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บทที่  5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหมงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  มีบทสรุปดังนี้ 

 

วัตถุประสงคเพื่อ 
  
 1.  เพื่อศึกษาหลักธรรมในมงคลสูตรกับการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิตจากพระไตรปฎกและจากเอกสารตําราผูรูทางพระพุทธศาสนา  
                   2. เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหหลักธรรมในมงคลสูตร มาประยุกตใชในสาระ 
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบัน
 

สรุปผลการวิจัย 
 
  1.1 การศึกษาหลักธรรมในมงคลสูตรกับการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิตตามแนวคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดแกพระไตรปฎกนั้นมีดังนี้ 
  การไมคบคนพาล  ทําใหสังคมไมเกิดปญหา  ไมเกดิความวุนวาย  กอใหเกิดความสงบ
สุข  เพราะมิไดเปนไปดวยกบัคนพาล  มนุษยแตละคนสามารถสรางภูมิคุมกันตนเองดวยการใช
หลักเหตแุละผลเปนที่ตั้งตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงตรัสไวขางตนจาก
พระไตรปฎกนั้นและจะตองเวนจากอกุศลกรรมบถ  10  เพื่อใหอยูในสังคมไดไมวาสังคมนั้นจะ
ปรากฏอยูในสถานการณใด ๆ ก็ตาม  โดยการไมคบกับคนพาล  นับเปนวิธีหนึ่งที่ทาํใหมนษุย
สามารถอยูไดในสิ่งแวดลอมทางสังคมไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตามจากพื้นฐานของชีวิตที่ทุกคน
ปฏิบัติไดดวยวิธีนี้เปนอนัดบัแรก 
                    การคบกับบัณฑิต  เปนอันดับที่สองในการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง  เพราะบัณฑิต
เปนผูฉลาด  รูจักใครครวญพิจารณา  รูจักแกปญหาและอุปสรรคเมื่อตองเผชิญ  เปนผูมีคุณธรรม
ประกอบดวยกุศลกรรมบถ  10  อันเปนเหตุแหงบุญ   ถาผูใดไดคบหาบัณฑิตที่จะสามารถนําพาให
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พนภัย  ปราศจากปญหาและอุปสรรคคือสามารถแกปญหาและอุปสรรคนั้นใหลุลวงไปดวยดีได  ทํา
ใหอยูเปนสุขทั้งในสิ่งแวดลอมปจจุบันในโลกนี้  และมีสวรรคเปนที่ไปในโลกหนาดวย 
                      การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  ขอนี้นอกเหนือไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระปจเจก
พุทธเจา  พระอริยะสาวกของพระพุทธเจา  ที่ลวนแตนําประโยชนสุขมาใหผูที่บูชาแลวยังมีบุคคลที่
ควรจะบูชาตามสถานะที่มีอยูในสังคมอีกดวยคือ  บุตรควรบูชาบิดามารดา  ศิษยควรบูชาครูอาจารย  
หญิงในสกุลควรบูชาสามีและบิดามารดาของสามี  นองหญิงชายควรบูชาพี่หญิงพี่ชาย  ซ่ึงผลของ
การบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เปนเหตุแหงความเจริญดวยอายุและวรรณะ 
                      การไดอยูในถ่ินที่เหมาะสม  เปนการสรางภูมิคุมกันตนเองใหอยูในสิ่งแวดลอมทาง
สังคมไดอยางเปนสุข  เพราะถิ่นที่เหมาะสมประกอบดวยปจจัยในการบําเพ็ญบุญไดแกบุญกิริยา
วัตถุ  10  เปนตนทําใหมีความสงบรมเย็นกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองไดทั้งทางวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  ทางศาสนา  และอื่น ๆ  
   1.2 การศึกษาหลักธรรมในมงคลสูตรกับการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิตจากผูรูทางพระพุทธศาสนาปรากฏดังนี้ 

    สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  กลาวถึงสิ่งแวดลอมที่ดีเปนพื้นฐานของชีวิต
จะตองปราศจากภัยอุบาทวและอุปสรรค  และในฐานะที่บุคคลเปนสัตวสังคมตองมีกาย  วาจา  ใจ  
ที่ดีงามและสงบ   จึงเกิดมงคลไมทําให เกิดความเสื่อม   ส่ิงแวดลอมที่ปรากฏชัดที่ สุดใน
ชีวิตประจําวันก็คือในเรื่องของการใชส่ือ (อายตนะ) โดยทั่วไปมักจะฟงเสียงมากกวาการฟงที่ใช
เหตุผล  ถาฟงเหตุฟงผลแลวก็จะไมตื่นไมหลงเชื่อไปกับเสียงลือที่กระตุนคนโงใหแตกตื่นเปนครั้ง
คราวไป  การฟงดวยเหตุดวยผลจะปลุกใหคนฉลาดตื่นตัวรูเทาทันเหตุการณ  ดังนั้นจึงควรพิจารณา
การฟงวานาเชื่อถือหรือกอใหเกิดประโยชนสรางสรรคกับชีวิตหรือไม  สมเด็จพระมหาวีรวงศ 
(พิมพ  ธมฺมธโร)  นําเสนอในมงคลสูตร (4  ประการแรก)  ไวดังนี้ 

  การไมคบคนพาลเพราะคนพาลตัดประโยชนทั้งสองที่ควรบําเพ็ญเสียคือประโยชน
ชาตินี้และประโยชนชาติหนา  ประโยชนชาตินี้ เปนเครื่องมือพัฒนาชีวิตใหมั่นคงดวยความ
ขยันหมั่นเพียร  ดวยการรูจักรักษาทรัพย  ดวยการคบเพื่อนที่ดีงาม  ดวยการรูจักเล้ียงชีวิตดวยทรัพย
ที่มีอยูหรือที่หามาได  สวนประโยชนชาติหนาเปนเครื่องมือพัฒนาชีวิตใหดีเดนรุงเรืองในโลกหนา
ดวยความสมบูรณดวยศรัทธา (สัทธาสัมปทา)  ดวยศีล (สีลสัมปทา)  ดวยจาคะ (จาคสัมปทา)  ดวย
ปญญา (ปญญาสัมปทา)  ทั้งภัย  อุบาทวและอุปสรรคยอมเกิดแกคนพาล  ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  แบงคนพาลออกเปนสองประเภท  ไดแก  คนพาล
ภายนอกไดแกคนอื่นที่เปนพาล  และคนพาลภายในไดแกตัวเราเองที่มีกายช่ัววาจาชั่วใจชั่ว  ไมไป
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คลุกคลีติดตอไปมาหาสูกับคนพาลภายนอก  สวนตัวเราเองไมคบกับพาลภายในคือไมคบกับมโน
ทุจริต  ไมคบกับกายทุจริต  ไมคบกับวจีทุจริต     

  การคบกับบัณฑิต  เพราะบัณฑิตดําเนินชีวิตในประโยชนชาตินี้และประโยชนชาติหนา
ดวยญาณคติ  รูจักใชความหยั่งรู  ไมมีเวร  ไมมีภัยและเพียบพรอมดวยศรัทธา  หิริ  โอตัปปะ  พาหุ
สัจจะ  วิริยะ  สติ  และปญญา  ดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง  ไมประมาทนึกถึงความผันแปรของโลก
อยูเสมอ  ทําตัวไมใหเสื่อมเสีย  สํานึกในบุญบาปอันจะติดตามไปในชาติหนา  หาอุบายปองกันบาป
และส่ังสมบุญ  มีสติปลุกตน  สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  แบงบัณฑิตออกเปนสอง
ประเภท  ไดแก  บัณฑิตภายนอกและบัณฑิตภายใน  บัณฑิตภายนอกหมายถึงคนอื่นที่เปนบัณฑิต  
หมายเอาตัวเราเองที่มีกายดี  วาจาดี  ใจดี  เปนผูสมาคมกับบัณฑิตภายนอกและคบกับกายสุจริต  วจี
สุจริต  มโนสุจริต  การคบกับบัณฑิตยอมคุมครองใหผูคบเจริญดวยสรรพสมบัติ  มีวัฒนธรรม
เหมาะแกสังคม  มีกิริยาวาจาใจดีงาม  มีชีวิตเกษมปลอดภัย  ปราศจากอุบาทวและอุปสรรค  เปน
บุคคลชั้นผูดีที่ควรคบของมวลชน  มีความสุขตลอดกาลและหลุดพนจากทุกขในวัฏฏะเปนที่สุด 

    บูชาคนที่ควรบูชา  การบูชาเปนกิจดีกิจชอบ  คนมีการอยูรวมกันเปนหมูใหญ  ถาผูทํา
มีมิจฉาทรรศนะ  ทําการบูชาในทางที่ผิดก็ใหเกิดโทษเสื่อมเสีย  ถาผูทํามีสัมมาทรรศนะ  รูจักเลือก
บูชาในสิ่งที่ถูกก็เกิดคุณ  ส่ิงที่ควรบูชาแบงออกเปนสองอยาง  คือบุคคลควรบูชาและวัตถุควรบูชา  
บุคคลควรบูชาไดแก  พอแมเปนปูชนียบุคคลของบุตร  ครูอาจารยเปนปูชนียบุคคลของศิษย  
หัวหนาผูบริหารงานเปนปูชนียบุคคลของผูใตบังคับบัญชา  พระมหากษัตริยเปนปูชนียบุคคลของ
พสกนิกร  พระพุทธเจาเปนปูชนียบุคคลของพุทธบริษัท  พระสงฆสาวกเปนปูชนียบุคคลของ
พุทธศาสนิกชน  วัตถุที่ควรบูชาก็ไดแกธาตุเจดียคือพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก  
บริโภคเจดียคือสังเวชนียสถาน  4  แหง  ไดแกที่ประสูติ  ที่ตรัสรู  ที่แสดงปฐมเทศนา  และที่
ปรินิพพาน  ตลอดถึงพุทธบริขารและตนพระศรีมหาโพธิ์  ธรรมเจดียคือพระไตรปฎก  อุทเทสิก
เจดียคือพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาทและรูปพระสงฆสาวก  การบูชานี้เปนหลักการเพื่อความ
เจริญกาวหนาและรุงเรืองแหงชีวิตทั้งในดานการอาชีพ  การศึกษา  การปฏิบัติศีลสมาธิและ
วัฒนธรรม  บุคคลและวัตถุที่ควรบูชาเหลานี้   ถาเปนการบูชาใหเกิดผลเปนอัปมงคลไมควรบูชาคือ
บูชาคนชั่ว  คนโฉด  คนโหดราย  คนเลวทราม  บูชาเจาที่เจาทาง  ผีสางนางไม   บูชาเหล า  ยามา  
กัญชา  ยาฝน  เฮโรอิน  การพนัน  ส่ิงเหลานี้ไมกอใหเกิดคุณอะไรพอใหผูบูชายึดเปนขอปฏิบัติตน
ใหเปนคนดีได  การบูชาใหเกิดผลเปนมงคลคือบูชาคนดีผูมีคุณและบูชาวัตถุควรบูชาใหระลึกถึง
และถือเปนขอปฏิบัติบําเพ็ญชีวิตใหบริสุทธิ์สะอาดดีงามได  อามิสบูชาใหผลเกิดปติศรัทธาเลื่อมใส
มีคติไปดีในโลกเบื้องหนา  สวนปฏิบัติบูชาใหมีสุคติเปนที่ไปในชาติหนาและใหไดความสงบสุข  
บรรลุวิมุตติ  หลุดพนจากสรรพกิเลสและกองทุกขในที่สุด  การบูชาในสิ่งที่ไมควรบูชาในสังคม
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ปจจุบันพบวาเปนปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ติดตามมาเปนเพราะผลจากการไมมีการสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดีพอที่จะเปนพื้นฐานของชีวิต  หากคนในสังคมรวมใจกันทําการบูชาคนดีแลวปญหา
ตาง ๆ ในสังคมก็จะไมเกิดมีขึ้น  ความสงบ  ความสงัดกายสงัดใจและสันโดษจะเกิดติดตามมา 

 การอยูในถิ่นที่เหมาะสม  ไดแกถ่ินที่เหมาะสมภายนอก  ถ่ินที่เหมาะสมภายใน  ถ่ินที่
เหมาะสมภายนอกหมายเอาถิ่นที่มวลชนตั้งภูมิลําเนาเปนที่อยูอาศัยสมบูรณดวยทรัพยสินและคนใน
ถ่ินมีคุณความดี  สวนถ่ินที่เหมาะสมภายในหมายเอาอัตภาพมนุษยที่สมประกอบมีอวัยวะสมบูรณ
แลวเรงสรางตนใหเปนคนดีมีหลักฐาน  ถ่ินที่เหมาะสมทั้งภายนอกและภายในนี้  จะเจริญกาวหนา  
หรือจะดอยพัฒนา  หรือจะลาหลัง  ยอมอยูที่ตัวบุคคลเปนสําคัญ  ถาผูอยูเปนคนดีและปรับปรุงที่อยู
ใหดีใหเปนที่ควรอยูก็เปนมงคล  และถ่ินที่เหมาะสมนั้นจะตองมีลักษณะเปนศูนยกลางมีระเบียบ
แบบแผน  ลัทธิ  ประเพณี  ศีลธรรม  วัฒนธรรม  และเปนที่รวมของประชาชนและตางถิ่น,  ถ่ินที่มี
การอาชีพสะดวก  สามารถสรางหลักฐานพึ่งตนเองไดและใหผูอ่ืนพึ่งได,  ถ่ินที่มีการศึกษาสะดวก  
เปดโอกาสใหผูอยูอาศัยศึกษาไดงาย,  ถ่ินที่มีศาสนาประกาศสัจธรรม  สอนใหละโทษ  สอนให
อบรมคุณความดี  และสอนใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด,  ถ่ินที่ทรงศีลทรงธรรมทรงคุณวิทยา
มาก  มุงใหเปนคุณประโยชนแกตนและเพื่อนมนุษย  ปฏิบัติตามเหตุผล  มีสติปญญา 

 
พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวโดยรวมถึงสิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยบุคคลผูเปน

คนพาลและบัณฑิต  และการบูชาบุคคลโดยการดูแบบอยางคนดีนอกจากการประพฤติตามแลวควร
ใหการบูชาดวย  ตัวอยางเชนในสมัยพุทธกาลในเรื่องที่เกี่ยวกับพระอานนทใชจีวรใหเปนประโยชน
ตั้งแตนุงหมไปจนกระทั่งทายสุดใชจนเปนผาขี้ร้ิวแลวนําไปคลุกดินโขลกฉาบทาฝาผนัง  เปน
ตัวอยางของการ  reuse  คือรูจักใชทรัพยากร  ทําใหพระเจา อุเทนเกิดความเลื่อมใส   ในสวนของ
ส่ิงแวดลอมนั้น   ในการพัฒนาสังคมเพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีนั้นมนุษยจะตองฝนนิสัยอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยจะตองมี  restraint  คือสังวรหรือสํารวม  ตองมี  moderation  คือมัตตัญุ
ตาหรือความรูจักประมาณ  ตองมี  responsibility  คือความรูสึกรับผิดชอบ  ตองมี  selfcontrol  คือ
รูจักยับยั้งควบคุมตนเอง  ตองเปลี่ยน  life-style  คือวิธีดําเนินชีวิตใหม  นอกเหนือจากสิ่งเหลานี้
แลวยังตองระวังในสิ่งที่เปนเครื่องขัดขวางคือ  ตัณหา  ความอยากได,  มานะ  ความตองการยิ่งใหญ,  
ทิฏฐิ  ความยึดมั่นตลอดจนคลั่งไคลในคานิยม  แนวความคิด  ลัทธิ  ศาสนา  อุดมการณตาง ๆ  
เนื่องจากคนตะวันตกมองออกไปขางนอกตัววาจะทําอยางไรกับธรรมชาติ  สวนพระพุทธศาสนา
มองวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมดา  ทําใหมนุษยสามารถพัฒนา
ตนใหสามารถอยูกับสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น  สามารถอยูดีมีสุขดวยตนเองโดยขึ้นอยูกับธรรมชาติ
แวดลอมนอยลงตามลําดับ  เมื่อพัฒนาขึ้นไปอีกก็จะมีความสุขภายในที่ประณีตขึ้นไปอีก  ฝกตัวเอง
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ใหเปนอิสระจากวัตถุ  เมื่อมนุษยพัฒนาตนแลวก็จะใชความสามารถนั้นชวยเหลือทั้งตนเองและ
ผูอ่ืนสัตวอ่ืน  ความเบียดเบียนกันนอยลง  เกื้อกูลกันมากขึ้นทําใหสภาพสิ่งแวดลอมเอื้อตอการ
เปนอยูอยางผาสุก  ซ่ึงธรรมชาติแวดลอม  หมายถึงธรรมชาติสวนอื่น ๆ รวมทั้งมนุษยดวย  ฉะนั้น
จึงตองอาศัยความเปนไปอยางประสานเกื้อกูลกัน  ดังนั้นพอแม  ผูใหญ  ครูอาจารย ฯลฯ  ตองสื่อนํา
ความรูความเขาใจตามความเปนจริงพรอมทั้งเราจิตสํานึกที่จะกาวเขาไปรวมสรางสรรค  ในสวน
ของบัณฑิตนั้น  บัณฑิตมีปญญามาก  ยอมไมเบียดเบียนตนและผูอ่ืน  ยอมคิดการเกื้อกูลแกทั้งสอง
ฝายและแกทั้งโลก  การมีศีล  5  เปนเกณฑมาตรฐานอยางต่ําที่สุดของความประพฤติมนุษยสําหรับ
รักษาสภาพแวดลอมทางสังคมใหอยูในภาวะเกื้อกูลและเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่ดีงามใน
ทองถ่ินก็จะเกิดเปนถ่ินที่อยูที่เหมาะสมหรือเปนประเทศที่สมควรได 

 
                   2 จากการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะห หลักธรรมในมงคลสูตร มาประยุกตใชในสาระ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบัน
 
จากการวิจัยสรุปไดวา สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมในงานวิจัยนี้ หมายถึงสิ่งแวดลอมภายนอก  คือ 
คนและสิ่งแวดลอมภายใน ความคิดที่มีความสัมพันธ กลมกลืนกัน สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได โดยการนําหลักธรรมในมงคลสูตรมาประยุกตใชในสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่
เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบันนั้น  มนุษยตองพัฒนาจิตใจตนเอง ตองปรับ
สภาพสิ่งแวดลอมภายในตนคืออายตนะภายใน ใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกคืออายตนะ
ภายนอก โดยใชหลักธรรมที่สําคัญอันเปนมงคลชีวิต 4 ประการแรกใน 38 ประการ ที่เริ่มจาก
สัมมาทิฐิ มีความเห็นถูกตอง สังคมนั้น ๆ จึงจะเกิดสันติสุข 

 

อภิปรายผล 
 
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนสิ่งสําคัญที่ควรใหความสนใจศึกษา
เพราะวาในสังคมปจจุบันนั้น  ความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้นแตจิตใจมนุษยเส่ือมทรามลงเปนอันมาก  
ส่ิงแวดลอมในสังคมเลวราย  ปญหาและอุปสรรคทางสังคมเกิดขึ้นมากมาย  ถาหากไมรูจักวิธี
แกปญหาแลวก็จะทําใหอยูในสังคมไดอยางไมเปนสุข  เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะหาวิธีการตาง ๆ ที่
จะชวยใหสามารถอยูในสังคมไดเปนสุข  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนใหคนมีความสุข  สงบ  
และสันติ  คนทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําตนในปจจุบันมักมองขามกับคํา
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สอน  ไมรูจักแมการเลือกคบคน  ไมเวนการคบคนพาล  ไมคบหากับบัณฑิต  ไมบูชาบุคคลที่ควร
บูชา  ไมเลือกถ่ินที่อยูใหเหมาะสม 
   การรูจักเลือกคบคนโดยการไมคบกับคนพาลเลือกคบหากับบัณฑิตดังไดแสดงแลวใน
บทที่ 4 นั้น  จะเห็นวาชวยใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมมาก  ตัวอยางมีใหเห็นทั้งในสมัย
พุทธกาลและในปจจุบัน  มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับการคบคนกลาวไวดังเชน 
     นิธีนํว  ปวตฺตารํ  ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
    นคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 
    ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย. 
   เห็นบัณฑิตใด  ผูมีปกติช้ีความผิดให  ดุจผูบอกขุมทรัพยให   ผูมีปกติกลาวกําราบมี
ปญญา  พึงคบบัณฑิตเชนนั้น  เมื่อคบทานเชนนั้น  ยอมประเสริบ  ไมเลวเลย. 
                (พุทฺธ)  ขุ.ธ.  ๒๕/๒๕ 
   พุทธศาสนสุภาษิตนี้  พระพุทธองคสอนใหรูจักคบคน  คือเมื่อเห็นผูใดเปนบัณฑิต  มี
ปกติช้ีความผิดให  คือเมื่อเห็นขอบกพรองแลว  ก็เตือนใหแกไข  เมื่อไดรับคําเตือนจากบัณฑิตก็
เห็นเปนเหมือนผูบอกขุมทรัพยให  ซ่ึงบัณฑิตนั้นเปนผูมีปญญา มีปกติกลาวกําราบ  คือ  บางครั้งจะ
กลาวขมขู  เพื่อใหสํานึกผิด  เมื่อถูกวากลาวเชนนั้น  ก็ควรรับฟง  ควรคบบัณฑิตเชนนั้น  เพราะคบ
ทานผูเปนบัณฑิตเชนนั้น  จะมีแตดีไมมีเสียลย. 
     นหียติ  ปุริโส  นิหีนเสวี  น  จ  หาเยถ  กทาจิ  ตุลฺยเสวี 
    เสฏฐมุปนมํ  อุเทติ  ขิปป  ตสฺมา  อตฺตโน  อุตฺตรึ  ภเชถ 
   ในกาลไหนผูคบคนเลว  ยอมเลว  คบคนเสมอกัน  ยอมไมเส่ือม  คบหาคนประเสริฐ
ยอมเดนขึ้น  เหตุนั้น  ควรคบคนที่สูงกวาตน. 
             (พุทฺธ)  องฺ.ติก.  ๒๐/๑๕๘ 
   พุทธศาสนสุภาษิตนี้  พระพุทธองคแสดงผลของการคบคนไว  ๓  ประการ  โดยหลัก
ที่วาคบคนใดก็เปนเชนคนนั้น  คือ  (๑)  คบคนเลวยอมเลวลง  (๒)  คบคนเสมอกัน  ยอมไมเสื่อม  
คือพอสมตัว  (๓)  คบคนประเสริฐยอมเดนขึ้น  ยอมเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น  ดังนั้น  จึงควรคบคนที่สูงกวา
ตน. 
     ปสุเณน  จ  โกธเนน   มจฺฉรินา  จ  วิภูตินนฺทินา 
     สขิตํ  น  กเรยฺย  ปณฺฑิโต  ปาโป  กาปุริเสน สงฺคโม. 
   บัณฑิตไมควรทําความเปนเพื่อนกับคนสอเสียด  คนมักโกรธ  คนตระหนี่  และคน
เพลิดเพลินในสมบัติ  เพราะการสมาคมกับคนชั่ว  เปนความเลวทราม. 
              (อานนฺเถร)  ขุ.เถร.  ๒๖/๔๐๕ 
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   ธรรมภาษิตนี้  สอนไมใหคบกับคน  ๔  ประเภท  คือ  (๑)  คนสอเสียด  เพราะคน
ประเภทนี้จะพาใหแตกสามัคคี  (๒)  คนมักโกรธ  เพราะคนประเภทนี้จะพาใหเปนคนใจเหี้ยมและ
เปนคนอันตราย  (๓)  คนตระหนี่  เพราะคนประเภทนี้เปนคนเห็นแกตัว  จะพึ่งพาอาศัยมิได  (๔)  
คนเพลิดเพลินในสมบัติ  เพราะคนประเภทนี้จะพาใหหลงมั่วสุมในอบายมุขและมีมานะกระดาง  
รวมความวา  การคบคนเลว  มีแตเลวอยางเดียว. 

(พิทูร  มลิวัลย,  2539,  หนา  115-117) 
    ในสวนของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสิ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมก็คือกิริยาวาจา
สุภาพออนนอมเขาหากันกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ในดานนามธรรมนั้นทําใหแต
ละคนมีจิตใจดีงามสงบเย็นไมรุมรอนเมื่อมีส่ิงมากระทบก็สามารถแกปญหาและปรับตัวได  สังคม
นั้นก็จะเกิดสันติสุขไมวุนวายไปตามกําลังกิเลสของคน  สันติทั้งภายในและภายนอก  มงคลสูตรทั้ง 
3 ประการนี้มีผลตอเนื่องถึงมงคลสูตรในขอที่ 4  ดวยคือ  การเวนจากการคบคนพาลแลวเลือกคบหา
กับบัณฑิต  พรอมกับการบูชาบุคคลที่ควรบูชา  เมื่อมงคลทั้ง 3 ขอแรกนี้ประกอบพรอมแลวก็จะทํา
ใหแสวงหาถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสม  เชนอยูใกลกับบัณฑิต  อยูไกลจากคนพาล  สถานที่นั้น ๆ บูชา
คนที่ควรบูชา  ถ่ินที่อยูนั้นก็จะรมเย็นเปนสุขแมจะยากจนหรือรํ่ารวยปานใดถาสิ่งแวดลอมภายในดี
แลว  ถ่ินที่อยูก็จะทําใหมีความสุขได 
 พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ)  ไดกลาววา 

พื้นฐานทางสังคมพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเมตตาธรรม  สอนใหคนสรางความ
เปนมิตรตอกัน   การมองคนพาลดวยความเมตตานั้น  หากอยูในวิสัยที่ เราจะ
ชวยเหลือไดก็ควรชวย  เพียงแตวาเราไมยอมรับนับถือหรือนําพฤติกรรมที่เปนพาล
ของเขามาเปนหลักหรือเปนตัวอยางในการดํารงชีวิตของเรา  นั่นคือการรังเกียจคน
ช่ัวที่ทําใหคนเปนคนชั่ว  การพยายามไมคบหาเกี่ยวของกับคนพาลก็เพื่อกันตัวเรา
ออกจากความเปนพาล  อันเปนสํานึกรับผิดชอบในกรรมของแตละคน  ที่จะอํานวย
ผลเปนความสุขความทุกขตามสมควรแกกรรม  (หนา 13) 

ฐานจิตที่สําคัญในการมองคนจนรูจักเขาตามความเปนจริง  ตามที่เขาเปนดวย
พื้นฐานของเมตตาแลวแสวงหาประโยชนจากคนเหลานั้นตามสมควรแกฐานะนั่นคือ
การรูจักเขาวาเปนคนพาล  แลวไมรวมหลักความคิดไมรวมกิจกรรม  ไมรวม
ผลประโยชนกับคนพาลก็จะไดประโยชนคือเราก็จะไมต่ําลงไป  และเชนเดียวกัน
การคบบัณฑิตดวยการรวมหลักความคิด  รวมกิจกรรม  รวมผลประโยชนจากทานก็
ก็จะเปนผลประโยชนตอตนเองและสวนรวม  จนปฏิบัติไปตามสมควรแกกรณีของ
บุคคลเหลานั้น  คือทําอยางไรเกิดประโยชนใหทําอยางนั้น (หนา 15)  ...ในสวนของ
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การบูชาก็เชนเดียวกัน  เราไดรับประโยชนจากบุคคลที่ควรบูชาตามสมควรแกฐานะ
ของทานเหลานั้น  การบูชาจึงเปนการเพิ่มความดีของเรา  ไมใชเปนการเพิ่มความดี
ของทานเหลานั้น  การบูชาระดับแรกไดแกการแสดงออกซึ่งความเคารพ  สักการะ  
ใหความนับถือ  ยกยอง  เชนการกราบไหว  ตามลักษณะของวัฒนธรรมประเพณี  
รูปแบบพิธีกรรมตามความนิยม  และการบูชาอีกระดับหนึ่ง  ซ่ึงมีความสําคัญมากก็
คือ  การปฏิบัติตามแบบอยาง  เปนการแสดงออกของความยอมรับนับถือคําสอนของ
ทาน  การครองชีวิตหรือการปฏิบัติตนของทาน  แลวปฏิบัติตนตามคําสอน  ตา
แบบอยางนั้น ๆ (หนา 16-17) 

(พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ),  2543,  หนา  13-17) 
   ดังเปนที่ทราบกันมาแลววาพระพุทธเจาทรงสรรเสริญการบูชาดวยการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมคําสอนของทานผูเปนปูชนียบุคคลวาเปนการบูชาอยางสูงสุด 
   ฉะนั้นจึงกลาวไดวาบุคคลที่รูจักหาประโยชนเกื้อกูลแกตนและคนรวมสังคมได
จึงสามารถทําใหถ่ินที่อยูเปนประเทศที่เหมาะสมหรือเปนถ่ินที่สมควรอยูไดดวย 
   มนุษยมีชีวิตความเปนอยูเปนองครวม  มีพฤติกรรมการแสดงออกและการ
เคลื่อนไหวทางกายและทางวาจาโดยสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  เมื่อมีแรงจูงใจอยางไรก็ตั้งใจ
แสดงออกพฤติกรรมโดยสอดคลองกับแรงจูงใจนั้น  ดังนั้นพฤติกรรมจึงจําเปนตองอาศัย
ปญญาที่จะรูและเขาใจเพื่อการดําเนินชีวิตไปตามทางที่ถูกที่ควร (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต),  2539,  หนา  2-5) 
    
   สรุปประโยชนจากการศึกษามงคลสูตร (4 ขอแรก)  พบวา 
   1.  เขาใจ/ทราบหลักธรรมในมงคลสูตร  กับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปน
พื้นฐานของชีวิตจากพระไตรปฎก  จากเอกสารผูรูทางพระพุทธศาสนา 

   2.  รูรับวิธีการประยุกตหลักธรรมในมงคลสูตร  กับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่
เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 
                    1. มงคลสูตรมีทั้งหมด 38 ประการ  ควรใหมีการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมอีกในประเด็น   
ตาง ๆ  โดยเฉพาะในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือในสังคมปจจุบันที่สามารถ
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นําไปใชไดทุกยุกตสมัย  เชน  เกี่ยวกับการพัฒนาตน  เกี่ยวกับการทําหนาที่ตอผูอ่ืน  เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตใจในระดับสูงเพื่อความหลุดพน 
   2. ส่ิงแวดลอมทางสังคมมีมากมาย  ควรที่จะใหมีการศึกษาวิเคราะหการนํามงคลสูตร
ไปประยุกตใชในแงมุมตาง ๆ  เชนสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับมลพิษ  ปญหาทางสังคม  การเสพยาเสพติด  
การสําสอนทางเพศ ฯลฯ 
   3. การศึกษาวิเคราะหควรกระตุนใหเกิดผลดีทั้งตอบุคคลและสังคมสามารถนําไป
ประพฤติปฏิบัติไดจริง 
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