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บทที่ 2 
 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเรียงเปนลําดับ ดังนี้ 
 1.  มงคลสูตรจากพระไตรปฎก 38 ประการ   
 2.  แนวคิดที่เกี่ยวกับสังคม  ธรรมชาติแวดลอมและวัฒนธรรม 
  2.1  แนวคิดที่เกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม 
  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 
  2.3  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
  2.5  บทบาทของมนุษยตอส่ิงแวดลอม 
  2.6  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต 
 3.  ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
  3.1  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
  3.2  พระพุทธศาสนากับคนไทย 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
มงคลสูตรจากพระไตรปฎก  38  ประการ 
 
 เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงอธิษฐานพระองคเพื่อทรง
แสดงธรรมแกมหาชน โดยเสด็จจาริกไปยังบานคามนิคม ชนบท ราชธานีตามลําดับ ไดเสด็จมา
ประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหารของอนาถบิณฑิก พระนครสาวัตถี แควนโกศล เมื่อเวลาลวงเลย
ไป 12 ป  พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ประชุมกันยกมงคลปญหานั้นขึ้นอีก เมื่อไมมีผูใดสามารถจะ
ตัดสินชี้ขาดได   จึงพากันไปเฝาทาวสักกเทวราช  กราบบังคมทูลใหทรงทราบ ทาวสักกเทวราช มี
เทพดํารัสวา  พระองคไมสามารถจะตัดสินได  ดวยเหตุเปนพุทธวิสัย ทาวสักกเทวราชตรัสถามเหลา
เทวดาวา  ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นที่ใด  เหลาเทวดากราบทูลวา ปญหานี้เกิดในมนุษยโลกกอน ทาว
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สักกเทวราชจึงไดนําปญหาไปทูลถามพระพุทธเจา  พระพุทธองคทรงสดับมงคลปญหาแลวจึงตรัส
มงคล 38 ประการ  ซ่ึงพระอานนทไดทรงจํามาวา   
 

        ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ สมัยหนึ่งพระผูพระภาคเจา ประทับอยู ณ วัด
พระเชตวันมหาวิหารของอนาถปณฑิก ในพระนครสาวัตถี ในครั้งนั้นไดมี
เทวดาตนหนึ่ง เปลงรัศมีสวางจาทั่ววัดพระเชตวันมหาวิหาร ในเวลาพนเที่ยง
คืนไปแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ เมื่อไดรับพระพุทธ
ปฏิสันถารแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
  “พระเจาขา เทวดามนุษยมากดวยกัน ผูหวังความสวัสดีแกตน พา
กันคิดขอมงคลกันตาง ๆ ขอประทานโทษพระวโรกาสพระเจาขา ขอใตฝาพระ
บาทไดโปรดตรัสมงคลอันสูงสุดเถิดพระเจาขา” 

 (เกษม บุญศร,ี 2507,  หนา 17-21) 
 
 เหตุฉะนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงมงคลสูตร 38 ประการ ที่พระเชตวันมหาวิหาร เพื่อ
แกขอสงสัยแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ดังนี้  
  พหู  เทวา  มนุสฺสา  จ  มงฺคลานิ  อจินฺตยํ 
  อากงฺขมานา  โสตฺถานํ  พฺรูหิ  มงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  อเสวนา  จ  พาลานํ         ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา 
  ปูชา  จ  ปูชนียานํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  ปฏิรูปเทสวาโส  จ  ปุพฺเพ  จ  กตปฺุญตา 
  อตฺตสมฺมาปณิธิ  จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  พาหุสจฺจฺจ  สิปฺปฺจ  วินโย  จ  สุสิกฺขิโต  
  สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  ฯ 
  มาตาปตุอุปฏฐานํ  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห 
  อนากุลา  จ  กมฺมนฺตา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  ทานฺจ  ธมฺมจริยาจ  ญาตกานฺจ  สงฺคโห 
  อนวชฺชานิ  กมฺมานิ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  อารตี  วิรตี  ปาปา  มชฺชปานา  จ  สฺญโม 
  อปฺปมาโท  จ  ธมฺเมสุ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  คารโว  จ  นิวาโต  จ  สนฺตุฏฐี  จ  กตฺุตา 
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  กาเลน  ธมฺมสฺสวนํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  ขนฺตี  จ  โสวจสฺสตา  สมณานฺจ  ทสฺสนํ 
  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  ตโป  จ  พฺรหฺมจริยฺจ  อริยสจฺจานทสฺสนํ 
  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  ผุฏฐสฺส  โลกธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ 
  อโสกํ  วิรชํ  เขมํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ 
  เอตาทิสานิ  กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา 
  สพฺพตฺถ  โสตฺถึ  คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ  มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ 
                    (สฺยามรฏฐสฺส  เตปฏกํ,  2538,  หนา  3-4) 
 
แบงเปนคาถาและคําแปล  ดังนี้ 
 คาถาที่  1 
 1.  อเสวนา  จ  พาลานํ ไมคบคนพาล 
 2.  ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา คบบัณฑิต 
 3.  ปูชา  จ  ปูชนียานํ บูชาคนที่ควรบูชา 
 คาถาที่  2 
 4.  ปฏิรูปเทสวาโส  จ   อยูในถ่ินมีส่ิงแวดลอมดี 
 5.  ปุพฺเพ  จ  กตปฺุญตา       ไดทําความดีใหพรอมไวกอน 
 6.  อตฺตสมฺมาปณิธิ  จ  ตั้งตนไวชอบ 
 คาถาที่  3 
 7.  พาหุสจฺจฺจ  เลาเรียนศึกษามาก 
 8.  สิปฺปฺจ  มีศิลปวิทยา 
 9.  วินโย  จ  สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย 
     10.  สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา วาจาสุภาษิต 
 คาถาที่  4 
 11.  มาตาปตุอุปฏฐานํ  บํารุงมารดาบิดา 
 12/13.  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห 
 ปุตฺตสงฺคห สงเคราะหบุตร 
 ทารสงฺคห   สงเคราะหภรรยา 

 11 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 14.  อนากุลา  จ  กมฺมนฺตา  การงานไมอากูล 
 คาถาที่  5 
 15.  ทานฺจ  รูจักให 
 16.  ธมฺมจริยา  จ  ประพฤติธรรม 
 17.  ญาตกานฺจ  สงฺคโห สงเคราะหญาติ 
         18.  อนวชฺชานิ  กมฺมานิ           การงานที่ไมมีโทษ 
 คาถาที่  6 
           19.  อารตี  วิรตี  ปาปา  เวนจากความชั่ว 
 20.  มชฺชปานา  จ  สฺญโม เวนจากการดื่มน้ําเมา 
 21.  อปฺปมาโท  จ  ธมฺเมสุ ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย 
 คาถาที่  7 
 22.  คารโว  จ  ความเคารพ 
 23.  นิวาโต  จ  ความสุภาพออนนอม 
 24.  สนฺตุฏฐี  จ    ความสันโดษ 
 25.  กตฺุตา  มีความกตัญู 
 26.  กาเลน  ธมฺมสวนํ ฟงธรรมตามกาล 
 คาถาที่  8 
 27.  ขนฺตี  จ  มีความอดทน 
 28.  โสวจสฺสตา  เปนผูวางายสอนงาย 
 29.  สมณานฺจ  ทสฺสนํ พบเห็นสมณะ 
 30.  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตามกาล 
 คาถาที่  9 
 31.  ตโป  จ    มีความเพียรเผากิเลส 
 32.  พฺรหฺมจริยฺจ  ประพฤติพรหมจรรย 
 33.  อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ  เห็นอริยสัจจ 
 34.  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  จ  ทําพระนิพพานใหแจง 
 คาถาที่  10 
 35.  ผุฏฐสฺสโลกธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ   ถูกโลกธรรมกระทบจิตไม    
หวั่นไหว  
 36.  อโสกํ        จิตไรเศรา 
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 37.  วิรชํ  จิตปราศจากธุลี 
 38.  เขมํ   จิตเกษม 
                (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต),  2546,  หนา  274-275)  
 
 กองทุนสนทนาธรรมนําสุข  โดย  ทานผูหญิง  ม.ล.มณีรัตน  บุญนาค (2548,  หนา 38) 
ไดแบงสาระของมงคลสูตร  38  ประการ  ไวในพระไตรปฎกศึกษามงคลสูตร  พระบาฬีอักษร
โรมัน  จัดเปน  4  กลุม  ดวยกัน  ดังไดกลาวไวในบทที่  1  นั้น  ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหใน
กลุมที่  1  เกี่ยวกับสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต  ดังนี้ 

 มงคลลสูตรขอท่ี  1-ขอท่ี  4 

 มงคลสูตรขอท่ี  1  อเสวนา  จ  พาลานํ   ไมคบคนพาล 

 ในโลกนี้มีคนอยู 2 ประเภท คือ คนดี กับคนไมดี คําวาดีหรือไมดีนี้ เราสามารถรูไดโดย
พฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคลนั้นแสดงออกมาและพฤติกรรมนั้นมีผลทําใหคนที่เขาไปเกี่ยวของหรือ        
คบหาสมาคมกลายเปนคนดีหรือคนไมดีดวย พระพุทธองคทรงสอนใหศึกษาพวกคนไมดีเสียกอน 
เพื่อจะไดหลีกหนีใหหางไกล เพราะถาเราไปรวมเปนพวกกับคนประเภทนี้ จะทําใหกลายเปนคน 
ไมดีไปดวย คนประเภทไมดีนี้ทานเรียกวา  “คนพาล”  สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิตประการแรก คือ ไมคบคนพาล 
 ความหมาย 
 คนพาล มาจากภาษาบาฬี แปลวา ผูโงเขลา หมายถึง ผูที่ไมมีปญญา มีความเห็นผิด      
ไมถูกตองตามความเปนจริงของสภาวธรรม อีกทั้งไมประพฤติตนในศีลในธรรม จึงชื่อวาพาล หรือ
ผูที่ประกอบดวยอกุศลกรรมบถ 10  มีการฆาสัตว เปนตน หรือผูที่มีชีวิตอยูดวยอาการสักวาหายใจ
เขาออก มิไดดํารงชีพอยูดวยการใชปญญาอันประเสริฐ ทานเรียกวา “คนพาล” (พระไตรปฎกศึกษา
มงคลสูตร พระบาฬีอักษรโรมัน,  2548,  หนา 39) 
 คนพาล หมายถึง คนที่คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว เปนคนประพฤติอกุศลกรรมบถมีฆาสัตว  
เปนตนหรือคนที่ทําลายประโยชนทั้ง 2 อยาง คือประโยชนตน และประโยชนทาน (เกษม  บุญศรี, 
2507,  หนา  26) 
 ดังนั้น คนพาลเปนผูตัดประโยชนทั้ง 2 ทาง หรือเปนคนออนความคิดไมอาจคิดรเิร่ิม
สรางชีวิตใหดขีึ้นกวาภาวะปกติได เปนคนออนสติไมมปีญญาพอจะปลุกตนใหตื่นได ถือเปนผูมี
ชีวิตอยูแคลมหายใจเขาออกไปวัน ๆ เทานัน้ 
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 ลักษณะของคนพาล 
 คนพาลเปนผูที่มีใจขุนมัวเปนปกติ จึงไมสามารถใชสติควบคุมตนเองใหดําเนินชีวิตไป
ในทิศทางที่ถูกตองไดมีชีวิตอยูดวยการประพฤติช่ัวเปนปกติวิสัยดังนี้ 
 (1)  ประพฤติช่ัวทางใจ เรียกวา มโนทุจริต มี 3  ประเภท คือ 
  -  ความคิดละโมบ คิดโลภทรัพยสมบัติของผูอ่ืน คิดแสวงหาประโยชนในทางที่ผิด
และคิดเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนตลอดเวลา 
  -  ความคิดพยาบาท คิดอาฆาตจองเวรและลางผลาญผูอ่ืน 
  -  เห็นผิดเปนชอบ เปนมิจฉาทิฏฐิ คิดออกนอกลูนอกทางไมรูจักบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชนและมิใชประโยชน 
 (2)  ประพฤติช่ัวทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต มี 4 ประเภทคือ 
  -  พูดคําเท็จ พูดโกหกพกลม หาความจริงมิได 
  -  พูดคําหยาบคาย ดาประชด พูดแดกดัน ผิดวิสัยสุภาพชน 
  -  พูดสอเสียด ยุยงใหเขาแตกสามัคคี สอพลอใสรายปายสีผูอ่ืน 
  -  พูดเพอเจอ พูดเหลวไหลไรสาระ พูดพลอยๆ ไมระมัดระวังปาก ทําใหผูอ่ืนเสียหาย 
 (3)  ประพฤติช่ัวทางกาย เรียกวา กายทุจริต มี 3 ประเภท คือ  
  -  การลางผลาญชีวิต การฆาฟน ทรมานรางกายของผูอ่ืน 
  -  ฉอโกง ลักขโมย ปลน ผลาญทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตน 
  -  ละเมิดทางกาม ลุอํานาจความใคร มักมากในกามารมณกระทําการฉุดคราอนาจาร
และขมขืน เปนตน (ทวี  ภุมรินทร, 2532,  หนา  10) 
 ดังนั้น พาลมีลักษณะการประพฤติช่ัว คือ ชอบคิดชั่ว พูดชั่ว และทําชั่วโดยสม่ําเสมอ ส่ิง
ที่ช่ัวเลวทรามมักจะอยูคูกับพาลตลอดเวลา กลาวโดยสรุปก็คือ พาลประกอบดวย อกุศลกรรมบถ 10 
ดังกลาวขางตน 
 พฤติกรรมของคนพาล 
 เนื่องจากพฤติกรรมของพาลชอบดํารงชีวิตอยูดวยอาการสักวาหายใจเขาออก ปราศจาก
ปญญา ความรูสึกนึกคิดดีช่ัว วิธีสังเกตพฤติกรรมของคนพาลทานใหดูกิริยาทาทางที่เขาแสดง
ออกมา ซ่ึงมักจะกระทําในสิ่งตอไปนี้คือ 
 1.  ยอมชักนําในทางที่ผิด คือ เสนอแนะและชักชวนไปในทางที่เสียหาย เชน ชักชวนให
ลุมหลงมัวเมาในอบายมุข ชักชวนใหหนีโรงเรียน ชักชวนใหไปปลนชิงวิ่งราวชักนําไปเปนคน
อันธพาล เปนตน 
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 2.  ชอบทําในสิ่งที่ไมใชธุระ คือ มีนิสัยทิ้งธุระของตนเองแลวไปหาสอดแทรกธุระของ
คนอื่น เรียกวาเปนคนชอบเกะกะกอความรําคาญใหแกผูอ่ืนเสมอ เห็นเปนความโกเกเกงกลา คน
ประเภทนี้ มีฉายาเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ควายเขาเกก” ชอบจับผิดเพื่อนรวมงาน ชอบฟองเจานาย
และชอบเขียนบัตรสนเทหใสรายผูอ่ืน 
 3.  ชอบทําแตส่ิงผิด ๆ หมายถึง เห็นผิดและทําผิด ถารูวาทําส่ิงที่ผิดแลวชอบใจ ถาถูกไม
ชอบ  เรียกวาเปนคนชอบผิด เชน คนขับรถผิดกฎจราจร แซงซายปายขวา หรือขับฝาสัญญาณไฟ
แดง ทั้งๆ ที่รูวาผิด แตชอบใจทํา ทะนงตนวาเกง วาแน ชอบทําผิดอวดคนอื่นคนอยางนี้ทานวามีใจ
วิปริตผิดมนุษยถือเปนพาล 
 4.  เมื่อแนะนําหรือตักเตือนยอมแสดงอาการโกรธ ขึ้นชื่อวาพาลแลวยอมไมตองการให
ผูใดมาพูดแนะนําหรือวากลาวตักเตือนขอนี้เห็นไดทั่ว ๆ ไป เชน ตํารวจจราจรตักเตือนผูขับรถผิด
กฎจราจรแทนที่จะสํานึกผิด กลับแสดงอาการโกรธ หรือครูอาจารยวากลาวตักเตือนนักเรียน
นักศึกษาที่ประพฤติไมดี แทนที่จะสํานึกในบุญคุณกลับกลาวคําอาฆาต เปนตน เพราะฉะนั้นใครก็
ตามที่เอาความรายออกตอบสนองความดีของผูอ่ืน คนนั้นก็คือพาล 
 5.  ไมยอมรับรูระเบียบวินัย คือ ไมยอมรับระเบียบหรือมารยาทที่ดีงามที่จะพึงปฏิบัติใน
สังคม เปนผูที่มีกําลังใจออนแอเปนคนไมชอบระเบียบวินัย เกลียดวินัยและเกลียดคนที่จับผิดทาง
วินัย เชน ไมชอบเขาแถวตามลําดับ ชอบลัดคิวตัดหนาคนอื่น ไมชอบขามถนนตรงทางมาลาย ไม
ชอบขามถนนโดยใชสะพานลอย ชอบทิ้งขยะไมเปนที่ เปนตน นี้แสดงใหเห็นถึงสภาพของจิตใจที่
ไมยอมรับรูกฎเกณฑหรือระเบียบวินัยที่ดีในสังคม เปนคนมีจิตใจบอดมืดและออนแอ (ทวี  
ภุมรินทร,  2532,หนา  11-12) 
 สรุปไดวา การที่พระพุทธเจาทรงสอนไมใหคบคนพาล  หมายความวา อยารวม อยารับ 
และอยาใหแกพาลในฐานะซองเสพคบหา การไมคบชื่อวา อเสวนา คือ ไมซองเสพ ที่ทานหาม
ไมใหคบหาสมาคมกับคนพาลก็เพราะพาลเปนคนที่เสียแลว ใครไปคบก็เทากับไปถายทอดเอาความ
เสียมาจากเขา รวมทางทรัพยก็เสียทรัพย รวมทางกายก็เสียตัวรวมทางจิตก็เสียคน คนเราถาไดทําตน
ใหเสียไวแลว ก็จะอัปมงคลตลอดไปชีวิตก็จะไมประสบความเจริญกาวหนา 
 ประโยชนของการไมคบคนพาล 
 เนื่องจากคนพาลมีความประพฤติช่ัวทางกาย วาจา และใจ เปนอาจิณ การที่เราไมเขาใกล 
ไมคบหา ไมสมาคมกับคนพาล จะทําใหเราปลอดจากเชื้อพาล คือ ทําใหพฤติกรรมทางกาย วาจา 
และใจ ใสสะอาด ปราศจากความขุนมัว พื้นฐานทางจิตใจก็พรอมที่จะรองรับคุณธรรมความดีที่    
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นับวาไดวางรากฐานอันดีงามใหแกชีวิต ไมมีใครสามารถชักนําไปในทางที่ผิดได             
ไมถูกตําหนิใสความหรือถูกใสรายปราศจากความหวาดระแวงสงสัยของผูอ่ืน ทําใหประสบแต
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ความสุขความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้นการไมคบคนพาล การไมซองเสพคนพาล จึงจัดเปน
มงคลของชีวิตชั้นที่หนึ่ง ดังสุภาษิตวา “ยาวเทว  อนตฺถาย  ตฺต  พาลสฺส  ชายติ  หนฺติ  พาลสฺส  
สุกฺกส  มุทฺธ  อสฺส  วิปาตย ความรูเกิดแกคนพาล  ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย  มันทําสมองของเขาให
เขว  ยอมฆาสวนที่ขาวของคนพาลเสีย”   คนพาลคือผูมีความคิดต่ําทราม ไมควรที่จะคบหาสมาคม
ดวยอยางยิ่ง (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2541, หนา  29) 
 
 มงคลสูตรขอท่ี  2  ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา  คบบัณฑิต 
 เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงใหหลีกหนีหางไกลจากคนพาลแลว ก็ทรงสอนใหคบหา
สมาคมกับบัณฑิต คือใหพยายามเอาตนออกหาง จากสิ่งที่ไมดี และในโอกาสเดียวกัน ก็ใหเขาหาสิ่ง
ที่ดีที่จะทําใหเราประสบความสุขความเจริญกาวหนา ถือเปนการสรางสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่
เปนพื้นฐานของชีวิต 
 ความหมาย 
 ในมังคลัตถทีปนีไดใหความหมาย บัณฑิตวา คนผูดําเนินทางกุศลกรรม ทําเปนกุศล พูด
เปนกุศล คิดเปนกุศล และดําเนินชีวิตในประโยชนดวยปญญาคติ รูจักใชปญญารอบรูในเหตุผล
ดวยกันนี่ช่ือวา บัณฑิต  (สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร),  2526,  หนา  35) 
 บัณฑิต หมายถึง ตัวปญญาที่ฉลาดรอบรูเหมือนกันแตเวลาตีความหมายออกมา ไม
ตรงกัน ทางโลกถือวา  บัณฑิต  คือ คนมีความรู ใชแทนกันกับคําวา “นักปราชญ” ตอมาวงการ
ศึกษานําคําวา บัณฑิต ไปใชเปนเครื่องวัดภูมิทางการศึกษา เชน  นิติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร
บัณฑิต เปนตน แตทางธรรมมิไดถือเอาการมีความรูเปนเกณฑ แตถือเอาการใชความรู กลาวคือ ผู
ดําเนินชีวิตดวยความรู ถึงใครจะมีความรูเจนจบขนาดไหนก็ตาม แตถาไมไดดําเนินชีวิตของตนดวย
ความรู ผูนั้นก็ไมนับวาเปนบัณฑิต เพราะฉะนั้นผูที่พระพุทธเจายอมรับวาเปนบัณฑิตก็เฉพาะผูที่ใช
ความรูเทานั้น  กลาวคือ บัณฑิตตองรูจักผิด รูจักถูก รูจักบาปบุญ รูจักคุณโทษ รูจักประโยชน       
แลมิใชประโยชน ความรูที่มีลักษณะเชนนี้ พระพุทธศาสนารวมเรียกวา ปญญา (ทวี  ภุมรินทร, 
2532,  หนา 14) 
 ดังนั้น ผูที่ช่ือวาเปนบัณฑิตก็คือ คนมีปญญาหรือผูที่ดําเนินชีวิตในประโยชนทั้งหลาย
ดวยปญญาคติ อีกนัยหนึ่ง  ผูที่ช่ือวา “บัณฑิต” เพราะประกอบดวยกุศลกรรมบถ 10 มีเวนจาก กาย
ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต  
 ลักษณะของบัณฑิต 
 บัณฑิตทางโลกกับบัณฑิตทางธรรมมีจุดที่จะดู หรือจําแนกแตกตางกัน บัณฑิตทางโลก
ดูที่ใบรับรองหรือปริญญาบัตรก็ทราบได แตบัณฑิตทางธรรมไมมีใบรับรอง ไมมีบัตรแสดง จุดที่ดู
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นั้น จะตองพิจารณาที่พฤติกรรมของแตละคนที่แสดงออกมาใหปรากฏ เพราะลักษณะเดนของ
บัณฑิตอยูที่รูจักใชความรู มิใชสักแตวามีความรู คนที่รูจักใชความรู ก็คือ คนมีปญญา รูจักใชปญญา
พิจารณาจําแนกสิ่งที่ดีช่ัว รูจักประพฤติดีละเวนความชั่ว ลักษณะบัณฑิต พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ในพาลบัณฑิตสูตร วา “ ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะ บัณฑิตนิมิต บัณฑิตาปทานของบัณฑิตทั้ง 3 
ประการ อะไรบาง  ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ยอมเปนผูคิดแตเร่ืองที่คิดดี พูดแตคําพูดที่ดี และ
ทําแตกรรมที่ทําดี”  (ทวี  ภุมรินทร, 2532,  หนา  15) 
 หมายความวา  บัณฑิตมีชีวิตอยูดวยการประพฤติดีปฏิบัติชอบทางใจ  เรียกวา มโน
สุจริต ทางวาจา เรียกวา  วจีสุจริต และทางกาย เรียกวา  กายสุจริต  ดังแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 
 ลักษณะของบัณฑิตมี 3 ประการ ไดแก  
  (1)  มีอัธยาศัยไมโลภ ดวยความไมอยากไดอยากมี ไมอยากเปนจนเกินขอบเขต มุง
แตจะทําส่ิงดีมีความสุข 
  (2)  มีอัธยาศัยไมโหดราย ประกอบดวยความเมตตากรุณาโอบออมอารี ไมใจจืด ไม
ใจดํา ไมใจแข็งกระดาง ไมลําเอียง หวังดีอยากใหเพื่อนรวมโลกอยูดวยกันอยางมีความสุข 
  (3)  มีอัธยาศัยไมลุมหลง มีสติปญญาพิจารณาเหตุผลใหรูจักพิจารณารับผิดชอบชั่ว
ดี หรือรูจักบาปบุญคุณโทษ ดวยการไมลุอํานาจแกความลุมหลง  
 บัณฑิตนิมิต ซ่ึงเปนนิมิตทางวจีกรรม หรือการเจรจามี 4 ประการ ไดแก 
  (1)  พูดแตความจริง เปนคําพูดที่เชื่อถือได 
  (2)  พูดแตคําที่ผูกไมตรี เปนคําประสานความสามัคคี พูดแนะนําคนที่ยังไมรูจักให
รูจักกัน เพื่อใหเกิดความรักใครสมัคสมานกัน 
  (3)  พูดแตคําไพเราะออนหวาน ในถอยคําที่พูดออกมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ทําให
คนอยากทําตามคําพูดนั้น 
  (4)  พูดคําที่มีประโยชน ประกอบดวยเหตุผล เปนคําพูดที่ถูกกับกาละเทสะ 
 บัณฑิตาปทาน ลักษณะนิมิตทางกายกรรมมี 3 ประการ ไดแก 
  (1)  การเวนจากการฆาสัตว ดวยความเมตตาปรานีตอกัน 
  (2)  การเวนจากลักทรัพย ดวยการฉอโกงตาง ๆ ประกอบอาชีพสุจริต 
  (3)  การเวนจากประพฤติผิดในกามคุณ ใหความสําคัญของเรื่องคูครอง (สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ (พิมพ  ธัมมธโร),  2526,  หนา  40-46) 
 พฤติกรรมของบัณฑิต 
 บัณฑิตมีปกติกระทําในสิ่งซ่ึงตรงขามกับคนพาล ดังตอไปนี้ 
  (1)  ยอมไมชักนําไปในทางที่ผิด เชน ไมชักนําใหลุมหลงในอบายมุข เปนตน 
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  (2)  ชอบทําแตส่ิงที่เปนธุระ คือรูจักทํางานในหนาที่ของตนใหสําเร็จลุลวง ไมกาว
กายงานในหนาที่ของคนอื่น เวนแตจะไดรับการขอรอง และเมื่อมอบหมายงานใหผูอ่ืนแลว ตองให
เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน ไมจองจับผิดผูอ่ืน 
  (3)  ชอบทําแตส่ิงที่ถูกที่ควร  ไมเปนมิจฉาทิฏฐิ ไมชอบเห็นผิดและไมชอบทําผิด 
ชอบแตส่ิงที่ถูกตองเสมอ 
  (4)  เมื่อถูกวากลาวตักเตือนโดยดียอยไมโกรธ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมถือ
ตัว อวดดีดื้อร้ัน เห็นวาผูที่ตักเตือนคือ ผูที่ช้ีขุมทรัพยให 
  (5)  ยอมรับรูระเบียบวินัย  ยอมรับกฎระเบียบที่จะพึงปฏิบัติตอกันในสังคมทั้งทาง
โลกและทางธรรม (ทวี  ภุมรินทร, 2532, หนา 16) 
 ผลของการคบบัณฑิต 
 คบบัณฑิต ดวยการพยายามถายทอดเอาคุณสมบัติและคุณธรรมจากผูที่เราคบเขามา    
ในตัวของเรา เพราะในตัวของบัณฑิตนี้มีธาตุธรรมะหลายอยางสมบูรณ เหมาะที่จะเปนอาหารแก
ชีวิตจิตใจของผูที่คบหาสมาคม หรือแมแตจะเพียงไดเขาใกลอยูใกล  การอยูรวมกับบัณฑิตเหมือน
อยูใกลบอน้ําที่สมบูรณเต็มเปยมดวยน้ําที่ใสสะอาด มีความชุมชื่น ทําใหจิตใจผองใสเกิดปญญา ตาง
จากการอยูใกลกับคนพาล เสมือนอยูใกลบอน้ํากลางทะเลทราย มีแตความแหงแลงทําใหจิตใจ   
เศราหมอง หดหู ขุนมัว ปราศจากปญญา ดังนั้น  การคบกับบัณฑิตจึงมงคลของชีวิต ซ่ึงผลของการ
คบบัณฑิตมี 6 ประการ ไดแก 
  (1)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมมีแตความดี หามีความชั่วเลวทรามมิได 
  (2)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมไดปญญา จะไดบุคคลอื่นหามิได  
  (3)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมไมโศกเศราในทามกลางคนโศกเศรา 
  (4)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมสงางามในทามกลางหมูญาติ 
  (5)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมไปสูสุคติโลกสวรรค 
  (6)  บุคคลพึงอยูรวมกับทานผูสงบ พึงทําความสนิทสนมชิดชอบกับทานผูสงบ รับ
ทําตามขอปฏิบัติของทานผูสงบแลว ยอมมีความสุขชั่วกาลนาน (สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ     
ธัมมธโร),  2526,  หนา  46) 
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 สรุปบัณฑิตเปนผูดําเนินชีวิตดวยปญญาคติ เปนผูรูจักใชปญญาสอดสองในเหตุผลไป
ดวยกัน บําเพ็ญประโยชนทั้งสอง มีความสุภาพเปนลักษณะวาจานิมิต มีกิริยาสุภาพเปนพฤติกรรมที่
ติดตอไมขาดสาย เปนผูไมมีภัย ไมเปนอุปสรรคตอบุคคลอื่นทั้งสิ้น เปนบุคคลที่นาเคารพเลื่อมใส 
ควรที่บุคคลจะเขาไปหาคบคาสมาคมดวย ทําใหชีวิตกาวหนาดําเนินชีวิตสะดวกราบรื่น ปลอดภัย 
ปราศจากอุบาทวและอุปสรรค ไมโศกเศราในทามกลางหมูคนผูโศกเศรา สงางามในทามกลางหมู
ญาติ มีความสุขตลอดกาล และหลุดพนจากความทุกขในวัฏฏะสงสาร นี้เปนสาระสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
 
 มงคลสูตรขอท่ี  3  ปูชา  จ  ปูชนียานํ  บูชาบุคคลท่ีควรบูชา 
 ความหมาย 
 บูชาตามหลักพระพุทธศาสนา มีหลักปฏิบัติที่ประกอบดวยเหตุดวยผล ซ่ึงผูประพฤติ
ปฏิบัติพึงใชปญญาพิจารณาเห็นได บูชาในมงคลขอนี้ หมายถึง การกระทํา 3 อยาง คือ 
  ปคคัณหะ  ไดแก การยกยอง 
  สักการะ   ไดแก การบูชาดวยส่ิงของ 
  สัมมานะ  ไดแก การนับถือ 
 การยกยอง บูชาดวยส่ิงของ และการยอมรับนับถือ ทั้ง 3 นี้เปนลักษณะของการบูชา 
สวนในอรรถกถา ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ทานกลาววา  การทําสักการะ การเคารพนบ
นอบและไหว ช่ือวา  การบูชา (มังคลัตถทีปนีแปล เลม 1, 2533,  หนา  81) 
 ปคคัณหะ การยกยองไดแก  การเชิดชูเทิดทูน สนับสนุนและสรรเสริญคนดี เชน การ
เลือกคนใหดํารงตําแหนง  การเลือกผูนําการเลือกผูแทน เปนตน ถือเปนลักษณะของการยกยอง 
เพราะผูที่เลือกเห็นความดีงามของเขา เทิดทูนเขา การปฏิบัติเชนนี้ จัดเปนการบูชา แบบปคคัณหะ 
คือ บูชาดวยการยกยองใหปรากฏ  หรือการสวดสรรเสริญคุณของพระศาสดา หรือพระผูเปนเจาใน
ศาสนาของตน จัดเปนการบูชาเชนเดียวกัน 
 สักการะ  การบูชาดวยส่ิงของ  ไดแก การแสดงการบูชาออกมาภายนอกโดยการบูชา
ดวยอามิสสิ่งของ เชน ธูปเทียน ดอกไม ของหอม โคมประทีป ขาวน้ํา ของใชประกอบการบูชา
เหลานี้ เรียกวา เครื่องสักการะ คือ เครื่องประกอบพิธีการ การที่เราเอาดอกไมธูปเทียน ขาวน้ําไป
บูชาพระพุทธรูป นั้นมิใชเราเอาสิ่งของเหลานั้นไปใหพระ แตเอาไปบูชาพระเพื่อจะชักจูงโนมนาว
ใจของเราใหเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของพระแลวมุงสูความดี จัดวาเปนการบูชาอีก
รูปแบบหนึ่ง 
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 สัมมานะ  การนับถือ  ไดแก การยอมรับนับถือดวยความจริงใจ ยอมรับเอามาเปนคติ 
เปนแบบอยางที่ดีงาม เปนที่ฝากกายถวายชีวิต เชน ศาสนิกชนยอมรับนับถือศาสดา และหลักยึด
เหนี่ยวในศาสนาของตน สวนชาวพุทธยอมรับนับถือพระรัตนตรัย ชาวคริสตยอมรับนับถือพระยะ
โฮวาและพระเยซู  การยอมรับนับถืออยางนี้เปนลักษณะของการบูชาแบบสัมมานะ (ทวี  ภุมรินทร, 
2532,  หนา  18-19) 
 หลักของการบูชา 
 หลักของการบูชามี 2 อยาง คือ 
  (1)  อามิสบูชา  คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาดวยวัตถุเครื่องลอใจ อาจจะดวยปจจัย 4  
มีอาหาร เครื่องนุงหม  เสนาสนะ และยารักษาโรค เปนตน ใหผูบูชาเกิดความโสมมนัส ทําใหผูรับ
เกิดความปติความอิ่มใจ ช่ือวาบูชาดวยอามิส หรือการบูชาดวยดอกไมของหอม ก็ถือวาเปน
สักการบูชา อาจจะเปนการบูชาพระรัตนตรัย  คุณพอแม  ครูอาจารย นี้ก็จัดเปนอามิสบูชา อีกวิธี
หนึ่งที่จัดเปนอามิสบูชา ดวยการระลึกถึงประเทศชาติ ยินดีเสียสละภาษีการคา ภาษีบํารุงทองที่  
ภาษีเงินได  ภาษีคาภาคหลวงปาไม เปนตน  เพื่อชวยบํารุงเกื้อกูลอุดหนุนประเทศชาติให
เจริญกาวหนา นี่ก็จัดเปนอามิสบูชาแกประเทศชาติ เมื่อประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา ก็ช่ือวา
เปนมงคลแกตนและคนอื่นทั่วประเทศ 
  (2)  ปฏิบัติบูชา  คือการบูชาดวยการปฏิบัติตามคําสั่งสอน ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ช่ือวาปฏิบัติบูชา ดังเชน บรรพชิตบําเพ็ญอุปชฌายวัตร อาจาริยวัตร ไมละเมิดบัญญัติแมแต
เพียงขอเล็กนอย สมาทานธุดงค เล้ียงชีวิตโดยธรรม คฤหัสถถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ รักษาศีล
ปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีล บําเพ็ญกุศลกรรมบถ 10 อยางนี้จัดเปนปฏิบัติบูชา (สมเด็จพระมหาวีร
วงศ (พิมพ  ธัมมธโร),  2526,  หนา   61-62) 
 บุคคลท่ีควรบูชา 
 การที่เราจะบูชาสิ่งใดและบุคคลใด จุดมุงหมายก็เพื่อความเจริญกาวหนาของชีวิต 
เหมือนกับเรารับประทานอาหาร จําเปนตองเลือกทานสิ่งที่เปนประโยชนไมเปนพิษเปนภัย  การ
บูชาก็เชนเดียวกันเราจะตองรูจักเลือกบูชาบุคคล และส่ิงที่ควรบูชา ถาไปบูชาบุคคลผิดหรือส่ิงที่ไม
ควรบูชาก็จะเปนอัปมงคลแกผูบูชาเอง  บุคคลที่ควรบูชา คนที่มีคุณงามความดี มีคุณคาแกการระลึก
ถึง และยึดเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามได  พอประมวลไดดังนี้ 
  (1)  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา และพระอริยสาวก ช่ือวาเปนปูชนียบุคคล 
เปนผูควรแกการบูชาตลอดไป เพราะเปนผูบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมอง จัดเปนอริยชนที่
เราควรบูชาอยางแทจริง 
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  (2)  พระสงฆ หมายถึง  สมมติสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอนแลว อบรมสั่งสอนให
ผูอ่ืนประพฤติดีปฏิบัติชอบตาม แมจะมิใชอริยสงฆ แตเมื่อมีคุณความดีอยูมาก เราก็บูชาความดีของ
ทาน 
  (3)  พระมหากษัตริยผูตั้งอยูในทศพิธราชธรรม เปนธรรมราชา จัดเปนบุคคลควร
บูชาของไพรฟาประชาชน 
  (4)  บิดามารดาและญาติผูใหญผูประพฤติธรรม เปนบัณฑิต ไมเปนคนพาล อยูใน
ฐานะเปนพรหมของบุตรหลาน จัดเปนปูชนียบุคคลของบุตรหลาน ควรแกการบูชาอยางยิ่ง 
  (5) พระอุปชฌาย ครู และอาจารย ผูมีความรูความสามารถและมีความประพฤติดี 
เปนนักปราชญ อยูในฐานะที่สูงเกินกวาศิษยจะคบหา จัดเปนปูชนียบุคคลของศิษย 
  (6)  ผูบังคับบัญชาที่มีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีพอที่ผูใตบังคับบัญชาจะ
แสดงออกซึ่งการบูชาได เชน ยกมือไหวไดอยางสนิทใจและเต็มใจ  จัดเปนผูควรบูชาของ
ผูใตบังคับบัญชาทั่วไป (ทวี  ภุมรินทร, 2532, หนา  20-21) 
 ประโยชนของการบูชาบุคคลท่ีควรบูชา 
 การเลือกบูชาบุคคลที่ควรบูชา พระพุทธเจาตรัสวาเปนอุดมมงคลอยางยิ่ง คือ ทําใหผู
บูชามีความสุขความเจริญกาวหนาในชีวิต พอประมวลไดดังนี้ 
  (1)  มีหลักดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เพราะเมื่อบุคคลบูชาคนดี บูชาความดีของผูที่ควร
บูชา จิตใจก็จะผองใส สงบเยือกเย็น และคิดอานไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะไดยกระดับจติไปผกูไว
กับคุณธรรมความดีของผูที่ควรบูชา แลวประพฤติปฏิบัติตามโดยยึดเอาคุณธรรมความดีเปนคติ
แบบอยางในการดําเนินชีวิต 
  (2)  กําจัดสิ่งอัปมงคลใหหมดไป การบูชาก็คือการยกยองสนับสนุน การยอมรับนับ
ถือ และการสักการะความดีงาม เมื่อบุคคลนอมรับเอาสิ่งที่ดีเขาในตน ขามาฝกอบรมจิตของตน ส่ิง
ช่ัวรายก็จะตั้งอยูไมได เปนการกําจัดสิ่งอัปมงคลออกไปจากตนเอง 
  (3)  การบูชาปองกันการหลงผิด คือเราตองรูจักตัวเองเสียกอน จะรับส่ิงใดเขามา
ปรับปรุงตัวตองเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหตัวดีขึ้น มิใชจะทําใหตัวเลวลง เชน ตัวเปนพุทธ 
บูชาพระรัตนตรัย แตไปเที่ยวปลนจี้คนอื่น อยางนี้เรียกวา คนหลงผิด ดังนั้น ถาบูชาพระพุทธเจา 
จะตองประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับคําสอนของพระองค จึงจะเรียกไดวา ไมหลงผิด 
  (4)  อบรมจิตใหประณีตขึ้น การบูชาเปนการยกระดับจิตใหสูงขึ้น ไมทํา พูดและคิด
ในสิ่งที่ต่ําทราม เพราะการบูชาผูที่ควรบูชา คือ การเอา “ความดี” ของผูนั้นเปนที่ตั้ง บูชาความดีของ
เขาแลวนอมเขามาอบรมจิตใจใหเจริญตาม (ทวี  ภุมรินทร,  2532,  หนา  21-22) 
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 มงคลสูตรขอท่ี  4  ปฏิรูปเทสวาโส  จ-การอยูในถิ่นท่ีเหมาะสม  
 การอยูในถิ่นที่เหมาะเปนเรื่องจําเปนมาก ถามนุษยหวังความเจริญกาวหนา จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองเลือกทําเลที่อยูอาศัย แมจะเลือกเกิดไมได แตเราสามารถเลือกสถานที่อยู  หรือสถานที่
ประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสมได 
 ความหมาย 
 การอยูในถิ่นที่เหมาะสม แปลมาจากคําวา  ปฏิรูปเทสวาส ประกอบดวย 3 คํา คือ ปฏิรูป 
แปลวา สมควร หรือเหมาะสม  เทส แปลวา ถ่ินที่อยู หรือประเทศ  วาส แปลวา การอยูหรืออาศัยอยู
ในถ่ินที่อยูอาศัยที่เรียกวา  เหมาะสม มีลักษณะสําคัญอยู 4 ประการ คือ 
  (1)  อาวาสเปนที่สบาย  คือ  ที่อยูอาศัยมีสภาพทางภูมิศาสตรดี เหมาะแกการอยู
อาศัยและประกอบอาชีพ เชน ถาเปนบานก็ตองอยูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี มีตนไมรมร่ืน น้ําไฟ
สะดวก อากาศถายเท ปราศจากมลพิษตาง ๆ เปนตน 
  (2)  อาหารเปนที่สบาย  คือ  เปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ สามารถจัดหาอาหาร
การกินไดสะดวก เชน บริเวณที่มีการเกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เปนตน 
  (3)  บุคคลเปนที่สบาย  คือ  ผูที่อยูในบริเวณนั้นปรกอบดวยนักปราชญราชบัณฑิต 
คนดีมีศีลธรรม มีวินัย ใฝหาความเจริญกาวหนา ปราศจากโจรผูราย และแหลงอบายมุข เปนตน 
  (4)  ธรรมเปนที่สบาย  คือ  อยูในบริเวณที่ไมไกลจากวัดและสถานศึกษา มีโอกาส
ไดทําบุญทําทาน ฟงธรรม ฝกสมาธิ และศึกษาวิชาการตาง ๆ ไดสะดวก (ทวี  ภุมรินทร, 2532,  หนา  
26) 
 ในมังคลัตถทีปนี ไดกลาวไววา  บริษัท 4 ยอมเที่ยวไป บุญกิริยาวัตถุมีทาน เปนตน ยอม
เปนไป คําสอนของพระศาสดามีองค 9 ยอมรุงเรืองในถิ่นใด ถ่ินนั้นชื่อวา ถ่ินที่เหมาะสม การอาศัย
ในถิ่นที่เหมาะสมนั้น ถือเปนมงคล เพราะเปนปจจัยแหงการทําบุญของสัตวทั้งหลาย ดังเชนการอยู
ในประเทศไทยเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาบุคคลยอมไดบําเพ็ญบุกิริยาวัตถุ 10 ประการ ไดแก 
  (1)  บําเพ็ญทานการใหปนสิ่งของแกผูควรใหปน สําเร็จเปนบุญเรียกวาทานมัย 
  (2)  บําเพ็ญทานรักษาศีลดวยกาย วาจาใจ ไมละเมิดขอหาม ทําตามขออนุญาต 
สําเร็จเปนบุญเรียกวา สีลมัย 
  (3)  รวมใจเขาสูหองสงบและหยั่งรูเหตุผลของสิ่งทั้งปวงชัดแจง สําเร็จเปนบุญ 
เรียกวา ภาวนามัย 
  (4)  ประพฤติถอมตนตอผูใหญ หรือผูเจริญดวยชาติวัยและคุณวุฒิ สําเร็จเปนบุญ 
เรียกวา อปจายนมัย 
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  (5)  ตั้งใจชวยขวนขวายในกิจที่ชอบของกันและกัน สําเร็จเปนบุญ เรียกวา เวย
ยาวัจจมัย 
  (6)  ตั้งใจอุทิศกุศลที่ตนไดบําเพ็ญมาแลวใหแกผูอ่ืน สําเร็จเปนบุญ เรียกวา ปตติ
ทานมัย 
  ( 7)   พลอยยินดี ในกุศลที่ ผู อื่ นไดบํ า เพ็ญมาแล ว  สํ า เร็ จ เปนบุญ  เ รี ยกว า 
ปตตานุโมทนามัย 
  (8)  ตั้งใจฟงคําสั่งสอนของผูรู แลวนําไปปฏิบัติตาม สําเร็จเปนบุญ เรียกวา ธรรม
สวนมัย 
  (9)  ตั้งใจชี้แจงคําส่ังสอนของผูรูแกผูอ่ืน สําเร็จเปนบุญ เรียกวา ธรรมเทสนามัย 
  (10)  ควบคุมความเห็นใหตรงตามเปาหมาย สําเร็จเปนบุญ เรียกวา ทิฏุชุกรรม  
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธัมมธโร,  2526 หนา  66) 
 ลักษณะถิ่นท่ีเหมาะสม 
 ลักษณะถิ่นที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยกับตนมี 5 ประการ ไดแก 
  (1)  ถ่ินที่อยูเปนศูนยกลาง ถ่ินเปนที่รวมระเบียบแบบแผน ลัทธิประเพณี ศีลธรรม 
วัฒนธรรม และเปนที่มารวมกันของประชาชนในถิ่นจากทิศทั้ง 4 เมื่อคนหมูมากมารวมกันยอมจะ
เกิดพฤติกรรมตางๆ เชน การแยงอาหารการกิน ที่อยูอาศัย แยงอํานาจวาสนากันมีประสบการณ
ส่ิงแวดลอมทั้งดีและไมดี คนฉลาดสามารถปรับตัวใหเปนคนดีและทําดี สวนคนโงมักลืมตัวปรับตวั
ไมไดก็กลายเปนคนชั่วและทําแตช่ัว 
  (2)  ถ่ินที่มีการอาชีพสะดวก เปนที่ทําเลทํามาหาเลี้ยงชีพไดงาย  ชวยใหผูอยูคิดตั้ง
เนื้อตั้งตัวไดเอง ไมมุงตอการค้ําจุนของคนอื่นถายเดียว มีบานเรือนเปนของตัวเอง มีที่ดินเปนของ
ตัวเองสรางการอาชีพเปนหลักฐานมั่นคง ทําใหตนและครอบครัวไดอยูดีกินดี มีหนามีตาเปนเกียรติยศ 
  (3)  ถ่ินที่มีการศึกษาสะดวก เปนที่มีระบบการศึกษาเปดโอกาสใหผูอยูศึกษาไดงาย  
การศึกษาเปนเครื่องสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ทําใหคนฉลาดรูจักคิดหา
เหตุผลทําใหเขาใจในสิ่งตางๆ  ซ่ึงอยูรอบ ๆ  ตัวและสามารถประกอบสรรพกิจไดดี ซ่ึงจะทําใหเกิด
ประโยชนแกตนและประเทศชาติดวย 
  (4)  ถ่ินที่มีศาสนาประกาศสัจธรรม เปนถ่ินที่มีศาสนาสอนใหละโทษ สอนให
อบรมคุณความดี และสอนใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด อันเปนหลักประพฤติดีปฏิบัติชอบของ
คนทั่วไป ศาสนาเปนมูลฐานแหงการศึกษา สอนคนใหเฉลียวฉลาด รูจักคิดชอบ ทําชอบ ไมเอารัด
เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เปนตน 
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  (5)  ถ่ินที่มีคนทรงศีลทรงธรรมทรงวิทยาคุณมาก  เปนถ่ินที่มีนักปฏิบัติทรงศีลทรง
ธรรมมีใจสูงมุงใหเปนคุณประโยชนแกตนและเพื่อนมนุษย มีการปฏิบัติตามเหตุตามผล มี
สติปญญาแนบไปดวยการทํา การคิด มีศีลธรรม ทําดีทั้งกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปน
ตัวอยางที่ดีและสามารถแนะนําสั่งสอนคนทั่วไปใหรูจักดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายได (สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ (พิมพ  ธัมมธโร), 2526,  หนา  72-78) 
 ลักษณะถิ่นที่เหมาะสมในทางธรรมมีอยู 2 ประเภท คือ 
  (1)  ถ่ินที่เหมาะสมภายนอก เปนถ่ินที่มวลชนตั้งภูมิลําเนาเปนที่อยูอาศัย เมื่อผูอยูใน
ถ่ินนั้นไมนิ่งนอนใจ เรงรัดพัฒนาชีวิตใหมีหลักฐานมั่งคั่ง สมบูรณดวยทรัพยสินและคุณความดี ก็
จะเปนมงคลคูควรแกถ่ินที่อยูอาศัย  แตถาตัวเองประพฤติไมดี ประพฤติเลวทราม แมจะไดอยูในถิ่น
ที่เหมาะสม ก็จะพลอยทําใหถ่ินที่อยูนั้นเกิดอัปมงคลไปดวย เพราะถ่ินจะไดช่ือวาดี อยูที่คนในถิ่น
นั้นเปนคนดี ถาคนในถิ่นเปนคนเลวแลว ถ่ินนั้นก็จะดีไมได 
  (2)  ถ่ินที่เหมาะสมภายใน เปนอัตภาพมนุษยที่สมประกอบดวยอวัยวะสมบูรณทุก
สวน อัตภาพมนุษยที่สมประกอบนี่เอง ช่ือวา ถ่ินที่อยูเหมาะสมภายใน  และจัดเปนมงคลอยูในตัว 
คนผูไดอัตภาพมนุษยที่สมประกอบแลว เรงสรางตนใหเปนคนดีมีหลักฐานมั่นคง ดังปรากฏเห็นอยู
ในปจจุบัน คือเปนเศรษฐีก็มี เปนนักปราชญก็มี ก็ลวนแตอาศัยอัตภาพมนุษยนี้ทั้งนั้น  
 การอยูในถ่ินที่เหมาะสม เปนลักษณะเอื้อตอการอยูในถ่ินที่เหมาะสม มีมิตรสหายที่ดี 
เปนกลุมคนที่มีน้ําใจไมตรีตอกัน ถือเปนมงคลแกชีวิต เปนปจจัยใหผูอยูไดตั้งตนเปนหลักฐานทั้ง
ในทางโลกและทางธรรม ทําใหชีวิตพบแตความเจริญรุงเรือง 
 แนวทางเลือกอยูในถิ่นท่ีเหมาะสม 
  (1)  ตองเลือกการอยูในถิ่นที่เหมาะสม วิธีเลือกใหยึดหลักความเจริญของคนเปน
เกณฑ โดยเนนคุณธรรมและบุคคลเปนที่สบาย แมอาหารและอาวาสจะไมเปนที่สบาย ก็สามารถจะ
ปรับปรุงแกไขไดในโอกาสตอไป 
  (2)  ตองทําที่การอยูในถิ่นที่เหมาะสม ใครจะอยูที่ใดก็ตามก็ตองพยายามปรับปรุงที่
นั้นใหเปนที่ควรอยู เพราะความจริงมีอยูวา สถานที่ใดจะเปนการอยูในถ่ินที่เหมาะสม หรือไมสาํคญั
อยูที่คน ถาคนไมดีที่อยูก็พลอยเปนอัปมงคลไปดวย แตถาเปนคนดี มีคุณธรรม มีความเคารพซึ่งกัน
และกัน เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี เทากับวาไดทําใหถ่ินที่อยูมีธรรมะและบุคคลเปนที่สบาย
ตอจากนั้นก็สามารถปรับปรุงอาวาสและอาหารใหเปนที่สบายไดโดยมีคนดีมีศีลธรรมเปนพื้นฐาน
สําคัญรองรับ ช่ือวา  ไดทําที่อยูในถิ่นที่เหมาะสม 
 ดังนั้น  เราทุกคนชอบมงคล และทุกคนเกลียดอัปมงคล เมื่อไดอยูในถิ่นเหมาะสมทั้ง
ภายในและภายนอกแลว จึงควรประพฤติคุณธรรม คือ ทําดี พูดดี คิดดี ใหคูควรแกถ่ินเหมาะสม 
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อยาประพฤติบาปกรรม คือ ทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว อันจะกอใหเกิดอัปมงคลขึ้นในตนเองได  อยูในถิ่น
ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกนี้ จะเจริญกาวหนา จะดวยพัฒนาหรือลาหลัง ยอมอยูที่ตัวบุคคล
เปนสําคัญ ถาผูอยูเปนคนดีและปรับปรุงที่อยูใหดีเปนที่ควรอยู ก็เปนมงคลแกผูอยู ถาผูอยูไม
ปรับปรุงหรือทําไมดี ก็เปนอัปมงคลแกตัวเอง  
 (4)  ประโยชนการอยูในถิ่นท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 
ทําใหไดรับความสุขกายสบายใจ 
  (4.1)  ทําใหไดรับความเจริญกาวหนาทั้งทางธรรมและทางโลก 
  (4.2)  ทําใหมีโอกาสฝกพัฒนาจิต ทําเพ็ญทาน รักษาศีล เจรญิภาวนาไดงาย 
  (4.3)  ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิแกตน 
  (4.4)  ทําใหเขาถึงที่พึ่งไดงาย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนประโยชนแก
ตน 
  (4.5)  ทําใหมีโอกาสเลื่อนขั้นตัวเองทางจิตใจใหสูงขึ้น 
  (4.6)  ทําใหไมเปนผูตั้งตนอยูในความประมาทของชีวิต 
  (4.7)  ทําใหเปนผูไดใกลชิดกับพระนิพพาน (สุวิทย  คงทอง,  2537,  หนา  10) 
 สรุปมงคลสูตรกลุมที่หนึ่ง สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตทั้ง 4 
ประการ ไดแก การไมคบคนพาล  การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  และการอยูในถ่ินที่
เหมาะสม เปนเหตุใหถึงความเจริญกาวหนาในชีวิตการงาน เพราะคุณธรรมทั้ง 4 ประการ ชวย
ฝกอบรมใหบุคคลมีพื้นฐานของความเปนคนดี มีส่ิงแวดลอมที่ดี การไมคบคนพาลเปนการปองกัน
ไมใหนิสัยที่ไมดี ความผิดทั้งหลายจากคนพาล เขามามีอิทธิพลในตัวเรา และปองกันอันตรายตาง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของคนพาล  และเมื่อละจากคนพาลไดแลว การคบหาสมาคมกับบัณฑิต
ก็จะไดถายทอดเอานิสัยที่ดีงามและคุณธรรมตาง ๆ ของคนดีมาสูจิตใจและเพื่อประคับประคอง
นิสัยที่ดีในตัวเราใหมีอยูตลอดไป สวนการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เปนการฝกอบรมใหเกิดความออน
นอมถอมตน เปนการปรับตนใหกับสังคมประเทศ ทําใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตยิ่งขึ้น 

 
แนวคิดที่เกี่ยวกับสังคม  ธรรมชาติแวดลอม  และวัฒนธรรม 
 
 พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับสังคมไทยมาอยางแนนแฟน จึงไมสามารถแยกออก
จากกันได การที่สังคมไทยใหความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เพราะเห็นวาหลักคําสอนสามารถ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จะเห็นไดจากขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย ลวนมา
จากรากฐานสังคมพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน ซ่ึงสาระการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานชีวิต
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ตามหลักมงคลสูตรชวยใหสังคมไทยอยูดวยกันอยางมีความสุข ไมมีการแบงเชื้อชาติศาสนา ให
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย เปนสังคมที่มี
คานิยมที่ดีงาม และเปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต 
 สาระสําคัญของพระพุทธศาสนา คือการนําเอาความรูในธรรมชาติและกฎเกณฑ
ธรรมชาติมาใชประโยชน เพื่อสนองความตองการของมนุษย เพราะมนุษยสามารถพัฒนาไดโดยไม
ตองพึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และเรียนรูจักสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ การไมคบคนพาล  คบ
บัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชา และอยูในถิ่นที่เหมาะสม ซ่ึงสาระสิ่งแวดลอมของกระบวนการพัฒนา
สังคมเพื่อใหเกิดการพึ่งพากันไดเร่ิมที่ตัวบุคคล 3 ดานไดแก 
 1.  พฤติกรรมตองสัมพันธกับอินทรีย การพัฒนาตองอาศัยตา หู จมูก ล้ิน กาย เกิดการ
เรียนรูจากสื่อภายนอกเขามาหาตัวเรา เราตองเคลื่อนไหวตามสิ่งแวดลอมเหลานั้น เชน รูจัก
สอบถาม รูจักปรึกษา รูจักพูด โดยเริ่มตั้งแตการตั้งคําถาม ถาถามไมเปนตั้งปญหาไมเปนทําใหเขา
เกลียด เฉพาะนั้นตองพัฒนาพฤติกรรมใหมีความสัมพันธกันกับความคิดของคนอื่น  
 2.  พฤติกรรมตองสัมพันธกับจิตใจ เพราะพฤติกรรมเปนเครื่องมือสนองความตองการ
ของจิตใจ จิตใจอยากไดโนนอยากไดนี่ อยากเห็นโนนเห็นนี่ หรือเกลียดชังอยากหนีอยากทําลายไป
ใหพนปญหานั้น อาศัยพฤติกรรมเปนผูกระทําเกิดผลสําเร็จ  
 3.  พฤติกรรมตองสัมพันธกับปญญา เพราะปญญาเปนตัวควบคุม กํากับ ขยายขอบเขต 
และปลดปลอยพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมจะทําอะไรลงไป ก็ไดแคปญญารูเทาทัน ถาไมรูเทาทัน
จิตใจ พฤติกรรมก็เดินหนาตอไป ตามการควบคุมพฤติกรรม อีกวิธีหนึ่ง ปญญาก็ตองอาศัยจิตใจ 
เชน จิตใจตองเขมแข็งอดทน มีความเพียรพยายาม แนวแนมั่นคง มีสติมีสมาธิ ถาจิตใจเกียจคราน
ทอถอยตอปญหา ความคิดก็ไมกาวหนา ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาใจสู เขมแข็งเดินหนาตอไป ปญญา
ก็พัฒนาตามไปดวย (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543  ก,  หนา  63-65) จะเห็นไดวา สาระ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต จะตองพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในบุคคลกอน จึงเกิดการ
ขับเคลื่อนไปดวยกันเปนระบบแหงกระบวนการ ที่อาศัยซ่ึงกันและกัน คือ พัฒนาพฤติกรรมทาง
อินทรีย   พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาตามลําดับ 
 1.  แนวคิดท่ีเก่ียวกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม 
  ความขัดแยงทางสังคมมักเกิดขึ้นอยูเปนประจํา คือสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปน
พื้นฐานของชีวิตทางตะวันตก มองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติวาเปนศัตรู จึงพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม จากแนวคิดพิชิตธรรมชาติของตะวันตกนี้ ไดเปนเหตุผลใหฝร่ังหาทางแกไข
รวมทั้งหันมาสํารวจและแสวงหาแนวคิดตะวันออกที่มุงศึกษาสิ่งแวดลอมภายในกอน ซ่ึง
แนวความคิดพิชิตธรรมชาติเปนเบื้องหลังอารยธรรมปจจุบัน กําลังเฟองฟูเต็มใบในยุคอุตสาหกรรม 
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ที่มนุษยแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐอุปกรณเทคโนโลยี แลวพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ ดวยความมุงมั่นพัฒนาสนองลัทธิบริโภคนิยมมากที่สุด คือความสุข
ของสังคม (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543  ก,  หนา   88) 
  สวนแนวคิดของตะวันออกมีความเชื่อเร่ืองมโนธรรมมีความสําคัญที่สุด เปน
ตัวกําหนดสิ่งแวดลอมทางสังคมของชีวิต การสรางจิตสํานึกคนใหรูจักรักธรรมชาติส่ิงแวดลอม คน
ใดทําลายธรรมชาติส่ิงแวดลอมถือเปนคนพาล คนใดรูจักรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอมถือเปนวีรบุรุษ
ไดรับการยกยองจากสังคม เชน ดาบวิชัย นายตํารวจผูปลูกปาไมเปนแสนๆ ตน ใหประชาชนชาว
จังหวัดศีรษะเกษ ไดเก็บผลมาบริโภคเลี้ยงชีพ เปนตน  นี้เปนลักษณะของบัณฑิตผูสรางสิ่งแวดลอม
ทางสังคมมองเห็นคุณคาของชีวิต 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 
  จําเปนอยางยิ่ง จะตองสรางสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมใหเปนเครื่องมือดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไดอยางเหมาะสม วัฒนธรรมจึงมีหนาที่ ดังนี้ 
   (1)  วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบสถาบัน เพราะสถาบันเปนระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เปนระบบเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกและเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในสังคม 
   (2)  วัฒนธรรมทําหนาที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ใหเหมาะสมกับ
บทบาทและสัมพันธกับสถานการณหรือเหตุการณ  
   (3)  วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของบุคคลในสังคม และการที่มนุษยมี
วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมานั้นยอมเปนการกําหนด
คานิยมตอส่ิงตาง ๆ ที่มนุษยไดแสดงออกอยางเหมาะสมถูกตองเพียงใด 
   (4)  วัฒนธรรมเปนแนวทางสําหรับมนุษยใชในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนอยางดี ใน
การถายทอดความรู เพื่อใชในการสรางบุคลิกภาพแกสมาชิกใหมของสังคม เพื่อจะไดประพฤติ
ปฏิบัติตนไดอยาง ถูกตองตามที่สังคมตองการ 
   (5)  วัฒนธรรมทําหนาที่เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ เพื่อสรางความเขาใจ
ระหวางมนุษยดวยกัน ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนาการสื่อสาร โดยใชภาษาเขียนและสื่อประเภท
ตางๆ เชน โทรเลข โทรศัพท เปนตน ในการสื่อความหมายซึ่งกันและกันแทน 
   (6)  วัฒนธรรมเปนวิธีควบคุมสังคม โดยการสรางกฎเกณฑ ระเบียบ ขอหาม และ
จารีตประเพณีตาง ๆ มาควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
   (7)  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ชวยกําหนดเปาหมายชีวิตของบุคคลใหดําเนินไปดวยดี  
(สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2536, หนา 11-12) 
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  สาระสําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
ตามหลักมงคลสูตรมี 7 ประการ ไดแก 
   (1)  การพัฒนาอายุ ไดแก เกิดพัฒนาสุขภาพอนามัย ทําใหเรามีอายุยืนยาว มีการ
ตรวจสอบสุขภาพรางกายตนเอง ถาพบสิ่งทําลายบั่นถอนชีวิตใหเลิกเสีย หรือปรับปรุงเสียใหม ดวย
การงดเวนจากอบายมุข ถือเปนการพัฒนาอายุวัฒนา 
   (2) การพัฒนาทรัพย ไดแกการทําตัวตนใหมั่นคง มีทรัพยสมบัติเปนของตนเอง 
สํารวจดูอาชีพการงาน มีรายไดรายจายเพียงพอกันหรือไม เมื่อเห็นรายจายมาก็หาทางแกไข มีอาชีพ
เปนหลักแหลง รูจักเก็บสะสม ดวยความขยันมั่นเพียรถือเปนการพัฒนาธนวัฒนา 
   (3) การพัฒนามิ่งขวัญกําลังใจ ไดแก การพัฒนาทางดานจิตใจตามหลักศาสนา หา
ความเจริญใหจิตใจ สํารวจพฤติกรรมตน ถาสํารวจเห็นตนเองลุมหลงไมเขาเรื่องไรสาระก็เลิกเสีย 
จะไดไมเสียเวลากับสิ่งไรสาระนั้น หันมาถือมั่นจะทําความดี จะชวยใหมีกําลังใจดีมั่นคงกลาหาญ
ยิ่งขึ้น ถือเปนการพัฒนาสิริ  
   (4)  การพัฒนาความดีเดนหรือยศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหนงหนาที่การงาน จะตอง
พัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก 
    -  เกียรติยศ หมายถึง ช่ือเสียงในทางดีเดนมีผูนิยมนับถือ 
    -  บริวารยศ หมายถึง มีเพื่อนฝูงพรอมหนา 
    -  อิสริยยศ หมายถึง ความมีอิสรภาพในชีวิตของตน 
   การพัฒนายศถาบรรดาศักดิ์ตองสํารวจดูศักยภาพของตนมีความเหมาะสมกับ
ตําแหนง หรือสถานที่หรือไม ถาไมเหมาะสมตองเรงรีบพัฒนาตน เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม เปนที่ยอมรับของชุมชน ถือเปนการพัฒนายศวัฒนา 
   (5)  การพัฒนากําลัง จะตองมีกําลังใจในตนเอง ทําใหงานสํารวจ พลังสําคัญคือ
พลังแหงความรูความสามารถเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยูในสังคม ถาความรูความสามารถมีนอย
จะตองหมั่นฝกฝนพัฒนาตน เพื่อใหเกิดกําลังตอสูปญหาอุปสรรคได ถือเปนการพัฒนาพลวัฒนา 
   (6)  การพัฒนาผิวพรรณและความสะอาดโดยตรง เพื่อปรับปรุงส่ิงที่มองเห็นดวย
ตา(รูปธรรม) เริ่มตั้งแตการชําระรางกาย ตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวด แตงตัว ตลอดทั้งการพัฒนา
กิริยามารยาทดวยการพูดจา การแสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกสังคม ถือ
เปนการพัฒนาใหวัฒนา 
   (7)  การพัฒนาความสุข เร่ิมที่การพัฒนาความสะดวกสบายใหแกตนเองในการอยู
อาศัยในชุมชน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตามฐานะทางสังคม จัดที่อยูอาศัยใหเรียบรอย วาง
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ส่ิงของเครื่องใชใหเรียบรอย ถาสิ่งใดไมเรียบรอยก็หมั่นเก็บเสียใหเปนสิ่งที่นาอยู จึงไดช่ือวาสุข
วัฒนา (พิสิฐ  เจริญสุข,  2541,  หนา  42-45) 
  ดังนั้นการพัฒนาทั้ง 7 ประการ เกิดความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมไทย ทํา
ใหบุคคลรูจักวิธีการเลือกคบคนวา คนประเภทใดเปนคนพาล คนประเภทใดเปนบัณฑิต ควรจะยก
ยองคนที่เปนบัณฑิตใหปรากฏในทามกลาง เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทําความดี รูจักเลือกถ่ินที่
อยูใหเหมาะสมกับจริตของตน ถือเปนการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
 3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  2549,  หนา  11) 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเปนผูพระราชทานแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พระราชทานไว
เมื่อป พ.ศ. 2517  สรุปแนวคิดประกอบดวยสวนสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ 
   1.  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนเศรษฐกิจที่เนนความคุมคาใน
การลงทุน เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได และดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยไมตองเบียดเบียนผูอ่ืน 
หรือเนนการบริหารจัดการอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   2.  เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาเปนระดับชั้น  โดยเริ่มจากเศรษฐกิจแบบพื้นฐาน  
แลวพัฒนาเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 
   เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน  คือความพอมีพอกิน  เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนาคือ  การทําใหสวนรวมไดประโยชน  และพัฒนาชุมชนและสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน 
   3.  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความพอเพียง” ไดแกใหสามารถดําเนินงาน
ได ซ่ึงหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผล 
   4.  การดําเนินงานตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ตองอาศัยความสามัคคี 
ความรวมมือ ความขยัน อดทน และความปรารถนาดีตอกัน ดังพระราชดํารัสเมื่อ 4 ธันวาคม 2543 
    “...ประเทศจะอยูไดเพราะวาปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพ น้ําไมทวมและ
ประหยัด ทั้งหมดนี้ พูดอยางนี้ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีก 
แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economy ก็หมายความวาประหยัดแตไมใชขี้เหนียว ทําอะไร
ดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมีความสุข 
จะเปนพอเพียง...” 
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   5.  ใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเศษ 1 สวน 4 ของการดํารงชีวิตเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดและมีความสุข ดังพระราชดํารัส 4 ธันวาคม 2540 
  “ที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการคา การบริโภค การผลิตและการขายนี้ ก็นึกวาทาน
ทั้งหลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณ ตั้งแตคนที่มีเงินนอยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก ลวนเดือดรอน 
แตถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับไปเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมแตคร่ึงก็
ไมตอง อาจจะสักเศษหนึ่งสวนส่ีก็จะสามารถอยูได การแกไขอาจจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ 
โดยมากคนใจรอน เพราะเดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขได” 
  แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรากฏชัดเจน
ในพระราชจริยาวัตรของพระองค ทรงใชส่ิงของสวนพระองคโดยไมมีสวนเหลือ ทรงเนนการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในโครงการสวนพระองค และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทุกโครงการ เพื่อมิใหมีสิ่งใดเสียไปโดยเปลาประโยชน หรือถูกใชโดยไมคุมคา  
(สุภาพร  มากแจง,  2549, หนา 12-15) 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติใหเปนแบบอยางแกพสกนิกรดังเชนการ
บริหารจัดการโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาดําเนินการโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงครบ
วงจรตัวอยางจากโครงการเลี้ยงโคนมโดยศึกษาเพื่อปรับปรุงพันธุใหเหมาะสมกับภูมิภาคของ
ประเทศไทยคัดพอพันธุเพศผูสําหรับพระราชทานใหประชาชนเพื่อเปนวัวพันธุ  สวนแมโคที่คัด
ออกใหแกผูสนใจหัดรีดนมโค  แลวจึงมีโครงการตาง ๆ เปนผลสืบเนื่องตามมาตามลําดับ  ไดแก
โครงการนมสดพาสเจอรไรซ, นมผง, นมเม็ด, โยเกิรตรสผลไมรวมไดจากเศษผลไมจากการผลิต
ผลไมกระปอง, เนยแข็ง, นมขนหวาน  ผลพลอยไดจากการผลิตนมก็ผลิตน้ําดื่มจากการควบแนน
จากชุดระเหยนม ไดแกสชีวภาพ (มูลสัตว) ผลพลอยไดจากแกสชีวภาพนําน้ํากากมูลหมักมา
เพาะเลี้ยงสาหรายเกลียวทองผลิตสาหรายเกลียวทองเปนอาหารเสริมที่ใหโปรตีนสูง  เปนตน 
 4.  แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมวา  ส่ิงแวดลอม  คือ  ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษย  ทั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต  รวมทั้งที่เปนรูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได)  และนามธรรม (ตัวอยางเชน  
วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุน ซ่ึง
กันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสราง  หรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเล่ียง
มิได  ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ 
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  ส่ิงแวดลอมแบงออกเปนลักษณะกวางๆ ได 2 กลุมใหญๆ คือ 
   (1)  ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) หมายถึงทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไดแก 
    -  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) เชน ดิน หิน น้ําตก ถํ้า 
ทะเล ชายหาด ภูเขา อากาศ แสงแดด เสียง รังสี ความรอน ฯลฯ 
    -  ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ (biological environment) เชน มนุษย ปาไม สัตวปา 
ทุงหญา  ปะการัง ฯลฯ   
   (2)  ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (man-made environment) เปนสิ่งแวดลอมที่
ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แตมีมนุษยเปนผูสรางขึ้นมา  
    -  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (physical  feature  environment) เปนสิ่งแวดลอมที่
เปนรูปธรรม  สามารถมองเห็นไดดวยตาและจับตองสัมผัสได โดยมนุษยใชศิลปะความรู
ความสามารถสรางสรรคขึ้นมา เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารบานเรือน โรงงาน สวนสนุก  
ถนนรถ  เครื่องบิน  เครื่องใชไฟฟา  คอมพิวเตอร ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพ   
    -  ส่ิงแวดลอมทางสังคม (abstract or  social  environment) เปนสิ่งแวดลอมที่
เปนนามธรรม  ไมสามารถจับตองได  มนุษยสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมขึ้นมาเพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบในการอยูรวมกันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม เชน วัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนา  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ (พิเชษฐ  เดชผิว,  ปยบุตร  หลอไกรเลิศ,  2548,  หนา  35-38) 
  ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ (2548, หนา 12) ไดกลาวถึงส่ิงแวดลอมที่มีผลตอความ
เปนอยูหรือการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ดังนี้ 
   (1)  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพหรือส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต  มีความสําคัญตอ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมนั้น  เชน  น้ํา  ใชในการบริโภคและเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา  
อากาศ  ใชในการหายใจของมนุษยและสัตว  ดิน  เปนแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตบนบก  แสงแดด  ให
ความรอน  และชวยในการสังเคราะหแสงของพืช 
   (2)  ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  จะชวยปรับใหส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของมันได  เชน  ปาที่มีความอุดมสมบูรณ  จะมีสัตวปาเขามาอาศัยอยู
หลากหลายชนิด  เพราะสัตวมีที่อยูอาศัยมีอาหารการกินอยางสมบูรณ 
   (3)  ส่ิงมีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม  เชน  มีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม  เชน  ตนกระบองเพชรในทะเลทรายจะลดรูปใบเปนหนามเพื่อลดการคายน้ํา 
   (4)  ส่ิงแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําของสิ่งมี ชีวิตที่อยู ใน
ส่ิงแวดลอมนั้น  เชน  เมื่อสัตวกินพืชมีจํานวนมาก  พืชจะถูกกินจนลดจํานวนลง  อาหารและที่อยู
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อาศัยจะขาดแคลน  เกิดการแกงแยงอาหารและที่อยูอาศัย  ทําใหสัตวบางสวนตายหรือยายถ่ินไป  
เมื่อผูบริโภคเหลือนอยลงระบบนิเวศก็จะกลับเขาสูภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง 
   (5)  ส่ิงแวดลอมจะกําหนดรูปแบบความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูใน
ส่ิงแวดลอม  ในแงของการถายทอดพลังงาน ระหวางผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลาย ในแงของการอยู
รวมกัน เกื้อกูลกัน หรือเบียดเบียนกัน 
 5.  บทบาทของมนุษยตอสิ่งแวดลอม 
  ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอมนุษย แตขณะเดียวกันมนุษยก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวใหดีขึ้นหรือเลวลงได พฤติกรรมของมนุษยจึงมีอิทธิพลอยางมากตอการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมของมนุษยนี้มีทั้งที่มองเห็นไดและไมสามารถมองเห็นไดดังนี้ 
   (1)  พฤติกรรมของมนุษยที่มองเห็นได เปนพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการ
ประกอบสิ่งของ ไดแก การสรางบาน สรางถนน ทําสะพาน พฤติกรรมที่แสดงออกเหลานี้ตองใช
วัสดุที่หาไดจากสิ่งแวดลอม เชน หิน ดิน ไม พฤติกรรมขอนี้จึงมีความเกี่ยวของสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมมาก 
   (2)  พฤติกรรมที่ไมสามารถเห็นไดดวยตา เปนลักษณะทางนามธรรม เชน คนที่ไร
ระเบียบวินัย เห็นแกตัว ไมชอบรักษาความสะอาด จะทําใหส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวไมนาอยู ชุมชน
เกิดความเสื่อมโทรม  สกปรกรกรุงรัง 
  บทบาทของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอมในระยะแรกนั้น มนุษยจะคอยๆ ปรับตัวใหเขา
กับธรรมชาติ ตอมามนุษยรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติ แตเปนแบบคอยเปนคอยไป ตาม
วิวัฒนาการของความรูความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขนาดของสังคม 
  การใชประโยชนจากธรรมชาติมีหลายรูปแบบ  เชน ใชดินในการเพาะปลูก ใชไมใน
ปามาสรางบานเรือน  และทําเครื่องใชประเภทตางๆ  นอกจากมนุษยจะไดประโยชนจากธรรมชาติ
แลว  มนุษยก็ยังทําลายทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมและทําใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม
อีกดวย  (ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ,  2548,  หนา  16-17)   
  ชุติมา   สัจจานันท  (2546, หนา  158-159) กลาวไวในชุดวิชาทักษะชีวิตวา  
ส่ิงแวดลอม  ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น และชุมชน ถือเปนแหลงการเรียนรูที่
สําคัญ   ชวยใหเกิดการเรียนรูแบบซึมซับและสะสมประสบการณ  การเผชิญสถานการณ  
การปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  ทั้งส่ิงแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน วิถีชุมชน และสังคม 
การเรียนรูกาวขามจากหองเรียนสูชุมชนและสิ่งแวดลอมเปนการขยายพรมแดนแหงความรูและการ
เรียนรูโดยไมจบสิ้น 
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  ส่ิงแวดลอมและชุมชนรวมถึงสังคมเปนพื้นฐานทางปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรมของคนในสังคม  ดังนั้นการสรางสิ่งแวดลอมและชุมชนที่เอ้ืออํานวยการเรียนรูและการ
สรางสังคมคุณธรรมจึงมีความจําเปนยิ่ง  เพื่อสงเสริมใหบุคคลเกิดการใฝหาความรู  และการเรียนรู
โดยการคิด  วิเคราะห  และลงมือปฏิบัติ  เกิดการบูรณาการเรียนรูรอบดาน  อันนําไปสูการพัฒนา
กาย  จิต  และปญญาของบุคคลเปนองครวม 
  บุคคลเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ โดยเฉพาะในการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งในดานการ
เปนแบบอยาง  การอบรมสั่งสอน  การถายทอดความรู ความคิด  ทัศนคติ ความเชื่อ ทักษะ  
ประสบการณ  และการปฏิสัมพันธ  ชุติมา  สัจจานันท  ไดอางถึงผลการวิจัยของ สุมน  อมรวิวัฒน
และคณะ (2534)  ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย  พบวาเด็กเรียนรูจาก
การเลียนแบบ  ผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการเปนตนแบบพฤติกรรมใหเด็กเลียนแบบคือแมและยาย  
เด็กเรียนรูตามแบบอยางพฤติกรรมของผูใหญ  ผูใหญและเด็กมิไดมีแบบแผนในการอบรมและการ
เรียนรู  แตการเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางกัน  และไดกลาวอางถึงผลการวิจัยของสมคิด  
อิสระวัฒน (2538)  พบวาบุคคล  เชนผูรู  เพื่อน  คนในครอบครัว  เปนแหลงสําคัญในการเรียนรู
ดวยตนเองของคนไทย  ซ่ึงประสบความสําเร็จในวิชาชีพโดยมิไดรับการศึกษาหรือเรียนจาก
สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  สอดคลองกับบรูคฟลด (Brookfield , 1982) ซ่ึงพบวากลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษานอยจะใชเพื่อน ผูเช่ียวชาญ  และกลุมผูเรียนดวยกัน การถายทอดขาวสารใช
วิธีการถามตอบ  ขาวสารขอมูลกระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งในลักษณะที่ไมเปน
ทางการ  ขอมูลจะไดจากวงสนทนา  สมาชิกของเครือขายแตละคนจะเปนผูเชี่ยวชาญ  เครือขายการ
เรียนรูโดยระบบเพื่อนไดรับการสนับสนุนจากผลการวิจัยของ ทิล (Thiel,  1984) ยืนยันวามีสวน
สําคัญในการพัฒนาความเปนเลิศ 
  การเรียนรูจากบุคคลครอบคลุมทั้งบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย เพื่อน บุคคลใน
สังคม   ในดานวิชาการ เชน  กลุมครู อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  นักวิชาชีพ นักวิจัย  
นักประดิษฐ  ผูบริหาร  และภูมิปญญาชาวบาน  โดยการเรียนรูเกิดขึ้นไดในสถานการณตางๆ เชน  
คําบอกเลา  การเลียนแบบ  การทดลองทําดวยตนเอง การเรียนรูจากกลุม การฟงคําบรรยาย  
การเรียนรูที่จัดโดยสถาบันการศึกษา  การเรียนรูจากสถานที่ทํางาน การศึกษาดูงาน โดยพอแมเปน
บุคคลที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของบุตร 
  การอยูรวมกันของมนุษยในสังคมจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูไดใน
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  และมีผูใหแนวคิดไวดังนี้ 
  สังคมแตละสังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มนุษยซ่ึงดํารงชีวิตอยูในสังคมก็
ยอมตองปรับตัวใหเขากับสังคมที่ตนอาศัยอยู  เพื่อใหสามารถตอสูกับปญหาตางๆ ที่เขามากระทบ
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อยูเสมอ  ทั้งนี้ก็เพื่อจะทําใหมีความสงบสุขในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และในดานการปรับตัวนั้น
ไดมีผูใหแนวคิดไวดังนี้ 
  มนูญ  ตนะวัฒนา (2526, หนา 142) ไดใหความหมายของการปรับตัววา เปน
ความสามารถที่จะสรางความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ไดอยางพอใจ  คนที่ปรับตัวไดดีจะมีความรูสึก
นึกถึงความตองการและความรูสึกของคนอื่น ๆ    
  อุบล  นิวัติชัย (2527, หนา 105) กลาววา  การปรับตัวเปนกระบวนการที่บุคคล มีการ
ปรับสภาวะ  ปรับกลไก องคประกอบตาง ๆ อยางสรางสรรค เพื่อเผชิญกันสถานการณที่รบกวนอยู
เสมอ  ไมวาจะมาจากภายในหรือภายนอกตัวบุคคล  ทั้งนี้เพื่อใหความตองการที่จําเปนแกชีวิตไดรับ
การตอบสนอง  การปรับตัวของมนุษยจะประสบผลสําเร็จหรือไมก็อยูที่ส่ิงที่มารบกวน และ
ศักยภาพที่บุคคลมีอยู ประกอบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
  Roy (1976, p. 35) กลาววา การปรับตัว หมายถึง สถานภาพของความสามารถของ
บุคคลในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
  Sorensen and Luckman (1986, p. 73) ใหความหมายของการปรับตัววา เปนการ
ปรับตัวตอส่ิงแวดลอมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หรือเปนกระบวนการที่เสริมใหเกิดความพอดีกับชีวิต  
  English  and  English  (1958, p. 15) ไดใหความหมายของการปรับตัววา  การ
ปรับตัวเปนภาวะของความสัมพันธที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอม  ซ่ึงบุคคลจะไดรับความพึงพอใจใน
การตอบสนองทั้งทางกายและสังคม  การที่บุคคลสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการเปนคนปกติ  ในทางตรงขามถาตัวบุคคลใดไมสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได
หรือปรับตัวไดไมดี  ไมสามารถปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับคนสวนใหญได  บุคคลนั้นจะ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมโดยปราศจากความสุข  ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม  สวนมากมักจะเปน
ผลจากการปรับตัวไมดี 
  Hurlock (1978, p. 260) ไดใหความหมายของการปรับตัวทางสังคมวา  เปน
ความสําเร็จของบุคคลในการปรับตัวใหเขากับกลุมบุคคลตางๆ ได คนที่ปรับตัวไดดีจะเรียนรูทักษะ
ทางสังคมได เชน ความสามารถในการเกี่ยวของกับคนอื่น ทั้งกลุมเพื่อนและคนแปลกหนา และจะ
ชวยพัฒนาทัศนคติที่ดีตอสังคมดวย 
 6.  แนวคิดท่ีเก่ียวกับชีวิต 
  พระธรรมปฎก  (2544, หนา  74-82) กลาวถึงมนุษยวาสัมพันธกับโลกและ
ส่ิงแวดลอมอยางไร  ตองดูที่เครื่องมือส่ือสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี 2 ประเภท  คือ 
   (1)  มนุษยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยส่ิงที่เรียกวา  อินทรีย  หรือ  อายตนะ  6  
อยาง  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  อินทรียเหลานี้เปนทาง  หรือเปนประตูที่เขามาของความรู
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ขอมูลตางๆ  ที่เรียกวา  การรับรู  เพราะฉะนั้น  อินทรียพวกนี้ทั้งหมดเรียกวา ทวาร 6 ซ่ึงแปลวา
ประตูหรือชองทาง 
    การที่เรียกวาอายตนะ  ก็เพราะเปนแดนตอระหวางชีวิตของเรากับโลก  และที่
เรียกวาอินทรีย  เพราะทํางานเปนใหญในหนาที่ของตัว  เชน  ตาเปนอินทรียในการเห็น  หูเปน
อินทรียในหารฟง  เปนตน  และชื่อวาทวารในแงเปนประตู  หรือเปนชองทางเชื่อมตอระหวางชีวิต
กับโลก  เปนชองเขามาของขอมูลตาง ๆ  เปนทางสัมพันธซ่ึงมี  6  อยาง  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  
ใจ 
   (2)  เราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก  ดวยพฤติกรรมที่แสดงออกทางประตู  หรือ
ทวาร  3  คือ  กาย  วาจา  ใจ  เราสัมพันธกับโลกภายนอก  โดยเคลื่อนไหวจับโนนจับนี่  ดวยกาย  
ติดตอสัมพันธส่ือสารกับโลกมนุษยภายนอก  ดวยวาจา  คือถอยคําพูดจา  และมีเจตจํานงตั้งเจตนา  
ดวยใจ  วาจะเอาอยางไรกับมัน  เปนตน 
  สรุปวา  การเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในโลกทั้งหมดมีชองทางติดตอ  คือ
ทวาร  2  ชุด  คือ 
   1.  ทวาร  ประเภทชองทางที่จะรู  6  ทาง  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
   2.  ทวาร  ประเภทชองทางที่จะทํา  3  ทาง  คือ  กาย  วาจา  ใจ 
  การเกี่ยวของกับโลกหรือส่ิงแวดลอมในดานการกระทํานี้  เรียกวา  กรรม  ซ่ึงแยก
เปนการกระทําทางกายเรียกวา  กายกรรม  การกระทําทางวาจาเรียกวา  วจีกรรม  การกระทําทางใจ
เรียกวา  มโนกรรม 
  เมื่อจับหลักนี้ได  เราก็เขาสูกระบวนการพัฒนามนุษยที่จะตองอาศัยประตู  หรือ
ทวารทั้ง  9 (6+3)  นี้ 
  เริ่มดวยทวารชุด  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ที่เรียกวาอินทรียหรืออายตนะ  6  นั้น  
เราใชมันเพื่ออะไร  มันทําหนาที่อะไร  ถาเราไมรูหนาที่หรือการทํางานของมัน  เราก็ใชมัน
สะเปะสะปะ  เร่ือยเปอย  คือใชไมเปน  ไมมีประสิทธิภาพ  เราก็ไมพัฒนา  แตถาเรารูเขาใจและใช
มันใหถูกตอง  เราก็จะพัฒนาไดอยางดี 
  วาโดยสรุป  หนาที่ของอินทรีย  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  แยกได  2  อยาง  คือ 
   (1)  หนาที่รู  คือรับขอมูลขาวสาร  เชน  ตาดู  รูวาเปนอะไร วาเปนนาฬิกา เปน
กลองถายรูป เปนดอกไม  ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปรางยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง  
เบา  เปนถอยคําส่ือสารวาอยางไร  เปนตน ทําใหได data และ  information 
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   (2)  หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มีความรูสึกดวย บางที
ตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชนเห็นแลวรูสึกสบายหรือไมสบาย ถูกตาไมถูกตา  สวยหรือนาเกลียด  
ถูกหูไมถูกหู  เสียงนุมนวลไพเราะหรือดังแสบแกวหูรําคาญ  เปนตน 
  จะเห็นวาอินทรีย  หรืออายตนะ  หรือทวาร 6 นี้ ทําหนาที่ 2 อยางพรอมกัน ทั้งรับรู
ขอมูลดวย  และรับความรูสึกดวย  พรอมกัน 
  การรับดานรูขอมูล  เรียกวา  ดานศึกษา 
  การรับดานความรูสึก  เรียกวาดานเสพ 
  เปนอันวา  อายตนะทําหนาที่  2  อยาง  คือ  ศึกษา  กับ  เสพ 
  ในการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น  ถาจะใหมนุษยพัฒนาทางดานพฤติกรรม มนุษย
จะตองใชอินทรียเพื่อรูหรือศึกษาใหมากหรือเปนพฤติกรรมในดานบวก สวนมนุษยที่ไมพัฒนา จะ
ใชอินทรียเพื่อเสพเปนสวนใหญหรือเปนพฤติกรรมในดานลบ หาเสพสิ่งตามความรูลึกชอบใจไม
ชอบใจ  ทางหู  ทางตา  เอาสวยงาม  สนุกสนานบันเทิงเขาวา 
  กุญแจสําคัญที่จะตัดสินวามนุษยจะใหชีวิตของตัวเองเปนอยางไร จะพัฒนาหรือไม  
จะชวยใหโลกหรือสังคมไปทางไหน  ก็อยูที่การใชอินทรียนี้แหละ คนที่ไมพัฒนาก็จะใชอินทรีย
เพื่อเสพสนองความรูสึก อยูกับความรูสึกสบายไมสบาย  สุขทุกข  ชอบใจไมชอบใจ แลวก็วนเวียน
อยูนั่น สุขทุกขของเขาอยูที่ความชอบใจไมชอบใจ  เจอสิ่งชอบใจก็เปนสุข เจอสิ่งไมชอบใจก็เปน
ทุกข แลวก็หาทางหนีส่ิงที่ไมชอบใจ หาแตส่ิงชอบใจ วนเวียนอยูแคนี้ 
  แตถาใชอินทรียเพื่อสนองความตองการรู  ก็จะใชตา  หู  เปนตนไปในทางการเรียนรู  
และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ  ปญญาจะเกิด  จะรูวาอะไรเปนอะไร  แลวตอไปก็จะถึงจุดแยก  คนที่อยูกบั
การใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึก  ความสุขของเขาก็จํากัดอยูกับส่ิงที่ชอบใจ  แตคนที่ใชอินทรียเพื่อ
ศึกษา  จะพัฒนาความสุขใหขยายขอบเขตกวางขวางออกไป  พรอมกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใหม 
  พอเราพัฒนาในดานความรู  เราใชอายตนะในเชิงศึกษาเรียนรูก็เกิดความอยากรูซ่ึง
เปนความตองการใหม  เมื่อหาความรูเพื่อสนองความตองการที่จะรู  ก็ไดความสุขจากการเรียนรู 
  เมื่อตองการใหมันดี  อยากใหมันดี  และไดทําเพื่อสนองความตองการที่อยากให
มันดีนั้นได  ก็เกิดความสุขจากการทําใหมันดี  การกระทําก็กลายเปนความสุข 
  เพราะฉะนั้นมนุษยจึงพัฒนาดวยการศึกษา คือพัฒนาชีวิตของตน โดยพัฒนา
พฤติกรรม  พัฒนาจิตใจ  พัฒนาปญญา  ซ่ึงรวมทั้งพัฒนาความสุขดวย 
  พระพุทธศาสนาแยกไววา  ความอยากมี 2 ประเภท คือ ความอยากที่เปนกุศล กับ  
ความอยากที่เปนอกุศล 
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   (1)  ความอยากที่เปนอกุศลเรียกวา ตัณหา  ความอยากแบบนี้ถาเราตกเปนทาสของ
มันแลว  จะไมพัฒนา  ไดแตจมอยูกับความสุขและความทุกขจากความชอบใจและไมชอบใจ 
   (2)  ความอยากที่เปนกุศลเรียกวา  ฉันทะ ถาเราพัฒนาปญญา ความปรารถนาทีเ่ปน
แรงจูงใจชนิดใหมก็จะเกิดขึ้น  ซ่ึงทําใหเราไดความสุขชนิดใหม และจะนําเรากาวหนาไปในการ
พัฒนาชีวิต 
  พอเกิดฉันทะ  พระพุทธเจาตรัสวานี้คือ  แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม เปนรุง
อรุณของการศึกษา  ถาเด็กคนไหนเกิดฉันทะ เกิดความใฝรู เกิดความใฝดี เกิดความใฝจะทําดี หรือ
เกิดความใฝสรางสรรคขึ้นมาแลว  มั่นใจไดเลยวาเด็กคนนั้นจะพัฒนาแน ๆ  เพราะแสงเงินแสงทอง
มาแลว  เราจึงเรียกมันวารุงอรุณของการศึกษา เพราะฉะนั้นตองใหคนเกิดความอยากที่เรียกวา
ฉันทะ และเลิกละความเขาใจผิดที่บอกวาความอยากเปนตัณหาหมด ซ่ึงทําใหเลยเถิดไป กลายเปน
วาอยากอะไรไมได  ตองละ  ตองลด  ตองกําจัดใหหมด 
  ถาจะปฏิบัติใหถูก  ตองไมมัวลดละความอยาก แตตองเปลี่ยนความอยากที่เปนอกุศล  
มาเปนความอยากที่ เปนกุศลคือฉันทะนี้ใหได ชีวิตก็จะดี ชาติประเทศก็จะพัฒนา ใฝรู ใฝดี  
ใฝสรางสรรค หรือ ใฝรูใฝดีใฝทําใหมันดี 
  ตัวแทของพระพุทธศาสนาคือการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และนําความรูใน
ความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชนในการพัฒนาชีวิตของมนุษยใหเปนชีวิตที่ดีงามและมี
สังคมที่อยูในสันติสุข 
  เ ร่ิมแรก  พอเกิดมา  เราก็มี อินทรียที่ เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงใช
ติดตอส่ือสารกับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก  ตอนนี้แหละการดําเนินชีวิตที่ถูกหรือผิด  ก็เร่ิมทันที 
 
ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
 
 1.  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
  ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาและพระสาวกของพระองคไดชวยเหลือ ไดบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมในดานตางๆ ดวยการเทศนอบรมสั่งสอนประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งผูนําชุมชน 
ผูปกครองผูบริหารบานเมืองระดับสูง เชน ทรงใหคําแนะนําปรึกษาชี้แนะในการบริหารจัดการใน
การปกครอง ใหหลักธรรมในการบริหารจัดการ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ผูบริหารนักปกครองตางๆ ก็ได
เขาเฝาขอคําแนะนําส่ังสอนจากพระองค เชน  กูฏทันตพราหมณ พระเจาพิมพิสาร พระเจาปเสนทิ
โกศล เปนตน นอกจากนี้ พระพุทธองค ยังทรงทําหนาที่ไกลเกลี่ยกรณีพิพาทตางๆ ใหแกสังคม เชน 
ทรงยุติการสูรบกันระหวางกองทัพของสองตระกูล คือ ตระกูลโกลิยวงศและตระกูลศากยวงศ เปน

 37 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

ตน พุทธกิจดังกลาวแสดงใหเห็นวาในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจามิไดมุงแตประกาศพระศาสนาแต
อยางเดียว แตทรงอนุเคราะหชวยเหลือสังคมทุก ๆ ดานที่จะทรงกระทําได และไมใชวาพระองคจะ
ทรงผูกขาดการกระทําแตพระองคเดียว แตทรงแนะนําใหพระสาวกของพระองคไดพยายามดําเนิน
ตามรอยพระยุคลบาทดวย ดังจะเห็นไดจากปฐมโอวาทของพระองคในการสงพระสาวกออกไป
ประกาศพระศาสนาที่วา 
  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไปสูบานเมืองนิคมชนบท นอยใหญ เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกมหาชนเพื่ออนุเคราะหโลกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย” (คูณ  โทขันธ, 2546, หนา 190-192) 
  แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนามีสวนเกี่ยวของกับสังคมตั้งแตสมัยพุทธกาล เพราะ
พระสงฆสาวกนอกจากจะตองบําเพ็ญประโยชนตนโดยการปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง เพื่อใหตนเองพน
กิเลสพนทุกขตามหลักคําสอนของพระพุทธองคแลว ยังตองทําหนาที่บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน คือ 
การอนุเคราะห สงเคราะหประชาชนทั่วไปดวย ซ่ึงก็เทากับพระพุทธศาสนาเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคมโดยการที่จะตองชวยเหลืออนุเคราะหสังคมในทุกวิถีทางที่จะทําได โดยไมตองยอมใหสังคม
ดําเนินไปในทางที่ผิดที่จะประสบความเสียหาย เพราะขาดการแนะนําในการแกไขไปที่ถูกตองเปน
อันขาด (คูณ  โทขันธ,  2546,  หนา  211-212) 
  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ประชาชนคนไทยประมาณรอยละ 90 
เปนพุทธศาสนิกชน สํานักสงฆมากมายกระจายอยูทั่วประเทศโดยมีวัดประมาณ 30,764 วัด และมี
สํานักสงฆประมาณ 10,250 แหง  พระมหากษัตริยไทยเปนพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภก
ตอทุกศาสนาเปนธรรมเนียมประเพณีไทยที่ชายไทยควรจะไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนา 
แมแตองคพระมหากษัตริยก็ทรงปฏิบัติตามประเพณีนี้เชนกัน และขาราชการไดรับอนุญาตใหลา
บวชไดโดยไดรับเงินเดือนเต็มตามปกติ ไมนับวาขาดจากการปฏิบัติราชการ พระพุทธศาสนามีสวน
สัมพันธกับชีวิตของคนไทยในทุกแงตั้งแตเกิดจนตาย วัดทางพระพุทธศาสนามีสวนสัมพันธกับ
ชุมชนในสังคมเปนอยางมาก ถือวาเปนศูนยกลางของสังคมไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะ
เปนศูนยกลางทางสังคมและวัฒนธรรม เปนศูนยกลางการศึกษา เปนศูนยกลางแหงการบําเพ็ญกุศล
และประพฤติธรรม เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน เปนตน วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาก็มี
สวนสัมพันธเฉพาะมหาเวสสันดรชาดก เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง นอกจากนี้ ศิลปกรรมไทย 
จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย และสถาปตยกรรมไทยก็มีสวนสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยาง
มาก สวนใหญที่ เชิดหนาชูตาของสังคมไทย ก็มาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น และหลักการปฏิบัติ
สรางสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต ใหคนไทยดําเนินชีวิตประจําวันดวยกัน
อยางมีความสุข 
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  เมื่อพูดถึงความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
จะตองคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ถาจะกลาวโดยสรุปในสาระสําคัญแลว  พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทยมีความสัมพันธกันและกัน ดังนี้ 
   (1) สังคมไทยยอมรับเอาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ แตในขณะเดียวกันก็
ยอมใหศาสนาสําคัญตาง ๆ ไดตั้งอยูในประเทศไทยได เชน อิสลาม คริสต ฮินดู เปนตน และยังเปน
บอเกิดสําคัญประการหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ กฎหมาย คานิยม วิถีชีวิตของชาว
ไทย 
   (2) ศาสนาพุทธเปนสถาบันสําคัญที่ชวยใหเปนจุดรวมจิตใจของคนไทยอยาง
แนนแฟน เปนเสมือนพลังผูกพันคนในชาติเขาดวยกัน ใหดํารงชีวิตรวมกันโดยมีความขัดแยงนอย
ที่สุดและเปนกลไกที่ชวยขจัดปดเปาความขัดแยงและสรางความสงบในสังคม 
   (3) สังคมไทยมีความสามารถที่จะนําเอาพระพุทธศาสนา  มาเปนพื้นฐานของชีวิต
และ     หลอเล้ียงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงอยูได จนกลายเปนศูนยกลางศาสนาพุทธของ
โลกในปจจุบัน แมศาสนาพุทธจะเปนศาสนาตางดาวที่เกิดในประเทศอินเดีย ที่วาเปนศูนยกลางนั้น
จะเห็นไดจากปริมาณของผูนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเทียบกับประชากรของประเทศ  อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาตอชีวิตตอประชากร  การรักษาธรรมและวินัยรวมทั้งสาระสําคัญที่เปนหลักการ
แหงศาสนา การนําเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติ และการเสริมสรางสถาบันสงฆใหถึงพรอมทั้งใน
ดานองคการ และการปฏิบัติสืบตอพระศาสนา ตลอดจนการสรางความสัมพันธระหวางองคการ  
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบานหรือพระสงฆกับคนไทย 
   (4) สังคมไทยสามารถนําเอาสิ่งที่มีคุณคาของศาสนาอื่น มาใชผสมผสานกับหลัก
ศาสนาพุทธอยางไมขัดเขิน เชน พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ  เปนตน 
   (5) สังคมไทยพรอมที่จะเขารวมในกิจกรรมของศาสนาอื่น โดยไมถือวาเปนการ
เส่ือมเสียหรือเปนบาปหรือเปนปมดอยแตอยางใด และยอมรับการแตงงานกับคนตางศาสนาได 
นับวาเปนความใจกวางของสมาชิกในสังคมไทยทั้งๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ (คูณ โทขันธ, 2546, หนา
212-215) 
 2.  พระพุทธศาสนากับคนไทย  
  คุณูปการที่พระพุทธศาสนาไดมอบใหคนไทย มีเปนอเนกประการเหลือท่ีจะคณานับ
ถาจะกลาววาทุกสวนในความเปนอยูและชีวิต ทัศนคติ อุดมคติ วัฒนธรรม เปนตน ของคนไทยลวน
มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเกือบทั้งส้ิน  ก็ยอมจะเปนการกลาวที่ไมเกินความจริงเลย 
พระพุทธศาสนาจึงเปนที่เชื่อไดวาไดมอบใหส่ิงที่ดีงามเกือบทุกอยางแกคนไทย ไดแก 

 39 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

   (1)  พระพุทธศาสนาสอนใหคนไทยเปนตัวของตัวเอง รูจักชวยตัวเอง ไมยอมขอ
ความชวยเหลือจากคนอื่นในเรื่องที่ตนยังสามารถจะชวยตนเองได ทั้งสอนใหรูจักเตือนตนดวย
ตนเองและใหพิจารณาตนดวยตนเอง  เปนตน เหลานี้ เราจะพบจากคําสอนหลายเรื่องของ
พระพุทธศาสนาในรูปของชาดกบาง พุทธสุภาษิตบาง ตลอดถึงพระสูตรตาง ๆ 
   (2)  พระพุทธศาสนาสรางอัธยาศัยของคนไทยใหเปนคนมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ทั้งนี้โดยอาศัยคําสอนที่เกี่ยวกับทานบาง ความฝงใจเรื่องพระเวสสันดรบาง รวมตลอดถึงความเชื่อ
กฎแหงกรรมที่สอนไววา คนทํากรรมอันใดไวดีหรือช่ัว เขาจะตองเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น และ
คนที่ใหทานในชาติปจจุบัน ตายไปเกิดในชาติหนาจะไมเปนคนขัดสน เปนตน 
   (3)  พระพุทธศาสนาสรางคนไทยใหเปนคนชวยเหลือกันและกัน เปนสังคมของ
ญาติมิตรโดยแทจริง  เชน มีการชวยกันลงแขกในคราวเกี่ยวขาว ชวยในการสรางบานที่อาศัย  
นอกจากนี้ยังนิยมการสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน  สรางถนน วัด ศาลาการเปรียญ 
โบสถ โรงเรียน เปนตน เพราะเชื่อวาผลดีแหงการชวยกันสรางสิ่งที่เปนประโยชน ถือวาเปนการ
สรางวิมานใหแกตนเองในอนาคต นอกจากนี้ การใหทาน คือ การบริจาค เปนคําสอนที่ไดรับความ
สนใจจากชาวพุทธเปนอันมาก เราจะพบหนาบานคนไทยตามชนบท นิยมมีภาชนะน้ําวางไวหนา
บานเพื่อใหคนเดินทางไดดื่ม นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากคําสอนเรื่อง ทาน 
   (4) พระพุทธศาสนาสอนใหคนไทยเปนคนออนนอมถอมตนตอผูที่สูงดวยอายุ 
ความรู และชาติกําเนิดสูง เพราะคําสอนเกี่ยวกับอปจายนมัย คือ บุญที่สําเร็จดวยการประพฤติตน
เปนคนออนนอมถอมตนตอผูใหญ นอกจากนั้นยังมีคําสอนอีกหมวดหนึ่ง เรียกวา วัตรบท 7 
ประการ คือ การเลี้ยงดูบิดามารดา การแสดงตนเปนคนออนนอมตอพี่นองในตระกูลของตน  
การเจรจาถอยคําที่ไพเราะออนหวาน การเวนจากถอยคําสอเสียด ความเปนคนไมตระหนี่ การพูด
ถอยคําสัตยจริง เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็หามใจไวได 
   (5) พระพุทธศาสนาสอนใหคนไทยมีความเมตตากรุณาตอคนอ่ืน ทําใหคนไทย
สวนมากมีใจเมตตาชอบชวยเหลือคนอื่น ทั้งนี้เพราะอาศัยหลักของพรหมวิหาร 4 ประการ คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
   (6) ในดานความคิดคํานึง หรือทัศนคติเกี่ยวกับโลก(โลกทัศน) และชีวิต 
พระพุทธศาสนาสอนใหคนไทยมีหลักมโนธรรมคือ ศีล 5 หิริ ความละอายในการทําบาปและ
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอผลแหงการทําบาป เปนตน 
   (7) ในดานเกี่ ยวกับการแกปญหาตาง  ๆ  คนไทยที่สนใจและเขาใจเรื่อง
พระพุทธศาสนาดีพอสมควร จะอาศัยแนวของอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 
มาเปนหลักในการแกไขปญหาตางๆ เปนตน (คูณ  โทขันธ, 2546, หนา 216-217) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับมงคลสูตรมีดังนี้ 
 ประโยชน  สงกลิ่น (2545)  ศึกษา วิเคราะหกระบวนการ ของการ พัฒนาตน ตามแนว
คําสอนในมงคลสูตร  จากการศึกษาวิเคราะหคําสอนแตละขอ  พบวาคําสอนแตละขอตางแสดงถึง
วิธีการของการพัฒนาตน  โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก  จากขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด  จาก
ระดับโลกียะไปจนถึงระดับโลกุตตระ  บุคคลผูปฏิบัติตามหลักคําสอนในมงคลสูตรไดอยาง
สมบูรณแลว  ยอมไดช่ือวาเปนผูพัฒนาตน  ในสวนของการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการพัฒนาตนใน
เชิงกระบวนการ  พบวาคําสอนในมงคลสูตรแบงออกไดเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับของการพัฒนา
ชีวิตเพื่อใหเปนคนดีของสังคม (มงคลที่  1-8)  และระดับของการพัฒนาจิตเพื่อความสิ้นกิเลส 
(มงคลที่  19-38)  โดยในระดับของการพัฒนาชีวิตเพื่อใหเปนคนดีของสังคมนั้นประกอบดวย  5  
ขั้นตอน  คือ  การสรางมาตรฐานกฎเกณฑทางความคิดเห็นที่ถูกตอง (มงคลที่  1-3)  การเตรียม
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในการสรางชีวิต (มงคลที่  4-6)  การฝกฝนอบรมตนใหเปนผูมีความสามารถ 
(มงคลที่  7-10)  การบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  (มงคลที่  11-14)  และการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม (มงคลที่  15-18)  สวนในระดับของการพัฒนาจิตเพื่อความสิ้นกิเลสนั้นประกอบดวย  5  
ขั้นตอน  คือ  การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกฝนอบรมจิต (มงคลที่  19-21)  การอบรม
คุณธรรมและแสวงหาธรรมเบื้องตน (มงคลที่  22-26)  การอบรมคุณธรรมและแสวงหาธรรมเบื้อง
สูง (มงคลที่  27-30)  การฝกฝนอบรมตนภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสใหส้ินไป (มงคลที่  31-34)  และ
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนหมดกิเลส (มงคลที่  35-38) 
 พระมหาประเสริฐ  ญาณสีโล (2547)  ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตรในมงคลสูตรของ
พุทธศาสนาเถรวาท  พบวา  คําสอนมงคลสูตรไดใหแนวคิดทางจริยศาสตรไวอยางกวางขวางโดย
สรุปไดเปน  4  ประเด็นสําคัญคือ  จริยศาสตรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  จริยศาสตรเกี่ยวกับตนเอง  จริย
ศาสตรเกี่ยวกับครอบครัวและสังคม  จริยศาสตรเกี่ยวกับการศึกษา  และจริยศาสตรขั้นสูง  ซ่ึงอาจ
กลาวรวบยอดไดวา  คือจริยศาสตรขั้นโลกิยะและจริยศาสตรขั้นโลกุตตระ  จากแนวคิดมงคลสุตร
แสดงใหเห็นวา  การพัฒนาแนวพุทธศาสนานั้น  ตองดําเนินไปตามพื้นฐานของศีลธรรมคุณธรรม
ทุกขั้นตอน  ตั้งแตระดับต่ําจนถึงระดับสูงสุดและสิ่งสําคัญ  แนวคิดทางจริยศาสตรในคําสอนของ
มงคลสูตรแสดงใหเห็นวา  ในกระบวนการพัฒนาชีวิตนั้น  พุทธศาสนาใหความสําคัญทั้งเรื่องความ
ดีงามเหมาะสมของสิ่งแวดลอมเรื่องศักยภาพของตนเอง  เร่ืองการทําหนาที่ทางครอบครัวและทาง
สังคมของปจเจกบุคคลและเรื่องการศึกษา  ตลอดถึงการปฏิบัติเพื่อผลขั้นสูงสุดของชีวิต  โดยที่ทุก
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องคประกอบของการพัฒนาตองดําเนินไปดวยกันอยางเปนกระบวนการหรืออยางบูรณาการ  ชีวิตที่
ดีคือชีวิตที่สมบูรณพรอมทุกดานตามหลักจริยศาสตรที่แสดงไวในมงคลสูตร 
 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับความพอประมาณในพระพุทธศาสนา  
ดังนี้ 
 พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ) (2547)  ไดศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนานี้ เศรษฐกิจพอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความพอดี พออยู พอกิน พอใช ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดําเนินชีวิต มีดุลยภาพระหวางชีวิต
กับส่ิงตาง ๆ ที่ชีวิตเขาไปเกี่ยวของ ดําเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเปนสัมมาอาชีวะกอนเปนเบื้องตน
จากนั้นจึงพัฒนาไปสูการกินดีอยูดี เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่มีหลักการชวยพัฒนาชีวิตมนุษย
และสังคมใหมุงไปสูความยั่งยืนดวยการรูจักตนเอง พึ่งตนเอง พอเพียง พอประมาณ ไมโลภมาก ไม
ประมาท มีเหตุผลในการดําเนินชีวิต จุดเนนของเศรษฐกิจพอเพียง คือตองการยับยั้งความโลภของ
มนุษยซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการแขงขัน ซ่ึงเปนเหตุแหงการเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ขมเหง 
การหลงใหลวัตถุ เปนบริโภคนิยมนํามูลคามานําคุณคาของชีวิต 
 ในสวนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรม ผลการวิจัยพบวาแนวคิด
เศณษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ คือ ดานปรัชญา ดาน
โครงสราง และดานกระบวนการ กลาวคือ พระพุทธศาสนาในสวนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่
เรียกเศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงตางมีปรัชญาอันประกอบดวยหลักการและอุดมการณ
ดานเศรษฐกิจที่เปนไปดวยกันไดอยางกลมกลืนประสานเชื่อมโยงกัน คือ เปนระบบเศรษฐกิจที่มี
ความเปนธรรมสูง คํานึงถึงประโยชนตนและประโยชนของสวนรวมอยางเปนธรรม เปนระบบ
เศรษฐกิจที่เปนองครวม ไมมองเรื่องของเศรษฐกิจแบบแยกเปนสวนๆ ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
ตามหลักมัชฌิมาปฎิปทาโดยเริ่มจากสัมมาทิฐิ มีความเห็นถูกตอง สัมมาวาจา วจีสุจริต 
สัมมากัมมันตะ กายสุจริต สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ไมประมาท ยึดหลักความสมดุล 3 ประการ 
คือ ความสมดุลระหวาง มนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย และวัตถุกับจิตใจ 
 ดานโครงสราง เศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง ตางมีโครงสรางที่ประสาน
สัมพันธกันกลาวคือกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจทั้ง 2 ขางตน อยูที่ความพอดี พอประมาณ ไม
สุดโตงไมโลภมาก และไมเบียดเบียนคนอื่น เปนวิธีคิดและวิถีชีวิตที่มีสันโดษธรรมเปนตัวกําหนด
ควบคุมใหดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ใหความสําคัญแกชีวิตทั้ง 2 ดาน คือ ทั้งดานจิตวิสัยและดาน
วัตถุวิสัย บนความพอเพียง 
 ดานกระบวนการ เศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการที่สัมพันธ
สอดคลองกัน โดยตางมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซ้ือขาย และ
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การจัดสรรผลผลิต ที่พยายามปรับทัศนะของคนใหเห็นความสําคัญของความสงบสุขดานจิตใจ
มากกวาความสุขที่เกิดมาจากวัตถุเงินตรา มุงใหเกิดดารเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเองใหไดกอนเปน
เบื้องตน จากนั้นจึงพัฒนาชีวิตความเปนอยูไปสูความสุขสมบูรณตามอัตภาพของตนและใชชีวิต
บําเพ็ญประโยชนแกสังคมตอไป 
 ดานพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหลักของเศรษฐกิจแนว
พุทธ ผลการวิจัยพบวา พุทธธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกันอยางสําคัญโดยแนวคิด
ทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความสอดคลองกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยหลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแยกกลาวได 4 ประเด็น 
คือ 1) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการผลิต 7 ประการ คือ เร่ืองสุขของ
คฤหัสถ, ความไพบูลย, ขุมทรัพยส่ีอยาง, ประโยชนของมนุษย, ปริเยสนา หรือการแสวงหา, 
แนวทางแหงความสําเร็จมั่งคั่งดวยโภคทรัพยโดยชอบธรรมของคฤหัสถ และเรื่องเบญจศีลเบญจ
ธรรม 2) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการบริโภค 6 ประการ คือ ปจจัย
ส่ี, เปาหมายของการบริโภค, สันโดษ, การจัดสรรทรัพยใช, หลักวาดวยความตั้งมั่นแหงตระกูลและ
อบายมุขคือทางแหงความเสื่อมทรัพย 3) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การแลกเปลี่ยนซื้อขาย 4 ประการ คือ หลักอาชีวัฏฐมกศีล, คุณสมบัติของนักการคาที่ดี, เหตุที่ทําให
การคาขายขาดทุนและไดกําไร และ หลักอัปปมาทธรรม 4) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงดานการจัดสรร จัดการผลผลิต 2 ประการ คือ หลักสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และหลักอคติส่ีอยาง 
 พระมหามิตร ฐิตปฺโญ (วันยาว) (2548) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความรูจักพอประมาณในพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารตามที่ปรากฏในพระไตรปฏกและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สวนภาคสนามใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกรผูทําเกษตรทฤษฎีใหม ผลวิจัยพบวา ความรูจัก
พอประมาณไดเริ่มจากสมมติฐานภายใตจิตสํานึกใน ตัวมนุษย และเปนหลักคําสอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ  ตามหลักปฏิบัติที่คํานึงถึงศีลธรรมในการประกอบ
สัมมาอาชีวะ โดยใชสติปญญาควบคุมความอยากและกําหนดเปาหมายของการดําเนินชีวิตไปสูการ
มี คุณภาพและจิตวิญญาณที่อิสระ  สวนเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนความพอเพียงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เร่ิมจากการจัดระบบโครงสรางการผลิตที่ตอบสนองการบริโภคบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง 
ตามแนวทฤษฎีใหม ขั้นตอนที่ 1 พึ่งตนเองระดับครอบครัว ดวยการจัดสรรพื้นที่และแหลงน้ําให
เหมาะสมกับการผลิต ขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุมระดับชุมชนในรูปแบบของสหกรณ ขั้นตอนที่ 3 
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ธุรกิจชุมชน ขยายโครงสรางการผลิตและการคา รวมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
และการสงออก 
 สวนที่เหมือนกัน คือ มิติทางจริยธรรมและสังคม ไดแก การสรางจิตสํานึกแหงการ
พึ่งตนเอง ความสัมพันธในชุมชน มีการรวมกลุม การแบงปน เหลานี้บงบอกถึงจริยธรรมที่สังคม
จะตองมี ตองปฏิบัติรวมกัน คือ การเสียสละ และ ความสามัคคี อันเปนคุณสมบัติของปจเจกบุคคล 
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณธรรมตนเองได ขณะเดียวกันก็เปนทุนทางสังคม ที่จะทํา
ใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได   
 สวนจุดแตกตางกัน คือ ความรูจักพอประมาณเปนคําสอนที่แสดงถึงโครงสรางทางกาย
กับจิตที่มีความสัมพันธกันเปนระบบชีวิตที่อาศัยปจจัยส่ีเปนเครื่องอุปโภค บริโภค สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงมีแนวคิดที่แสดงถึงระบบโครงสรางการผลิตที่สอดคลองกับการบริโภคบนพื้นฐานของการ
ดํารงชีพไดอยางยั่งยืน และสอดคลองกับระบบนิเวศ   
 จากการนําแนวคิดความรูจักพอประมาณ และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติจริง ตองอาศัยตัวอยาง ดังกรณีของกลุมที่ทําเกษตรทฤษฎีใหมที่ไดกลาวไวแลวในขางตนนั้น 
ไดนําความเชื่อทางศาสนามาเปนเปนวิธีการแกปญหา โดยนําหลักศีลธรรมเขามายึดเหนี่ยวจิตใจ 
ตามแบบอยางของชาวพุทธ ขณะเดียวกันก็ดําเนิน กิจกรรมแบบรวมกลุม ซ่ึงนําไปสูการรวมแรง
รวมใจกันทําการเกษตร มีการจัดตั้งกลุมขึ้น เชน กลุมไรนาสวนผสม กลุมศูนยการตลาด กลุมแปร
รูปอาหาร เปนตน และแปลงนาการสาธิตเกษตรแบบธรรมชาติเพื่อเปนตัวอยางนํารองในการปฏิบัติ
ของชาวบาน ที่เสนอเปนทางเลือกของการแกปญหา 
 จะเห็นวา ความรูจักพอประมาณ เปนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิดความพอเพียงอยูบน
พื้นฐานของศีลธรรมอันเปนหลักจริยธรรมที่ดีงามที่ปรากฏในตัวมนุษย อันจะนําไปสูความหลุดพน
จากทุกขที่เปนระดับโลกียะ (ความร่ํารวย ความสุขสบาย) และเปนหลักนําไปสูความพนทุกขที่
สูงสุด อันเปนโลกุตตระ (นิพพาน) สวนเศรษฐกิจพอเพียง ไดเนนระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจที่
สอดคลองกันระหวางการผลิตกับการบริโภคบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองระดับครอบครัว ชุมชน 
และสังคมแลวใหมนุษยมีชีวิตอยูในโลกอยางสงบสุขไมเดือดรอน ในภาพรวมจะเห็นการสรางจิต
วิญญาณ โดยความยั่งยืนแมจะไมสามารถพิสูจนไดโดยหลักวิทยาศาสตรก็ตาม แตจะเนนที่ความ
พอดีและยั่งยืนอันเปนแกนแทของความสมดุลของชีวิต 
 ศิริกุล  ดํารงมณี (2546) ไดทําการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธตามแนว
คําสอนของพุทธศาสนาฝายเถรวาท  พบวาหลักคําสอน  “ทางสายกลาง” ของพุทธศาสนา เปน
แนวทางที่สอดคลองกับความพอดีและพอเพียงในเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้แนวคิดทั้งสอง
ระบบ ยังนําไปสูการแกปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาตาง ๆ ของสังคมได โดยเปนการแกปญหา

 44 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

และปองกันปญหากอนที่จะเกิด ดวยการใหความเขาใจตอการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง โดยตองเร่ิมที่ใจ
หรือสัมมาทิฏฐิกอน จากนั้นจึงนําไปสูการปฏิบัติโดยยืนอยูบนหลักการของความพอประมาณ มี
เหตุผลและพึ่งตนเองได 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการคบคนพาล  บัณฑิต  และบุคคลควรบูชา     
 พระจีรพัฒน สมาจาโร (ดีใจ) (2548) วิทยานิพนธนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของ
คนพาลและบัณฑิตใน พระพุทธศาสนาเถรวาท และพฤติกรรมของคนพาลและบัณฑิตที่มีผลตอ
สังคม  จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมของคนพาลและบัณฑิตที่มีผลตอสังคมตําบล ทาพระ คือ (1) 
คนพาลเปนแบบอยางที่ไมเหมาะสมแกเยาวชน พฤติกรรมทางกาย และวาจาที่ไมควรเอาเปน
ตัวอยางตอคนอื่น (2) สวนผลทางพฤติกรรมของบัณฑิตมีลักษณะตรงกันขาม คือ พฤติกรรมทาง
กาย วาจา ลวนเปนไปในทางสงเสริม เกื้อกูลแกสังคมตําบลทาพระ และทางจิตใจก็ประกอบดวยจิต
เมตตาตอคนอื่น มีความประนีประนอมกันไดโดยสันติวิธี ไมใชความรุนแรงตัดสินปญหา (3) ผล
ระดับสังคม ผลเสียหายจากคนพาลตอศาสนวัตถุ และศาสนสถานในวัด สวนบัณฑิตสงผลดีตอ
สังคมตําบลทาพระในดานเกื้อกูลแก วัด โรงเรียน และชุมชนทาพระ  วิธีการแกปญหาคนพาลของ
ตําบลทาพระ มีอยู 5 องคประกอบ ไดแก (1) โดยสถาบันครอบครัว (2) โดยสถาบันการศึกษา (3) 
โดยสถาบันศาสนา (4) โดยหมูบานและชุมชนรวมมือกัน และ (5) โดยการใหความรวมมือกับทาง
ราชการ   สวนวิธีการยกยองบัณฑิต มีอยู ๔ วิธี ไดแก (1) ยกยองในระดับครอบครัว (2) ยกยองใน
ระดับสถานศึกษา (3) ยกยองเปนบุคคลที่สําคัญและประพฤติตนเปนประโยชนตอวัดในระดับ
ศาสนา (4) ยกยองใหปรากฏในระดับหมูบานและชุมชน 
 พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย  (ปุณขันธ)  (2547) วิทยานิพนธเลมนี้  ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควา โดยมีจุดประสงคเพื่อจะศึกษาประวัติชีวิตของพระเทวทัตทั้งในอดีตชาติและ
ปจจุบันชาติ ความเกี่ยวของระหวางพระเทวทัตกับบุคคลอื่นๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาท
ของทาน ส่ิงตางๆในโลกนี้ เมื่อมีดานที่ดี ยอมจะมีดานที่เสีย ซ่ึงเปนเรื่องปกติที่เกิดมีมาทุกยุคทุก
สมัย พระพุทธองคไดอุบัติมาเพื่อประโยชนสุขแกมหาชน พระเทวทัตก็ไดเกิดมาเพื่อพยายาม
ขัดขวางและกอส่ิงที่เปนโทษแกพระองค แตก็ไมสามารถทําอันตรายอะไรพระองคไดกลับทําให
พระคุณของพระองคยิ่งปรากฏทวีมากขึ้น ซ่ึงก็เหมือนกับมีสีดําทําสีขาวใหสวางมากขึ้น ฉะนั้น ซ่ึง
จากการศึกษา ผูวิจัยไดพบวา พระเทวทัตไดเร่ิมผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวตั้งแตสมัยที่ทานเกิดเปน
พอคาชื่อวาเสรีวะและในชาติตอๆมาทานก็ไดตามจองเวรเรื่อยมา จนถึงชาติที่พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร สวนทานเกิดเปนพราหมณชูชก และในชาติปจจุบัน ทานก็เร่ิมจอง
เวรพระพุทธองคตั้งแตทานถูกความโลภครอบงํา จนถึงขั้นคิดจะปกครองสงฆจึงเขาไปทูลขอกับ
พระพุทธองค แตถูกพระองคปฏิเสธ จึงไดผูกอาฆาตแลวพยายามเพื่อจะปลงพระชนมหลายครั้ง แต
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ไมสําเร็จ กระทั่งเสื่อมจากลาภและสักการะ ก็ไดกราบทูลขอ วัตถุ 5 ประการและทําสังฆเภท จน
ทายที่สุดก็ไดรับผลกรรมที่ทานไดทํามาคือถูกแผนดินสูบตายไปเกิดในอเวจีมหานรก สําหรับ
บุคคลตางๆ ที่พระเทวทัตไดเขาไปเกี่ยวของ หากเปนบุคคลที่มีปญญาผลเสียก็จะไมเกิดขึ้น มีแตจะ
ทําใหคุณของทานผูนั้นโดดเดนเพิ่มมากขี้น แตหากเปนบุคคลที่ไรปญญาแลว เมื่อไมสามารถพินิจ
พิจารณาไดวาสิ่งไหนถูกตองเหมาะสม ส่ิงไหนไมถูกตองเหมาะสม ผลเสียก็จะเกิดขึ้นตามมา พระ
เทวทัตถือวาเปนแบบอยางที่ไมดี เปนบุคคลที่อนุชนทั้งหลายไมพึงประพฤติปฏิบัติตาม เพราะถา
หากใครประพฤติปฏิบัติตามแลว ผลที่ไดจะเปนไปในทางเสื่อมดังมีบุคคลหลายๆ คนที่ประพฤติ
ตามพระเทวทัตเปนตัวอยาง 
 พระมหาทองพูน สติสมฺปนฺโน (เสือขาว) (2547) งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
หลักการคบมิตรในทางพระพุทธศาสนา ตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา รวมทั้ง
ตําราทางพระพุทธศาสนาที่เขียนโดยนักปราชญยุคปจจุบัน ประเด็นในการศึกษาวิจัยเปนการศึกษา
เกี่ยวกับความหมาย ประเภทและลักษณะของมิตร หลักการคบมิตร หลักธรรมที่เสริมสราง
ความสัมพันธในการคบมิตร สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการคบมิตรตามคัมภีรพระพุทธศาสนา 
พรอมทั้งวิเคราะหนํามาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 
 ผลของการศึกษาวิจัยพบวา มิตรในทางพระพุทธศาสนามีความหมาย 3 ประการ คือ 
  1.  ความหมายตามศัพท ไดแก มิตตะ หมายถึง ผูมีความเมตตา เพราะคําวามิตตะมี
รากศัพทเดียวกันกับเมตตา มีความรักใคร สนิทสนมกัน สุขหรือทุกขก็ไมทิ้งกัน คบกันดวยจิตใจที่
บริสุทธิ์ 
  2.  ความหมายที่คนทั่วไปเขาใจ มีหลายคําคือ มิตร เกลอ สหาย หมายถึงเพื่อน เกลอ 
หรือสหาย ผูที่ทําอะไรถูกใจตน ผูที่คบกันนานเทาใดก็ยังมีความรักตอกันไมเปลี่ยนแปลง ผูที่คบกัน
โดยไมเลือกชาติ ศาสนา เพศ หรือช้ันวรรณะ เปนตน 
  3.  ความหมายขยาย เปนความหมายที่ไมเกี่ยวของดวยตัวบุคคล แตขยายไปถึงการ
ส่ือสารขอมูล ส่ิงแวดลอม องคความรูตางๆ เปนตน ที่คนจะตองเกี่ยวของ ศึกษาเรียนรูใน
ชีวิตประจําวัน ถาเลือกสื่อหรืออยูในสิ่งแวดลอมไมดี จะทําใหตนเองเสื่อมเสียไดงาย แตถาเลือกสิ่ง
ที่ดีก็จะทําใหชีวิตพัฒนาการไปในทางที่ดีได 
 มิตรมีความสําคัญตอทุกคน ในทางพระพุทธศาสนาจึงตระหนักถึงเรื่องนี้เปนอยางมาก
เพราะมนุษยไมสามารถจะอยูไดโดยลําพัง จําเปนจะตองมีการคบหาสมาคมกันเปนมิตร เพื่อ
ชวยเหลือการงาน หรือปรึกษาปญหาตางๆ รวมกัน ถาเลือกคบคนดีก็จะทําใหเรามีชีวิตที่พัฒนาไป
ในทางที่ดี มีความเจริญกาวหนาในชีวิต ถาคบกับคนไมดีก็จะทําใหชีวิตมีแตความตกต่ําเสียหาย ใน
ดานประเภทของมิตร เมื่อกลาวโดยสรุปแบงเปน 2 ประเภท คือ   มิตรแท เปนมิตรที่มีความจริงใจ 
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เปนมิตรที่ควรคบหาสมาคม พระพุทธศาสนาสรรเสริญใหคบมิตรประเภทนี้ เพื่อความสุขความ
เจริญในชีวิตตน   มิตรเทียม เปนมิตรที่ไมควรคบหาสมาคม ไมมีความบริสุทธิ์ใจ คบกันเพื่อหวังแต
ประโยชนสวนตัว ใครคบจะทําใหตนเองไมมีความเจริญ ทั้งยังทําใหผูอ่ืนติเตียน  คนในปจจุบัน มี
การคบทั้งคนดีและไมดี อยางไรก็ตาม ผูที่หวังความเจริญกาวหนาจะตองรูหลักและวิธีการเลือกคบ
มิตรที่ดี พระพุทธศาสนากลาวหลักการคบมิตรมากมาย เชน การคบมิตรตามหลักมงคลสูตร มีการ
ไมคบคนพาล การคบแตบัณฑิต การคบมิตรตามหลักจักร 4 มีการเลือกคบแตบัณฑิต และการอยูใน
ส่ิงแวดลอมที่ดี การคบมิตรตามหลักทิศ 6 เปนการประพฤติปฏิบัติตนตอมิตรดวยความถูกตอง
สมบูรณตามหนาที่ และบทบาทของตน พระพุทธศาสนายังแสดงหลักธรรมสวนเสริมที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในสังคมและสอดคลองกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี คือ การปฏิบัติตามสังคห
วัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 และอคติ 4 เปนตน หลักธรรมเหลานี้ สามารถสนับสนุน เกื้อกูล สงเสริมให
มิตรคบกันดวยดียิ่งขึ้น 
 พระมหาสุพัฒน กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื่น) (2545)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจา :
บทบาทและหนาที่ในฐานะพระบรมครู  พบวา  ครู  หมายถึง  บุคคลผูทําหนาที่ถายทอดวิชาความรู
ใหแกศิษยและเปนผูที่อยูในฐานะกัลยาณมิตร  คือ  เปนผูนําทางสติปญญาทั้งเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูเรียน  ดังนั้น  ครูพึงมีความพรอมอยูเสมอในการถายทอดความรู  ความสามารถที่ตนเองมีอยูแก
ผูเรียนเพื่อพัฒนาสติปญญาใหสูงขึ้น  และยกวิญญาณของศิษยทั้งหลายใหสูงขึ้นเปยมไปดวย
คุณธรรม  เพราะฉะนั้นครูจึงมีความสําคัญมากในฐานะปูชนียบุคคลและแมพิมพของศิษยเพราะ
ผูเรียนจะมีคุณภาพมากนอยแคไหนเพียงไร  ยอมขึ้นอยูกับครูผูทําหนาที่หลอหลอม  ดวยเหตุนี้  ครู
จึงมีจิตสํานึกในการแสดงบทบาทและปฏิบัติหนาที่ของความเปนครูใหมากและพึงเปนผูถึงพรอม
ดวยคุณสมบัติของความเปนครูคือ   จะตองเปนบุคคลผูมีความหนักแนนในดานความรู
ความสามารถและคุณธรรม  กลาวคือ พึงดํารงอยูในพรหมวิหารธรรม  สังคหวัตถุธรรมและอิทธิ
บาท  เปนตน  หลีกเลี่ยงการประพฤติที่ไมเหมาะสม  เชนอบายมุข  มีการเลนการพนัน  คอรัปชั่นใน
หนาที่การงานและคบเพื่อนชั่ว  เปนตน   
 ในทัศนะของพระพุทธศาสนา  ไดแบงครูผูสอนออกเปนหลายประเภทตามกําลังแหง
สติปญญา  ความรู  ความสามารถ  และหนาที่ของครูประเภทนั้น ๆ  เชนศาสดาติตถังกร  อาจารย
และทิศาปาโมกข  เปนตน  ซ่ึงทานเหลานั้นยอมดํารงอยูในฐานะเหมือนกัน  กลาวคือมีหนาที่ใน
การใหการศึกษาแกศิษย  ในบรรดาครูเหลานั้น  พระพุทธเจาชื่อวาเปนเลิศ  คือ  ทรงเปนพระบิดา
แหงครูทั้งหลาย  เพราะพระองคทรงมีคุณสมบัติหลายประการทั้งในดานบุคคลิกภาพและคุณธรรม
ทรงดํารงอยูในฐานะพระบรมครู  กลาวคือเปนจอมศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ทรงมี
เทคนิคและวิธีการสอนเปนเลิศเพื่อใหชาวโลกไดบรรลุธรรม  พุทธจริยาเหลานี้  สะทอนใหเห็นถึง
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บทบาทและหนาที่ของพระองคที่ทรงกระทําในฐานะบําเพ็ญประโยชนใหแกมวลมนุษยชาติ  เหลา
พระประยูรญาติและในฐานะความเปนพระพุทธเจา  ปฏิปทาของพระพุทธองคเหลานี้ถือไดวาเปน
บทบาทและหนาที่ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนพระบรมครูของโลกอยางแทจริง  
 พระมหาจรูญ  ปฺญาวโร (อินทรยงค) (2540)  ศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาท  ตั้งแตชีวิตเริ่มตนจนถึงวาระสุดทายของทานมีความโดดเดน  
ดังตอไปนี้ 
 ความเปนผูมักนอยสันโดษเปนแบบอยางที่กอใหเกิดความเลื่อมใสของผูมีความเปนอยู
อยางเรียบงาย 
 ความเปนผูคงแกเรียน  แมบวชเมื่ออายุมาก  ทานก็ไมทอดธุระในพระศาสนา  มุง
ประพฤติปฏิบัติจนเกิดความสมบูรณในไตรสิกขา  ไปถึงที่จุดหมายคือพระอรหัตผล  เปนผู
แตกฉานในองคธรรม  อบรมสั่งสอนภิกษุทั้งทางตรงและทางออม  จนเปนที่เคารพของหมูภิกษุ 
 ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ไดเปนแบบอยางของผูประพฤติดีปฏิบัติชอบจนเปนที่เคารพ
ยําเกรงของเพื่อนภิกษุ  ถือเปนการสั่งสอนดวยการปฏิบัติ  ซ่ึงมีผลมากกวาการพูดอบรมสั่งสอน 
 ไดรับมอบหมายใหเปนประธานทําสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังแรกในปพุทธ
ปรินิพพาน  อันเปนการรักษาหลักการและขอปฏิบัติที่ถูกตอง  ใชเปนแนวทางการศึกษาและปฏิบัติ
สืบมา 
 พระกิตติศักดิ์  ยโสธโร (แกวเหลา) (2539)  ศึกษาบทบาทของพระสารีบุตรเถระในการ
เผยแผพระพุทธศาสนา  เร่ิมจากความเปนมาตั้งแตตนจนถึงพระนิพพานนั้น  ปรากฏวาทานไดมี
ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ เปนจํานวนมาก  การแสดงธรรมของทานพอสรุปไดวา  ในดาน
ความสัมพันธกับบุคคลสําคัญ  ทานมีความสัมพันธกับพระพุทธเจาในฐานะเปนพระอัครสาวกเบื้อง
ขวา  เปนพระธรรมเสนาบดีเปนแมทัพธรรม  กับพระสาวกในฐานะเปนเพื่อนสหธรรมิกดวยกัน  
เปนที่ปรึกษาใหภิกษุ  ภิกษุณีเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน  โดยการเปนผูแสดงธรรมใหฟง  
รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาดวย  จึงเห็นไดวาทานมีบทบาทมาก  ตองรับภาระในการประกาศพระ
ศาสนาและมีศาสนกิจในหลาย ๆ ดาน 
 ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  ทานมีวิธีเผยแผในลักษณะใหคําแนะนําปรึกษา  
สนทนา  ตอบปญหาขอของใจ  และการแสดงธรรม  เมื่อไดฟงจากพระบรมศาสดาแลวนําไป
ถายทอดแกภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา  และบุคคลทั่วไปใหเขาใจหลักธรรมอันลึกซึ้งดวยวิธีการ
บรรยาย  อธิบาย  ขยายความเปรียบเทียบ  และตอบปญหาธรรม  เปนตน  จนเปนที่ไววางพระทัย
ของพระพุทธเจา  ทําใหบุคคลทั่วไปศรัทธาเลื่อมใสแลวหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยาง
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แพรหลาย  มีบางสวนเทานั้นที่มิไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา  เพราะยึดติดอยูกับลัทธิเดิมอยาง
แรงกลา 
 ถึงกระนั้นก็ตาม  ก็ไดนับถือในตัวทานอยูก็มีซ่ึงเทากับไดสรางความเขาใจอันดีระหวาง
กลุมความเชื่อตาง ๆ   นับเปนตัวอยางการประกอบศาสนกิจดําเนินชีวิตและเผยแผพระพุทธศาสนา
ในปจจุบันไดเปนอยางดี 
 บทบาทในการรักษาพระสัทธรรมใหคงอยู  ทานกระทําโดยการศึกษาและลงมือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวอยางจริงจัง  ทานเคยกราบทูลเสนอใหพระผูมีพระ
ภาคเจาสังคายนาพระธรรม  แตในขณะนั้น  พระองคตรัสวายังไมถึงเวลา  ทานจึงไดจําแนกธรรม
โดยแบงไวเปนหมวดหมู  เพื่อสะดวกตอการศึกษา  ในเวลาตอมายังใชหลักธรรมที่ทานแสดงไว
เชนในสังคีติสูตร  เปนแนวทางในการทําสังคายนาครั้งแรกหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
 พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ (โพธ์ินอก) (2543)  งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอิทธิพล
ของอายตนะ(ส่ือ)ที่มนุษยบริโภคอยูทุกวัน  ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับวาอายตนะมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  เพราะการเรียนรูโลกท้ังหมด  มนุษยเรียนรูไดโดยอาศัยอายตนะ
เทานั้น แตอายตนะนั้นมีขอบเขตจํากัดในการเห็น  การไดยิน แตความตองการอยากรูอยากเห็นของ
มนุษยไมมีที่ส้ินสุด มนุษยจึงพัฒนาเครื่องมือท่ีชวยในการดูการฟง ทําใหสามารถรับรูเร่ืองราวตาง 
ๆไดทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตเร่ืองราวที่รับรูยอมมีทั้งคุณและโทษถาไมรูจักเลือกรับเลือก
พิจารณาที่จะรับรู  เมื่ออายตนะมีความสําคัญอยางนี้  มนุษยรูจักควบคุมหรือพัฒนาอายตนะใหเกิด
ประโยชนอยางไร ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 5 บท ในแตละบทมีรายละเอียดที่จะศึกษา  ดังนี้   
 บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ปญหา
ที่ตองการทราบ  เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัยหรือขอบเขตการวิจัยและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการวิจัย 
 บทที่ 2  ความหมายของคําวา  "อายตนะ" ตามรูปศัพท และความหมายที่ประสงคเอาใน
งานวิจัยนี้ จํานวนอายตนะที่ปรากฏในคัมภีรตาง ๆ และความสําคัญของอายตนะที่เกี่ยวของกับส่ือที่
ถูกสรางขึ้น ซ่ึงมีจํานวนมากและไดรับการพัฒนาไมมีที่ส้ินสุด แตก็เปนเพียงปจจัยเกื้อหนุนใหเกิด
การรับรูอารมณไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น พรอมทั้งผลตางๆ คือความสุขและความทุกขที่เกิดจากการรับรู
นั้น 
 บทที่ 3 ลักษณะของสื่อทางพระพุทธศาสนาจัดตามหนาที่ที่ทํา และจัดตามชนิดของ
ส่ือ ไมกาวกายหรือปะปนกัน ส่ือเหลานั้นทําหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณ ทําใหเกิดการรับรู
อารมณตางๆ บุคคลผูที่รับอารมณแลวเสวยผลเปนสุขหรือทุกขขึ้นอยูกับพื้นฐานทางจิตใจที่ไดรับ
อบรมมา ปจจัยที่สงเสริมใหมีความคิดวินิจฉัยที่ถูกตอง เมื่อไดรับอารมณคือ ความมีเพื่อนดี และมี
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โยนิโสมนสิการ คุณธรรมทั้ง 2 ประการนี้ควรปลูกฝงใหเกิดมีขึ้นในจิตใจ เพราะเปนทางเจริญแก
บุคคลโดยสวนเดียว 
 บทที่  4  เครื่องมือควบคุมส่ือที่สําคัญคือสติ  แตสติจะเกิดขึ้นและสมบูรณถึงขั้นใชเปน
เครื่องมือควบคุมอารมณได จะตองไดรับการฝกหัดมากอน กระบวนการการฝกสตินั้น มีทั้งสมถะ
และวิปสสนา  ในกระบวนการทั้ง 2 นี้ ตางก็เปนปจจัยของกันและกัน โดยอาศัยฐานการฝกอยูที่ตัว
ของผูฝกเอง นิยมใชส่ือภายในชวยในการฝก  เพราะมีอยูพรอมแลว ทั้งรูปและนามคือกายกับ
ใจ  เหตุนั้นเมื่อฝกแลวจึงสามารถควบคุมจิตไมใหตกเปนทาสของอารมณได แมไดรับอารมณทั้งที่
ชอบใจและไมชอบใจ ก็ไมหวั่นไหวไปตาม  สามารถควบคุมอารมณความรูสึกไวได  และรูจัก
พิจารณาสิ่งที่ไดพบเห็นตามความเปนจริง ไมตกเปนทาสของสิ่งนั้น บุคคลนั้นชื่อวาพัฒนาตนเอง
ใหพนจากทุกขได 
 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  จากการวิจัยทําใหทราบวา  อายตนะเปน
เครื่องมือที่มีความสําคัญตอมนุษยและสัตวมา เพราะใชเปนสื่อรับรูอารมณภายนอกไดทั้งหมด  แต
ในการรับรูนั้น  ถาไมรูจักเลือกรับเลือกพิจารณาเสพเสวยก็จักกอทุกขใหแกตน  แตถามีสติรับรูก็จัก
ไดประโยชนตามประสงค 
 จึงเสนอแนะใหมีการสงเสริมการศึกษาและสอนวิธีฝกสติตามแนวของมหาสติปฏฐาน
สูตรใหมาก  เพราะผูที่ศึกษาและปฏิบัติดีแลว  สามารถพัฒนาตนเองใหไปสูความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ได    
 สรุปไดวา มงคลสูตรสาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต ในเอกสารและ
งานวิจัยที่ศึกษามีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมีนัยสําคัญดังนี้ 
  1.  เปนการสอนบุคคลใหรูจักเลือกการคบมิตรที่ดีและมิตรไมดี สอนใหหลีกเล่ียง
การคบคนพาลอันจะนําไปสูหนทางแหงความเสื่อม และมุงวิเคราะหหลักการมีคนดีเปนมิตร 
  2. ในการศึกษางานวิจัยมุงวิเคราะหลักษณะบัณฑิตคือผูรู และใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการคบคนดีมีคุณธรรม เพื่อสงเสริมหลักการปกครองบริหารที่ดีแกสังคม ทําใหบุคคลเกิด
ความพอใจในการสรางความดี 
  3.  ทําใหทราบแนวทางการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
  4.  การศึกษางานวิจัย ไดกลาวถึงคุณคาของการอยูรวมกันในประเทศที่เหมาะสม มี
ความสํานึกในคานิยมของสังคม การปฏิบัติตามหลักธรรม แสดงถึงการอยูรวมกันในประเทศที่มี
การศึกษาเรียนรูศาสนาวัฒนธรรมกอใหเกิดความเจริญทางสังคมดวยวัฒนธรรมประเพณี เปน
อุดมการณชีวิตของคนในสังคม 
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