตินอยู่
ในแดำนสมาธิ/จิต เน้นการเสริมสร้างสุขัภาวะในตนก่อนแล้วขัยายไปสู่ชุมชน 
เป็นการเสริมแรงดำ้านในค่อการมุ่งให้เกิดำความดำีงาม [คุณภาพจิต] ความ
เขั้มแขั็ง [สมรรถภาพจิต] และความสุขัสงบขัองจิตใจ [สุขัภาพจิต] ในดำ้านนี�
ค่อนไปทางภาระหน้าที่ขัองพระสงฆ์์ เพราะเชื่อมโยงกับกิจกรรมดำ้านสมาธิ
ภาวนา ซ่ึึ่งพระสงฆ์์มีบทบาทนำาอยู่แล้ว และสภาวะจิตที่เป็นตัวชี�วัดำอีกแบบ
หน่่งในแง่ขัองสุขัภาพจิต ค่อ การที่เม่่อบุคคลได้ำกระทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์  
นั่นย่อมบ่งบอกถ่งการมีภาวะจิตเพ่่อสังคมสะท้อนออกมา แต่การพัฒนาจิต
ให้มีคุณสมบัติดัำงกล่าวนั�นยังสัมพันธ์กับแดำนที่เป็นสิ่งแวดำล้อมหรือสังคมได้ำ 
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เช่น การทำาให้จิตมีภาวะเข้ัมแขั็ง กล้าหาญไดำ้ ก็จะพร้อมเผู้ชิญกับสังคมและ 
สภาพแวดำล้อมอ่่นๆ ไดำ้อย่างดำี สำาหรับการเสริมสร้างสุขัภาวะดำ้วยการปฏิบัติ
ตนอยูใ่นแดำนปญัญา เปน็เสม่อนบงัเหยีนทีค่อยกำากบัทศิีทางและสมอเรอืทีค่อย
หยุดำรั�งตั�งหลักเพ่่อการทางเดิำนขัองชีวิตที่จะไปถ่งจุดำหมายได้ำอย่างปลอดำภัย 
และเป็นการพัฒนาสุขัภาวะดำ้านที่สัมพันธ์กับแดำนศีีล และสมาธิไปพร้อมกัน
ดำ้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดำ้
  จากการสังเคราะห์รายงานวิจัย มีขั้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าการพัฒนา 
สุขัภาวะดำ้วยพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านนั�น อาจมีบางพันธกิจที่ยังไม่ถูกออกแบบให้
มากและหลากหลาย ค่อพันธกิจด้ำานสันติสุขั ศี่กษาสงเคราะห์ และความ
กตัญญููกตเวทิตาธรรม หรือกล่าวอีกนัยหน่่ง พันธกิจที่เห็นผู้ลอย่างเป็น 
รูปธรรม เช่น สาธารณสงเคราะห์ สัมมาชีพ สุขัอนามัย จะมีโครงการหรือ
กิจกรรมรองรับจำานวนมากกว่า 
 อยา่งไรกต็าม การสำารวจกจิกรรมทั�งหมดำจำานวน 23 โครงการ เปน็การ
ดำำาเนนิงานภายใตบ้รบิทและความจำาเป็นทีโ่ครงการไดำว้างแผู้นและดำำาเนนิการ
ไป ซ่ึึ่งอาจมรีะยะการประเมนิผู้ลในเชงิรุกตอ่ไปว่ายงัมีโจทย ์หรอืประเดำน็ปญัหา 
ความต้องการจากพ่�นที่ท้องถิ่นนั�นๆ อย่างไร ทั�งนี� เพ่่อให้โครงการขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ได้ำขับัเคล่อ่นอยา่งตรงความตอ้งการและ
สัมฤทธิ�ผู้ลอย่างครอบคลุมพ่�นที่อ่่นๆ ต่อไป
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 5.1.2 สำงัเคราะห์พัทุธิธิรรมจำากโครงการข้องหนว่ยอบรมประชาชน

ประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้องคณะสำงฆ์์ไทย

 การสังเคราะห์พุทธธรรมสำาหรับโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลต้นแบบขัองคณะสงฆ์์ไทย แบ่งเป็น 2 หลักกว้างๆ ดำังนี�
     5.1.2.1 พัุทธิธิรรมเชิงหลักการ

 การสังเคราะห์หลักพุทธธรรมซึ่ึ่งสอดำคล้องกับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านขัอง
การพัฒนาโครงการขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) เน้นที่
หลักการสำาคัญค่อ การนำาหลักคำาสอนฝ่่ายกุศีลจิตมาเป็นแรงผู้ลักดัำนในทุก
กจิกรรมซ่ึึ่งสมัพนัธ์กบัการพัฒนาทางกายภาพ ทีจ่ะสง่ผู้ลใหเ้กดิำการพัฒนาทั�ง
สิ่งแวดำล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมทางกาย การสนทนา การสร้างขั้อมูลและ
สขุัภาพจติใหมี้ความสขุั สงบ การใช้สตปัิญญาแกไ้ขัปัญหา ไม่สรา้งปัญหาใหม่
ให้เกิดำขัึ�น และจะช่วยทำาให้ปัญหาเก่าที่มีลดำลงและไม่เป็นปัญหาอีก กิจกรรม 
ดำังกล่าวมีหลักธรรมพ่�นฐานตามหลักกุศีลกรรมบถ ซึ่ึ่งจะทำาให้พันธกิจขัอง 
อ.ป.ต. สำาเรจ็บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ั�งไวโ้ดำยการตั�งจติอยูบ่นหลกัการใหญ ่ไดำแ้ก่ 
“การไม่ทำาบาป และทำากุศีลจิตให้ถ่งพร้อม การอบรมจิตให้บริสุทธิ�ผู้่องใส”  
ซึ่ึ่งเป็นไปตามหลักการแห่งโอวาทปาติโมกขั์
 5.1.2.2 พัทุธิธิรรมท่�สำมัพันัธิก์บัพันัธิกิจำหนว่ยอบรมประชาชนประจำำา

ตำาบล

 การสังเคราะห์หลักธรรมเชิงเน่�อหาและเป้าประสงค์เพ่่อตอบโจทย์ค่อ
พนัธกจิขัองโครงการฯ ใหบ้รรลจุดุำประสงค์มเีน่�อหาและกจิกรรมค่อ 1) พนัธิกจ่ั 
ด�านศีีลธิรรมและวัิฒนธิรรม มีหลักธรรมที่สัมพันธ์ค่อโลกปาลธรรมและควร
ประยุกต์ให้เกิดำการจัดำกิจกรรมค่อ (1) สร้างให้มีความละอายเกรงกลัวต่อ
ทุจริตและบาปกรรมทั�งหลาย (2) สมาทานศีีลและประพฤติเบญจธรรมควบคู่
กันไป (3) รักษาศีีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีำงามขัองชุมชน สังคม และการ
ดำำาเนินชีวิตตามครรลองแห่งสุจริตธรรม 2) พันธิก่จัด�านสัุข้ภาพอนามัย ใช้
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หลักภาวนา ค่อ (1) พัฒนาและอบรมเพ่่อให้ความรู้ดำ้านสุขัภาพอย่างถูกต้อง
และชัดำเจนทั�งดำา้นทฤษฎีและการปฏิบัติ (2) ตั�งตนอยู่ในเบญจศีีล-เบญจธรรม  
(3) มจีติเชงิบวกและตามความเป็นจรงิ ในการรับรูส้ภาพการณ์ขัองโลก มคีวาม
เมตตาต่อผูู้้อ่่น สัตว์อ่่นเสมอ (4) รู้เท่าทันสภาพการณ์ขัองสังคมและโลกเพ่่อ
ปรบัเปล่ียนตนเองใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุำล หลกัอทิธบิาท 4 ประกอบด้ำวย (1) ตั�งใจ
และวางแผู้นในการดำำารงชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน (2) ขัยันหมั่นเพียร 
ฝ่กึฝ่นตนเองสมำ่าเสมอ (3) หม่ันประเมนิ ตรวจสุขัภาพสมำ่าเสมอ (4) ใช้ปัญญา
ไตรต่รอง หาเหตผุู้ลเพ่อ่แก้ปัญหาทีต่นเผู้ชิญ และหลกัอายสุสธรรม 5 ประกอบ
ดำ้วย (1) ทำาตัวเองให้สบายกาย สบายอารมณ์และสบายใจ (2) รู้จักสิ่งที่ทำาให้
เบากาย ไม่สะสมมากเกินไป (3) บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และเคี�ยวให้
ละเอียดำ (4) ออกกำาลงักาย ดำำาเนินชีวติตามหลกันาฬิกิาชีวิต (5) ควบคุมอารมณ์  
ไมห่มกมุ่นในเรือ่งเพศีสมัพนัธจ์นจติวุน่วาย  3) พนัธิกจ่ัด�านสัมัมาชีพี เนน้และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและทำางานที่สุจริต ไมค่ดำโกง  ทำางานดำ้วยความสุขั 
สร้างสรรค์ พัฒนาตน มีเมตตาต่อผูู้้อ่่นเสมอ อิทธิบาท 4 มีเน่�อหาสาระสำาคัญ
ในการนำาไปใช้อบรม ค่อ (1) แสวงหาความรู้ดำ้านการประกอบ พัฒนาอาชีพ
ขัองตนให้ดำี วางแผู้น และตรวจสอบประเมิน (2) ขัยันทำามาหาเลี�ยงชีพโดำย
สุจริต (3) หมั่นตรวจสอบให้เครื่องม่อใช้งานอยู่ในสภาพปกติ มีประสิทธิภาพ  
(4) ประเมินผู้ลการทำาอาชีพเป็นระยะและนำาขั้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้อาชีพ
การงานดีำขัึ�น 4) พันธิก่จัด�านสัันต่สุัข้ มีหลักธรรม ค่อ พหุการธรรม 2 ซ่ึึ่ง
ประกอบด้ำวย สตแิละสัมปชญัญะ โดำยเนน้การใช้ สง่เสรมิและพัฒนาสติปัญญา
ในการรับรู้ขั้อมูลและแก้ไขัปัญหาที่เกิดำขัึ�นกับตน ครอบครัว ชุมชน สังคม  
5) พันธิก่จัด�านการศีึกษาสังเคราะห์ ค่อ (1) มุ่งเน้นการเขั้าร่วมและให้ความ
ร่วมม่อเพ่่อพัฒนาการศี่กษา เรียนรู้ ช่วยเหล่อแบ่งปันความรู้แก่เยาวชน 
และสาธารณะ (2) มีจิตอุทิศีสาธารณกุศีล ร่วมงานวัฒนธรรมประเพณี  
(3) พัฒนาปัญญา การสร้างสรรค์ความรู้และสิ่งประดิำษฐ์เพ่่อช่วยเหล่อสังคม
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ให้เจริญรุ่งเรืองไดำ้ (4) ดำำาเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขัา เป็นตัวอย่างที่ดำีแก่คน
รุ่นหลัง (5) ส่งเสริมอนุรักษ์ ศีีลธรรม ค่านิยม ศีิลปะ วัฒนธรรมอันดำีงามขัอง
ท้องถิ่นและขัองชาติ 6) พันธิก่จัด�านสัาธิารณสังเคราะห์ มีหลักธรรมค่อ หลัก 
สังคหวัตถุ 4 ซ่ึึ่งประกอบดำ้วย (1) ทาน ค่อ การให้ เอ่�อเฟ้ื้�อ การเสียสละ  
การแบ่งปันวัตถุสิ่งขัอง การให้คำาแนะนำา  (2) การพูดำจาดำ้วยถ้อยคำาที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พูดำด้ำวยความจริงใจ ซ่ืึ่อตรงต่อขั้อเท็จจริง (3) การสงเคราะห์ที่
เป็นประโยชน์แก่ผูู้้อ่่นเท่าที่ตนสามารถทำาได้ำ (4) การประพฤติตนสมำ่าเสมอ  
เป็นตัวอย่างที่ดำี ไม่ถ่อตัวและขั่มผูู้้อ่่น 7) พันธิก่จัด�านกตัญญู้กตเวิท่ตาธิรรม 
ควรนำาหลักคำาสอนเรื่องบูรพาทิศีและอุตตรทิศีมาใช้โดำย มีเน่�อหาหลักค่อ  
การดำูแลเลี�ยงดำูบิดำามารดำา ผูู้้มีพระคุณ ช่วยกิจการงานขัองท่าน สำาหรับมิตร
คอ่ทิศีอดุำร มนีำ�าใจต่อกัน เผู้่่อแผู้่แบ่งปนัดำว้ยความจริงใจ ช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน 
ซ่ืึ่อสตัย ์รว่มทกุขัร์ว่มสขุั 8) พนัธิกจ่ัด�านสัามคัคธีิรรม มกีารหม่ันเข้ัารว่มประชมุ 
เพ่่อปรึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน การให้เกียรติ ยกย่องผูู้้มีความรู ้
ผูู้้มีวัยวุฒิ เคารพธรรมและผูู้้ทรงศีีลธรรม ทำาให้ชุมชน สังคมมีความสงบสุขั 
ปลอดำภัยและผูู้้นำาทางจิตใจที่มีศีีลธรรม
 กล่าวโดำยสรุป ในการสังเคราะห์หลักพุทธธรรมทั�งเชิงหลักการและ
การนำาไปใชเ้ชงิสงัเคราะหห์รอืการจดัำกจิกรรมเพ่อ่ใหบ้รรลเุป้าหมายจำาเป็นตอ้ง
คำาน่งถ่งการพฒันาจติให้มคีวามรู้ ความเขั้าใจและการรู้ถ่งคณุคา่ขัองกุศีลจติ 
และโทษขัองอกุศีลจิตอย่างแท้จริง ในการทำาความเขั้าใจต้องรู้ธรรมชาติ 
การทำางานขัองจิต ผู้ลขัองการทำางานขัองจิตและสาเหตุขัองการเกิดำขัึ�นขัอง
จิตซึ่ึ่งขัึ�นอยู่กับเหตุปัจจัย เม่่อมีความเขั้าใจอย่างถูกต้องก็จะสามารถสร้าง
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยค่อหลักธรรมที่เป็นกุศีลซึ่ึ่งพระพุทธเจ้าได้ำตรัส 
แสดำงไว้ไดำ้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เม่่อมีความรู้เข้ัาใจหลักการ องค์ธรรม 
(Principle) แล้ว ก็นำาไปสู่ระบบการปฏิบัติการ (Operation) การวางแผู้นงาน 
การสรา้งกจิกรรมและการตรวจสอบประเมนิผู้ลการดำำาเนินงานจงึจะสามารถไดำ้ 
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ผู้ลลัพธ์ขัองการปฏิบัติธรรมตามที่ตั�งเป้าหมายไว้ หากใช้แต่องค์ความรู้ดำ้าน
หลกัพทุธธรรมอย่างเดีำยวอาจทำาให้ไม่ประสบผู้ลสำาเรจ็เชิงปฏิบตัทิีเ่ป็นรปูธรรมได้ำ 
 อยา่งไรกต็ามหลักพทุธธรรมแม้ยงัไม่ได้ำนำาไปปฏบิตัเิชงิรปูธรรม การไดำ้
ศี่กษาเขั้าใจหลักธรรมและการทำางานขัององค์ธรรมอย่างถูกต้องยังทำาให้เกิดำ
ความรูแ้ละความซึ่าบซึึ่�งถง่คณุคา่ขัองศีลีธรรมอย่างถูกตอ้งตามหลักธรรมชาติ 
และยังส่งผู้ลให้เกิดำความรู้ สติปัญญาเชิงความรู้ที่มีผู้ลต่อการพัฒนาจิตดำ้าน
ปัญญาโดำยอัตโนมัติ ดำังนั�นการศี่กษาธรรมอย่างถูกต้องและเขั้าใจจะช่วย 
ผู้ลักดัำนใหผูู้้ศ้ีก่ษามีแรงผู้ลักทีเ่ป็นกุศีล เพ่ิมความรูมี้สมัมาทิฏฐิซึ่ึง่จะทำาหนา้ที่
สะสมภายในจิตอยู่ตลอดำเวลา ซึ่ึ่งเม่่อไดำ้นำาหลักการหรือกิจกรรมมาประยุกต์
เพ่่อพัฒนามนุษย์และสังคมย่อมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีผู้ลสัมฤทธิ�ที่มี
คุณภาพ ในการสังเคราะห์หลักพุทธธรรมให้ได้ำผู้ลลัพธ์ที่ต้องขัึ�นอยู่กับเหตุ
ปัจจัยสองส่วนค่อ ความรู้ความเขั้าใจอย่างถูกต้อง และความชำานาญในการ
สังเคราะห์ธรรมอย่างล่กซึ่ึ�งและสามารถอธิบายรายละเอียดำไดำ้ชัดำเจน รวมถ่ง
การบรหิารจดัำการเชงิบรบิท เชน่ สภาพพ่�นที ่บคุลากร ทั�งนี�เพ่อ่ทำาความเขัา้ใจ
ปัจจยัสภาพแวดำล้อม การสำารวจขัอ้มลู หลกัการประยกุตใ์ช ้การสรา้งเครือ่งม่อ 
ที่เหมาะสม การวางแผู้น ประเมินและระบบการจัดำการอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจะทำาให้โครงการขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) บรรลุ 
เป้าหมายตามพันธกิจที่ไดำ้ตั�งเป้าไว้
 ดำังนั�น ในแง่หลักไตรสิกขัาที่สะท้อนถ่งคุณลักษณะสุขัภาวะองค์รวม 
แนวพทุธกบัหลกัโอวาทปาตโิมกขั ์3 ประการ จงึเป็นเสม่อนตวับง่ชี�เปา้หมายที่
สำาคัญขัองการดำำาเนินขัองคณะสงฆ์ไ์ทยโดำยอาจเรียกวา่หลกั “3 ไตร 3 โอวาท 

พัฒันาอ.ป.ต.” การดำำาเนนิงานขัองโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) จงึเป็นการประสานทั�งระดัำบพุทธธรรมเชงิหลักการค่อโอวาทปาตโิมกข์ั
แล้วขัยายไปสู่หลักธรรมย่อยอ่่นๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจทั�ง 8 ดำ้านขัองหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)
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5.2 ข้�อเสำนอแนะ

 5.2.1 ข้�อเสำนอแนะจำากผู้ลการวิจำัย

 จากงานวิจัยการสังเคราะห์พุทธธรรมจากโครงการเสริมสร้างสุขัภาวะ
เชงิพทุธตามพนัธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์
ไทย คณะวิจัยมีขั้อเสนอแนะดำังนี�  
 1) ขั้อเสนอแนะเชิงกิจกรรม เน่่องจากผู้ลการศี่กษาพบว่าการดำำาเนิน
กจิกรรมทีเ่ปน็ไปตามพนัธกจิทั�ง 8 ดำา้น จำานวน 23 โครงการนั�น เม่่อวเิคราะห์
แลว้ยงัมกีจิกรรมทีค่วรจัดำเพ่ิมเติมเพ่่อตอบสนองพนัธกจิทียั่งมจีำานวนน้อยอยู่ 
ได้ำแก่ พันธกิจด้ำานสันติสุขั ศี่กษาสงเคราะห์ และกตัญญููกตเวทิตาธรรม  
ตามลำาดำับ และสามารถออกแบบการดำำาเนินกิจกรรมแต่ละดำ้านโดำยประยุกต์
หลักธรรมที่เกี่ยวขั้องไปร่วมสนับสนุน 
 2) ขั้อเสนอแนะเชิงวัดำผู้ลประเมินผู้ล เน่่องจากการจัดำกิจกรรมขัอง
โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ที่ดำำาเนินพันธกิจแต่ละ
ดำา้นนั�นมีผู้ลการศีก่ษาทีน่่าสนใจ แต่ยงัไม่มกีระบวนการติดำตาม วดัำผู้ลประเมิน
ผู้ลอยา่งตอ่เน่อ่ง เพ่อ่สะท้อนถง่ความจำาเป็นความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิและทันตอ่
สถานการณ ์รวมถง่อาจสะทอ้นในแงก่ารใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มคา่ตอ่โครงการ
แต่ละโครงการ ดำังนั�น หากมีการติดำตามวัดำและประเมินผู้ลอย่างเป็นระบบ
แล้วอาจจะตอบและให้เหตุผู้ลไดำ้ว่าเหตุใดำพันธกิจบางดำ้านในแต่ละพ่�นที่จึง
ไม่จำาเป็นต้องดำำาเนินการหรือจำาเป็นต้องดำำาเนินการ ทั�งนี� เพ่่อให้กิจกรรมไดำ้
สะท้อนพันธกิจไดำ้ตรงตามความต้องการขัองพ่�นที่ชุมชนนั�นๆ
 3) ขั้อเสนอแนะเชิงเน่�อหา จากการศี่กษารายงานวิจัยโครงการเสริม
สร้างสุขัภาวะเชิงพุทธขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ใน
สังคมไทย ซึ่ึ่งมีการศี่กษาทั�งในเชิงวิชาการ การแสวงหาและเสนอองค์ความรู ้
ดำ้านสุขัภาวะเชิงพุทธ ดำ้านหลักธรรมที่สะท้อนการดำำาเนินกิจกรรมทั�ง 8 ดำ้าน  
คณะสงฆ์์ไทยทีเ่ก่ียวขัอ้งสามารถนำาผู้ลการศีก่ษาไปถา่ยทอดำและขัยายผู้ลเพ่อ่
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การทำางานให้เกิดำประสิทธิภาพยิ่งขัึ�น
 5.2.2 ข้�อเสำนอแนะสำำาหรับการศึึกษาครั�งต่อไป

 จากการศี่กษาวิจัยครั�งนี� ทำาให้ตั�งขั้อสังเกตในบางประเดำ็นต่อการ
ดำำาเนินงานขัองคณะสงฆ์์ไทยดำ้านการทำากิจกรรมขัองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ซึ่ึ่งควรศี่กษาวิจัยต่อไป ไดำ้แก่
 1) ประเดำ็นศี่กษาดำ้านปัจจัยความสำาเร็จขัองโครงการรวมถ่งอุปสรรค
ที่ควรแก้ไขัและพัฒนา 
 2) ประเดำ็นศี่กษาด้ำานความร่วมม่อขัองหน่วยงานที่เกี่ยวข้ัองกับ 
อ.ป.ต. ซ่ึึ่งเป็นเง่ือนไขัเชิงระเบียบขัองมหาเถรสมาคมและเง่ือนไขัความเป็น 
จิตอาสาขัองบุคคลที่เกี่ยวขั้องเพ่่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งย่น
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บรรณานุกรม

1. ภาษาไทย :

 ก.  ข้�อม้ลปฐมภ้มิ :  

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. พัระไตรปฎิกภาษาบาล ่ฉบับมหาจำฬุาเตปิฏิกำ  

 2500กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
 2500.
_________. พัระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจำุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ชดุำ45เล่ม. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  
 2539. 
_________. อรรถกถาภาษาไทยแปล ชุด 55 เล่ม. ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั�งที่  1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.

 ข้.  ข้�อม้ลทุติยภ้มิ :

(1) หนังสำือ :  

จอม บญุตาเพศี ป. พัทุธิวธิิเีทศึนา. กรงุเทพมหานคร : สำานักพมิพอ์ดุำมศีก่ษา,  
 2501. 
จุฑา บุรีภักดีำ. มนุษยสำัมพัันธิ์สำำาหรับคร้. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครู 
 สวนสุนันทา, 2535.
ชยัวฒัน ์ถริะพนัธุ ์และ ดำร.ปารชิาต สถาปติานนท.์ การประชมุอยา่งสำร�างสำรรค.์  
 กรุงเทพมหานคร :อมรินทร์ พริ�นติ�ง, 2547.
_________ . การประชุมอย่างสำร�างสำรรค์: ศีิลปะแห่งการสร้างพลังเพ่่อการ 
 เปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั�งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน, 2547
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ทศีพร ศีริสิมพนัธ.์ ค้มื่อเทคนิควิธิกีารส่ำงเสำริมประสำทิธิภิาพัในหน่วยราชการ.  
 กรุงเทพมหานคร : ศีูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน 
 ส่วนราชการ. สำานักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติ ระเบียบขั้าราชการ 
 พลเรือน พ.ศี. 2535.  
นนัทรตัน์ จำาปาแดำง. การเป็นลก้น�องท่�ด.่ กรงุเทพมหานคร : วงัอกัษร, 2548. 
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศึศึาสำตร์. พิมพ์ครั�งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: 
 ภาพพิมพ์, 2538.
ปิ�น มทุุกนัต.์ แนวสำอนธิรรมะ ตามหลักสำต้รนกัธิรรมตรี. กรงุเทพมหานคร:  
 คลังวิทยา, 2514.
_________ . มงคลชีวิตท่� 3. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, 2524.
เปล่�อง ณ นคร. ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำากัดำ, 2539.
พระครโูสภณปรยิตัสิธุ ี(ศีรบีรรดำร ถริธมโฺม).  สำงัฆ์าธิปิไตย. กรงุเทพมหานคร:  
 โรงพิมพ์มหาจุฬา - ลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.
พระเจ้าบรมวงศ์ีเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาท. ปทานุกรมบาล่ไทยอังกฤษ 

 สำันสำกฤต กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัดำศีิวพร, 2513.
พระเจ้าวรวงศี์เธอกรมหลวงพิวรสรวัฒน์สมเดำ็จพระสังฆ์ราชเจ้า. คัมภ่ร์ 

 อภิธิานัปปท่ปิกาหรือพัจำนานุกรมภาษาบาล่แปลเป็นไทย กรุงเทพ 
 มหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530.
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต). อปรหานิยธิรรม. กรุงเทพมหานคร  
 : หจก. ดำวงกมล ปริ�นติ�ง, 2550.
พระเทพดำิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธิรรมปริทรรศึน์. พิมพ์ครั�งที่ 4.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544.
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_________ . นิเทศึธิรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปดำสิบเจ็ดำ (2545)  
 จำากัดำ, 2534.
_________ . อธิบิายหลกัธิรรมตามหมวดจำากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร:  
 ธรรมสภา, 2535.
พระเทพวิสทธิญาณ (อุบล นนฺทโก). อธิิบายธิรรมวิภาค. พิมพ์ครั�งที่ 8.  
 กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552.
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลศึัพัท.  
 พิมพ์ครั�งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
 2536.
พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจติโฺต.”ปัญญากถา”. ในวิชาการเทศึนา. รวบรวม 
 โดำย พระครูปลัดำสุวัฒนจริยคุณ และคณะ. กรุงเทพมหานคร :  
 สำานักพิมพ์ หจก.เอมี่เทรดำดำิ�ง, 2544.
พระธรรมกิตติวงศี์ (ทองดำี สุรเตโช). พัจำนานุกรมเพัื�อการศึึกษาพัุทธิศึาสำน์ 

 ชุดคำาวัด. พิมพ์ครั�งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์สถาบัน 
 บันล่อธรรม, 2548.
พระธรรมโกศีาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พัุทธิวิธิีบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
พระธรรมเจดำีย์ (กี มารชิโน ป.9). มารชินนิพันธิ์. กรุงเทพมหานคร :  
 เจริญวิทย์การพิมพ์, 2522.
พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดำก ญาณสทิธฺ)ิ. วปัิสำสำนาญาณโสำภณ. พมิพค์รั�งที ่3. 
 กรุงเทพมหานคร : ศีรีอนันต์การพิมพ์, 2546.
พระธรรมปรยิตัโิสภณ (วรวทิย ์คงคปญูโฺญ). การคณะสำงฆ์แ์ละการพัระศึาสำนา. 
 กรุงเทพมหานคร :มหาเถรสมาคม, 2548.
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พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตุโฺต). พัจำนานกุรมพัทุธิศึาสำตร์ ฉบับประมวลธิรรม.   
 พิมพ์ครั�งที่ 27. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, 2557. 
_________ . พัุทธิธิรรม. พิมพ์ครั�งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย, 2542.
_________ . พัจำนานุกรมพัุทธิศึาสำน์ ฉบับประมวลศึัพัท์. พิมพ์ครั�งที่ 9.  
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
_________ . สำลายความข้ัดแย�ง : นิติศึาสำตร์-รัฐศึาสำตร์-เศึรษฐศึาสำตร์ 

 แนวพัุทธิ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำากัดำ, 2546.
_________ . จำะพััฒนาคนกันได�อย่างไร. พิมพ์ครั�งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร :  
 สหธรรมิก, 2539.
_________ . พัระพัุทธิศึาสำนาพััฒนาคนและสำังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540.
_________ . พัุทธิธิรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั�งที่ 11. กรุงเทพมหานคร :  
 ดำวงแก้ว, 2544.
_________ . ธิรรมน้ญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 2543. 
พระธรรมมหาวรีานวุตัร (ไสว ฐติวโีร). “มงคลทป่น่หรอ่มงคลสำต้ร 38 ประการ  

 ฉบับพัิสำดาร”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ลูก ส. ธรรมภักดำี, 2519.     
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย. พิมพ์ครั�งที่  
 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529.
_________ . พัุทธิธิรรม ฉบับปรับข้ยาย. พิมพ์ครั�งท่ี 35. กรุงเทพฯ : สำานัก 
 พิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2555.
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_________ . หลักแมบ่ทข้องการพัฒันาตน. พมิพ์ครั�งที ่15. กรุงเทพมหานคร  
 : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
พระพุทธทาส. อริยศึ่ลธิรรม. พิมพ์ครั�งที่ 2. สุราษฎร์ธานี: มูลนิธิธรรมทาน,  
 2538.
พระภาวนาวิริยคุณ (เผู้ดำ็จ ทัตตชีโว). พัระแท�. ปทุมธานี : โรงพิมพ์วัดำพระ 
 ธรรมกาย, 2545.
พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ ์ปยตุโฺต). พัจำนานกุรมพัทุธิศึาสำตร ์ฉบบัประมวลธิรรม. 
 พิมพ์ครั�งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, 2528.
พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ. รายงานวิจำัยโครงการเสำริมสำร�างสำุข้ภาวะ 

 เชิงพัุทธิข้องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.) ข้อง 

 คณะสำงฆ์์ไทย. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2563.
พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ. ค้่มือและแบบรายงานหน่วยอบรมประชาชน 

 ประจำำาตำาบล (อ.ป.ต.). พิมพ์ครั�งที่ 4. นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์,  
 2562.
_________ . วิปัสำสำนานัย เล่ม 1. แปลโดำยพระคันธสาราภิวงศี์. นครปฐม :  
 ห้างหุ้นส่วนจำากัดำ ซึ่ีเอไอ เซึ่็นเตอร์ จำากัดำ, 2548.
พลนิ ีเสรมิสนิศีริ.ิ จำากสำขุ้ภาพัทางจำติวญิญาณ ส่้ำ สำขุ้ภาพัทางปญัญา. กรงุเทพฯ  
 : สำานักงานปฏิรูประบบสุขัภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2546.
ปิ�น มุทุกันต์. แนวสำอนธิรรมะ. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์คลังวิทยา,  
 2514.
พิทูร มลิวัลย์. แบบเรียนวิชาธิรรมและนักธิรรมชั�นตรี. กรุงเทพมหานคร:  
 กรมการศีาสนา, 2540.
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พุทธทาสภิกขัุ. ค้่มือมนุษย์ : ฉบับสำมบ้รณ์. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ ์
 พระนคร, 2520.
_________ . ภาษาคน ภาษาธิรรม. พิมพ์ครั�งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
 เยลโล่การพิมพ์ จำากัดำ, 2537.
_________ . หลักปฏิิบัติเก่�ยวกับทาน ศึ่ล สำมาธิิ. พิมพ์ครั�งที่ 2.  
 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. ม.ป.ป.
_________ . อานาปานสำติภาวนา. อบรมภิกษุณสวนโมกขั์ฯ ในพรรษา,  
 2502.
_________ . อิทัปปัจำจำยตา. พิมพ์ครั�งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์ 
 สุขัภาพใจ, 2549.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. ปทานุกรม บาล่ ไทย อังกฤษ สำันสำกฤต ฉบับ  

 พัระเจำ�าบรมวงศึ์เธิอ กรมพัระจำันทบุรีนฤนาถ. พิมพ์ครั�งที่ 4.   
 (ทรงพระกรุณาโปรดำเกล้าฯ ให้พิมพ์ในคราวอายุครบ 5 รอบ  
 หม่อมหลวงบัว กิติยากร ในพระวรวงศี์เธอ กรมหม่่นจันทบุรีนฤนาถ  
 วันที่ 25 พฤศีจิกายน พุทธศีักราช 2512. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช 
 วิทยาลัย, 2513.
มานิต มานิตเจริญ. พัจำนานุกรมไทย ใหม่-ทันสำมัยท่�สำุด. กรุงเทพมหานคร:  
 รวมสาส์น, 2519.
ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นคร้. พิมพ์ครั�งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.  
 พริ�นติ�ง เฮ้าส์, 2541.
ราชบัณฑิตยสถาน. พัจำนานุกรม ฉบับราชบัณฑิิตยสำถาน พั.ศึ. 2542.  
 กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุ�คส์พับลิเคชั่นส์ จำากัดำ, 2546.
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วศีนิ อนิทสระ. หลกัธิรรมอนัเปน็หวัใจำข้องพัระพัทุธิศึาสำนา. กรงุเทพมหานคร:  
 ธรรมดำาการพิมพ์, 2548.
วชิยั โชคววิฒัน.์ “การศึกึษาวา่ด�วยมิตทิั�ง 4 ข้องสุำข้ภาพั”. วารสารวิจยัระบบ 
 สาธารณสุขั. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-กย, 2553. 
สมเดำ็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) แปลและเรียบเรียง. คัมภ่ร์วิสำุทธิิ 

 มรรค. พิมพ์ครั�งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพลส จำากัดำ,  
 2554.
_________ . จำากพัระ ธิรรมบรรยาย 5 เร่�อง. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย  
 จำากัดำ, 2557.
_________ . ตามพัระใหม่ไปเรียนธิรรม ภาค 1-3 (ตอน 1-21 ใน 60 ตอน).  
 กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ผู้ลิธัมม์, 2559. 
สมเดำ็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สำารานุกรมพัระพัุทธิ 

 ศึาสำนา. พิมพ์ครั�งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
 2539.
_________ . บาล่ไวยากรณ์. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
 2542.
สมเด็ำจพระอรยิวงศีาคตญาณ (วาศีน์ วาสโน). สำงัคหวตัถุ 4. กรงุเทพมหานคร:  
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2528. 
สมศีร มงคลชัย. การบริการท่�ด่. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์วังอักษร,  
 2545.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพัิเศึษแห่งพัระพัุทธิศึาสำนา. พิมพ์ครั�งที่ 2.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541. 
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สุชีพปุญญานุภาพ. พัจำนานุกรมไทย-อังกฤษ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏ 
 ราชวิทยาลัย, 2535.
แสงอรุณ โปร่งธุระ. พัุทธิศึาสำน์. กรุงเทพมหานคร: ฝ่่ายเอกสารตำารา  
 สำานักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539.
ไสว มาลาทอง. ค้ม่อืการศึกึษาความด.่ กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศีาสนา, 
 2542.
อุ่นเอ่�อ สงิหค์ำา และนอ้งเลก็ คณุวราดิำศียั. “กระบวนการและผู้ลข้องการสำร�าง 

 เสำรมิสุำข้ภาวะองคร์วมวถ่ิพัทุธิ”. วารสารสมาคมนกัวิจยั. ปีที ่19 ฉบับที ่1 
 มกราคม-เมษายน, 2557.

(2) วิทยานิพันธิ์ : 

พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร). “การพัฒนาการจัดำการหน่วยอบรม 
 ประชาชนประจำาตำาบล ในจังหวัดำกำาแพงเพชร”. ปริญญาพัุทธิศึาสำตร 

 ดุษฎ่บัณฑิิต สำาข้าวิชาการจำัดการเชิงพัุทธิ. บัณฑิตวิทยาลัย:   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
พระอธกิารจรลั อภนินัโท (สิงหน์อ้ย). “การปฏบิตังิานขัองหน่วยอบรมประชาชน 
 ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ขัองคณะสงฆ์์ ในเขัตอำาเภอพร้าว จงัหวดัำเชียงใหม”่. 
 วิทยานิพันธิ์พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต สำาข้าพัระพัุทธิศึาสำนา.  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
พิชญรัตน์ บุญช่วย. “การศี่กษากระบวนการสร้างภาวนา 4 โดำยใช้หลัก 
 ไตรสิกขัา”. วิทยานิพันธิ์พัุทธิศึาสำตรมหาบัณฑิิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
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ศีุภกาญจน์ ชยาพัฒน์. “การศี่กษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความเป็นผูู้้ว่าง่ายสอน 
 งา่ยในพระพุทธศีาสนาเถรวาท”. วทิยานพิันธ์ิพัทุธิศึาสำตรมหาบณัฑิิต.  
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548.
เอ่�อมอร ชลวร. “การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศีาสนาเถรวาท”. สำารนิพันธิ์ 

 พัุทธิศึาสำตรดุษฎ่บัณฑิิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย. 2553.

(3) สำื�ออิเลคทรอนิค : 

[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://www.nptlocal.go.th/files/order/2016 
 1111133009cumep.pdf,  [10 ธันวาคม 2564 ]
เดำลินิวส์ 14 เมษายน 2545 หน้า 11 อ้างใน มนัส ภาคภูมิ ออนไลน์   
 http://nadoon.msu.ac.th/~isan/isan7/ cps6212.pdf.9 ธันวาคม  
 2564
กลอนสุนทรภู่. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.zoneza.com [13  
 มิถุนายน  2565].
พระไพศีาล วสิาโล. “สุขัภาพองคร์วมกบัสขุัภาพสงัคม” [ออนไลน์]: แหล่งขัอ้มลู  
 https://www.visalo.org/article/healthsukapabkabOngRuam. 
 htm. เขั้าถ่งเม่่อ 23 เมษายน 2565.
มติมหาเถรสมาคม ครั�งที่ 6/2562 มิติที่ 113/2562 เรื่อง ขัอความเห็น 
 ชอบแต่งตั�งคณะกรรมการขัับเคล่่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชน 
 ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)”. [ออนไลน์]: แหล่งขั้อมูล http://www.maha 
 thera.onab.go.th/files/mati_doc/c_ 06280262_ 113... 
 A5.pdf
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มติมหาเถรสมาคม ครั�งที่ 6/2562 มิติที่ 113/2562 เรื่อง ขัอความเห็น 
 ชอบแต่งตั�งคณะกรรมการขัับเคล่่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชน 
 ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.maha 
 thera.onab.go.th/f i les/mati_doc/c_06280262_113...  
 A5.pdf, 10 ธันวาคม 2564 ].
มนัส ภาคภูมิ, “อ.ป.ต.ในวัดำ พ่อพระที่เก่อบถูกล่มกับบทบาทขัองการอบรม 
 พัฒนาชาวบ้าน”. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://nadoon.msu. 
 ac.th/~isan/isan7/cps6212.pdf.  [9 ธันวาคม 2564].
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดำ้วยการตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล  
 พ.ศี.2518, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.watmoli.com/ 
 wittaya-one/1526/#_ftn1, [10 ธันวาคม 2564].
สมเดำจ็พระพทุธโฆ์ษาจารย ์(ป.อ.ปยตุโฺต). การศึกึษาทางเลอืก : สำ้ว่วิฒัน ์หรอ่ 

 วบิตัใินโลกยคุไร�พัรมแดน. [ออนไลน]์ แหลง่อา้งอิง https://www.wat 
 nyanaves.net/th/book-reading/41/7. เขั้าถ่งเม่่อ 15 เมษายน  
 2565.
สมเดำ็จพระมหาธีราจารย์, “อ.ป.ต.ศีูนย์กลางชุมชน”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:   
 https://www.dailynews.co.th/news/352426/.[10 ธันวาคม  
 2564]
ออนไลน์. http://www.nptlocal.go.th/files/order/20161111133009c 
 umep.pdf. 10 ธันวาคม 2564
ออนไลน์. https://www.watmoli.com/wittaya-one/1526/#_ftn1.  
 10 ธันวาคม 2564
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki [13 มิถุนายน 2565].
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ประวัติผู้้ �วิจำัย

ช่�อ   : ผู้ศี.ดำร.ธานี สุวรรณประทีป
วัน/เดือน/ปี เกิด : วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศี. 2511
สำถานท่�เกิด  : บ้านเลขัที่ 125 หมู่ที่ 1 ตำาบลดำอนปรู 
   อำาเภอศีรีประจันต์ จังหวัดำสุพรรณบุรี 72140
การศึึกษา  

พ.ศี. 2539   สอบไดำ้ ป.ธ.9 สำานักเรียนวัดำชนะสงคราม
พ.ศี. 2548   จบศีาสนศีาสตร์มหาบัณฑิต (ศีน.ม. สาขัาพุทธศีาสนา 
   และปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศี. 2559   จบพทุธศีาสตรดำษุฎบีณัฑติ (พธ.ดำ. สาขัาพระพทุธศีาสนา)  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสำบการณ์ทำางาน  

: กองบรรณาธิการ คณะกรรมการตรวจชำาระคัมภีร์ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ  
โรงพิมพ์วิญญาณ กรุงเทพมหานคร
: นักวิชาการศี่กษา กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศีาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: คณะกรรมจัดำทำาพจนานุกรมศีัพท์พระไตรปิฎก สำานักงานราชบัณฑิตยสภา   
สนามเส่อป่า เขัตดำุสิต กรุงเทพมหานคร
: เลขัานุการ คณะกรรมบรรณาธิการจัดำทำาพจนานุกรมพระไตรปิฎก
: ผูู้้อำานวยการบัณฑิตศี่กษา วิทยาเขัตบาฬิีศี่กษาพุทธโฆ์ส นครปฐม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผู้ลงานวิจำัย 

: “ศี่กษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พุทธานุปริวัตต์” (2560). สถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: “ภาวะผูู้้นำาด้ำานการปกครอคณะสงฆ์์ในอาเซึ่ียน” (2560) สถาบันวิจัย 
พุทธศีาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: คัมภีร์อุปาสกาชนาลังการ: การปริวรรต การแปลและการวิเคราะห์ (2563) 
สถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์
: โครงการการสงัเคราะหอ์งค์ความรูเ้กีย่วกบัรปูแบบการสรา้งสขุัภาวะวถิพีทุธ 
เพ่อ่ป้องกันการดำ่ม่เครือ่งด่่ำมแอลกอฮอล์และการสบูบหุรีใ่นเยาวชนไทย (2564) 
สสส.

ผู้ลงานหนังสำือ 

: “จตุรารักขักัมมัฏฐาน” (2562). 
: “อรรถกถาวิธี เพ่่อการวิจัยทางภาษาบาลี” (2563) 
:“พจนานุกรมศีัพท์พระไตรปิฎก ฉบับราชบัณฑิตยสภา. (2562)

ท่�อย้่ปัจำจำุบัน  : 249/241 หมู่ 6 ตำาบลพิมลราช อำาเภอบางบัวทอง  
   จังหวัดำนนทบุรี 11110 
โทรศึัพัท์  : ม่อถ่อ 081-4501824 
E-mail  : thane_305@hotmail.com
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ประวัตินักวิจัำย

ช่�อ   : รองศีาสตราจารย์ ดำร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
สำถานท่�ทำางาน : ภาควิชามนุษยศีาสตร์ คณะสังคมศีาสตร์และ
    มนุษยศีาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดำล ต. ศีาลายา 
    อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
การศึึกษา  

พ.ศี. 2535    ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์์ไทย กรมการศีาสนา  
   กระทรวงศี่กษาธิการ
พ.ศี. 2538   พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย
พ.ศี. 2541   อ.ม. (ศีาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดำล
พ.ศี. พ.ศี. 2552  พธ.ดำ. (พระพุทธศีาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
   ลงกรณราชวิทยาลัย
ตำาแหน่งหน�าท่�  

: รองคณบดีำฝ่่ายกิจการนักศี่กษา ศีิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศีษ  
คณะสังคมศีาสตร์และมนุษยศีาสตร์
: ผูู้้ทรงคุณวุฒิประจำาสถาบันวิจัยพุทธศีาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย
: กรรมการบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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บทความวิจำัย 

วุฒินันท์ กันทะเตียน. (2563). โครงการศี่กษาองค์ความรู้ด้ำานสาธารณ 
 สงเคราะหใ์นคัมภีรพ์ระพทุธศีาสนา. วิารสัารสันัตศ่ีกึษาปรทิรรศีน ์มจัร,  
 8 (1): 65-74.
วุฒินันท์ กันทะเตียน และคณะ. (2562). โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ 
 กระบวนการเสริมสร้างสขุัภาวะในการลดำปัจจัยเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการ.  
 วิารสัารบีัณฑ์่ตศีึกษาปริทรรศีน์. 15(2): 56-67. 
________. (2560). ภูมิสถาปัตยกรรมขัองวัดำไทย กับการเรียนรู้และการ 
 เสรมิสรา้งสขุัภาวะเชงิพทุธบรูณาการ. วิารสัารบีณัฑ่์ตศีกึษาปรทิรรศีน.์  
 13(2): 137-149. 
พระสุธีธรรมานุวัตร, (เทียบ สิริญาโณ) และ วุฒินันท์ กันทะเตียน. (2558).  
 ทศีชาติชาดำก : แนวคิดำและกระบวนการสร้างจริยธรรมทางสังคม.  
 วิารสัารบีัณฑ์่ตศีึกษาปริทรรศีน์. 11(2): 1-18.
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