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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
                  ในสมัยพุทธกาล  เมื่อประมาณ  2,500  ปเศษลวงมาแลว  คนในสมัยนั้นชอบฟงเรื่องราว
ตาง ๆ ที่เปนคติสอนใจหรือที่เรียกกันวาปญหาปรัชญาในสาขาตาง ๆ ที่สําคัญในชีวิต  เที่ยว
แสวงหาผูที่มีวิชาความรูมาพูดใหฟงบาง  มาสั่งสอนบาง  หรือรูขาววา  ผูมีความรูอยูที่ไหนก็จะพา
กันไปหา แลวออนวอน รองขอใหชวยส่ังสอนให  ในยุคนั้น ตามสวนสาธารณะหรือตามสวนของ
พวกเจานายเศรษฐีคหบดี   มักจะทําเปนที่สาธารณะไวในที่เชนนั้น  สรางโรงสวด  โรงประชุมไว  
บางแหงจุคนไดเปนรอยเปนพันคน  ตามกําลังของเจาของสถานที่  ใครมีปญหาอะไรก็ไปประกาศ
ไวที่นั้น ๆ ได  หรือใครรูอะไรจะใหคนอื่นรูก็ไปพูดที่นั้นได   มีคนมาประชุมฟงกันตามวันเวลาที่
กําหนดนัดหมาย  บางครั้งก็จางคนมาเลานิทานที่เปนคติใหฟงบาง  อธิบายหลักปรัชญาชีวิตใหฟง
บาง  ตามแตทานจะถนัด   คนทั้งหลายที่ไ ดฟง ตาง ก็ ถือเอาเปนคติสอนใจตนทําตามความสามารถ 
 ในครั้งนั้น  มีการตั้งปญหาขึ้นวา   “อะไรเปนมงคล  อะไรดี  อะไรเจริญ  อะไรทําใหมี
ความเจริญ”  (เกษม  บุญศรี,  2507,  หนา  12) ใครเลาจะรูมงคลในคราวนั้น  มีผูที่แสดงตนวาเปน
คนมีความรูมากหลายคนดวยกัน ตางคนตางออกความเห็นไปคนละทิศละทาง  มีคนเห็นดวยบาง  
ไมเห็นดวยบาง  ในจํานวนคนเหลานั้นมีชายคนหนึ่งชื่อ  ทิฏฐมังคลิกะ  ลุกขึ้นไปพูดบนเวทีวา   

 

ทานทั้งหลายรูปที่เห็นนี้แหละเปนมงคล  คือเมื่อเราตื่นนอนขึ้นแตเชาตรู  
ไดเห็นหญิงสาวชายหนุมที่สวยงามบาง  เห็นขาวกลาที่เขียวชอุมเต็มทองทุง
บาง  เห็นขาวสุกเหลืองอรามเต็มทองนาบาง  เห็นวัวนมบาง  เห็น  โคถึกบาง  
เห็นโคอุสุภราชบาง  เห็นปลาสดบาง  หรือไดเห็นสิ่งตาง ๆ เรียบรอยสวยสด
งดงามตามธรรมชาติหรือที่คนเราตบแตงไวใหสวยงามบาง  ส่ิงเหลานี้ที่เรา
ไดเห็นแลวนี้แลเปนมงคลหรือที่ทานเรียกวา ทิฏฐมงคล   

(เกษม  บุญศร,ี  2507,  หนา  13) 
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 เมื่อทิฏฐมังคลิกะกลาวจบลง  ก็มีชายอีกคนหนึ่งชื่อ  สุตมังคลิกะ   ลุกขึ้นพูดคัดคาน
ทันทีวา  

 

         ทานทั้งหลาย  เร่ืองที่ทานทิฏฐมังคลิกะกลาวนั้นเปนไปไมได  ทาน
ทั้งหลายขาพเจามิได แกลงพูดเลยนะ  เพราะธรรมดาของรูปหรือส่ิงที่ตาเห็น
นั้น  มีทั้งดีทั้งไมดี  มีทั้งสวยทั้งไมสวย  มีทั้งงามทั้งไมงาม  จริงไหมทาน  ถา
เรามาทึกทักเอาวา  รูปที่ตาเห็นเปนมงคลแลวไซร  มันก็ตองเปนมงคลกัน
หมดสิ  เราจะไปเลือกเอาแตที่ดี ๆ ไดอยางไร  ก็วารูปที่ตาเห็นกันนี่ทาน  เมื่อ
เปนเชนนี้  รูปที่ตาเห็นเปนชนิดไมสวยไมงาม  ก็ตองพลอยเปนมงคลไปดวย
สิทาน  ขอเท็จจริงมันเปนไปไมไดเลยทาน  เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงไมเห็น
ดวย  ทานทั้งหลาย ! มันตองเสียงซิทาน  เสียงที่หูฟงนี่แหละเปนมงคลจริง ๆ 
คือเมื่อเราตื่นนอนขึ้นแตเชาตรู  เราไดฟงเสียงพิณ  เสียงดนตรี  เสียงเพลง  
เสียงบรรเลงตาง ๆ  เสียงลูกเรียกแม  เสียงแมเรียกลูก  เสียงที่รองเรียกขานกัน
ดวยถอยคําอันออนหวานตาง ๆ  ส่ิงเหลานี้แหละเปนมงคล  เสียงไพเราะที่หู
ไดฟงแลวนี้แล  ทานเรียกวา  สุตมงคล 

            (เกษม  บุญศรี,  2507,  หนา 14) 

 

 เมื่อทานสุตมังคลิกะพูดจบลงมีชายคนหนึ่งชื่อ  มุตมังคลิกะ  ลุกขึ้นคัดคานทันทีวา  

 

         นี่ก็ผิดอีก  มันเปนไปไมได ทานทั้งหลายมันจะเปนไปไดอยางไร  มัน
เปนไปไมไดเอาเลยละทาน ขอทานทั้งหลายโปรดคิดดูใหดีเถิด  ธรรมดาวา
เสียงที่หูไดยินนั้น  มีทั้งเสียงเพราะเสียงไมเพราะ  ถาถือกันวาเสียงที่หูไดฟง
แลวเปนมงคลละก็  เมื่อหูไดฟงเสียงเขาดาเขาวากันหรือท่ีเขาดาเรา  เรามิตอง
พลอยถือวาเปนมงคลไปดวยหรือ  แตขอที่จะเปนมงคลนั้นตองมีอยูแนไมตอง
สงสัยละ ส่ิงที่เปนมงคลนั้นคือ  กล่ิน  รส  สัมผัส  ที่จมูกไดสูดดม  ล้ินไดล้ิม  
กายไดสัมผัส  นั่นแหละเปนมงคล  อยางนี้เรียกวามุตมงคล 

 (เกษม  บุญศรี,  2507,  หนา  16)  
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 เมื่อคนทั้งสาม  มีความคิดเห็นแตกตางกันไปอยางนี้  คนเชื่อก็มี  คนไมเชื่อก็มี  คนเชื่อก็
ทําตาม  คนไมเชื่อก็ไมทําตาม  พวกภุมเทวดา ไดฟงจากพวกมนุษยแลวบอกกันตอไปถึงพวก
อากาศเทวดา  พวกอากาศเทวดาก็บอกตอไปถึงชั้นจาตุมหาราช  ช้ันดาวดึงส  ช้ันยามา  ช้ันดุสิต  
ช้ันนิมมานรดี  ช้ันปรนิมมิตวสวดี  บอกตอ ๆ กันไปถึงพรหมโลกตลอดถึงชั้นอกนิษฐา  ซ่ึงเปน
พรหมโลกชั้นสูงสุด  ทั้งเทวดาและมนุษย  ไมมีใครสามารถจะตัดสินชี้ขาดปญหามงคลลงไปไดวา  
อะไรเปนมงคล  มงคลปญหานี้กลายเปนมงคลโกลาหล  ตางร่ําลือกันกระฉอนไปหมดทั่วทั้งมนุษย
และเทวดา  นับเปนโกลาหลของโลกอยางหนึ่งในโกลาหล  5  ประการของโลกในยุคนั้น  ในครั้ง
นั้นมีเทพยดาชั้นสุทธาวาสตนหนึ่งลงมาเที่ยวปาวประกาศไปในแดนมนุษยวา  “ทานผูนิรทุกข
ทั้งหลาย  อีกสิบสองปพระพุทธเจาจะมาตรัสในโลกนี้  เมื่อนั้นแลพระพุทธเจาจะทรงแสดงมงคล
ทานผูนั้นแหละเปนผูรูมงคล  ขอใหทานทั้งหลายตั้งอยูในความสงบ  รอกาลนั้นเถิด” (เกษม บุญศรี,  
2507,  หนา  17) 

 ปญหาความขัดแยงทางความคิดเรื่องมงคลมีมาทุกยุคทุกสมัย  เพราะมนุษยพยายาม
แสวงหาแนวทางสิ่งเปนอุดมมงคลของตน  ซ่ึงปญหามงคลไดมีการโตเถียงกันถึงกับใชวาทะยั่วยุให
เกิดความไมเขาใจกัน  หรือขัดแยงกันยาวนานมาถึง  12  ป  กระทั่งเวลาลวงเลยจนพระพุทธเจาได
ตรัสรูจึงทรงแกปญหามงคลได ซ่ึงมีบุคคลหนึ่งนําปญหานั้นมาเฝาทูลถามกับพระพุทธองคในพระ
วิหารเชตวันแหงเมืองสาวัตถี  ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  ไดรจนาเปนคํากลอน
ไววา 
 
 เทพมนุษยทั่วหลา ในสากล 
  หวังส่ิงมิ่งมงคล    เลิศแท 
 ถกเถียงเกี่ยงถอยวน   ไปตก  ลงแฮ 
 ขอพระองคโปรดแก   ตรัสขอมงคล 
 
                                                 (สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พมิพ  ธมฺมธโร), 2526, หนา  5)  

 
จะเห็นไดวา  มงคลสูตร  38  ประการ  เปนหลักปฏิบัติของมนุษยในสังคม และนําไปสู

ทิศทางการพัฒนาสังคมประเทศชาติและโลก  เปนดัชนี ช้ีวัดหรือบรรทัดฐานของคุณภาพชีวิต
ระดับสูง  เปนเครื่องวัดมาตรฐานของศีลธรรมและสันติสุขของบุคคลที่รวมอยูในสังคม  ดังนั้นใน
การเสริมสรางปจจัยพื้นฐานในสังคม  นอกจากปจจัยดานกายภาพแลว  มงคลสูตรยังมีความสําคัญ
ในดานอื่น ๆ อีกมากเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจศึกษาวิเคราะหการนําหลักธรรมมาใชเปนสาระ
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เปนหลักสากลของสันติสุขโลก  กลาวคือ  เปนเหตุสรางความ
เจริญดานสติและปญญาญาณ  ตลอดจนสงเสริมความเขมแข็งทางศีลธรรมของมนุษยที่อยูรวม
สังคมเดียวกัน 
 การนําหลักมาตรฐานแหงมงคลสูตร  38  ประการ  เปนดัชนีช้ีวัดวิถีชีวิต   จักสามารถ
พามนุษยโลกกาวขามผานยุคโลกาภิวัตน  ซ่ึงเนนเพียงการเจริญทางวัตถุ ไปสูยุคธรรมาภิวัตน  ซ่ึง
เนนความเจริญทางธรรม  ทั้งในระดับกุศลขั้นโลกีย  และในระดับที่เหนือโลกยิ่งขึ้นไปคือโลกุต
ตระ  เปนสังคมที่มีมาตรฐานความมั่นคงแหงศีลธรรมและสันติสุข  สงเสริมใหมนุษยสามารถ
พัฒนาตนไดอย างสู งสุดตามความสามารถของปญญามนุษย   จนถึ งขั้น สูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา  คือการพนทุกขในสังสารวัฏได  ซ่ึงพระพุทธศาสนาเรียกวา  พระนิพพาน 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนําหลักธรรมที่นํามาปฏิบัติในการสราง
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและเปนทิศทางการพัฒนาสังคม  เพื่อไปสูชีวิตที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1.  เพื่อศึกษาหลักธรรมในมงคลสูตรกับการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิตจากพระไตรปฎกและจากเอกสารตําราผูรูทางพระพุทธศาสนา  
  2. เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหหลักธรรมในมงคลสูตร มาประยุกตใชในสาระ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบัน   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
    1.  ขอบเขตดานเนื้อหา   
  1.  ศึกษามงคลสูตรเฉพาะกลุมที่ 1 สาระการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิต อันไดแก 
   มงคลขอที่  1  อเสวนา  จ  พาลานํ    ไมคบคนพาล    
   มงคลขอที่  2   ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา   คบบัณฑิต  
   มงคลขอที่  3  ปูชา  จ  ปูชนียานํ  บูชาคนที่ควรบูชา    

ี      มงคลขอที่  4  ปฏิรูปเทสวาโส  จ  อยูในถ่ินมีส่ิงแวดลอมด          
 (พระไตรปฎกเลมที่  25,  2539,  หนา  601-607) 
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   เปนการศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิจากพระไตรปฎกฉบับตาง ๆ  และขอมูลช้ันทุติย
ภูมิจากเอกสารชั้นรองลงมา  เชน  คัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ 
 2.  ขอบเขตดานวิธีดําเนินการวิจัย 
  แบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (document research) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.  ศึกษาวิเคราะหขอมูล แยกหมวดหมู ความสําคัญ เรียงลําดับกอนหลัง เชื่อมโยง
ความสัมพันธ ของขอมูล 
  3.  เรียบเรียงและนําเสนอขอมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
 3.  ขอบเขตดานเวลา 
  ระยะเวลาการศึกษาขอมูล  เร่ิมตั้งแตเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.  
2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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มงคลสูตรกับการสรางสิง่แวดลอมทางสังคมท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต 
 
 

วิธีการประยกุตใชหลักธรรม 
 1. จากการศึกษา 
 2. วิเคราะหและสังเคราะห 

ชีวิตเกดิสันตสุิขในสังคมปจจุบัน 

หลักธรรมในมงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม
ที่เปนพื้นฐานของชีวิต 

1. ไมคบคนพาล 
2. คบบัณฑิต 
3. บูชาคนควรบชูา 
4. อยูในถิ่นที่มีส่ิงแวดลอมด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 มงคลสูตรในที่นี้หมายถึง  มงคลสูตร 4 ประการแรกใน 38 ประการ ที่ปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎก ไดแก การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การอยูในถ่ินที่มี
ส่ิงแวดลอมดี 
 การสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ในที่นี้หมายถึงการสรางสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่
เปนรูปธรรม คือ คน และนามธรรมทางดานความคิด การมีสติ ซ่ึงไดแก ส่ิงแวดลอมภายนอกที่
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สัมผัสไดทางตาและสิ่งแวดลอมภายในที่จิตเห็นรูปสวยงามและไมสวยงาม ทางหูไดยินเสียงที่
ไพเราะที่ชอบใจ ไมชอบใจ  ทางจมูกไดกล่ินที่หอม  กล่ินที่เหม็น  ทางลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม
ที่อรอย  ที่ชอบใจไมชอบใจ  ทางกายไดสัมผัสถูกตอง  เย็น-รอน  ออน-แข็ง หยอน-ตึง และทางใจ
คือจิตที่คิดนึกปรุงแตง 
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  หมายถึงมงคลสูตร 4 ประการแรกใน
พระพุทธศาสนาที่เปนสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตของมนุษยในการสราง
ความสัมพันธที่ถูกตองกับสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาตนทางพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  เขาใจ/ทราบหลักธรรมในมงคลสูตร  กับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปน
พื้นฐานของชีวิตจากพระไตรปฎก จากเอกสารผูรูทางพระพุทธศาสนา 
 2.  รูรับวิธีการประยุกตหลักธรรมในมงคลสูตร  กับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่
เปนพื้นฐานของชีวิตใหเกิดสันติสุขในสังคมปจจุบัน 
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