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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 พระพุทธศาสนาเขามามีสวนอยูในวิถีชีวิตของชาวพุทธมาชานานถึง  2550  ป  ชวงเวลา
อันยาวนานไดกอประโยชนใหพุทธศาสนิกชนมากมาย  การถายทอดวิธีการนําคําสอนเรื่องมงคล
สูตรที่ชาวพุทธไดนอมนํามาใชในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมเพื่อเปนพื้นฐานของชีวิต  มีกลาว
ไวในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ที่มีช่ือเรียกขานวา  พระไตรปฎก  มีปรากฏเปนหลักฐานไว  จาก
การสังคายนาพระไตรปฎกที่มีสืบทอดกันมาหลายครั้งนั้นสอใหเห็นถึงความสําคัญที่เกี่ยวพันกับ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมในการนํามาเปนพื้นฐานของชีวิต  ผูวิจัยจะนําเสนอการศึกษาวิเคราะหในขอ
ธรรมตามหลักธรรมในมงคลสูตร  4  ขอแรก  ดังนี้คือ  
 มงคลสูตร  ขอที่  1.  อเสวนา  จ  พาลานํ   การไมคบคนพาล  
 มงคลสูตร  ขอที่  2.  ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา การคบบัณฑิต  
 มงคลสูตร  ขอที่  3.  ปูชา  จ  ปูชะนียานํ บูชาคนที่ควรบูชา 
 มงคลสูตร  ขอที่  4.  ปฏิรูปเทสวาโส  จ การอยูในถ่ินที่เหมาะสม  
 โดยการแบงเนื้อหาในการนําเสนอตามลําดับดังนี้  คือ   
 1.  มงคลสูตร (4  ขอแรก) ในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต  
จากพระไตรปฎกและเอกสารผูรูทางพระพุทธศาสนา 
 2.  การสังเคราะหมงคลสูตร (4  ขอแรก)  ในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปน
พื้นฐานของชีวิต  ในสังคมปจจุบัน 
 

มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต  จากพระไตรปฎก
และเอกสารผูรูทางพระพุทธศาสนา 
  
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต  จากพระไตรปฎก 
 
 มงคลที่พระพุทธเจาทรงแสดง  เปนสัจธรรมที่ไมเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น  เปนสิ่งที่
เกิดจากผลของการปฏิบัติ  เกิดจากภายในของบุคคลผูประพฤติปฏิบัติตาม (ทวี  ภุมรินทร,  2532, 
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หนา4-5)  มงคลในที่นี้หมายถึงความกาวหนา  คือทําใหผูประพฤติปฎิบัติมีความกาวหนาไมตกต่ํา
ถอยหลัง  มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไมไดยึดเอาสิ่งที่คนชอบ  คนตองการเปนเกณฑแตเอา
เหตุผลเปนที่ตั้ง  มนุษยทุกคนอยากมีความสุขความเจริญ  กาวหนา  เมื่อพระพุทธองคทรงพบวา  ทํา
อยางไรจึงจะมีความเจริญกาวหนาไดก็ทรงแสดงวาการกระทําอยางนั้น ๆ เปนมงคล  มนุษยแตละ
คนถาฝกฝนเต็มที่แลวจะกาวหนาไดเทาไร  ก็ทรงแสดงวิธีปฏิบัติไวครบถวน  (ทวี  ภุมรินทร,  
2532, หนา4-5  อางถึง  ปน  มุทุกันต,  2502,  หนา  38)  ถาผูใดไดกระทําอยางที่พระพุทธองคทรง
ตรัสก็จะเปนผูมีมงคล 
 มงคลสูตร  ขอที่  1   อเสวนา  จ  พาลานํ   การไมคบคนพาล  
 ในมงคลสูตรวาดวยอุดมมงคล  38  ประการ (2536)  กลาวถึงบุคคลที่ควรคบและไม
ควรคบไวในหนา  20  วา 
 

  ถอยคําที่พระผูมีพระภาคเจาเมื่อมีผูทูลถามในปญหาทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา  ขาแตพระโคดม  ผูมีปญญาดุจแผนดินขาพระองคขอทูลถามพระองค
วา  ผูฟงทําอยางไรจึงชื่อวาเปนผูฟงที่ดี  และวา  ขาแตทานผูนิรทุกข  ทานขาม
โอฆะไดอยางไรหนอ  ดังนี้  ตรัสตอบแลว  ช่ือวา  ปุจฺฉิตกถา 
  ...ในบรรดาบุคคลที่ควรคบและไมควรคบ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส
บอกถึงบุคคลที่ไมควรคบกอน  แลวตรัสบอกถึงบุคคลที่ควรคบภายหลัง  เปรียบ
เหมือนบุรุษผูฉลาด  เปนผูฉลาดในหนทางและที่ไมใชหนทาง  เมื่อมีผูถามถึง
ทาง  จึงไดบอกทางที่ควรละกอน  แลวบอกทางที่ควรถือเอาในภายหลังนั้นวา  
ในสถานที่ ช่ือโนนมีทางอยูสองแพรง  ในบรรดาทางทั้งสองนั้นทานจงละ
ทางซาย  แลวถือเอาทางขวา  ฉะนั้น 
  ...สัตวทั้งหลายผูประกอบแลวดวยอกุศลกรรมบถ  10  มีปาณาติบาต  
เปนตนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ช่ือวาคนพาล (อัง.  ติก.  20/ขอ  442) 
 

 ในอกุศลกรรมบถ  10  กลาวถึงผูประพฤติหรือมีการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจ  
ในทางที่เปนบาปเกิดโทษแกผูกระทําเอง  การที่จะเขาไปคลุกคลีอยูดวยกับคนพาลเปนการสราง
พื้นฐานแหงชีวิตที่ผิดพลาด  นํามาซึ่งความทุกข  เพราะเหตุวาการที่จะสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้น
ตามแนวคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น  จะตองเปนสิ่งที่ดีงามเกิดคุณคาทั้งทางกาย  วาจา  และทาง
ใจ  ไมกอใหเกิดทุกขเกิดโทษ  ซ่ึงอกุศลกรรมบถ  10  (พระไตรปฏก  พระสูตรและอรรถกถแปล  
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มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก  เลมที่  1  ภาคที่  1  สัลเลขสูตร  หนา  501-503  และ  สัมมาทิฏฐิสูตร  
หนา  545-555) นั้นมีขอที่พึงพิจารณาดังนี้ 
 ขอที่ 1.  ปาณาติบาต    ทําชีวิตสัตวใหตกลวง  คือฆาสัตว 
 ขอที่ 2.  อทินนาทาน   ถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให  ดวยอาการแหงขโมย 
 ขอที่ 3.  กาเมสุมิจฉาจาร   ประพฤติผิดในกาม 
 จัดเปนกายกรรม  คือทําดวยกาย  3  อยาง  ตั้งแตขอที่ 1-3 
 ขอที่ 4.  มุสาวาท   พูดเท็จ   
 ขอที่ 5.  ปสุณาวาจา   พูดสอเสียด  วาจาที่เปนเหตุใหบุคคลผูที่ตนพูดดวยเกิดความรักตน
และเกลียดชังคนอื่น 
 ขอที่ 6.  ผรุสวาจา   พูดคําหยาบ   เปนเหตุตัดรอนความรักของคนอื่น  เพราะผูพูดมีจิต
หยาบคาย  แตยกเวนตัวอยางนี้  คือ  เมื่อถูกมารดาบิดาดาวากลาว  แมเปนเหตุตัดเสียซ่ึงคํารัก (คําที่
พาดพิงถึงส่ิงที่รัก)  ก็ไมเปนผรุสวาทเพราะผูพูดมีจิตออนโยน  อาจารยและอุปชฌายตอวาอันเตวาสกิ
และสัทธิวิหาริกก็ทํานองเดียวกัน 
 ขอที่ 7. สัมผัปปลาปะ  พูดเพอเจอ  ยังผูอ่ืนใหเขาใจคําพูดที่ไรประโยชน 
 จัดเปนวจีกรรม  คือทําดวยวาจา  4  อยาง  ตั้งแตขอที่  4-7 
 ขอที่ 8. อภิชฌา   โลภ (เพงเล็ง) อยากไดของเขา  คือมีใจนอมมาเพื่อตนวา  ไฉนหนอของ
ส่ิงนี้จะพึงเปนของเรา 
 ขอที่ 9. พยาบาท   ปองรายเขา  เพราะยังประโยชนเกื้อกูลความสุขใหถึงความพินาศ 
 ขอที่ 10. มิจฉาทิฏฐิ    เหน็ผิดจากคลองธรรม (ตามความเปนจริง) 
 จัดเปนมโนกรรม  คือทําดวยใจ  3  อยาง  ตั้งแตขอที่  8-10 
 กรรม  10  อยางนี้  เปนทางบาป  ไมควรดําเนิน  บุคคลพึงหลีกเล่ียงจากผูประกอบดวย
อกุศลกรรมบถ  10  นี้ได  ก็จะมีวิถีชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุข  บังเกิดประโยชนตนและ
ประโยชนทาน  ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 มงคลสูตร  ขอที่  2.  ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา การคบบัณฑิต  
 บุคคลที่เปนบัณฑิต  จะตองสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ดวยการประพฤติส่ิงที่เปนกุศล
กรรมบถ  10  อยาง  ทั้งทาง  กาย  วาจาและใจ  จึงนับวาไดประพฤติในสิ่งที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
 

  สัตวทั้งหลายที่ประกอบดวยกุศลกรรมบถ  10  มีปาณาติปาตา
เวรมณี (มีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว)  เปนตน  จําพวกใดจําพวก
หนึ่งชื่อวา  บัณฑิต  ในบรรดาการคบคนพาลและบัณฑิตทั้งสองนั้น  บัณฑิต
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ทั้งหลายนั้นพึงทราบไดโดยอาการ  3  อยาง  ดังที่ตรัสไวในพระสูตรวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิตมีลักษณะบัณฑิตอยู  3  ประการ  เหลานี้  ดังนี้เปนตน 
 (อัง.  ติก.  20/ขอ  442) 
 
ตัวอยางของบุคคลที่เปนบัณฑิตมีกลาวไวในมงคลสูตรวาดวยอุดมมงคล  38  ประการ 

(2536) หนา  24  วา 
 
  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระอสีติมหาสาวก  รวมทั้ง
สาวกของพระตถาคตเจาเหลาอ่ืน  และชนทั้งหลายมีสุเนตตดาบส  มหาโควินท
พราหมณ   วิธูรบัณฑิต...เปนตน  พึงทราบวา  บัณฑิต 
  บัณฑิตเหลานั้นเปนผูสามารถกําจัดภัยอุปทวะและอุปสรรคทั้งปวง
ของพวกตน  ผูกระทําตามถอยคําของตน (บัณฑิต)  ดุจการอารักขาในเวลามีภัย  
ดุจประทีปในที่มืด  และดุจการไดขาวและน้ําเปนตน  ในเวลาที่มีทุกขอันเกิดจาก
ความหิวกระหาย  เปนตน  ครอบงํา  ฉะนั้น 
  จริงอยางนั้น  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  นับไมถวน  ไมมีประมาณ
อาศัยแลวซ่ึงพระตถาคตถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ  บางพวกดํารงอยูใน        
พรหมโลก  บางพวกเกิดแลวในเทวโลก  สกุล  80,000  สกุลทําใจใหเล่ือมใสใน
พระสารีบุตรเถระ  อุปฏฐากพระเถระดวยปจจัย  4  บังเกิดแลวในสวรรค  สกุล
ทั้งหลายทําใจใหเล่ือมใสแลวในพระมหาสาวกทั้งปวง  มีพระมหาโมคคัลลานะ  
และพระมหากัสสปะเปนตนก็บังเกิดในสวรรคเหมือนอยางนั้น  ชนทั้งหลายบาง
พวกซึ่งเปนสาวกของสุเนตตศาสดาเทานั้น  บังเกิดแลวในพรหมโลก  บางพวก
ถึงความเปนสหายของคหบดีมหาศาล  สมจริงดังคําพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
ภิกษุทั้งหลาย  ภัยยอมไมมีแตบัณฑิต  อุปทวะยอมไมมีแตบัณฑิต  อุปสรรคยอม
ไมมีแตบัณฑิต (มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536,  หนา  24-25) 
 

 ในพระไตรปฎก  พระสูตรและอรรถกถาแปล  อังคุตรนิกาย  ติกนิบาต  เลม  1ภาคที่  3  
ขตสูตร  ขอ  448  หนา  16  กลาวเรื่องการบริหารตนแบบพาลและบัณฑิตไววา 
 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  3  ประการ  เปนคน
พาล  ไมฉลาด  เปนอสัตบุรุษ  ครองตนอันขาด (แกนสาร)  ถูกประหาร (เสียจาก
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คุณธรรม) แลวอยู  เปนคนประกอบดวยโทษ  ผูรูติเตียนและไดประสบสิ่งอันไม
เปนบุญมากดวยธรรม  3  ประการ  คืออะไรบาง  คือกายทุจริต  วจีทุจริต  มโน
ทุจริต  บุคคลประกอบดวยธรรม  3  ประการนี้แล  เปนคนพาล ฯลฯ 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  3  ประการ  เปน
บัณฑิต  ฉลาด  เปนสัตบุรุษ  ครองตนอันไมขาด (แกนสาร)  ไมถูกประหาร 
(จากคุณธรรม) อยู  เปนผูไมมีโทษ  ผูรูไมติเตียน  และไดบุญมากดวย  ธรรม  3  
ประการคืออะไรบาง  คือ  กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  บุคคลประกอบดวย
ธรรม  3  ประการนี้แล  เปนบัณฑิต  ฯลฯ 
 

 พระไตรปฎก  พระสูตรและอรรถกถาแปล  อังคุตตรนิกาย  จตุกนิบาต  เลมที่  2  
ปฐมขตสูตร  ขอ  3  หนา  6  วาดวยธรรม  4  ประการของคนพาลและบัณฑิต 
 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  4  ประการ  เปน
คนพาล  เปนคนโงเขลา  เปนอสัตบุรุษ  ครองตนอันถูกขุด (รากคือความดี) เสีย
แลว  ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่งแลว  เปนคนประกอบดวยโทษ  ผูรูติเตียน  และไดส่ิง
อันไมเปนบุญมากดวย  ธรรม  4  ประการเปนไฉน  คือบุคคลไมใครครวญไม
สอบสวนแลว  ชมคนที่ควรติ  1  ติคนที่ควรชม  1  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะ
อันไมควรเลื่อมใส  1  แสดงความไมเล่ือมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส  1    บุคคล
ประกอบดวยธรรม  4  ประการนี้แล  เปนคนพาล ฯลฯ  และไดส่ิงอันไมเปนบุญ
มากดวย 
  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  4  ประการ  เปนบัณฑิต  
เปนคนฉลาด  เปนสัตบุรุษ  ครองตนอันไมถูกขุด  ไมถูกขจัดไปครึ่งหนึ่ง  เปนผู
หาโทษมิได  ผูรูสรรเสริญ  และไดบุญมากดวย  ธรรม  4  ประการเปนไฉน  คือ
บุคคลใครครวญสอบสวนแลว  ติคนที่ควรติ  1  ชมคนที่ควรชม  1  แสดงความ
ไมเล่ือมใสในฐานะอันไมควรเล่ือมใส  1  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันควร
เล่ือมใส  1  บุคคลประกอบดวยธรรม  4  ประการนี้แล  เปนบัณฑิต ฯลฯ  และ
ไดบุญมากดวย 
 

 
 

 59 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 พระไตรปฏก  พระสูตรและอรรถกถาแปล  อังคุตตรนิกาย  จตุกนิบาต  เลมที่  2  
ทุติยขตสูตร  ขอ  4  หนา  8  วาดวยพาลและบัณฑิต 
 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูปฏิบัติผิดในสถาน  4  เปนคนพาล 
ฯลฯ  และไดส่ิงอันไมเปนบุญมากดวย  ในสถาน  4  คืออะไร  คือในมารดา  ใน
บิดา  ในพระตถาคต  ในสาวกของพระตถาคต  บุคคลปฏิบัติผิดในสถาน  4  นี้
แล  เปนคนพาล ฯลฯ  และไดส่ิงอันไมเปนบุญมากดวย 
  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูปฏิบัติชอบในสถาน  4  นี้แล  เปนบัณฑิต 
ฯลฯ  และไดบุญมากดวย  ในสถาน  4  คืออะไร  คือ  ในมารดา  ในบิดา  ในพระ
ตถาคต  ในสาวกของพระตถาคต  บุคคลปฏิบัติชอบในสถาน  4  นี้แล  เปน
บัณฑิต ฯลฯ  และไดบุญมากดวย 

 
 มงคลสูตร  ขอที่  3.  ปูชา  จ  ปูชะนียานํ   บูชาคนที่ควรบูชา  
 บุคคลที่ควรบูชากลาวไวในพระไตรปฎก  (มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536,  หนา  
27)  วาไดแกบุคคลเชนใดบางที่ควรคาแกการบูชาและเพราะเหตุใดจึงควรใหการบูชา  ดังนี้ 
 

  พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูช่ือวาเปน  พุทธะ  เพราะเวนจากโทษ
ทั้งปวง  และเพราะประกอบดวยพระคุณทั้งปวง  พระปจเจกพุทธเจาและพระ
อริยสาวกทั้งหลายผูมาในภายหลังแตพระพุทธเจาทั้งหลายนั้นชื่อวา  ปูชนีย
บุคคล  ในพระคาถานั้น  ดวยวาการบูชาพระทักขิเณยยบุคคลเหลานั้นแมจะนอย
ก็ยอมเปนไปเพื่อประโยชนสุขตลอดกาลนาน  

 ในมงคลสูตรวาดวยอุดมมงคล (มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536,  หนา  28-29)กลาวอางถึง  
มหาปรินิพพานสูตร  ไดยกตัวอยางบุคคลที่ควรบูชานอกเหนือจากพระผูมีพระภาคเจาแลวยังมี
บุคคลที่ควรบูชาอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 

...ภิกษุก็ดี  ภิกษุณีก็ดี  อุบาสกก็ดี  อุบาสิกาก็ดี  คนใดแลปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติสมควร  มีปกติประพฤติตามธรรมอยู  ผูนั้นชื่อวา
ยอมสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ตถาคต  ดวยการบูชาอยางยิ่ง  แมการบูชา
พระปจเจกพุทธะและพระอริยสาวกทั้งหลายก็พึงทราบวานําประโยชนสุขมาให
เชนกัน  โดยทํานองเดียวกับการบูชานี้ 
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  อีกอยางหนึ่ง  (พึงทราบบุคคลผูควรบูชาในขอนี้อยางนี้วา)  พีช่ายกด็ ี 
พี่หญิงก็ดี  ช่ือวาเปนบุคคลที่ควรบูชาของนองชายหรือนองหญิง  สําหรับ
คฤหัสถทั้งหลาย,  บิดามารดาเปนบุคคลที่ควรบูชา  สําหรับบุตร,  สามี  แมผัว  
พอผัว  เปนบุคคลผูควรบูชาสําหรับหญิงสาวในสกุลทั้งหลาย  ดวยวาการบูชาแม
ซ่ึงบุคคลเหลานี้  ช่ือวาเปนมงคลเหมือนกัน  เพราะการบูชานั้น  ทานนับวาเปน
กุศลธรรม  และเพราะการบูชานั้น  เปนเหตุแหงการเจริญอายุเปนตน  สมจริงดัง
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ชนเหลาใดแล  จักเปนผูเกื้อกูลแกมารดา  เปน
ผูเกื้อกูลแกบิดา  เกื้อกูลแกสมณะ  เกื้อกูลแกพราหมณ  จักสมาทานประพฤติ
กุศลธรรมนี้อยู  เพราะเหตุแหงการสมาทานกุศลธรรมเหลานั้น  ชนเหลานั้นจัก
เจริญดวยอายุบาง  จักเจริญดวยวรรณะบาง  ดังนี้  เปนตน 

  
 มงคลสูตร  ขอที่  4.  ปฏิรูปเทสวาโส  จ   การอยูในถ่ินที่เหมาะสม  

การอยูในถิ่นที่เหมาะสม  คําวา  ถ่ิน  นั้นไดแก  บาน  นิคม  นคร  ชนบท  หรือโอกาส
เปนที่อยูของสัตวทั้งหลายแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 

  ประเทศใดที่บริษัททั้ง  4  เที่ยวไป  ประเทศที่บุญกิริยาวัตถุทั้งหลาย
มีทานเปนตนยอมเปนไป  ประเทศที่นวังคสัตถุศาสน  ยอมรุงเรือง  การอยูใน
ปฏิรูปเทสนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล  เพราะเปนปจจัยแหงการ
บําเพ็ญบุญของสัตวทั้งหลาย... 
  อีกนัยหนึ่ง  ที่ช่ือวาปฏิรูปเทส  ไดแก  ประเทศ  คือ  (โพธิมณฑล) 
ควงแหงตนโพธิเปนที่ตรัสรูแหงพระผูมีพระภาคเจา  ประเทศที่พระผูมีพระภาค
เจาแสดงพระธรรมจักร  ประเทศคือควงแหงตนคัณฑามพฤกษที่พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย  ทรงทําลายความมัวเมาของเดียรถียทั้งปวงใน
ทามกลางบริษัท  (ซ่ึงมาประชุมกันในเนื้อที่) ถึง  12  โยชน  ประเทศที่เสด็จลง
จากเทวโลก  (ที่สังกัสสนคร)  ก็แมหรือประเทศอื่นใดอันเปนที่ประทับของพระ
ผูมีพระภาคเจามีเมืองสาวัตถีและเมืองราชคฤห  เปนตน   การอยูในปฎิรูปเทส
นั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคลเพราะเปนปจจัยใหไดอนุตตริยะ  6  
ประการ  (มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536,  หนา  31) 
  ในมัชฌิมประเทศนั้น  สัตวทั้งหลายรับโอวาทของพระเจาจักรพรรดิ
แลวดํารงอยูในเบญจศีล  ก็มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา  ดํารงอยูในโอวาท
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  และพระสาวกทั้งหลายแลว  มีสวรรคเปนที่ไปใน
เบื้องหนาดวย  มีนิพพานเปนที่ไปในเบื้องหนาดวย  การอยูในประเทศนั้น  พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล  เพราะเปนปจจัยแหงสมบัติทั้งหลายเหลานี้ดวย 
(มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536,  หนา  32) 
 

 กลาวโดยสรุป  การไมคบคนพาลสามารถปองกันอันตรายอันเกิดจากการคบคนพาล  
และยังเปนเหตุเปนประโยชนเกื้อกูลในโลกนี้และโลกหนาอีกดวย  สวนการคบบัณฑิต  การบูชา
บุคคลที่ควรบูชาและการไดอยูในถิ่นที่สมควรนั้นเปนเหตุแหงนิพพานและสุคติ  เปนการสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้นเปนพื้นฐานแกชีวิตในสังคม  ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมนั้น หมายถึง ตัวเราเอง จะเปนผูปรับตัวใหสามารถมี
ชีวิตอยูอยางมีความสงบสุขกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ สังคมจะเปนอะไรอยางไรนั้น เราไม
สามารถไปเปลี่ยนแปลงสังคมได  แตเราจะตองฝกฝนตนเองใหมีมงคลชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  เมื่อตนเองดีแลวก็จะทําใหสังคมนั้น ๆ ดีไปดวย  เพราะคนเปนหนวยหนึ่งที่สําคัญ
ในการทําใหส่ิงแวดลอมเปนไปในทิศทางที่ดีหรือไมดีก็ขึ้นอยูกับคนในสังคม 
 

มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต จากเอกสารผูรูทาง
พระพุทธศาสนา 
 

 ตามแนวพุทธปรัชญานิกายเถรวาทไดมีการกลาวถึงเรื่องการสรางประโยชนตนและ
ประโยชนผูอ่ืน (สํ.นิ.  16/22/28-29  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ  พระไตรปฎกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2500)  มนุษยจะตองศึกษาใหเขาใจวามีความหมายอยางไรและมีวิธีการอยางไร  จึงจะ
สามารถนํามาเปนแนวทางในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมได  ซ่ึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะตองมีการ
คิดกอนจึงมีการพูดแลวติดตามดวยการกระทํา  ถาคิดถูกคิดดีผลท่ีตามมาก็ทําใหพูดดีและการ
กระทําก็ดีไดในที่สุด  ผูวิจัยไดนําขอคิดเกี่ยวกับเรื่องมงคลสูตรในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  
ที่เปนพื้นฐานของชีวิต  จากผูรูมาศึกษา  ดังนี้ 
 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)   
 2. พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) 
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ขอที่ 1 การไมคบ
คนพาล  
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ขอที่ 2 การคบ
บัณฑิต 
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 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ขอที่ 3 บูชาคนที่
ควรบูชา 
 มงคลสูตรกับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ขอท่ี 4 การอยูใน
ถ่ินที่เหมาะสม 
 

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)   
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  ใหความคิดเห็นในเรื่องของมงคลและ
อวมงคลไววา   
 

  เหตุใหเจริญดวยสรรพสมบัติ  มีวัฒนธรรมสมแกสังคม  ใหเล่ือน
ฐานะของบุคคลขึ้นสูงกวาภาวะเดิม  ใหมีกิริยาวาจาใจดีงาม  ใหมีชีวิตเกษม
ปลอดภัย  ปราศจากอุบาทวและอุปสรรค  และใหมีกายสงบวาจาสงบใจสงบ  นี่
แหละคือมงคล  ตรงกันขามกับอัปมงคลซึ่งเปนเหตุทําใหเส่ือม  ฉุดฐานะของ
บุคคลลงใหต่ํากวาภาวะเดิม  ใหใจเลวราย  กิริยาวาจาขัดสังคม  ชีวิตเดือดรอน  
วุนวายดวยภัยอุบาทวและอุปสรรค  (สมเด็จพระมหาวีรวงศ,  2526, หนา 1) 

 
 มงคลสูตรที่เกี่ยวของในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต  ผูวิจัย
ศึกษาโดยภาพรวมตั้งแตมงคลสูตรในขอที่  1-4  ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  
พบวามีแนวปฏิบัติตน  ดังนี้ 
 มงคลสูตรในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ขอท่ี 1 การไมคบ
คนพาล 
   สมเด็จพระมหาวีรวงศกลาวถึงความสําคัญของการฟง วาจะตองมีความฉลาดในการฟง  
เนื่องจากชีวิตของมนุษยประจําวันในสังคมจะตองมีการฟงมากที่สุด  ถาฟงไมดีคือไมมีการพิจารณา
ส่ิงที่ฟงมาวานาเชื่อถือหรือกอใหเกิดประโยชนสรางสรรคกับชีวิตมากนอยเพียงใด  การสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดีเพื่อประโยชนแกชีวิตก็จะเกิดขึ้นไมได  ดังตัวอยางที่แสดงไวในหนังสือมงคลยอด
ชีวิตวา 
 

  ในหมูเสียงไมมีเสียงชนิดไหนจะสําคัญเทาเสียงคน  เพราะเสียงคน
โดยเฉพาะเสียงเลาลือ  เปนเสียงสะเทือนใจของคนทั่วไป  ปลุกใหคนฉลาด
ตื่นตัวรูเทาทันเหตุการณ  ฟงเหตุฟงผลมากกวาฟงเสียง  แตยั่วยุใหคนโง  ตื่นเตน  
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ตื่นตูม  ตื่นแตก  และตื่นขาว  สอวาเปนคนเบาความ  เบาสติปญญา  ใจบอด  
สมองทึบ  หูเบา  เชื่อเสียงเลาลือหรือเลาอาง  โดยมิไดพินิจพิเคราะหเหตุผลตน
ปลาย  ฟงเสียงมากกวาฟงเหตุฟงผล 
  เสียงคนนี้ประหลาดมากกวาเสียงสัตวอ่ืน  กระตุนใหคนแตกตื่นเปน
พัก ๆ  และสงบลงเปนคราว ๆ  พึงสังเกตเสียง  เสียงลือเปนสําคัญ  เชนเสียงลือ
วา  “น้ําบอทิพยเกิดขึ้นที่โนนที่นี่  ดื่มอาบแลวหายโรคภัยไขเจ็บไดเด็ดขาด”  
เมื่อมวลชนไดยินเสียงลือนั้นแลว  ผูหลงเชื่อไดแตกตื่นไปดื่มไปอาบ  คร้ันเสียง
นี้สงบลง  ไดเกิดเสียงลือขึ้นใหมวา  “ผูมีบุญเกิดขึ้นที่บานนี้เมืองนั้น”  ไดทําให
ผูหลงเชื่อขาวลือ  ตองแตกตื่นเปนกระตายตื่นตูม  พากันนําเครื่องสักการะและ
เงินทอง  ไปบูชาเด็กที่ลือวาเปนผูมีบุญมาเกิด  ชวยใหพอแมของเด็กมั่งมีขึ้นเปน
กายเปนกอง 
  เดี๋ยวเสียงลือนี้สงบซบเซาลง  ไดมีเสียงลือกระตุกเสนเกิดขึ้นอีกวา    
“พระอาจารยรูปนั้นแนจริง  ใหเบอรถูกจัง ๆ “  ผูเมาบัตรเมาเบอรพอไดยินขาว  
ก็ตะลีตะลานฮือไปรบกวนทาน  จนไมมีเวลาพักผอนหลับนอน  ทานตองพูดคํา
ต่ํา ๆ สูง ๆ ให  แตพวกเขาแทนที่จะโกรธทาน  กลับดีใจเอาคําที่ทานวาใหนั้น  ตี
เปนบัตรเปนเบอรไปเลย ... 

 (สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ  ธมฺมธโร),  2526,  หนา  1-2) 
 
 ในสังคมจะพบวามีกลุมชนที่ปะปนกันอยูสองประเภท   คือ  คนพาลกับบัณฑิต  
ลักษณะของคนพาลและบัณฑิตไดกลาวถึงไวในมงคลสูตรที่ไดมีผูทําวิจัยไวแลว  ในที่นี้จะไม
กลาวถึงในรายละเอียด  แตจะกลาวถึงวาการไมคบคนพาลนั้นเปนไปเพื่อสรางสิ่งแวดลอมทาง
สังคมอันเปนพื้นฐานของชีวิต  ทําอยางไรจึงจะหลีกเล่ียงไมคบกับคนพาลจึงจําเปนอยูที่วาจะตอง
รูจักวามีประโยชนอยางไรในการไมคบกับคนพาล  ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  
กลาวไวในหนา  9  วา 
 

  คนเราคือสัตวเมือง  ชอบอยูรวมกันเปนหมู  และคนในหมูนั้นมีอยู  
2  ประเภท  คือคนดีกับคนเสีย  คนดีเปนคนมีความดี  หรือคนเก็บความดีไวใน
ตน  สวนคนเสียเลา  ก็คือคนหมดความดี  คนเสื่อมไปจากความดี  หรือคนตาย
จากความดี  ความดีหายไปจากเขา   
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  พาล  แปลวา  ออน,  ตัดประโยชนทั้งสอง  หมายความวา  คนออน
ความคิดไมอาจคิดริเริ่มสรางชีวิตใหดีขึ้นกวาภาวะเดิมได    คนออนสติไมมี
กําลังพอจะปลุกตนใหตื่นตัวตื่นใจ  เปนคนมีชีวิตอยูแคลมหายใจเขาออกเทานั้น  
มิหนําซ้ําตัดประโยชนทั้งสองที่ตนควรบําเพ็ญเสียดวย  ประโยชนทั้งสอง  คือ
ประโยชนชาตินี้  และประโยชนชาติหนานั้น  เปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาชีวิต
ใหกาวหนา  คนพาลตัดประโยชนทั้งสองนั้นเสีย  ช่ือวาฉุดชีวิตของตนไวมิให
กาวหนา  และเหยียบย่ําชีวิตใหตกต่ําอับเฉาเศราหมอง  เขาไมเขาใจเลยวา
ความกาวหนาเปนเชนไร...  ประโยชนชาตินี้  ยอมเปนเครื่องมือพัฒนาชีวิต  ให
อุนหนาฝาคั่งตั้งหลักฐานไดมั่นคงในปจจุบัน  ที่คนพาลตัดทอนเสียนั้นมีอยู  4  
ประการ  คือ 
  1. อุฏฐานสัมปทา  สมบูรณดวยความขยันหมั่นเพียร  มุงมั่นศึกษา
เลาเรียน  เพียรหาทรัพยเล้ียงชีวิต  และเสริมสรางชีวิตใหมีหลักฐาน  ดวยรีบเรง
ทําธุระที่กะไวไมทอดทิ้ง   ทํางานที่มาถึงมิ ชักชา   ทํางานตามเวลา   ไม
ผัดวันประกันพรุง  แตคนพาลเปนคนเกียจคราน  ทอดทิ้งธุระที่กะไววาจะทําเสีย  
เปนคนกะปลกกะเปลี้ยละเหี่ยใจ  หนักไมเอาเบาสลัด  เบื่อหนายการงาน  ผัด
เพี้ยนเวลาร่ําไป  นี่ช่ือวาตัดประโยชนขอตน... 
  2. อารักขาสัมปทา  สมบูรณดวยการรักษา  คือรูจักถนอมทรัพยที่หา
มาได  รูจักเก็บงํา  รูจักบูรณะ  รูจักทําใหเกิดดอกออกผล  เขาใจคุมครองให
ปลอดภัย  และเอาธุระรักษาหนาที่ของตนไมใหเสื่อมเสีย  แตคนพาลไมรูจัก
รักษาทรัพย  ไมเอาธุระหนาที่การงาน  แมจะเกิดมาบนกองเงินกองทอง  อาศัย
รมเงาของพอแมเชิดหนาชูตา  ใหอยูเย็นเปนสุขชื่นบานสําราญใจ  แตเขาก็
ประมาทเสีย  มัวเพลินอยูในความมั่งมีของพอแม  เพลินเอาจนหลง  หลงเอาจน
เหลิง  และเหลิงเอาจนเสียคน  แทนที่จะเอาธุระหนาที่  และรักษาทรัพยมรดกไว  
ก็กลับเปนคนสุรุยสุราย  ไมเอางานเอาการอะไร  กลายเปนเสือเจาชูตัวเกง  เปน
นักเลงสุราตัวยง  เปนนักหลงการพนันตัวลือ  นี่ช่ือวาตัดประโยชนขอสอง... 
  3. กัลยาณมิตตตา  คบเพื่อนที่ดีงาม  คือเพื่อนมีอุปการะเกื้อกูล
อุดหนุนแกกัน  เพื่อนรวมสุขรวมทุกขดวยกัน  เพื่อนคอยตักเตือนใหสติ  แนะนํา
ส่ิงที่เปนประโยชน  และเพื่อนมีความรักใครกันจริง  แตคนพาลนั้นชอบคบคน
ช่ัว  ซ่ึงมีลักษณะเปนคนปอกลอก  เปนคนดีแตพูด  เปนคนหัวประจบสอพลอ  
และเปนคนชักจูงไปในทางฉิบหาย   
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  4.  สมชีวิตตา  เล้ียงชีวิตตามกําลังทรัพยที่มีอยูหรือที่หามาได  รูจัก
ประหยัดใชทรัพยใหไมฝดเคืองนัก  ไมฟูมฟายนัก  ตั้งจํากัดรายจายใหพอเหมาะ  
เล้ียงชีวิตใหเปนอยูอยางงาย  ใหไมส้ินเปลืองไปในทางที่มิจําเปน  ตั้งใจ
ประหยัดตามหลักธรรมในพระศาสนา  คือ  แบงใชจายเลี้ยงชีวิตสวนหนึ่ง  แบง
ไวประกอบการงาน  2  สวน  แบงไวชวยตัวในคราวมีความจําเปนเกิดขึ้นสวน
หนึ่ง 
  แตคนพาลไมรูจักประมาณพอดี  เปนคนกนถุงร่ัว  มีทรัพยอยูมาก
นอยเทาไรไมเหลือหรอ  เมื่อหมดเนื้อหมดตัวลงตองกูหนี้ยืมสินดวยหวังวาจะ
เปลื้องทุกขออกจากตน  แตกลับจะรนเขาหาทุกขเสียซํ้า  ทํานองนกติดแรวยิ่งดิ้น
ก็ยิ่งติดแนนเขา  เปนการยันตัวลงเหว  ใหเพื่อนบานเอาใจออกหาง  เหมือน
ตนไมไรผลนกไมจับ  ปาไรรม  สัตวไมอาศัย... 
  แมประโยชนชาติหนา  คนพาลก็ตัดทอนเสียส้ินเชนกัน  ที่จริง  
ประโยชนชาติหนานั้น  ยอมเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาชีวิตใหรุงเรืองดีเดนใน
โลกหนา  มีอยู  4  ประการ 
  1. สัทธาสัมปทา  สมบูรณดวยศรัทธา  คือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
วา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว  เชื่อวาผูทํากรรมใดดีหรือช่ัว  กรรมดีหรือช่ัวนั้นก็เปน
ของผูทํา  และเชื่อวาพระรัตนตรัยมีคุณดีจริง  เพราะพระพุทธเจาตรัสรูสัจธรรม
จริง  พระธรรมเปนสัจธรรมแท  พระสงฆปฏิบัติสัจธรรมไดถูกตอง  ประกาศให
ประชาชนทราบวา  มีผูปฏิบัติไดจริง  และผูถือปฏิบัติตามก็เปนคนดีไดแนนอน 
  แตคนพาลเปนอศรัทธา  คือไมเช่ือเหตุเช่ือผล  ไพลไปเชื่อมงคลตื่น
ขาว  ตื่นผูวิเศษ  หลงงมงายในขาวลือที่เหลวไหล  เชื่อฤกษ  เชื่อยาม  เชื่อโชค
เชื่อลาง  ถือวาผูมีโชคดีอยูที่เทวดาหรือผีใหคุณ  ผูประสบเคราะหรายก็วาเทวดา
หรือผีใหโทษ  และเมื่อแสดงความเกงกาตามถนนหนทาง  เที่ยวพาลคนโนน
แขวะคนนี้  ชวนทะเลาะวิวาท  ตีฟนรันทํากัน  ฝาฝนกฎหมายกฎขอบังคับได  
ถือวาตัวเปนคนดีเดน... 
  2. สีลสัมปทา  สมบูรณดวยศีล  คือมีศีลบริสุทธิ์สะอาด  ไมขาด  ไม
ทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  ทําแกเขาในสิ่งที่ตนตองการใหเขาทําแกตน  ไมทําแก
เขาในสิ่งที่ตนไมตองการใหเขาทําแกตน   แตคนพาลเปนคนทุศีล  ชอบ
เบียดเบียนเขาทางกายบาง  เบียดเบียนทรัพยสมบัติของเขาบาง  เบียดเบียนเขา
ในทางประเวณีบาง  เบียดเบียนเขาทางวาจาบาง  ช่ือวาทําแกเขาในสิ่งที่ตนไม
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อยากใหเขาทําแกตน  นับเปนคนกอเวรภัย  ซ่ึงจะถูกเขาจองเวรตอบเชนนี้  นี่คือ
ตัดประโยชนชาติหนาขอสอง... 
  3. จาคสัมปทา  สมบูรณดวยจาคะ  คือยอมสละประโยชนสุขสวน
นอย  ออกเผื่อแผเจือจานผูอ่ืนดวยเมตตากรุณา  เพื่อประโยชนสุขสวนใหญ  เชน
สละทรัพยสินของตนออกบํารุงเขา  โดยฐานเปนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  
ดวยกัน  ชวยคนปวยใหหายโรคภัยไขเจ็บ  และเกื้อกูลแกชาติในคราวที่ชาติ
ตองการ  ตลอดถึงอุปถัมภพระศาสนา  ที่ส่ังสอนใหคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
  แตคนพาลมีนิสัยคับแคบ  ทําตนเปนดั่งน้ําเค็มที่คนดื่มไมได  และ
เหมือนเถาวัลยไรดอก  แมลงไมเกาะ  ลําธารไรกระแสน้ําปลาไมอยู  เปนคนใจ
จืดใจดําแข็งกระดาง  ละโมบโลภมาก  ไมสนใจในขอวา  “นี่ของฉัน  นั่นของ
ทาน  และนั่นของเรา”  จองแตจะหยิบฉวยกอบโกยเอาของทานและของเรามา
เปนของตนเสียเชนนี้  นี่คือตัดประโยชนชาติหนาขอสาม 
  4. ปญญาสัมปทา  สมบูรณดวยปญญา  คือมีปรีชาฉลาดหลักแหลม  
มีสติครองตนใหเฉลียว  รูจักเหตุใหเกิดสุขวา  เมื่อทําแลวใหช่ืนใจ  ไมเดือดรอน
ในภายหลัง  และรูจักเลือกเฟนทําแตสวนดี  หลีกเล่ียงสวนชั่วเสียหาย  แตคน
พาลเปนคนออนสติปญญา  ไมรูจักเหตุเจริญเหตุเสื่อม  ไมรูจักเลือกทําสวนที่ดี  
ไมรูจักหลีกเลี่ยงสวนที่ช่ัว  แมรูนอยก็กลับวารูมาก  เขามีตาเหมือนตาบอด  มีหู
เหมือนหูหนวก  มีปญญาเหมือนคนใบ  มีกําลังเหมือนไรกําลัง  เมื่อประโยชน
เกิดขึ้นเฉพาะหนาแลว  ก็นอนแองแมงกลดั่งคนตาย  นี่คือตัดประโยชนชาติหนา
ขอส่ี... 
  มูลเหตุที่ไมควรคบคนพาล  มีอยู  3  ประการ  ดังนี้ 
  1. ภัยเกิดแตคนพาล  ส่ิงที่นาหวาดกลัวช่ือวาภัย  ขอวาภัยเกิดแตคน
พาลนั้น  ก็คนพาลนั่นเองเปนตัวภัย  หรือมีภัยที่นาหวาดกลัวอยูในตัว  เพราะ
สัญชาติพาลกลับกลอกวอกแวกดุจวานร  รักงายหนายเร็วเหมือนขมิ้นคายสี  
แสรงยกยอสรรเสริญตอหนา  ลบหลูคุณความดีลับหลัง  ที่ปลายลิ้นมีน้ําผ้ึงติดอยู  
ปากพลอยชมเพื่อนใหเย็นหู  แตหัวใจมีน้ําพิษรายแรงหลอเล้ียง  เห็นเพลี่ยงพล้ํา
ตรงไหน  เมื่อไดชองเปนตองซ้ําสง  โดยไมตะขิดตะขวงใจเลย 
  ในตัวของคนพาลมีแตภัย  ดูที่รางกายมีกิริยาขโมยมือไวใจเรว็อยูเตม็  
ดูที่ปากมีโกหกพกลมอยูตอม  ดูที่ตรงหนามีอาการกลิ้งกลอกออกพลาน  ดูที่
หัวใจมีอาการโลภโมหโทสันขวักไขว  เปนอันวาในตัวคนพาลไมมีสวนไหน  
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จะไมมีส่ิงรายยิ่งอยูเต็ม  นับเปนคนมีภัยอยูในตัว  เที่ยวกอภัยเปนไสศึกในหมู  
แบบสงครามเย็น  ซ่ึงนาพรั่นพรึงหวาดเสียวสะดุงกลัวท้ังส้ิน 
  2. อุบาทวเกิดแตคนพาล  ส่ิงที่เปนอัปมงคล  เส่ือมทรามอัปรียนา
เกลียด  และสิ่งที่จัญไรชั่วราย  เลวทราม  ช่ือวาอุบาทว  ขอวาอุบาทวเกิดแตคน
พาลนั้น  ก็คนพาลนั่นแหละเปนตัวอุบาทว  ดูเถิดเขามีอุบาทวอยูที่ปาก  ปากเปน
อุบาทว  ปากอัปรียจัญไร  ชอบเผยโทษคนอื่น  และปกปดโทษของตน...  
  3. อุปสรรคเกิดแตคนพาล  ส่ิงที่เขาขัดขวางกีดกัน  ทําใหกิจการทุก
อยางขัดของตองชะงัก  ช่ือวาอุปสรรค  ขอวาอุปสรรคเกิดแตคนพาลนั้น  ก็คน
พาลนั่นแลเปนตัวอุปสรรค  คอยเขาขัดขวางตัดรอนคนอื่นอยูทุกวิถีทาง  เขาเปน
คนชอบวางทาขัดเชิง  ประพฤติไปในทางตรงกันขาม  ชอบควาภาระที่ยังไม
มาถึง  สลัดภาระที่มาถึงตัว  ไมเห็นโทษเปนโทษ  ไมเห็นคุณเปนคุณ  อับปญญา
เจรจาอวดฉลาด  เมื่อมีผูช้ีโทษชี้คุณใหเห็น  ก็ไมยอมรับตามทางที่ถูก... 
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร),  2526,  หนา  8-21) 
 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  กลาวถึงพฤติการณของคนพาลไวใน

หนา  22  วา 
 

 คนพาลชอบแนะนําส่ิงที่มิควรแนะนํา 
 คนพาลชอบประกอบสิ่งที่มิใชธุระ 
 คนพาลถือช่ัวเปนดี 
 คนพาลแมเราพูดดี ๆ ก็โกรธ 
 คนพาลไมรูจักอุบายแนะนํา 
 

นอกจากนี้แลวยังไดกลาวถึงความนากลัวในหมูคนพาล  ในหนา  24-27  วา 
 
  คนพาลนอกจากเปนคนนากลัวแลว  ยังเปนศัตรูแกคนอื่นทุกสวน  
เขาเที่ยวผลาญชีวิตและทํารายรางกายคนอื่น  ฉอโกงจี้ปลน  เปนนักเลงเจาชู  พูด
เท็จ  ดื่มน้ําเมา  ใจงาย  มายาสาไถย  หึงหวง  ละโมบ  ลามก  ไมเห็นคุณใคร  
ชอบกลาวหาคนดีวาเปนคนราย  ซ่ึงที่แทเขาเองคือคนโหดราย  ในโลกนี้จึงไมมี
อะไร  จะเปนที่ชอบใจของเขายิ่งกวาความโหดราย... 
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  เมื่อคนพาลเปนคนเนาส้ินทั้งตัว  และเปนศัตรูแกคนอื่นดังกลาวมา  
เราคนดี ๆ ถาคบกับคนพาลแลว  ก็จะพลอยถูกหาวาเปนคนพาลไปดวย  ดูถนน
ที่ตรงราบเรียบเถิด  แตสกปรกรกรุงรังดวยขยะมูลฝอย  ยอมจะพลอยหมดงาม  
เปนความจริง  เมื่อเราขืนคบคนชั่วแลว  แมเราไมไดทําชั่วเลย  ก็จะถูกรังเกียจใน
เร่ืองความชั่ว  และเรื่องใสรายปายสีก็จะติดตามมาดวย  เพราะคลุกคลีกับคนชั่ว  
กลดั่งถานไฟที่ลุกโชนอยู  เราจับเขาตองไหมมือ  แมดับเย็นแลว  เราถูกเขาก็ดํา
ติดมืออีก... 
  กอนอ่ืนเราควรทราบประเภทของคนพาลไวดวยวา  พาลนั้นมีอยู   2  
ประเภท  คือพาลภายนอก  ไดแกคนอื่นที่เปนพาล  และพาลภายใน  ไดแกตัวเรา
เองที่มีใจชั่วกายชั่ววาจาชั่วอยู  การไมคลุกคลีกับพาลภายนอก  ดวยเลิกติดตอไม
ไปมาหาสู  ไมตีสนิทชิดชอบ  ไมจงรักภักดี  ไมเปนเพื่อนรวมคิดรวมเห็นรวม
กินรวมอยู  และไมดําเนินตามอยางเขา  นี้ช่ือวาไมคบพาลภายนอก  สวนตัวเรา
เองไมคบกับมโนทุจริต  ไมโลภไมโกรธไมหลง  ไมคบกับกายทุจริต  เวนฆากัน  
เวนลักฉอ  เวนประพฤติผิดในกาม  และไมคบกับวจีทุจริต  พูดแตคําจริง  คํา
ไพเราะออนหวาน  คําสมัครสมานประสานสามัคคี  คํามีประโยชน  นี้ช่ือวาไม
คบพาลภายใน 
  การคบคนพาลจัดเปนอัปมงคล  เพราะเปนเหตุใหผูคบเปนคนเสื่อม  
ฉุดคราฐานะของตนใหตกต่ํากวาฐานะเดิม  มีใจเลวรายและกิริยาวาจาขัดสังคม  
ชีวิตเดือดรอน  วุนวายดวยภัยอุบาทวและอุปสรรค  เปนคนยุงทั้งขางในและขาง
นอก... 
 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  กลาวอางถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาในหนา  28  วา 
 

  ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา  การไมคบคนพาลเปนมงคล  เพราะ
เปนเหตุใหเจริญดวยสรรพสมบัติ  มีวัฒนธรรมเหมาะแกสังคม  เล่ือนฐานะของ
ตนใหดีขึ้นกวาภาวะเดิม  มีกิริยาวาจาใจดีงาม  มีชีวิตเกษมปลอดภัย  ปราศจาก
อุบาทวและอุปสรรค  อยูสงบสุขชื่นบานสราญรมย  มุงมั่นปฏิบัติส่ิงที่เปนมงคล  
สรางบารมี  อบรมวาสนา  ดําเนินชีวิตใหกาวหนาขึ้นสูความดี  จนเปนคนดีใน
โลก  และดีเหนือโลกเปนที่สุด 
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 มงคลสูตรในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต ในขอท่ี  2.  การคบ
บัณฑิต   

  บัณฑิตนั้นมีสมญาวา  ธีรชนคือนักปราชญบาง  วาสัตตบุรุษคือคน
สงบเรียบรอยบาง  วาเมธีคือปญญาชนบาง  วามุนีหรือกวีคือนักรูบาง...  ในมังค
ลัตถทีปนีวา  คนผูดําเนินทางกุศลกรรม  ทําเปนกุศล  พูดเปนกุศล  คิดเปนกุศล  
และดําเนินชีวิตในประโยชนดวยปญญาคติ  รูจักใชปญญารอบรูในเหตุผลไป
ดวยกัน  ในปรมัตถโชติกาวา  มวลชนผูดําเนิน  คือ  ดําเนินชีวิตในประโยชน
ชาตินี้  และประโยชนชาติหนา  ดวยญาณคติ  รูจักใชความหยั่งรูไปดวยกัน  
ในสัททนีติปกรณ  ทานแสดงมูลศัพทแหงบัณฑิตศัพทวา  ปฑิธาตุในอรรถวา
สอดสอง  ปญญาชื่อวาปณฑา  คือ  สอดสอง  หมายความวาสอดสองไปใน
บรรดาประโยชนแมที่ละเอียด  ทราบถึงอาการบีบคั้นแหงอนิฐผลมีทุกขเปนตน
ได  ผูดําเนินชีวิตยางเทากาวไปดวยปญญาที่สอดสอง  นี่คนชื่อบัณฑิต 
  แมในอนาคตสถานอื่นอีกก็มี  เชน  ผูพิจารณากรรมอันจะพึงทํา  
ดวยกายวาจาใจโดยรอบคอบทุกอยาง  และหยั่งรูในประโยชนเกื้อกูลแกตนและ
คนอื่นแลว  จึงทําลงไปทุกขณะ  นี่คนชื่อบัณฑิต  ผูไมปองสิ่งอันไมควรได  ไม
เสียใจถึงส่ิงที่หายไป  และไมหลงถือสมบัติวาของฉัน  นี่คนชื่อบัณฑิต  ผูรูจกัพดู
ใหเหมาะกับสมัยที่มาถึง  รูจักรักสมกับภาวะของตน  รูจักโกรธใหสมกับตน  มี
อัธยาศัยปลอดโปรง  ไมมีเวรไมมีภัยและเพียบพรอมดวยศรัทธา  หิริ  โอตตัปปะ  
พาหุสัจจะ  วิริยะ  สติ  และปญญา  นี่คนชื่อบัณฑิต 
  ธีรชนประพฤติประโยชนทั้งของตนและของคนอื่น  เมื่อไมสามารถ
จะประพฤติประโยชนคนอื่นได  ก็ประพฤติเฉพาะประโยชนตน  แมเมื่อไมอาจ
ประพฤติประโยชนตนได  ก็ปลีกตนจากความชั่ว  นี่คนชื่อบัณฑิต  ธีรชนผูใชหู
ฟงเสียงทุกอยาง  ใชตาดูรูปทุกชนิด  แตไมพอจะตองการสิ่งที่ดูและฟงทุกอยาง
ไป  นี่คนชื่อบัณฑิต  แมนักปราชญผูรูอุปการคุณที่คนอื่นทําแลวและตอบแทน  
เปนมิตรดี  เปนมิตรมั่นคง  เปนคนดีในโลก  เมื่อมิตรไดรับทุกข  ชวยทํากิจโดย
เอื้อเฟอ  นี่ก็คนชื่อบัณฑิต  
 

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ,  2526,  หนา  29-31) 
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 คาของคนผูเปนบัณฑิตนั้น  อยูที่การดําเนินชีวิตดวยปญญา  และการบําเพ็ญประโยชน
เปนสําคัญ  (สมเด็จพระมหาวีรวงศ,  2526, หนา 29-31) ทานไดนําพระพุทธดํารัสในอุโภอัตถสูตร
มากลาววา   

  “ธีรชนไมประมาท  ดําเนินชีวิตดวยปญญาสอดสอง  ยอมรับปฏิบัติ
ประโยชนทั้งสอง  คือ  ประโยชนชาตินี้  และประโยชนชาติหนา  เพราะลุถึง
ประโยชน (ทั้งสองนั้น)  ทานจึงเรียกวาบัณฑิต”  และบัณฑิตไดดําเนินชีวิตมา
อยางระมัดระวัง  เมื่อยังไมเห็นสถานะอื่นเหมาะ  ก็ยังไมทิ้งสถานะเดิม  พยายาม
นําชีวิตใหกาวไปที่ละกาว  เมื่อตั้งตัวไดกาวหนึ่งกอน  จึงเริ่มกาวตอไปอีกกาว
หนึ่ง  ถึงจะไดทุกขเดือดรอน  ก็ไมละทิ้งประโยชนที่ตนบําเพ็ญอยู...  บัณฑิตรับ
ปฏิบัติประโยชนทั้งสองดวยการรับผิดชอบยึดเอาประโยชนทั้งสองมา  เปน
ภาระของตนที่ตนตองบําเพ็ญจริง ๆ ไมสลัดภาระที่มาถึงตัว  และไมควาภาระที่
ยังไมมาถึง  มุงถือเอาประโยชนทั้งสองเปนเครื่องมือ  สรางตนใหมีฐานะมั่นคง
ในปจจุบัน  และใหมีทางไปดีราบรื่นในชาติหนา  กลาวคือ 
  บัณฑิตไมประมาท  นึกถึงความผันแปรของโลกอยู เสมอ  ได
ขะมักเขมนบําเพ็ญประโยชนชาตินี้ดวยความขยันหมั่นเพียร  รีบเรงทําธุระที่กะ
ไวไมทอดทิ้ง  ทํางานที่มาถึงมิชักชา  ทํางานตามเวลาไมผัดวันประกันพรุง  รูจัก
เก็บงําและรักษาทรัพยที่ไดมา  รูจักทําใหเกิดดอกออกผล  เขาใจคุมครองให
ปลอดภัย  รูจักรักษาหนาที่การงานของตนใหไมเสื่อมเสีย  คบเพื่อนที่ดีงาม  และ
เล้ียงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย  ประหยัดใชใหไมฝดเคืองนัก  ไมฟูมฟาย
นัก  ตั้งจํากัดรายจายใหสมดุล  เล้ียงชีพใหเปนอยูอยางงาย  ใหไมส้ินเปลืองไป
ในทางที่มิจําเปน 
  บัณฑิตนอกจากสรางตนใหมีฐานะมั่นคงในชาตินี้แลว  ยังสํานึกใน
บุญบาปอันจะติดตามผูทําไปยังชาติหนา  จึงหาอุบายปองกันบาปและสั่งสมบุญ  
ยึดเอาประโยชนชาติหนาเปนเครื่องมือ  สําหรับสรางทางไปดีราบรื่นยังชาติหนา  
ดวยอบรมใจใหมีศรัทธา  เชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรมเกา  ทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว  
และเชื่อวาผูทํากรรมใดดีหรือช่ัว  กรรมดีหรือช่ัวนั้นก็เปนของผูทํา  อบรมกาย
วาจาใหมีศีลบริสุทธิ์สะอาด  อบรมจากเจตนาใหเสียสละสุขสวนนอย  เพื่อ
ประโยชนสุขสวนใหญ  เชน  สละทรัพยชวยคนปวยไขใหพนจากโรคภัย  
เกื้อกูลแกชาติในคราวที่รัฐตองการ  ตลอดถึงอุปถัมภบํารุงศาสนา  และอบรมใจ
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ใหเกิดปญญา  มีปรีชาฉลาดหลักแหลม  มีสติปลุกตนใหเฉลียว  รูจักเลือกเฟนทํา
แตสวนดี  หลีกเลี่ยงสวนที่ช่ัวเสียหาย   
 

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ, 2526, หนา 31-33) 
 

 การดําเนินชีวิตของบัณฑิตที่ไดกลาวมาแลว  นับเปนการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมอัน
เปนพื้นฐานของชีวิตสวนหนึ่งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศกลาวไวไมลาสมัย  ทันตอเหตุการณแมจะได
กลาวไวนานแลวแตก็นับเปนสัจธรรมที่เขาไดทุกยุค  ดังนั้นบุคคลจึงควรบําเพ็ญตนใหปลอดภัย  
และใหอภัยแกคนอื่น  ไมมีอุบาทวและอุปสรรคอยูในตน  มีแตส่ิงมิ่งมงคลและชีวิตดําเนินสะดวก
ราบรื่น  ช่ือวาไดเขาพบเห็นบัณฑิตดวยใจ  และอยูรวมกับบัณฑิตดวยความประพฤติที่ดีงาม  
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ,  2526, หนา 41-42) ทานยังไดกลาวไวในหนา 43 อีกวา   
 

  บัณฑิตนั้นมีอยู  2  ประเภท  คือ  บัณฑิตภายนอก  หมายเอาคนอื่นที่
เปนบัณฑิต  และบัณฑิตภายใน   หมายเอาตัวเราเองที่มีใจดีกายดีและวาจาดี  ผู
สมาคมกับบัณฑิตภายนอก  ดวยลักษณะของการคบ  7  อยางดังบรรยายมา  ช่ือ
วาคบบัณฑิตภายนอก  เมื่อตัวเราเองชอบคบมโนสุจริต  คือไมโลภ  ไมโกรธ  ไม
หลง  ชอบคบกายสุจริต  คือเวนการฆากัน  เวนการลักฉอของกัน  เวนการทําผิด
ประเวณีตอกัน  และชอบคบวจีสุจริต  คือพูดคําจริง  พูดคําสมานสามัคคี  พูดคํา
ไพเราะ  และพูดคํามีประโยชนเชนนี้  นี่ช่ือวาคบบัณฑิตภายใน  
 

 การคบกับบัณฑิตจึงเปนมงคลในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  แสดงเหตุผลไวในหนา  44 วา   
 

  เพราะเมื่อเราตองคบกับบัณฑิตแมเพียงครั้งเดียว  การคบนั้นก็ใหเรา
มีความสุขอยูเปนนิตย  คุมครองเราใหปลอดภัย   และสนับสนุนใหเรามีช่ือเสียง
เกียรติคุณ  เหมือนเราเอาใบไมหอกฤษณา  ใบไมนั้นก็พลอยหอมฟุงไปดวย  เรา
จะไดรับผลคือความสุข  ความปลอดภัยและชื่อเสียงเกียรติคุณนั้น  ก็เพราะมี
บัณฑิตเปนเหตุ  คือบัณฑิตเปนบุคคลควรคบ  เมื่อเราคบยอมใหเกิดมงคล 
  การคบบัณฑิตนี้ ช่ือวาเปนมงคลยอดชีวิตขอสองในมงคล   38  
ประการ  เพราะเปนเหตุใหผูคบเจริญดวยสรรพสมบัติ  มีวัฒนธรรมเหมาะแก
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สังคม  เล่ือนฐานะของตนใหสูงขึ้นกวาภาวะเดิม  มีกิริยาวาจาใจดีงาม  มีชีวิต
เกษมปลอดภัย  ปราศจากอุบาทวและอุปสรรคมีกายสงบวาจาสงบและใจสงบ  
สนับสนุนใหผูคบเปนคนดีในโลก  และดีเหนือโลกเปนที่สุด 

 ในหนา  46  แสดงถึงผลดีในการคบบัณฑิตวาชีวิตจะดําเนินไปไดดวยดีอยางไรใน
สังคม 
 

  บัณฑิตเปนผูดําเนินชีวิตดวยปญญาคติ  รูจักใชปญญาสอดสองใน
เหตุผลไปดวยกัน  บําเพ็ญประโยชนทั้งสอง  มีใจสุภาพเปนลักษณะ  มีวาจา
สุภาพเปนนิมิต  มีกิริยาสุภาพเปนพฤติกรรมที่ติดตอไมขาดสาย  เปนผูไมมีภัย  
ไมมีอุบาทว  ไมมีอุปสรรคในตัวและไมเปนภัย  ไมเปนอุบาทว  ไมเปนอุปสรรค
แกใครหมดทั้งส้ิน  นับวาเปนบุคคลชั้นผูดีที่ควรคบของมวลชน 
  การคบบัณฑิตดวยการไปมาหาสู  เขาตีสนิทชิดชอบ  จงรักภักดี  ถือ
เปนเพื่อนรวมคิดรวมเห็นรวมกินรวมอยู  และดําเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตนั้น  
พระพุทธองคตรัสวาเปนมงคลชั้นยอด  เพราะเปนเหตุใหผูคบเจริญดวยสรรพ
สมบัติ  มีชีวิตกาวหนาดําเนินสะดวก  ราบร่ืน  ปลอดภัย  ปราศจากอุบาทวและ
อุปสรรค  ไมโศกเศราในทามกลางหมูคนผูโศกเศรา  สงางามในทามกลางหมู
ญาติ  มีความสุขอยูตลอดกาล  และหลุดพนจากทกุขในวัฏฏะทั้งส้ินเปนที่สุด  
  

 มงคลสูตรในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต    ขอท่ี  3.  บูชา
คนที่ควรบูชา   
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร)  กลาวไวใน  หนา  47  วา 
 

  คนเรามีการอยูรวมกันเปนหมู  เริ่มแตหมูครอบครัว  หมูบาน  หมู
เมือง  หมูประเทศ  ตลอดถึงหมูโลกเปนที่สุด  ผูเปนใหญในหมูแตละหมูนั้น  มี
คนบูชาเฉพาะในหมูของตน  สวนนักปราชญมีคนบูชาทั่วไปทุกแหงหน  และ
ผูนอยตองบูชาผูใหญ  ผูใหญตองบูชาตอบแกผูนอย  นี่คือธรรมเนียมเกาแก  และ
เปนธรรมเนียมนําสมัย  มิใชธรรมเนียมคร่ําคราลาสมัย 
  การบูชาเปนกิจดี  กิจชอบ  แตทวาอาจกลายเปนกิจที่เลวรายไปได  
ซ่ึงถาผูทํามีมิจฉาทรรศนะ  ทําการบูชาในทางที่ผิดแลว  ก็ใหเกิดโทษเสื่อมเสีย  
ถาผูทํามีสัมมาทรรศนะ  รูจักเลือกทําในทางที่ถูกก็ใหเกิดคุณ  ดังคําวา  “บูชาคน
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ดีเปนศรีแกตัวพาตัวจัญไร  บูชาคนดีใหสําเร็จประโยชน  บูชาคนโฉดพาตัวให
ฉิบหาย  หรือบูชาพาล  พาลพาไปหาผิด  บูชาบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล”    ... 
 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) (หนา  50-53)  กลาวถึงบุคคลที่ควรบูชาคือ
บุคคลดังนี้ 

  บุคคลที่ควรบูชาก็มีอยูหลายชั้น  แมวัตถุที่ควรบูชาก็มีมิใชนอย  
แตเมื่อจัดเขาประเภทแลวคงมีอยู  2  คือ  บุคคลควรยกยอง  และวัตถุควรยก
ยอง  การยกยองบุคคลควรยกยองนี่เอง  ช่ือวาบูชาบุคคลควรบูชา  แมการยก
ยองวัตถุควรยกยอง  ก็ช่ือวาวัตถุควรบูชา  พึงสังเกตประเภทและชั้นของบุคคล
และวัตถุ  ดังนี้ 
  1.  บุคคลควรบูชา  เรียกตามภาษาบาลีวา  “ปูชนียบุคคล  หรือปู
ชไนยบุคคล”  แปลวา”บุคคลควรบูชา  หรือบุคคลควรแกการบูชา”  เมื่อพูด
รวมก็คือคนดีนั่นเองเปนบุคคลควรบูชา  คนดีนั้นจะดีเฉพาะหรือดีส้ินทั้งตัวก็
เปนบุคคลควรบูชาตามชั้นของตน  เชน 
      1.1  พอแมเปนปูชนียบุคคลของลูกชายหญิง  ในฐานะเปนผูให
กําเนิด  และเลี้ยงดูมาแตออนแตออกจนเติบใหญ  ทําหนาที่หามไมใหทําความ
ช่ัว  ใหตั้งอยูในความดี  ใหศึกษาศิลปวิทยา  หาภรรยาสามีที่สมควรให  มอบ
ทรัพยใหในสมัย  และเปนพระพรหม  พระบุรพเทพ  พระบุรพาจารย  พระอาหุ
ไนยบุคคลประจําชีวิตของลูกชายหญิง 
      1.2 ครูอาจารยเปนปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย  ในฐานะเปนผู
ประสาทศิลปวิทยา  แนะนําดี  ใหเรียนดี  บอกศิลปวิทยาใหส้ินเชิง  ไมปดบัง
อําพราง  ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย 
      1.3 หัวหนาผูบริหารงานในตําแหนงต่ําและสูง  เปนปูชนียบุคคล
ของผูใตบังคับบัญชา  ในฐานะเปนผูมีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เปนนิสัย  
ไมใจจื ด  ไมใจดํา  ไมใจแข็งกระดาง  ไมใจลําเอียง  ตั้งใจระงับทุกขและบํารุง
สุขแกมวลชน  ผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งหลาย 
      1.4 พระมหากษัตริย  เปนปูชนียบุคคลของมวลพสกนิกร  ใน
ฐานะทรง เปนพระประมุขมิ่ งมงกุฎของปวงชนแห งชาติ   และทรง
ทศพิธราชธรรม  คือ  ทาน  พระราชทานวัตถุแกผูควรไดรับ   ศีล  ทรงตั้งสังวร
รักษาพระอาการกายวาจาใหสะอาดดีงาม  บริจาค  ทรงสละไทยธรรม  บรรเทา 
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มัจฉริย  โลภ  อาชชวะ  พระอัธยาศัยประกอบดวยความซื่อตรง  ปราศจาก
มารยาสาไถย  ดํารงในสัตยสุจริต  มัททวะ    พระอัธยาศัยออนละมุน  ตบะ  
ทรงบําเพ็ญกุศลวัตร  เผาผลาญอกุศลวิตก  ไมทรงเกรี้ยวกราดมีพระเมตตาเปน
นิสัย  ไมทรงเบียดเบียนใคร  มีพระกรุณาเปนนิสัย  มีพระหฤทัยดํารงมั่นใน
ขันติ  และทรงรักษายุติธรรม  ใหไมแปรผันผิดจากสิ่งที่เที่ยงที่ตรง 
      1.5 พระพุทธเจา  เปนปูชนียบุคคลของพุทธบริษัท  ในฐานะทรง
พระปญญาคุณ  พระปริสุทธิคุณ  พระกรุณาคุณ  และทรงตั้งพระศาสนา  
ประกาศสัจธรรม  บัญญัติพระวินัย  ใหปวงชนพลโลก  เวนสิ่งควรเวน  และ
ประพฤติส่ิงควรประพฤติ 
      1.6 พระสงฆสาวก  เปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน  ใน
ฐานะเปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติสมควร  เปนนาบุญของ
ชาวโลก  และนําพระศาสนาสืบตอกันมา 
  2. วัตถุที่ควรบูชา  เรียกตามภาษาบาลีวา  “ปูชนียวัตถุ”  แปลวา  
“วัตถุที่ควรบูชา”  พึงทราบวา  วัตถุที่ควรบูชาในที่นี้  หมายเอาปูชนียวัตถุที่นับ
เนื่องในพระศาสนา  ซ่ึงประมวลลงในพุทธเจดีย  4  ประเภท  คือ 
      2.1  ธาตุเจดีย  เจดียคือพระบรมสารีริกธาตุ  และพระธาตุพระ
สาวก 
      2.2  บริโภคเจดีย  เจดียคือสังเวชนียสถาน  4  แหง  ไดแก  ที่
ประสูติ  ที่ตรัสรู  ที่แสดงปฐมเทศนา  และที่ปรินิพพาน  ตลอดถึงพุทธบริขาร  
และตนพระศรีมหาโพธิ 
      2.3  ธรรมเจดีย  เจดียคือพระไตรปฎก  คัมภีรพระธรรมที่จารใน
ใบลาน  ที่พิมพเปนเลม  สมุดและคําส่ังสอนที่จารึกในแผนศิลา  หรือแผน 
อ่ืน ๆ อีก 
      2.4  อุทเทสิกเจดีย  เจดียคือพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาท  
และรูปพระสงฆสาวก 
  บรรดาบุคคลและวัตถุที่ควรบูชาเหลานี้  พอแมผูมีอุปการคุณ  ใน
ฐานะเปนบุพพการี  เปนพระประจําตัวลูกชายหญิง  จัดเปนนาบุญของลูกชาย
หญิงผูกตัญู  ครูอาจารยผูประสาทศิลปวิทยา  จัดเปนนาบุญของศิษยานุศิษย  
ผูรูคุณของครูอาจารยผูมีคุณ  เปนคนวานอนสอนงาย  หัวหนาผูปกครองที่ดี  
จัดเปนนาบุญของผูใตบังคับบัญชาที่ซ่ือตรง  และเชื่อฟงคําบังคับบัญชาในทาง
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ที่ถูก  พระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม  จัดเปนนาบุญของมวลพสกนิกรผู
จงรักภักดี  สวนพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระสงฆสาวก  จัดเปน
นาบุญของชาวโลกผูมีศรัทธาปสาทะ 
 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) (หนา  56-57)  กลาวถึงการปฏิบัติที่มีตอผูควร
บูชาวา 
 

  ลูกชายหญิงมีความรักความหวงใยในพอแม  พยายามรักษาน้ําใจ
ทาน  ทําตนใหเปนที่ เบาใจแกทาน  ศิษยานุศิษย  มีความรักในครูอาจารย  
ประพฤติตนใหเปนคนวางายสอนงาย  ผูใตบังคับบัญชา  ทําความรักในหัวหนา
ผูปกครอง  ประพฤติตนใหเปนคนซ่ือตรง  และเชื่อฟงคําบังคับบัญชาในทางที่
ถูกที่ชอบ  มวลพสกนิกรจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  ประพฤติตนใหเปน
พลเมืองดี  และชาวพุทธปลูกความรักเล่ือมใสในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  
ตั้งใจประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  เวนขอที่หาม  ทําตามขอที่อนุญาต 
 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) กลาวไวในหนา  58-59  ถึงการวางตัวของ
บุคคลในสังคมที่มีตอกัน  วา 
 

  ในบานเรือนที่ความนับถือรักใครกันเขาไปสิงสูอยูเปนเจาเรือนนั้น  
ยอมรบเราใหผูใหญรักใครเอ็นดูผูนอย  ใหผูเสมอกันรักใครนับถือกัน  ใหผูนอย
รักใครยําเกรงผูใหญ  นับวาเปนที่อยูสงบสุขร่ืนรมย  เปนบอเกิดแหงความนิยม
ช่ืนบานทั่วหนากัน  เปนอันเสริมสรางความรมเย็นแกผูนอย  มอบความไววางใจ
แกผูเสมอกัน  และเพิ่มพูนความเบาใจแกผูใหญ  ถาเราไดอยูในบานเชนนั้น  
เทากับไดอยูใตตนไมที่รมเย็น  มีฝูงนกเกาะโผผินบินไปมาสงเสียงทอกันและ
ปอนเหยื่อกัน  ดูเปนที่นาเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนัก 
  เมื่อเราแตละคนแตละชั้น  แสดงกิริยาวาจาดีงามตอกัน  ประพฤติตน
สม่ําเสมอตอกัน  ยกยองเชิดชูกันและเอื้อเฟอเชื่อฟงกัน  ผูนอยนับถือผูใหญ  แม
ผูใหญก็นับถือผูนอยดวยความจริงใจ  รวมใจกันดําเนินกิจการใหเจริญกาวหนา  
ทั้งของสวนตัวและสวนรวม  ตางฝายตางรักใครนับถือกลมกลืนกันมั่นคง  
ประหนึ่งน้ําประสานเชื่อมที่ตอใหติดกันสนิท  แมนจะบังเอิญเกิดรอยราวขึ้น  ก็

 76 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

รวมกันยึดยารอยราวไวใหไมแพรพรายลุกลาม  ดุจผูกรัดของที่ราวไวดวยปลอก
ใหไมแตกออกกระจัดกระจายไปเชนนี้ 
 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) กลาวไวในหนา  59  ถึงวิธีการบูชาตอบุคคลให
เหมาะสมกับภาวะระดับความสําคัญในสังคมดวยการ 
 

  กลาวชมเชยคุณของพอแม  กลาวยกยองคุณของครูอาจารย  กลาวยก
ยองคุณของหัวหนาผูปกครอง  กลาวสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย  
หรือกลาวสรรเสริญคุณของผูมีคุณอ่ืนอีก  และกลาวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  
เชนเวลาทําวัตรเชา  เราสวดพุทธาภิถุติ  ธัมมาภิถุติ  สังฆาภิถุติ  ก็คือสวด
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  แมในเวลาทําวัตรค่ําเราสวดพุทธาภิคีติ  ธัมมาภิคีติ  
สังฆาภิคีติ  ก็คือรวบรวมเอาคุณพระรัตนตรัยมาสวด  ใหเปนเครื่องระลึกถึงอีก   
 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) กลาวไวในหนา  62-64  เกี่ยวกับการบูชาที่เปน
พื้นฐานของชีวิตในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อประโยชนของตนเองและมีผลติดตามมาสู
ประโยชนทางสังคม  ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ  วา 
 

การปฏิบัติธรรมตามเพศภูมิของตน  เรียกปฏิปตติบูชา  พึงทราบวา  
บรรพชิตบําเพ็ญอุปชฌายวัตร  อาจาริยวัตร  ไมละเมิดพระบัญญัติแมเพียงขอ
เล็กนอย  สมาทานธุดงค  เล้ียงชีวิตโดยธรรม  และคฤหัสถถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ  รักษาเบญจศีล  ปฏิบัติเบญจธรรม  รักษาอุโบสถศีล  บําเพ็ญกุศล
กรรมบถ  10  อยาง  นี้ช่ือวาบูชาดวยแบบปฏิบัติบูชา 
  แมบรรพชิตและคฤหัสถหมั่นประกอบในคันถธุระตั้งใจฟง  ตั้งใจ
ศึกษา  ตั้งใจใครครวญเนื้อความของธรรมที่จดจําไว  และรูเนื้อความแลวปฏิบัติ
ดีชอบ  หมั่นประกอบในวิปสสนาธุระเจริญสมถะ  ทําใจใหสงบจากอารมณราย  
และเจริญวิปสสนา  ทําใจที่สงบเปนสมาธิ  ใหรูแจงเห็นจริงในเหตุผล  ตามที่มี
จริงเปนจริงอยู 
  การบูชานี้นับเปนหลักการ  เพื่อความเจริญกาวหนาแหงชีวิต  แตขอ
สําคัญอยูที่รูจักเลือกบูชา  ถาไมรูจักเลือกบูชาแลว  บูชาไปในทางที่ผิด  ก็จะ
เกิดผลเปนอัปมงคล  ทําใหชีวิตอับเฉา  ชีวิตเศราหมอง  ชีวิตนั่งเบาไมกาวหนา  
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และฉุดชีวิตลงใหตกต่ํา  ถารูจักบูชาแตในทางที่ถูกแลว  ก็จะเกิดผลเปนศิริมงคล
เสริมชีวิตใหเปล่ียนแปลง  เปนชีวิตรุงเรือง  ชีวิตบริสุทธ์ิ  ชีวิตเจริญกาวหนา  
และชีวิตเดนขึ้น  ทั้งในดานการอาชีพ  การศึกษา  การปฏิบัติศีลสมาธิ  และ
วัฒนธรรม  วาโดยรวบยอดแลวมีอยู  2  อยาง  คือ 
  1.  บูชาใหเกิดผลเปนอัปมงคล  การบูชาไมควรบูชา  คือบูชาคนชั่ว  
คนโฉด  คนโหดราย  คนเลวทราม  ยอมทําใหเกิดผลเปนอัปมงคล  เพราะเขา
เหลานั้นเปนตน  เหตุทําใหผูบูชาเปนคนอัปรียจัญไร  และอาจผูกผลาญชีวิตได
ในที่สุด  แมบูชาวัตถุที่ไมควรบูชา  เชนบูชาเจาที่เจาทาง  บูชาผีสาง  บูชานางไม  
มีนางตะเคียน  เปนตน  และบูชาเหลา  ใบกระทอม  บูชายาฝน  บูชาเฮโรอีน  
บูชาการพนัน  บูชาเจาชู  ก็ใหเกิดผลเปนอัปมงคลไดเชนกัน  เพราะสิ่งเหลานี้ไม
มีคุณอะไร  พอใหผูบูชายึดเปนขอปฏิบัติอบรมตนใหเปนคนดีได  ซํ้ากลับยันตัว
ผูบูชาใหเลวลง  และทําของบูชาอันมีคาใหเสียไปเปลา  สอวาผูบูชาเปนคนโงงม
งาย 
  2.  บูชาใหเกิดผลเปนมงคล  การบูชาบุคคลควรบูชา  คือบูชาคนดี  
เชน   พอ  แม  ครูอุปชฌายอาจารย  หัวหนาผูปกครอง   พระมหากษัตริย  
พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระสงฆสาวก  พระอรหันตขีณาสพ  หรือผูมี
คุณอื่นอีก  และบูชาวัตถุควรบูชา  ซ่ึงควรแกอนุสติสถาน  คือ  ธาตุเจดีย  บริโภค
เจดีย  ธรรมเจดีย  อุทเทสิกเจดีย  เหลานี้  เมื่อเราบูชาดวยแบบอามิสบูชาและ
ปฏิบัติบูชาแลว  ยอมใหเกิดผลเปนมงคล  เพราะเปนอนุสติสถานมีคุณ  ใหเรา
ระลึกถึงและถือเปนขอปฏิบัติบําเพ็ญชีวิตใหบริสุทธิ์สะอาดดีงามได 
  บรรดาการบูชาทั้งสองอยางนี้  อามิสบูชาอํานวยผลเฉพาะแกผูทํา  
เพียงแตใหเกิดปติศรัทธาเลื่อมใส  มีคติไปดีในโลกเบื้องหนาเทานั้น  แตไมอาจ
รักษาพระศาสนาไวได  สวนปฏิปตติบูชาอํานวยผลแกผูทํา  ใหมีสุคติเปนที่ไป
ในชาติหนา  และใหไดความสงบสุข  บรรลุวิมุตติ  หลุดพนจากสรรพกิเลสและ
กองทุกขในที่สุด  ทั้งสามารถจรรโลงพระศาสนาไว  ใหยืนยงคงอยูตลอดกาล
นานได  
  หลักการบูชาในขอที่  1.  ดังกลาวมาแลวนั้นในสังคมปจจุบันพบวา
เปนปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ติดตามมามากมาย  นั่นเปนเพราะผลจากการ
ไมมีการสรางสิ่ งแวดลอมที่ดีพอที่จะเปนพื้นฐานของชีวิต   เชนปญหา
อาชญากรรม  ปญหาครอบครัว  ปญหายาบา  ปญหาโรคเอดส  ปญหามลภาวะ
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เปนพิษ  ปญหาคานิยมที่ไมนานิยม ฯลฯ  หากคนในสังคมรวมใจกันทําการบูชา
ในขอที่  2  แลวปญหาตาง ๆ ในสังคมก็จะไมเกิดมีขึ้น  ความสงบ  ความสงัด
กายสงัดใจและสันติจะเกิดติดตามมา 
 

 มงคลสูตรในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิต  ขอท่ี  4.  การอยู
ในถ่ินที่เหมาะสม 
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร) กลาวไวในหนา  68-78  วา 
 

  ถ่ินที่ เหมาะสม  หมายถึงถิ่นทั่วไป  จะอยูในบานเมืองหรือใน
ประเทศ  ที่เปนถิ่นเหมาะสมแลวก็ตาม  แตพื้นที่จะตั้งภูมิลําเนาอยูในบานเมือง
หรือประเทศนั้น ๆ อาจเปนพื้นที่เหมาะสมก็มี  ไมเหมาะสมก็มี  เราตองเลือกตั้ง
ภูมิลําเนาในพื้นที่อันเหมาะสม  เมื่อเลือกไดแลว  ตองปรับปรุงตนใหคูควรแก
ถ่ินที่เหมาะสม  ซ่ึงมีอยู  2  ประเภท  คือ 
  1.  ถ่ินที่เหมาะสมภายนอก  หมายเอาถิ่นที่มวลชนตั้งภูมิลําเนาเปนที่
อยูอาศัย  เมื่อผูอยูในถิ่นนั้นไมนิ่งนอนใจ  เรงรัดพัฒนาชีวิตใหมีหลักฐาน  มั่งคั่ง  
สมบูรณดวยทรัพยสินและคุณความดี  ก็จะเปนมงคลคูควรแกถ่ินที่อาศัย  ถาผูอยู
ชะลาใจมัวแตกระหยิ่มอยูวา  ตนไดอยูในถิ่นที่เหมาะสมก็เปนมงคลแลว  ไม
เรงรัดพัฒนาชีวิตใหเกิดคุณประโยชนอะไรเลย  ดีแตกิน ๆ นอน ๆ เที่ยว ๆ เตร ๆ  
มิหนําซ้ําประพฤติเลวทราม  แทนที่จะเปนมงคล  ก็กลับเกิดอัปมงคลแกตัวเอง  
ถ่ินที่เหมาะสมจะชวยผูชะลาใจหาไดไม  เพราะถ่ินจะชื่อวาดี  อยูที่คนในถิ่นเปน
คนดี  ถาคนในถิ่นเปนคนเลวแลว  ถ่ินนั้นก็จะดีไมได  ...คนดีมีภูมิธรรมสูง  ถึง
จะอาศัยบานเล็ก ๆ อยูก็เปนมงคล 
  2.  ถ่ินที่เหมาะสมภายใน  หมายเอาอัตภาพมนุษยที่สมประกอบ  มี
อวัยวะสมบูรณทุกสวน  อัตภาพมนุษยที่สมประกอบนี่เอง  ช่ือวาถิ่นที่เหมาะสม
ภายใน  และจัดเปนมงคลอยูในตัว  คนที่ไดอัตภาพมนุษยที่สมประกอบแลว  เรง
สรางตนใหเปนคนดีมีหลักฐานอุนหนาฝาคั่ง  ดังปรากฏเห็นอยูในปจจุบันนี้  คือ  
เปนคฤหบดีก็มี  เปนเศรษฐีก็มี  เปนนักปราชญราชบัณฑิตก็มี  แมจะเปนเทวดา
อินทรพรหมเสวยทิพยสมบัติ  หรือจะเปนพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระ
อนาคามี  และพระอรหันต  เสวยโลกุตรสมบัติ  ก็ลวนแตอาศัยอัตภาพมนุษยนี้
ทั้งส้ิน 
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  เราทุกคนชอบมงคล  และทุกคนเกลียดอัปมงคล  เมื่อไดอยูถ่ินที่
เหมาะสมทั้งภายในภายนอกแลว  จึงควรประพฤติคุณธรรม  คือทําดี  พูดดี  คิดดี  
ใหคูควรแกถ่ินเหมาะสม  อยาประพฤติบาปกรรม  คือทําชั่ว  พูดชั่ว  คิดชั่ว  อัน
จะกอใหเกิดอัปมงคลขึ้นในตน  จงรีบแกปญหาชีวิต  การละโทษและอบรมคุณ
ความดี  นี่คือวิธีแกปญหาชีวิต  ผูละโทษไดเทาใด  อบรมคุณความดีไดเทานั้น  
ช่ือวาแกปญหาชีวิตตก  ระลึกเสมอวา  การหยุดลมหายใจเปนหลุมฝงศพของคน
ตาย  แตกิริยาวาจาใจที่ช่ัวรายคือหลุมฝงศพของคนเปน  ซ่ึงเปนสิ่งนาเกลียดนา
กลัวยิ่งนักของคนทั้งหลาย 
  ถ่ินที่เหมาะสมทั้งภายในภายนอกนี้  จะเจริญกาวหนา  จะดอยพฒันา
หรือจะลาหลัง  ยอมอยูที่ตัวบุคคลเปนสําคัญ  ถาผูอยูเปนคนดีและปรับปรุงที่อยู
ใหดีเปนที่ควรอยู  ก็เปนมงคลแกผูอยู  ถาผูอยูไมปรับปรุงหรือทําไมดี  ก็เปน
อัปมงคลแกตัวเอง  ถ่ินที่เหมาะสมนั้นมีลักษณะที่สมบูรณ  5  ประการ  คือ 
  1. ถ่ินที่เปนศูนยกลาง  หมายถึงถ่ินที่เปนที่รวมระเบียบแบบแผน  
ลัทธิประเพณี  ศีลธรรม  วัฒนธรรม  และเปนที่รวมของประชาชนและตางถิ่น
จากทิศทั้ง  4  เมื่อคนหมูมากมารวมกัน  ยอมจะเกิดพฤติการณตาง ๆ  เชน  แยง
อาหารการกิน   แยงถิ่นที่อยู   แยงคูสวาท   และแยงอํานาจวาสนากัน   มี
ประสบการณส่ิงแวดลอมทั้งดีและไมดี  คนฉลากสามารถปรับตนใหเปนคนดีทํา
แตดี  มีชีวิตอยูดีกินดีได  แตคนโงมักลืมตัวกลายเปนคนชั่วทําแตช่ัว  ตองมีชีวิต
อยู ช่ัวกินชั่ว  ดังนั้นเจาถ่ินควรเรงรัดพัฒนาชีวิต  ใหมีหลักฐานจรรยาและ
ระเบียบวินัยแลว  เมื่อคนในครอบครัวแตละครอบครัว  มีจรรยาและระเบียบ
วินัยแลว  จะชวยใหสวนใหญคือประเทศชาติเจริญกาวหนาเพราะวาประเทศที่
จะเจริญกาวหนาเปนอารยประเทศ  อยูที่พลเมืองในประเทศแตละประเทศแตละ
คนเปนอารยชน  แมความเปนอารยชนก็อยูที่ความมีจรรยาและระเบียบวินัย  
สวนประเทศที่ดอยพัฒนาหรือลาหลัง  หรือย่ําเทายังไมกาวเดิน  คงยังอยูใน
สภาพอนารยะ  แมความเปนอนารยะก็อยูที่ความไมมีจรรยาและระเบียบวินัย
นั่นเอง 

2. ถ่ินที่มีการอาชีพสะดวก หมายถึงถิ่นที่เปนทําเลทํามาหาเลี้ยงชีพ
ไดงาย  ชวยใหผูอยูคิดตั้งตัวไดเอง  ไมมุงตอการค้ําจุนของคนอื่นถายเดียว  มุง
แตจะกินอาหารภายในเหงื่อไคลแหงหนาตนเอง  เรงรัดกอรางสรางตัวใหเปน
หลักแหลง  มีบานเรือนเปนของตนเอง  มีที่ดินเปนของตนเอง  สรางการอาชีพที่
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เปนหลักทรัพย  เชนมีไรนามั่นคง  ประกอบการงานของตนตามลําพังตน  ให
เปนชิ้นเปนอัน  เปนลํ่าเปนสัน  เพื่อยังโภคทรัพยใหเกิดแกตนและประเทศชาติ  
ทําใหตนและครอบครัวไดอยูดีกินดี  มีหนามีตาเปนเกียรติยศ 
  เมื่อผูอยูแตละคนพึ่งตนเองสรางหลักฐานไดแลว  แมจะพึ่งผูอ่ืนบาง  
ก็มีคุณความดีพอพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนได  และอํานวยใหเขาเปนที่พึ่งของตนไดดวย  
ทั้งนี้ก็เทากับตนพึ่งตนเอง  คือพึ่งคุณความดีของตนซึ่งชวยใหเขาพลอยยินดีให
ตนพึ่งเขา  และเมื่อชวยตัวเองไดแลวก็ชวยครอบครัว  ชวยคณะญาติ  ชวยเพื่อน
รวมบาน  และชวยชาติไดในคราวที่ชาติตองการ 
  3. ถ่ินที่มีการศึกษาสะดวก  หมายถึงถ่ินที่มีระบบการศึกษา  เปด
โอกาสใหผูอยูศึกษาไดงาย  เชน  จํานวน  50  ครัวเรือนในทุกหมูบาน  มี
โรงเรียนชั้นประถม  1  แหง  จํานวน  500  ครัวเรือนในทุกตําบลมีโรงเรียนชั้น
มัธยม  2  แหง  จํานวน  2,500  ครัวเรือนในทุกจังหวัดมีวิทยาลัย  1  แหง  ผูใคร
ศึกษาเมื่อเรียนจบชั้นประถมมัธยมแลว  จะเลือกเรียนวิชาแขนงใด ๆ ในวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย  ไดตามใจสมัคร  หรือจะเรียนวิชาชีพพิเศษอื่นใดก็ไดงาย 
  การศึกษาเปนเครื่องสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
ทําใหคนฉลาดรูจักคิดหาเหตุผล  นําใหเขาใจซาบซึ้งในสิ่งตาง ๆ ซ่ึงอยูรอบ ๆ 
ตัว  และชวยใหสามารถประกอบสรรพกิจไดดี  ซ่ึงจะบันดาลใหเกิดผลแกตน
และชาติ  เรงเราใหผูศึกษาคิดชอบ  ทําชอบ  เห็นใจหรือรูใจคนอื่นในทางชอบ  
ชวยตัวเอง  ชวยผูอ่ืน  และเขารวมมือกันกับผูอ่ืนในทางชอบ  ทําใหสถานะของ
ตนและชาติมีสภาพดีขึ้น 
  4. ถ่ินที่มีศาสนาประกาศสัจธรรม  หมายถึงถิ่นที่มีศาสนาสอนใหละ
โทษ    สอนใหอบรมคุณความดี  และสอนใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด  อัน
เปนหลักประพฤติดีปฏิบัติชอบของมวลชน  พึงทราบวา  ศาสนาเปนมูลฐานแหง
การศึกษาที่ชอบ  วิธีการสอนคนใหเฉลียวฉลาด  รูจักคิดชอบ  ทําชอบ  พูดชอบ  
สอนวิธีคํานวณหัดใหคิดแมนยํา  สอนภาษาหัดใหพูดถูกตองตามความจริง  
สอนวิชาประวัติศาสตรหัดใหรูมนุษยธรรม  สอนวิชาภูมิศาสตรหัดใหคิด
กวางขวาง  สอนวิชาฝมือหัดใหพินิจพิเคราะหละเอียดถ่ีถวน  สอนวิชาดารา
ศาสตรหัดใหรูความใหญหลวงของธรรมชาต  และสอนวิชากีฬาหัดใหเลนดวย
ความเปนธรรม  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนเหลานี้  ลวนแตเกี่ยวกับศาสนาทั้งส้ิน 
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  เมื่อศาสนาคือการศึกษาที่ชอบ  แมการศึกษาที่ชอบก็คือศาสนา  จน
แยกกันไมออกแลว  เราจะจํากัดใชศาสนาแตเฉพาะในวันพระ  ในโอกาสที่ตอง
ลําบากยากเข็ญ  หรือในวัยชราที่ใกลจะถึงความตายเทานั้น  ดูจะเปนการไมชอบ
เลย  และเราจะดูหมิ่นถิ่นแคลนศาสนา  หรือเยาะเยยผูปฏิบัติตามศาสนา  ก็จะ
เปนความผิดอันจะโทษใครมิได  ความจริง  ศาสนาเปนสิ่งที่ตองใชอยูทุกวัน  
เริ่มแตวันรูเดียงสาเขาโรงเรียนไปจนตลอดชีวิต  ถาขืนแยกศาสนาออกจาก
การศึกษาแลว  ก็จะเปนผลรายแกเยาวชน  เพราะศาสนาเปนการศึกษาที่ชอบ  นํา
ใหคนตั้งอยูในความคิดที่ชอบ  ความคิดที่ผิด  เกิดแตการศึกษาที่ผิด  ถาเราจะ
หลีกใหพนความคิดที่ผิดแลว  ก็จะตองฝกฝนอบรมเยาวชนดวยศาสนาเสียแตตน
มือ  เพื่อปดชองมิใหความคิดที่ผิดเกิดขึ้นได 
  5. ถ่ินที่มีคนทรงศีลทรงธรรมทรงคุณวิทยาคุณมาก  หมายถึงถ่ินที่มี
นักปฏิบัติทรงศีลทรงธรรมมาก  มีใจสูงเปนระเบียบเรียบรอย  มุงใหเปน
คุณประโยชนแกตนและเพื่อนมนุษย  มีการปฏิบัติตามเหตุผล  มีสติปญญาแนบ
ไปดวยการทํา  พูด  คิด  มีศีลมีธรรมประจําตนเปนผูที่คนอื่นคาดไดวา  เขาจะ
บําเพ็ญอะไร  จะเวนอะไรอยางไร  ไมใชกโลบายหรือเลหกะเทปราศจากลูกไม  
ใชสัตยธรรมเปนมรรคามีสัมมาอาชีพเปนอุดมคติซ่ึงรักยิ่งกวาชีวิต  มีน้ําใจสุจริต
แนนเหนียวมั่นคง  เคารพในผลประโยชนของคนอื่นเหมือนของตน  ทําดีเปน
กายสุจริต  พูดดีเปนวจีสุจริต  คิดดีเปนมโนสุจริต  ซ่ึงตนและคนอื่นติเตียนตน
ไมได  แมผูรูใครครวญแลวก็สรรเสริญ 
  อนึ่งในถ่ินนั้นมีนักปราชญราชบัณฑิตผูทรงวิทยาคุณมากและเปน
คนคงแกเรียน  รูมากกวาคนธรรมดาเชี่ยวชาญในภาษาชวยใหพูดไดถูกตอง  รู
คํานวณชวยใหคิดไดเร็ว  รูบทเรียนดวยของชวยใหรักสิ่งธรรมชาติ  สามารถ
ทํางานยากงานหนักงานใหญ  ปกครองตนเองได  ดํารงชีพดวยการชวยตัวเอง  
และชวยผูอ่ืนใหดํารงชีพอยูดวยการรวมมือกัน  เปนผูคิดกวางและชอบดวย
เหตุผล  ถือการชวยตัวเองเปนกุญแจของชีวิต  ถือการรวมมือกันเปนแมจักรของ
ชีวิตเขารวมกําลังในการงานของคนอื่น  เหมือนแมจักรของนาฬิกา  ชวยจักรตัว
อ่ืนใหเดินและเข็มเคลื่อนที่  ใหรูช่ัวโมงนาทีวินาที  และแตละคนรวมใจกัน
แนะนําพร่ําสอนมวลชน  ใหรูจักดําเนินชีวิตไปสูเปาหมาย 
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  ประมวลความวา  ถ่ินที่มีลักษณะสมบูรณ  5  ประการ  คือถ่ินที่เปน
ศูนยกลาง  ถ่ินที่มีการอาชีพสะดวก  ถ่ินที่มีการศึกษาสะดวก  ถ่ินที่มีศาสนา
ประกาศสัจธรรม  และถิ่นที่มีคนทรงธรรมทรงวิทยาคุณมาก  ช่ือวาถิ่นที่
เหมาะสม  พระพุทธองคทรงเรียกการอยูในถิ่นที่เหมาะสมนี้แหละวา  เปนมงคล
ยอดชีวิต  เพราะเปนปจจัยใหผูอยูไดตั้งตนเปนหลักฐานทั้งในทางโลกและทาง
ธรรม 
 

 กลาวโดยสรุปแลวพบวา   
1.  การคบคนพาลนั้นทําใหเสียประโยชนตนคือทําชีวิตตนใหตกต่ํา  และประโยชนทั้ง

สอง  คือประโยชนในชาตินี้ไดแกการตัดทอนเสียซ่ึงเครื่องมือพัฒนาชีวิตอันไดแก  อุฏฐานสัมปทา  
อารักขสัมปทา  กัลยาณมิตตตา  สมชีวิตา ดังไดกลาวถึงในเบื้องตนนั้น และประโยชนในชาติหนา  
ซ่ึงไดแกการตัดทอนเครื่องมือสําหรับพัฒนาชีวิตใหรุงเรืองในโลกหนาอันไดแก  สัทธาสัมปทา  สีล
สัมปทา  จาคสัมปทา  ปญญาสัมปทา  นอกจากนี้ยังเกิดภัย  ความอุบาทว  และอุปสรรคคอยขัดขวาง
ตัดทอน   

คนพาลยังแยกออกเปนสองอยางที่ควรหลีกเลียใหหาง  คือ   
    1.1  พาลภายใน  ไดแกการมีกายชั่ว  วาจาชั่ว  ใจชั่ว  ของตัวเราเอง 
    1.2  พาลภายนอก  ไดแก  คนอื่นที่เปนพาล 

 2.  การเลือกคบกับบัณฑิต   เพราะบัณฑิตไมประมาท  นึกถึงความผันแปรของโลกอยู
เสมอ  นอกจากนี้ยังสํานึกถึงบุญบาปอันจะติดตามไปชาติหนา  มีการอบรมกาย  วาจา  ใจใหพนจาก
ความชั่ว  เปนเหตุใหผูคบพบกับความเจริญดวยสรรพสมบัติ  มีวัฒนธรรมเหมาะแกสังคม  มีชีวิต
ปลอดภัยปราศจากอุบาทวและอุปสรรค  สนับสนุนใหผูคบเปนคนดีในโลก  และดีเหนือโลกเปน
ที่สุด 
 บัณฑิตยังแยกออกเปนสองอยาง  มีทั้งบัณฑิตภายในและบัณฑิตภายนอก 
     2.1  บัณฑิตภายใน  หมายเอาตัวเราเองดีทั้งกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต 
     2.2  บัณฑิตภายนอก  หมายเอาคนอื่นที่ประพฤติตนเปนบัณฑิต 
 3.  การบูชาส่ิงที่ควรบูชา  มีทั้งบุคคลควรบูชาและวัตถุควรบูชา  

   3.1  บุคคลควรบูชา  เรียกวาปูชนียบุคคลอันไดแก  พอแม  เปนบุคคลควรบูชาของบุตร  
ครูอาจารย   เปนบุคคลควรบูชาของศิษย   หัวหนาผูบริหารงาน   เปนบุคคลควรบูชาของ
ผูใตบังคับบัญชา  พระมหากษัตริย  เปนบุคคลควรบูชาของพสกนิกร  พระพุทธเจา  เปนบุคคลควร
บูชาของพุทธบริษัท  พระสงฆสาวก  เปนบุคคลควรบูชาของพุทธศาสนิกชน 
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    3.2  วัตถุที่ควรบูชา  หมายเอาปูชนียวัตถุที่นับเนื่องอยูในพระพุทธศาสนา 
การบูชานี้ทําใหเกิดความเอื้อเฟอเชื่อฟงกันทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งสวนตัวและ

สวนรวม  ปญหาตาง ๆ ในสังคมก็จะไมเกิดมีขึ้น  ความสงบรมเย็นในสังคมก็จะติดตามมา 
 4.  การไดอยูในถิ่นที่เหมาะสม  ตองเลือกภูมิลําเนาแลวปรับปรุงตนใหคูควรแกถ่ิน  ถ่ิน
ที่เหมาะสมมีอยุสองประเภท  ดังนี้ 
     4.1  ถ่ินที่เหมาะสมภายนอก  หมายเอาถิ่นที่มวลชนตั้งภูมิลําเนาเปนที่อยูอาศัยแลวผู
อยูพัฒนาชีวิตใหมีหลักฐานมั่งคั่งสมบูรณดวยทรัพยสินและคุณความดี 
     4.2  ถ่ินที่เหมาะสมภายใน  หมายเอาอัตภาพมนุษยที่สมประกอบมีอวัยวะสมบูรณ  
การไดอัตภาพมนุษยที่สมประกอบแลวควรที่จะสรางตนใหเปนคนดีใหเหมาะสมกับถ่ินที่เหมาะสม
คืออัตภาพมนุษยที่สมบูรณ 
 ถ่ินที่เหมาะสมภายนอกและภายในนี้จะเจริญกาวหนาหรือลาหลังจึงอยูที่ตัวบุคคลเปน
สําคัญ  และถิ่นที่เหมาะสมนั้นจะตองมีลักษณะเปนศูนยกลางมีวินัยและระเบียบแบบแผน  มีทําเล
หาเลี้ยงชีพไดงาย  มีระบบการศึกษาเปดโอกาสใหผูอยูศึกษาไดงาย  มีศาสนาประกาศสัจจธรรม
สอนใหอบรมคุณความดีและสอนใหชําระจิตใจใหสะอาด  อันเปนหลักประพฤติดีปฏิบัติชอบของ
มวลชน  และเปนถ่ินที่มีนักปฏิบัติทรงศีลทรงธรรมอยูมากมุงใหเปนประโยชนแกตนเองและเพื่อน
มนุษย 
 
2. พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) 
 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวไวในมองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรม
โลกาภิวัตน  เกี่ยวกับการแสวงหาของมนุษยที่จะตองดําเนินชีวิตอยูในสังคมทามกลางสิ่งแวดลอมที่
ตองปรับตัวใหอยูไดอยางสงบสุข  (2542,  หนา  2-3)  วา 
 

  มนุษยเรานี้เร่ิมตนก็ดําเนินชีวิตอยูในโลกในสังคม  แมแตจะดําเนิน
ชีวิตสวนตัวของแตละคน   เ ร่ิมตั้งแตการที่จะอยูรอด   เราก็อยูทามกลาง
ส่ิงแวดลอมที่เราตองปรับตัว  เราตองมีความสัมพันธกับสิ่งเหลานั้น  รวมทั้ง
ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวย  เมื่อเราดําเนินชีวิตไปเราก็ตองการอยูใหดี  
ไมใชตองการเพียงแคอยูรอด  ในการที่จะอยูใหดีนี้  มนุษยเปนสัตวพิเศษ  คือ
รูจักใชปญญา  จุดเริ่มตนที่จะใชปญญา  ก็คือการตอบขอสงสัยที่อยากรู  ...มนุษย
มีความรูสึกนึกถึงส่ิงที่เรียกวาความจริง  ความถูกตอง  ความดีงาม  เปนตนดวย  
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นั่นคือส่ิงที่มนุษยแสวงหาตลอดมา  พระพุทธเจา  เมื่อจะออกผนวชก็มิไดทรง
สนพระทัยวา  ศาสนาชื่อไหน  และก็มิไดครุนคํานึงถึงภัยธรรมชาตินอกตัว  แต
ตองการรูวาความจริงของชีวิตคืออะไร  มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามไดอยางไร  อยาง
ที่เราไดยินตามพุทธประวัติ  พระองคไดเห็นสภาพแวดลอม  เชนคนที่อยูรอบ
พระองค  วาคนเกิดแกเจ็บตาย  เมื่อทอดพระเนตรเห็นนิมิต  4    พระองคก็เห็น
วา  ผูคนทั้งหลายมีความทุกขครอบงําอยู  ชีวิตเปนอยางนี้  ทําอยางไรจะพนจาก
ความทุกขไปได  ในที่สุดก็นําไปสูการเสด็จออกบรรพชาหรือการผนวช  เมื่อ
พระองคผนวชนั้น  พระพุทธเจาไดเลาถึงการคนหาความจริงของพระองค  ทรง
ใชคําวา  “เราเปน  กึกุสลคเวสี”  แปลวา  ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล  กุศลก็คือ
ส่ิงที่ดี  ส่ิงที่เอ้ือ  ส่ิงที่เปนประโยชนเกื้อกูล  เกื้อหนุนตอชีวิตที่จะเปนอยูอยางดี
งาม  พนจากทุกขภัย  มีความสุข  นี้คือส่ิงที่พระองคแสวงหา  อันนี้คือสาระที่
แทจริง 
 

  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดแสดงความคิดเห็นในดานสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับ
สภาพแวดลอม  ไวใน  อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย (2537,  หนา  8-12)  พบวาปญหาอัน
เปนสาเหตุของความเสื่อมโทรมที่กําลังเกิดขึ้นของสิ่งแวดลอมทางสังคมมนุษย  มีสาเหตุมาจาก
อะไรบาง  ดังนี้ 
 

  สังคมมนุษยทั้งหมดรวมทั้งสังคมไทยของเราดวย  มีปญหามากมาย
เพียงไร  โลกไดพัฒนาไปอยางกาวไกล  แตเจริญเพียงในทางวัตถุ  และเมื่อเจริญ
กันไปมากมายอยางนี้แลว  ความเสื่อมโทรมก็ไดปรากฏขึ้นอยางมากมาย
กวางขวางทั่วทั้งโลก  ประเทศที่พัฒนาแลว  แทนที่จะพนจากปญหา  ก็กลับมี
ปญหาอีกดานหนึ่งเพิ่มขึ้นมากมาย  และปญหานี้ก็มีทั้งดานชีวิตของมนุษยเอง  
ดานสังคม  และดานธรรมชาติแวดลอม 
  เวลานี้เรากําลังพูดกันมากถึงปญหาธรรมชาติแวดลอมวา  ธรรมชาติ
เสื่อมโทรม  ทรัพยากรธรรมชาติหมดเปลืองไป  ส่ิงแวดลอมเสีย  อากาศเสีย  ดิน
เสีย  น้ําเสีย  และมีภัยอันตรายตาง ๆ มากมาย  ที่กําลังรุมลอมเขามา... 
  คนที่อยูในสภาพสังคมอยางนี้  ก็ปรากฏวามีจิตใจที่คับเครียด  มี
ปญหาจิตใจ  มีโรคจิตมาก  มีการฆาตัวตาย  คนจํานวนมากหาทางออกทางจิตใจ
ใหตัวเองไมได  ก็ไประบายทุกขแกสังคม  ไปออกในทางยาเสพติด  กอ
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อาชญากรรม  มีการฆากันตายมาก  ปญหาสังคมตาง ๆ เหลานี้รุมลอมหมูมนุษย
ทั่วไปหมด... 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  กลาวถึงสาเหตุและทางแกไวดวยวา 
  ...สังคมไทยเราไมคอยสํารวจมองดูตัวเอง  และไมคิดวาเราจะใช
ประโยชนจากการที่เขาวานี้อยางไรบาง  เรานาจะคิดหาทางถือเอาประโยชนให+
ไดวา  เราจะปรับปรุงภาพของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกอยางไร  ภาพ
ของประเทศของเราในสายตาของสังคมโลกมันไมดีแลว...  แตส่ิงที่ตองทําอยาง
สําคัญก็คือจะตองหันมาดูตัวเอง  พิจารณาตัวเอง  แลวก็ปรับปรุงแกไข  ไมให
ภาพนี้ปรากฏขึ้น 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  กลาวถึงหลักธรรมไวในอุดมธรรมนําจิตสํานึกของ
สังคมไทย (2537,  หนา  17)  วา 
 

  ในพระพุทธศาสนาก็มีตัวธรรม  คือ  ความจริง  ความถูกตองดีงาม
เปนจุดหมายสูงสุด  เพราะฉะนั้นจึงมีหลักการสําคัญที่สอนวา  ใหเปนธรรมาธิบ
ไตย  ทุกคนตองถือธรรมเปนใหญ  ทุกคนตองใฝธรรม  ตองถือธรรมเปนบรรทัด
ฐานและเพียรพยายามมุงที่จะเขาใหถึงธรรม  ถายังไมถึงตัวธรรม  คือ  ความจริง  
ความถูกตองดีงามแลว  ก็ไมยอมหยุด  เพราะจุดหมายยังไมบรรลุ  ทุกคนยอมได
เพื่อเห็นแกธรรม 
 

 ในอุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย (2537,  หนา  20)  กลาวถึงเหตุเพราะคนไทย
นิยมตามอยางฝรั่งวา 
 

  คนไทยเรานึกวาฝรั่งเจริญเพราะตัณหา  แลวไปปลุกเราใหคนมี
ความโลภ  พรอมกันนั้นก็มาติวา  พุทธศาสนาสอนใหมีความสันโดษ  ทําใหคน
ไทยเราไมสรางสรรคความเจริญ  ที่จริงตัวเองจับจุดผิด  จับจุดถูก  ทําใหเรา
สรางสรรคความเจริญไมถูกที่  พัฒนาไปแลวเกิดปญหามากมาย  กลายเปน
ทันสมัยแตไมพัฒนา 
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  สันโดษนั้นพระพุทธเจาสอนไวเพื่ออะไร  เราก็ไมมีความชัดเจน  
สันโดษหมายถึงความพึงพอใจในวัตถุที่จะเอามาบํารุงบําเรอความสุขสวนตัว  
ทําใหรูจักอิ่มจักพอตอส่ิงเสพ  จะไดไมทุมเทแรงงานและความคิดไปในการ
แสวงหาวัตถุที่จะบําเรอตัวเองนั้น  แลวจะไดออมเวลาแรงงานและความคิดไป
ใชสรางสรรคทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน  คนใดมีความสันโดษ  คนนั้นก็มีเวลา
มีแรงงานและมีความคิดเหลืออยู  แลวทานก็ใหเอาเวลา  แรงงาน  และความคิด
นั้นไปใชในการสรางสรรคประโยชนสุข  ทําความดีงามตอไป 
  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหสันโดษในวัตถุบํารุงความสุข  
แตไมใหสันโดษในกุศลธรรม  พอเราสันโดษในวัตถุบํารุงความสุขเราก็สามารถ
ที่จะไมสันโดษในกุศลธรรมไดเต็มที่  เพราะเรามีเวลา  แรงงาน  และความคิดที่
จะไปทุมในการที่จะสรางสรรคกุศลธรรม 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ยังไดกลาวถึงลักษณะของคนไทยที่บกพรองพรอมทั้ง
บอกทางแกไวใน อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย (2537,  หนา  30-36) วา 
 

 สภาพของคนไทยทั่วไปเวลานี้  มีลักษณะสามอยาง  คือ 
 1. มองแคบ 
 2. คิดใกล 
 3. ใฝต่ํา 
  มองแคบ  คือ  มัวแตมองกันไปกันมาอยูขางในในหมูพวกเราเอง  
เหมือนกับไกในเขง  ที่เขาจะเอาไปทําเครื่องเซนไหวตอนตรุษจีน  ไกมันมองไป
มองมาก็เจอแตหนากัน  พอมองกันไปมองกันมามันก็กระทบกระแทกกัน  แลว
มันก็ตีกันอยูในเขงนั่นแหละ  แตถาเรามองกวางออกไปภายนอก  เราก็จะเห็น
สภาพความเปนไป  เราจะมองเห็นปญหาของมนุษยชาติ  มองเห็นปญหาของ
โลก  ที่เราจะตองชวยกันคิดแกไข  แลวเราก็จะมองเห็นศักยภาพของตนเองใน
การที่จะรวมแกไขปญหาของโลก  และที่จะชวยสรางสรรคโลกดวย 
  ถาเรามองกวางออกไปเราจะเห็นวา  คนไทยเราก็มีศักยภาพในการที่
จะชวยแกไขปญหา  และสรางสรรคอารยธรรมของโลกได  เด็กและเยาวชนเรา
จะตองถูกสอนใหมองกวางออกไป  ไมใชมองแคบ ๆ อยูแคภายในสังคมของ
ตนเอง  แลวก็คิดวกวนติดตัน 
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  ...ในสังคมไทยนี้เราไมมีเปาหมายอันสูงสงเปนจุดรวมใจที่จะทําให
คนไทยมีความสามัคคีมีความคิดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได  เพราะฉะนั้นเรา
จึงอยูในลักษณะที่วาคิดส้ันและมองแคบแลวก็มาตีกันวุนวายอยูขางในนี่แหละ
ไมรูจักจบ 
  ทําไมจึงวาคิดใกล  คือเราคอยรอคอยตามรับจากเขา  จึงคิดใกล  
หรือคิดสั้น  ไปหยุดไปตันแคที่เขาทําเทานั้นเอง  เราไมคิดเลยหนาไปไกลวา  เรา
จะสรางสรรคอะไรใหแกอารยธรรมของโลกไดบาง  เราจะตองคิดไกลไป
ขางหนา  ปญหาของโลกนี้มีอะไรที่เราจะชวยแกไขไดอยางไร  คนที่จะทําอยาง
นั้นไดจะตองคิดไปไกล ๆ วางแผนไปขางหนา 
  อีกอย า งหนึ่ ง  คือ  ใฝต่ํ า   ความใฝต่ํ าคื ออะไร   คือมีความ
ทะเยอทะยาน  หวังแตลาภยศ  มุงจะหาวัตถุบํารุงบําเรอความสุข  และลุมหลง
เพลิดเพลินอยูกับการเสพอามิส  ความใฝอามิสในทางธรรมถือเปนของต่ํา  แต
เราเห็นเปนสูงไป  การอยากไดผลประโยชน  อยากเปนใหญเปนโต  อยางนั้น
อยางนี้  เราถือวาใฝสูง... ที่จริงคือใฝต่ํา ...ใฝสูง คือ ใฝธรรม  ใฝธรรมเปน
อยางไร  ก็คือความปรารถนาที่จะสรางสรรคความดีงามใหแกชีวิต  ใหแกสังคม  
อยากจะใหสังคมของเรานี้มีความสงบสุข  มีสันติภาพ  มีความดีงามทั้งหลาย... 
  ตามหลักพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธจะตองมองกวาง  คิดไกล  ใฝสูง  
พระพุทธศาสนาสอนใหเรามองกวาง...  ไมใหมองอยูแคตัวเอง  ไมใหมองแค
สังคมของเรา  แตใหมองทั้งโลก  ใหมีปญญามองเห็นระบบความสัมพันธแหง
เหตุปจจัยในสรรพสิ่ง  ในธรรมชาติทั้งหมด  เรามองวาธรรมชาติทั้งหมดนี้เปน
ระบบแหงปจจัยสัมพันธ  ส่ิงทั้งหลายในจักรวาลนี้มีความสัมพันธ   พึ่งพาอิง
อาศัยและสงผลกระทบตอกันทั้งส้ิน  และใหมีเมตตากรุณา  ดําเนินชีวิตและ
บําเพ็ญกิจตาง ๆ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  เพื่อประโยชนสุข
แกพระหูชน  เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลโลก 
  การมองกวางนั้นใหมีจิตสํานึกทางสังคม  ในระดับประเทศของตัว
กอน  เปนการคอย ๆ ฝก  คอย ๆ พัฒนา  ขยายทัศนะ  ไมใชมองอยูแคตัวเองและ
ผลประโยชนของตัว  หรือเอาแตกลุมของตัว  แลวก็กระทบกันไป  กระแทกกัน
มา...  ใหมีความรักบานเมือง  มีความซาบซึ้งภูมิใจในความดีงามของชุมชนหรือ
สังคมของตน  ซ่ึงจะแสดงออกมาในจิตใจ  เชน  เมื่อเห็นคนตางประเทศเขามา
ในบานเมืองของตนไดเห็นความเปนระเบียบ  ความสะอาด  ทิวทัศนธรรมชาติที่
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สวยงามและประชาชนที่อยูดีมีสุข  เขาก็คงจะชื่นชม  แมแตตนเองเดินทางไปใน
บานเมืองของตัว  มองเห็นความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสะอาด  ทัศนียภาพ
ในธรรมชาติแวดลอมที่ยังคงอยูในสภาพอันดี  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แลวเกิดความรูสึกชื่นใจ  เกิดความรูสึกปติ  ปลาบปลื้มใจ  ภูมิใจในประเทศชาติ
บานเมือง  ความรูสึกนึกคิดอยางนี้  ถามีเกิดขึ้นเสมอ ๆ  ก็จะชักนําจิตใจและ
ความคิดไปในทางที่ดีงาม  และสรางสรรค  จะทําใหชีวิตและสังคมเจริญพัฒนา
ไปในทางที่ดีงามถูกตอง 
  พระพุทธศาสนาสอนใหคิดไกล  ไปขางหนาจนกวาจะถึงจุดหมาย
สูงสุด  ใหมีชีวิตอยูกับปจจุบัน  โดยมีปญญาสืบคนหยั่งรูเหตุปจจัยยาวไกลใน
อดีต  และมีความไมประมาทที่จะปองกันความเสื่อมและสรางสรรคเหตุปจจัย
ใหพรอมที่จะนําไปสูความเจริญงอกงามในอนาคต  บนฐานแหงชีวิตที่อยูกับ
ปจจุบัน  ที่จักการกับปจจุบันไดดีที่สุด  ดวยการพัฒนาคนใหกาวไปขางหนา
ตลอดเวลา  ใหชีวิตงอกงามสมบูรณจนถึงพระนิพพาน 
  ใฝสูง   คือใฝธรรม   มุงแสวงหาความรูให เขาถึงความจริงแท  
ปรารถนาจะสรางสรรคความดีงาม  บําเพ็ญประโยชนสุขแกสังคม  ใหชีวิตและ
สังคมบรรลุความดีงามประเสริฐเลิศดวยธรรม  เหมือนดังพระโพธิสัตวที่ตั้ง
ปณิธาน  ใฝปรารถนาโพธิญาณ  มีใจเด็ดเดี่ยว  มุงหวังบรมธรรม 
  ความใฝสูง  คือใฝธรรม  ที่เปนหลักการใหญประจําใจของคนทั้ง
สังคม  คือการถือธรรมเปนใหญ  เคารพธรรม  บูชาธรรม  คนในสังคมนี้จะตอง
เชิดชูบูชาความจริง  ความถูกตอง  ความดีงาม  ยึดเอาธรรมคือความถูกตองความ
ดีงามนั้นเปนบรรทัดฐาน  ปญหาตาง ๆ ที่เลวรายทั้งหลายจะหมดไป  และความ
เจริญพัฒนาที่แทอันพึงปรารถนาจะตามมา 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในพิธีกรรมใครวาไมสําคัญ (2539,  หนา 8-
9)  เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในสังคมวา 
 

  ...ควบคุมพฤติกรรมของตน ๆ ใหลงตัวเขาที่  เชนใหมานั่งเปน
ระเบียบ  ใหสงบกายวาจา  และใหทําตามลําดับแบบแผนที่ตกลงกัน  ใหหมูคน
เรียบรอยงดงาม  และทํากิจกรรมอยางไดผลพรอมเพรียงกัน  เปนสวนหนึ่งของ
วินัย  เปนการฝกเบื้องตนของศีล 
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  คนที่อยูในชุมชนรวมกันทั้งหมดนี้จะมีศีล  คือมีพฤติกรรมดีงามไม
เบียดเบียนกัน  ก็ตองรูจักควบคุมกายวาจาของตนเองได  ไมทําตามใจชอบของ
ตัว  ถาเอาแตใจชอบอยางเดียวก็เบียดเบียนกัน...  การฝกคนใหเริ่มรูจักระเบียบ
แบบแผน  ใหเร่ิมที่จะไมทําตามใจชอบของตน  นี่แหละคือการเริ่มรูจักควบคุม
พฤติกรรมของตัวเองได  อยางเด็ก ๆ กอนจะไปควบคุมตัวเองในเรื่องใหญ ๆ ได  
ก็อาศัยการฝกในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้แหละ  แตเราจะตองรูจักไปโยงใหมัน
ไปเชื่อมโยงตอกันเรื่องของพิธีกรรมจึงเปนการฝกวินัยหรือเปนวินัยเบื้องตนที่
จะนําเขาสูการที่จะเปนคนมีศีล  พิธีกรรมจึงจัดอยูในฝายของศีลดวย...เมื่อเรานํา
พิธีกรรมมาใชในการฝกคน  มันก็มีความหมายตอไปอีกในแงที่วาเปนเครื่องนํา
คนเขาสูชุมชน  ใหเขามีชีวิตของชุมชนนั้นหรือของสังคมนั้น 
  เปนธรรมดาของหมูมนุษยที่คิดวา  เด็กรุนใหมเกิดมาแลวจะใหเขา
อยูรวมในชุมชนหรือในสังคมไดอยางไร  พอเรามีพิธีกรรมอะไรตาง ๆ ขึ้นมา
เด็กก็จะเริ่มเขาสูชุมชนนั้น  และเขาสูวิถีชีวิตของสังคมนั้น  เขาเริ่มเรียนรูวา
ระเบียบแบบแผน  วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชนหรือสังคมนั้นเปนอยางไร  
และดวยการรวมพิธีกรรมนั้น  ซ่ึงเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรม  เขาก็กลมกลืนเขา
ไปในชีวิตของชุมชนและในวัฒนธรรม  พิธีกรรมจึงกลายเปนลักษณะหรือ
รูปแบบเฉพาะแหงวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ อยางที่เรียกวาเปนเอกลักษณ  อัน
นี้เปนคุณคาอีกดานหนึ่งของพิธีกรรม  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับศีล  อันสืบเนื่องจาก
วินัยที่แสดงผลออกมาทางดานวัฒนธรรม  เปนเรื่องของชีวิต  ชุมชน  หรือของ
หมูคณะ  ซ่ึงเปนเอกลักษณของสังคม 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ไดยกตัวอยางใหเห็น  อันมีบุคคลที่เคยเปนผูไปคบกับ
คนพาลคือพระเจาอชาตศัตรู  เคยไปคบกับคนพาล  คือพระเทวทัตทําใหกระทําปตุฆาต  ตอมากลับ
ตัวไดพบกับบัณฑิต  คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา  และไดรับการชักชวนจากบัณฑิตอีกทานหนึ่ง  คือ  
หมอชีวก  ซ่ึงพระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา10-11) ไดยกตัวอยางที่มีมาในสามัญญผล
สูตรวา 
 

  พระเจาอชาติศัตรูทําปตุฆาต  คือ  ฆาพอ  ตอมาคงเกิดสํานึกหันมา
สนใจจะฟงคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ก็ปรึกษาขาราชบริพารวา  วันนี้เราจะ
ไปหาอาจารยสักทานหนึ่ง  จะไปที่ไหนดี  ขาราชบริพารก็เสนอกันตาง ๆ  
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ขณะนั้นไดมีหมอชีวิกอยูดวยในฐานะที่เปนลูกศิษยพระพุทธเจา  หมอชีวกเมื่อ
ถูกถามก็เสนอมาทางพระพุทธเจา  พระเจาอชาตศัตรูตกลงก็เสด็จไป 
  พอถึงเวฬุวัน  ที่พระพุทธเจาประทับอยู  หมอชีวกกราบทูลวา
พระพุทธเจากําลังเทศนอยู  แสดงธรรมแกพระจํานวนตั้ง  500  รูป  สงบมาก  
เมื่อเขาไปใกลก็ทําใหแปลกใจวา  ทําไมจึงเงียบอยางนี้  คนตั้ง  500  ไมมีแมแต
เสียงกระแอมไอ  พระเจาอชาตศัตรูก็หวาดขึ้นมาทันที  คงเปนเพราะเกรงกลัว
ความผิดที่ตนไดกระทํามาแลวก็ระแวงไป  พระพุทธเจาก็คุนเคยกับพอดวยจะ
เอาอยางไรกับเราแน  ก็เกิดหวาดกลัวข้ึนมาโดยระแวงวาหมอชีวกวางแผนเพื่อ
จะจับตัวเรามาฆาเสียละกระมัง  ก็เลยตรัสกับหมอชีวกทํานองนี้  หมอชีวกก็
ปลอบโยนใหเบาพระทัยวา  ลักษณะชีวิตและวินัยของพระเปนอยางไร  ทานอยู
กันอยางไร  ก็เลยเบาพระทัยแลวจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา  แลวพระเจาอชาติศัตรู
ก็ทรงเกิดซาบซึ้งพระทัยอยางหนึ่งวาพระตั้ง  500  องคนั่งฟงพระพุทธเจา   สงบ  
เงียบเหลือเกิน  ไมมีเสียงอะไร  พระเจาอชาตศัตรูก็ทรงเกิดทั้งความเกรงขาม
และความประทับใจ 
 

 ลักษณะของพระสงฆในพระพุทธศาสนาคือความเปนผูสงบ  ปราศจากภัยอันตราย  ไม
มีเวรภัยแกผูใด  อันเปนลักษณะของบัณฑิต  พรอมกับเปนบุคคลผูควรบูชาดวย 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  26)  กลาวในแงของธรรมวาควรทํา
อยางไรจึงจะทําใหสภาพสิ่งแวดลอม  สังคมและตัวบุคคล  มีสวนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
 

  ถาเราทุกคนเปนคนดี  สังคมก็ดีเอง  แตพูดในแงของวินัยจะบอกวา  
แลวทําอยางไรจะใหทุกคนเปนคนดีไดละ  เราไมรอละ  เราจะจัดทางดานสังคม  
เพื่อชวยใหทุกคนเปนคนดีเทาที่จะเปนได  แลวเราก็ใชความรูธรรม  มาจัดวาง
วินัย  โดยจัดสภาพแวดลอม  วางระเบียบชีวิตระบบสังคม  และระบบการฝกฝน
พัฒนาคน  ใหเอื้อตอการที่จะใหทุกคนเปนคนดี  เทาที่จะเปนไปได  โดยวิธีนี้  
ธรรมกับวินัยก็จะมาประสานกัน 
 

 ลักษณะของบัณฑิตไมเห็นแกตัว  เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมดวย  พระธรรมปฎก 
(ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  29-30)  ยกตัวอยางพระมหากัสสปะ  วา 
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  เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน   พระสุภัททะกลาวคําไมดี   พระ
มหากัสสปะเปนพระอรหันตที่ชอบอยูปา  กลับมาออกหนาเปนผูนําในการชวน
สงฆพระอรหันตทั้งหลายมาประชุมกันแกไขปญหาของสวนรวม  จึงทําใหเกิด
การสังคายนาครั้งที่  1  แมแตพระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติก็มีหลักปฏิบัติวา  
ถาสงฆเรียกเมื่อใดตองออกทันที  นี่คือเร่ืองของชีวิตที่แทจริงของผูเขาถึงธรรม
แลว 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  32-34)  กลาวถึง วินัย  คือเครื่องจัดสรร
โอกาสใหคนพัฒนาตนตามธรรม 
 

  วินัย นี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้น  เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเกื้อกูล
แกการปฏิบัติ  เพื่อเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  ตลอดจนจัดระบบชีวิตที่
เอื้ อตอการทํ ากิ จหน าที่ ของพระสงฆ   วินั ย เปน เรื่ องของคนหมู ใหญ  
เพราะฉะนั้นปจเจกบุคคลก็ตองเสียสละบาง  เพราะปจเจกบุคคลก็ตองอาศัย
ชุมชน  ถาสภาพแวดลอมของชุมชนไมดีก็จะเปนอุปสรรคแกการดํารงอยูและ
กิจกรรมของปจเจกบุคคลดวย 
  จริงอยูในแงของวินัยอาจจะทําใหเราไมคลองสะดวกบาง  จะทํา
อะไรบางอยางก็ตองมาติดขัดกับเรื่องวินัยนี้ดวย  แตเราเสียสวนยอยเพื่อไดสวย
ใหญ  เพราะถาไมอยางนั้นสังคมของเราก็จะยุงเหยิงสับสน  ซ่ึงจะยิ่งเปน
อุปสรรคหนักเขาไปอีกจนทําใหเราปฏิบัติไมได  วินัยชวยสรางสภาพแวดลอม
ของชุมชนที่อยูรวมกันทั้งหมดนั้นจึงจะเอื้อตอการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายขอ
แตละคน 
  วินัยก็เพื่อธรรม  และตองตั้งอยูบนฐานของธรรม  วินัยนั้นตอง
บัญญัติขึ้น  โดยอาศัยธรรมเปนหลัก  ถาไมเปนเชนนั้นแลววินัยก็จะไมชอบ
ธรรม  วินัยนั้นอาศัยธรรมเพื่อธรรม  วินัยไมใชเครื่องบังคับ  แตเปนเครื่อง
จัดสรรโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสังคมก็ตาม  วินัยเปนฐาน
เบื้องตนของการพัฒนา  ถาไมมีวินัยเปนเครื่องจัดสรรโอกาสแลว  การพัฒนา
ชีวิตและสังคมจะเปนไปไดยาก  เพราะฉะนั้นการฝกฝนพัฒนามนุษยจึงเริ่มตนที่
วินัยกอน 
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  วินัยเปนเครื่องจัดสรรโอกาสอยางไร  ขอยกตัวอยาง  เชน  เราอยูใน
บานกันอยางไมมีระเบียบ  ขาวของวางทิ้งเกะกะไปหมดแมแตจะเดินก็ไมคลอง  
และเครื่องใชวางไมเปนที่  เวลาจะใชงานอะไรก็กลายเปนชักชาไมสะดวก    แต
พอมีวินัยข้ึนมาทุกอยางคลองหมดเลย  และวินัยเปนฐานของศีล  ถาไมมีวินัยคน
ก็ไมมีศีล  คนก็จะเบียดเบียนกันมาก  ทําใหเกิดปญหาสังคมมากขึ้น  เชน  เมื่อมี
การทําราย  จี้  ปลน  โจรกรรม  ฆาตกรรมมาก  ความเปนอยูไมมีความมั่นคง
ปลอดภัย  คนมีความหวาดหวั่นระแวงภัย  จําไปไหนก็ตองเลือกที่เลือกเวลา  
ธุรกิจการงานที่จะไปทําในที่นั้นเวลานั้นก็ติดขัดชะงักงัน  สูญเสียโอกาสในการ
สรางสรรคพัฒนา 
 
พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  38)  ยังกลาวไวอีกวา 
  ...วินัยที่พระพุทธเจาบัญญัติไว  ทรงแสดงความมุงหมายไว  10  ขอ  
ตั้งแตความมุงหมายเพื่อประโยชนแกตัวบุคคลไปจนถึงประโยชนแกชุมชนสงฆ
และประชาชนทั่วทั้งหมด  แตรวมความวาวินัยเปนเรื่องของชีวิตหมูหรือชีวิต
ชุมชน  สําหรับทําใหสภาพชีวิตของบุคคลและสภาพแวดลอมของชุมชนมาเอื้อ
แกทุกคนในการเปนอยูและปฏิบัติกิจ เพื่อบรรลุจุดมุ งหมายของธรรม  
เพราะฉะนั้นธรรมกับวินัยจึงประสานกัน 
 

 การกระทําของบัณฑิต  เปนแบบอยางในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิต  ดังที่พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  42-45)  ยกตัวอยางใหเห็นไววา 
 

  พระอรหันตมีลักษณะที่ทานพรรณนาไววาเปน  อนุปตตสทัตโต  
แปลวาบรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ  กตัง  กรณียัง  กิจที่ตองทําไมมีอีกแลว  
หมายความวากิจที่ฝกฝนพัฒนาตนเองไมมีอีก  พัฒนาตนเองสมบูรณแลว  ไมมี
อะไรที่จะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป 
  คนที่ยังไมบรรลุธรรมเปนพระอรหันต  ก็ยังมีเร่ืองที่จะตองทําเพื่อ
ตัวเอง  เมื่อเปนพระอรหันตแลวไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตัวเอง  เมื่อไมมีอะไร
จะตองทําเพื่อตัวเอง  ทีนี้จะทําอะไร  ก็อยูไปเพื่อส่ิงที่ดีงามตามเหตุตามผลที่รู
ดวยปญญา  อะไรเปนส่ิงที่ดีงามควรทําตามเหตุผลก็ทําเลย  ไมมีเร่ืองของตัวมา
เหนี่ยวร้ัง  อะไรที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกมนุษยทั้งหลาย  ทําใหเขาได
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เจริญกาวหนาได  พัฒนาเปนอิสระก็ทําเลย  คนเขายังติดของกันอยู  เราก็ชวยให
เขาไดพัฒนากาวหนาตอไป  จนหลุดพนเปนอิสระไปกับเราดวย 
  เมื่อไมมีอะไรจะทําเพื่อตัวเอง  ชีวิตที่มีอยูก็เหมือนกับใหเปนของ
กลางไป  จึงเปนผูที่ทําเพื่อผูอ่ืนไดเต็มที่  เหมือนอยางพระพุทธเจาทานจะอยูที่
ไหนก็ได  ทานอิ่มเต็มบริบูรณในตัวแลว  ไมมีอะไรที่ตองทําเพื่อตัวเอง  ชีวิตที่มี
อยูก็ยกใหสรรพสัตวทั้งหมด 
  พระอรหันตไมตองคํานึงถึงเรื่องที่จะทําที่จะเอาเพื่อตัวเอง  ฉะนั้น  
อะไรที่จะเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยหรือสรรพสัตวก็ทําไป  พระพุทธเจาจึง
ไมคํานึงถึงความเหนื่อยยากลําบาก  เสด็จเดินทางไปโปรดสั่งสอนประชาชน
เร่ือยไป  ไมวาจะแสดงธรรมที่ไหน  จะเปนอยูอยางไร  พระองคก็เต็มอยูแลวสุข
อยูแลวตลอดเวลา  เมื่อไมตองทําเพื่อตัวเองก็ทําไปเพื่อผูอ่ืน  ประโยชนก็เกิดแก
สรรพสัตว  อุปมาเหมือนในหมูคนทั้งหลายท่ีถูกมัดติดอยู  คนหนึ่งแกมัดใหกับ
ตัวเองได  หลุดไปแลว  ตัวเองก็ไมตองทําอะไรเพื่อตัวเองอีก  ก็ไดแตไปแกมัด
ใหกับคนอื่นตอไป 
  เพราะฉะนั้น  เราจะเห็นวา  พระอรหันตเปนแบบอยางของการเอาใจ
ใสรับผิดชอบตอประโยชนสุขของสวนรวม  หรือเร่ืองของสงฆ  ทานจะเปนผูนํา
ในเรื่องเหลานี้  เมื่อมีเหตุการณกระทบกระเทือนตอพระศาสนาและสวนรวม  
ทานจะรีบชวยแกไขปญหา    ในประวัติของพระพุทธศาสนาจะเห็นพระอรหันต
เปนอยางนี้  แตในความเขาใจของคนไทยจํานวนมากชอบยึดถือกันวาใครเฉย  ๆ 
ไมเอาเรื่องเอาราว  มีอะไรเกิดขึ้นทําไมรูไมช้ีกลายเปนวาจะเปนคนหมดกิเลสไป  
ความเขาใจอยางนี้ เกิดขึ้นไดอยางไร  เปนอันตรายอยางที่ สุด   เพราะใน
พระพุทธศาสนาไมมีอยางนั้น  เริ่มตั้งแตพุทธกาล  พระพุทธเจาก็ทรงเปน
ตัวอยาง  พอมีเหตุการณอะไรไมดีเกิดขึ้น  มีปญหาเกิดขึ้น  พระพุทธเจาทรงรีบ
จัดการ  พระอรหันตทั้งหลายก็ทําตามอยางพระองค  เพราะฉะนั้น  การสังคายนา
ก็มาจากการที่พระอรหันตเอาใจใสประโยชนสวนรวม  และเปนผูนําในการ
แกปญหาอยางนี้ 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2539,  หนา  44-45)  ไดยกตัวอยางวิธีการของบัณฑิต
ใหเห็นอีกวา 
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  เมื่อพระพุทธศาสนาลวงมาไดประมาณ  500  ป  มีกษัตริยที่สําคัญ
พระองคหนึ่งในชมพูทวีป  มีเชื้อชาติกรีก  พระนามวาพระยามิลินท  พระยามิ
ลินทนี้เปนนักปราชญ  ชอบโตวาทะ  เกงกลากระฉอนในวงการของศาสนาและ
ปรัชญา  นักบวชในศาสนาตาง ๆ แพไปหมด  ทําใหวงการศาสนาสั่นสะเทือน
ไปทั่ว  แมแตในพุทธบริษัทตอนนั้นก็หาผูที่จะมาสูวาทะกับพระยามิลินทไมได  
พระอรหันตจึงมาประชุมกันแลวพิจารณาวาจะคิดแกไขอยางไร  มีพระอรหันต
องคหนึ่งไมไดมาประชุม  เพราะไปสงบอยูในปา  เมื่อพิจารณาเรื่องราวกันไป
แลว  ที่ประชุมพระอรหันตก็ไดมีมติลงโทษแกพระอรหันตองคนั้น  ดวยการ
ลงทัณฑกรรม  คือมอบงานใหทํา  โดยใหทําหนาที่ใหการศึกษาฝกอบรมพระ
นาคเสน  เพื่อที่จะไปโตวาทะกับพระยามิลินท  ในประวัติพุทธศาสนามีการ
ลงโทษพระอรหันตหลายครั้ง  โดยใชวิธีมอบงานใหทํา 
 

 ขอคิดเห็นของพระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวไวในการพัฒนาที่ยั่งยืน (2543,  
หนา  31-49)  ที่สงเคราะหไดกับการเลือกหาถิ่นที่เหมาะสม  คือ  ทานไดกลาววา 
 โลกยังพอเปนที่อาศัยได  เมื่อตรงนี้อยูไมไดก็ไปอาศัยตรงโนนอยูตอไป  พอหลบเลี่ยง
กันไป  แตพอมาถึงปญหาสภาพแวดลอมนี้  มันกลายเปนวา  ตัวโลกเองที่เราอยูอาศัยนี้มันจะพินาศ  
ก็เลยตกใจกันใหญ  คราวนี้จึงรูสึกวาจะตองเอาจริงเอาจังก็ตื่นตัวกันขึ้นมา  แตที่จริงปญหา
สภาพแวดลอมเกิดมานานแลว  สรุปปญหาได  4  ประการคือ 
 1.  ผลาญของดีใหหมดไป   
 ตัวอยาง  ปาเปนทรัพยากรสําคัญของโลก  ปานั้นหมดไปปละ  105  ลานไร  พื้นที่
เพาะปลูกกลายเปนทะเลทราย  ปละ  36  ลานไร  พันธุสัตวพันธุพืชสูญไปปละประมาณหาพันชนิด  
หรือ  5,000  spechies  เพราะปาถูกทําลาย  ก็มีอุทกภัยคือน้ําทวมบอยขึ้น  และรุนแรงขึ้น  พรอมที่
เกิดภาวะขาดแคลนน้ําบอยขึ้นและรุนแรงขึ้นดวย  เนื่องจากน้ําเหือดหาย  แมน้ําและแหลงน้ํา
ทั้งหลายแหงไป  หรือมีปริมาณน้ํานอยลง  มีภัยแลงมากขึ้น 
 2.  ระบายของเสียใสใหแกโลก   
 ตัวอยาง  คือการระบายของเสียแกโลก  ซ่ึงเกิดทั้งจากการผลิตและการบริโภค  เชนทํา
สินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากเอาทรัพยากรธรรมชาติมาทําลายแลวเราก็ปลอยของเสีย
เชนควันขึ้นไป  พอถึงเวลาก็เกิดเปนขยะ  ไมวามนุษยจะผลิตหรือบริโภค  โลกนี้ตองถูกทํารายรับ
แตของเสียทั้งนั้น  คําวาผลิต  ที่ถือวาเปนการสรางในความหมายของมนุษยกลายเปนการทําลาย
ธรรมชาติ  เพราะฉะนั้นเวลานี้ เมื่อมนุษยพูดวาสรางก็แปลวาทําลาย  ...เพราะนอกจากใช
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ทรัพยากรธรรมชาติใหหมดเปลืองไปแลว  ก็ทําใหของเสียเกิดขึ้นมากมาย  มีมลภาวะ (pollution)  มี
สารเคมีที่เปนพิษ  เกิดชองโหวในชั้นโอโซนที่อยูเหนือโลกขึ้นไปโดยเฉพาะที่ขั้วโลก  และมีปญหา
เร่ืองขยะตาง ๆ...ฯลฯ  ทําใหเกิดองคการกรีนพีซ (green  peace) หรือองคการสันติภาพเขียว  ซ่ึงเปน
องคการรักษาสภาพแวดลอม..  เนื่องจากภัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมมีมากขึ้น  ในปจจุบันจึงเกิดมี  
refugees  คือผูล้ีภัยชนิดใหมขึ้นมา  เรียกวา  environmental  refugees  แปลวาผูล้ีภัยสภาพแวดลอม
เสีย  ในดานความเปนอยูของผูคนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมเชนอากาศ  อุณหภูมิที่สูงขึ้น  
ฤดูกาลผันผวนปรวนแปร  กระแสลมก็เปลี่ยนทิศ  เชนเกิดฤดูฝนทามกลางฤดูรอนในประเทศไทย  
ผูคนสุขภาพเสื่อม  มีโรคภัยไขเจ็บ  อากาศเสีย  น้ําเสีย  และมีสารปะปนในอาหารเปนอันมาก 
 3.  ประชากรยิ่งมากขึ้น  ปญหาทั้งดานผลาญของดีและระบายของเสีย  ก็ยิ่งแรงหนักขึ้น 
ปญหาสภาพแวดลอม  ก็คือปญหาประชากรที่ฝร่ังเรียกวา  population   
 ประชากร  2  พวก  คือ 
     3.1  ประชากรในประเทศฝายที่กําลังพัฒนา  หรือดอยพัฒนา  ที่ยากจนพวกหนึ่ง  ซ่ึง
เปนฝายโลกที่  3 
 ประเทศยากจน  แตละคนบริโภคนอยถายเทของเสียนอย  แตคนมากเพิ่มมากเพิ่มเร็ว  
เมื่อรวมแลว  จึงกลายเปนบริโภคมากและถายของเสียมาก 
     3.2  ประชากรในประเทศฝายที่พัฒนาแลว  หรือท่ีรํ่ารวยพวกหนึ่ง  โดยเฉพาะพวกที่
เรียกวาโลกที่  1 
 ประเทศที่พัฒนาแลวรํ่ารวย  แมวาคนจะนอย  แตวาแตละคนบริโภคมากถายเทของเสีย
มาก  ผลรวมก็ออกมาอยางเดียวกันคือ  บริโภคมากและถายของเสียมาก 
 4.  เทคโนโลยี  เปนทั้งอุปกรณของมนุษยในการจัดการกับธรรมชาติแวดลอม  และตัว
มันเองก็ เปนสภาพแวดลอมใหมสําหรับมนุษยดวย   แตมันเกิดเปนสภาพแวดลอมใหมที่
แปลกปลอมแทรกซอนขึ้นมาบังทับธรรมชาติ  เทคโนโลยีเปนตัวกอปญหา  ทั้งในแงที่วา 
     4.1  ทําลายของดีคือผลาญทรัพยากรที่มีอยูใหหมดไป  เชน  ในพ.ศ.  2473 (ค.ศ.
1930)สาร  cfc (clorofluorocarbons) มนุษยนํามาใชในตูเย็น  ในเครื่องปรับอากาศ  เครื่องกระปอง  
เครื่องสเปรยฉีดอากาศใหหอม  เปนตน 
     4.2  และในการสรางของเสียใหเกิดขึ้น  ตัวอยาง  ในป  2519 (1976)  พบวาสาร cfc  
เปนตัวอันตรายที่ทําใหช้ันโอโซนในบรรยากาศแหวงโหวไป  ช้ันโอโซนเปนเหมือนฉากที่กั้นรังสี
อุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยไมใหลงมาทําอันตรายสัตวโลก  ถาชั้นโอโซนแหวงโหวไปรังสีนี้ที่
ลงมาถึงพื้นโลก  สามารถทําใหมนุษยสัตวและพืช ทั้งปวงพินาศไปหมดสิ้น  เร่ิมแตทําใหเปนมะเร็ง
ผิวหนัง  กดชะงักระบบภูมิตานทานโรคในรางกาย  ทําใหตาเปนตอกระจก  ทําใหเสียระบบวงจร

 96 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

อาหารในน้ํา  ทําลายดุลยภาพในระบบชีวิตของสัตวพืชทั้งหลาย  ตลอดจนทําใหอุณหภูมิบนผิวโลก
สูงขึ้น 
 ทั้งหมดนี้เปนปญหาที่มนุษยทุกคนตองรับผิดชอบ  ประชาชนทุกคนจะตองชวยกันคิด
แกปญหาตาง ๆ เหลานี้  ปญหาที่เกิดขึ้นนํามาสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน (unsustainable  development)  
ปญหาทั้งหลายที่เกิดถ่ีขึ้น ๆ  ทําใหมีการเคลื่อนไหวกันมากขึ้น ๆ  ในป  2515 (1972)  มีสมาชิก
ประเทศตาง ๆ  113  ประเทศมาเขารวมประชุมของสหประชาชาติวาดวยสภาพแวดลอมของมนุษย 
(united  nations  conference  on  the  human  environment)  ที่กรุงสตอคโฮลม (Stockholm)  เขาถือ
กันวานี้คือการเริ่มยุคสภาพแวดลอมนานาชาติ  จนกระทั่งตอมาในป  2535 (1992)  มีการดําเนินการ
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable  development)   
 การพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะทําไดมนุษยทั้งหลายตองไมเห็นแกตัวมากนัก  โดยใหรูจัก
คํานึงถึงคนรุนหลังบาง  ตลอดจนใหคํานึงถึงสัตวทั้งหลายอ่ืนที่รวมโลกกับเราดวย  แตที่จริงก็เพื่อ
ประโยชนตนเองนั่นแหละ  (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  62) 
 ทางแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น  พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (2543) กลาวไวใน
หนา  67  วา  ตองคนหาเหตุปจจัยแลวจัดการที่นั่น  โดย 
 1.  วางแผนครอบครัว 
 2.  หยุดยั้งการทําลายทรัพยากร  และฟนฟูใหกลับอุดมสมบูรณขึ้นมา 
 3.  มลภาวะ  ของเสีย  ซ่ึงจะตองกําจัด  ทําใหลดใหนอยลงหรือทําใหหมดไป 
 ตัวอยาง  (2543,  หนา  77-78)  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การตัดการ
บริโภคที่ไมจําเปน  การใชรถยนตที่ประหยัดพลังงาน  การซื้อสินคาที่ทนทานและประหยัด  การใช
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงใชเชื้อเพลิงนอย  การใชส่ิงของตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  อะไรที่
ใชไดอีก  ก็นํามาใชใหม (reuse)  เมื่อหมดประโยชนจากภาวะนี้แลวก็เอาไปใชประโยชนอ่ืนตอไป 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ไดยกตัวอยางในพระสูตร  ไวในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2543,  หนา  77-78)  วา 
 

  พระเจาอุเทน  ตอนนั้นไมคอยนับถือพระพุทธศาสนา  คราวหนึ่งมี
การถวายผาจีวรใหแกพระอานนทตั้ง  500  ผืน  พระเจาอุเทนคงทรงคิดวาพระนี้
โลภจะเอาไปทําไมตั้งมากมาย  จึงตรัสถามพระอานนทวาผานี้  ทานจะเอาไป
ทําไมมากมาย  ทานจะปฏิบัติอยางไรกับผาเหลานั้น  พระอานนทก็ทูลตอบวาจะ
นําไปแจกจายใหแกพระที่ขาดแคลนผา  พระเจาอุเทนก็ตรัสถามตอไปวา  เมื่อได
ผาใหมมาแลว  ผาเกาทานจะทําอยางไร  พระอานนทก็ทูลตอบวา  ผาเกาที่เลิก
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หมแลวจะเอาไปทําเปนผาดาดเพดาน  ถามันเกาขึ้นไปอีกทานก็วาเอาไปเปนผาปู
ผาหอของอะไรตออะไรเรื่อยไป  จนกระทั่งในที่สุดก็เปนผาขี้ร้ิว  ตอจากผาขี้ร้ิว
พระอานนทยังไมหยุด  ทานวาจะเอาไปบดตํา  สมัยกอนเขาใชผสมดินดังที่
อินเดียปจจุบันก็ยังใชอยู  คือเอาดินเปนสวนผสมแลวก็ทาฝาผนัง  พระเจาอุเท
นไดทรงฟงคําชี้แจงก็ทรงเลื่อมใสวา  พระอานนทมีความคิดประหยัดดีเหลือเกิน  
ไมใชจะฟุมเฟอย  ก็เลยถวายผาจีวรเพ่ิมขึ้นอีก  อันนี้เปนตัวอยางของ reuse  คือ
การรูจักใชส่ิงที่ใชแลวใหเปนประโยชนตอไปอีก 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวถึงการนําทรัพยากรที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม  ใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (2543,  หนา  78-79)  วา 
 

  ...การปริวรรต  หรือหมุนเวียนใช (recycling)  คือการนําเอาสิ่งที่เสีย
แลวไปผลิตกลับมาใชใหม  ...วิธีนี้ เปนทางออกที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  และเปนวิธีประหยัดพลังงานดวย 
  ...การใชทรัพยากรที่กลับฟนตัวใหมได (renewable  resources)  เชน
กระแสลม  เปนทรัพยกรที่หมุนเวียนกลับไปกลับมาอยูไมหายไปไหน  เราก็เอา
มาใชทํากังหันลมสําหรับวิดน้ําหรือผลิตไฟฟา  หรือผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
แสงแดด  น้ํา  และผลิตภัณฑจากพืชและสัตว  ตลอดจน ผา  แกว  กระดาษ  เปน
ตน 
 

 การที่จะพัฒนาสังคมเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีไดนั้นมนุษยจะตองมีจริยธรรมในดาน
ตาง ๆ   และมนุษยตองฝนนิสัยอยางมาก  พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวถึง (การพัฒนาที่
ยั่งยืน,  2543,  หนา  82) วามีการฟนฟูเปดสอนจริยธรรมดานตาง ๆ 
 

  มีการสอนกันวาจะตองมี  restraint  ที่ภาษาพระเรียกวาสังวรหรือ
สํารวม  ตองมี    moderation  คือ  มัตตัญุตา  หรือความรูจักประมาณ  ตองมี  
responsibility  คือ  ความรูสึกรับผิดชอบ  ตองมี  selfcontrol  คือรูจักยับยั้ง
ควบคุมตนเอง  ตองเปลี่ยนนิสัยการบริโภค  ตองเปลี่ยน  life-style  คือวิธีดําเนิน
ชีวิตใหม 
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 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  กลาวถึงปญหาที่ขัดขวางการแกปญหาธรรมชาติ
แวดลอมที่ทําใหการพัฒนาไมสําเร็จ  ไมสามารถทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได  (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  
2543,  หนา  87-88)  เพราะสิ่งเหลานี้คือ 
 

 กิเลส  3  อยางที่เปนตัวขัดขวางจริยธรรม  คือ  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ 
 1.  ตัณหา  ความอยากได  อยากบํารุงบําเรอตัวเอง  ใหมีความสุขสะดวกสบาย  
พร่ังพรอม  ดวยวัตถุที่มากมายสมบูรณ  พูดงาย ๆ วาความอยากไดผลประโยชน 
 2.  มานะ  ความตองการยิ่งใหญ  อยากมีอํานาจครอบงําผูอ่ืน  ตั้งแตระดับบุคคล
ถึง  ระดับสังคมประเทศชาติ  พูดงาย ๆ วาความใฝอํานาจ 
 3.  ทิฏฐิ  ความยึดมั่นตลอดจนคลั่งไคลในคานิยม  แนวความคิด  ลัทธิ  ศาสนา  
อุดมการณตาง ๆ  ขอนี้เปนตัวรายที่สุดที่รองรับสําทับปญหาไวใหเนียวแนน
ยืดเยื้อและแกไดยาก  เหมือนกับตัณหาและมานะที่ลงไปนอนกนแลว 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   ไดกลาวอีกวา  (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  89) 
 

  ถาคนมีจริยธรรมก็ปฏิบัติตามวิธีการเหลานี้ไดสําเร็จ  ถาพัฒนาคน
ถูกตอง  คนก็มีจริยธรรมได  จริยธรรมนี้ตองมีทั้งระดับบุคคลและระดับชาติ
ระดับสังคม  การพัฒนาใหมีจริยธรรม  จะสําเร็จไดก็ดวยการศึกษา  อยางนอย
จะตองรูเทาทันปญหา  รูวาอะไรเกิดขึ้นในสังคมของเรา  รูวาอะไรเกิดขึ้นในโลก  
รูวาอะไรเปนปญหา   อะไรเปนภัยอันตรายตอมนุษย  เชนในดานปญหา
สภาพแวดลอมเสีย  จะตองรูแมแตปญหาขยะ  ซ่ึงเดี๋ยวนี้ไมมีที่จะทิ้ง  ทําใหตอง
ไมซ่ือสัตยและทํารายคนอื่น  อยางที่อเมริกาทําอยู  และในขั้นสุดทายจะตอง
แกไขลึกลงไปถึงรากฐานทางความคิดหรือภูมิปญญา  ซ่ึงเปนตนตอของการคิด
วาเราจะพัฒนากันอยางไร  เมื่อแกปญหาลงไปถึงขั้นนี้  จึงจะทําใหการแกปญหา
ในการพัฒนาหนักแนนจริงจัง  ถึงรากถึงโคนพอที่จะสําเร็จได  การแกไขถึงขั้น
นี้เรียกวาขั้นทิฏฐิ 
 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  134)  กลาววา   
 ปญหาการพัฒนานั้น  ไมใชเฉพาะดานสิ่งแวดลอมเทานั้น  แตปรากฏทางดานความคิด
ชีวิตทั้งกายใจและสังคมดวย 

 99 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   กลาวถึงวาตะวันตกมองออกไปขางนอก  คือมองวาจะ
เอาอยางไรกับธรรมชาติ  ไมไดมองวาจะเอาอยางไรกับตนเอง  ตามแนวความคิดพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนานั้น  (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  150-163)  มีวา 
 1. พระพุทธศาสนามองวา  ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตาม
ธรรมดาในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหง
เหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น 
 2. ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ  ชีวิตและการ
กระทําของมนุษย  ก็ยอมเปนไปตาม  และมีผลสงผลตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น 
 3. มนุษยเปนสัตวที่ฝกได  และตองฝก  ทางพระเรียกวาเปน  ทัมมะ  ภาษาสมัยนี้เรียกวา
เปนสัตวที่พัฒนาได  ถือวาเปนรากฐานสําคัญที่สุด 
 4. ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลว  คือการทําใหความแตกตาง  กลายเปนความ
ประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน  ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ  เมื่อมนุษยยัง
ไมพัฒนา  มักจะทําใหความแตกตางเปนขัดแยง  ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถ
ทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม  การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกต
เขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด 
 หลักการของพระพุทธศาสนาแสดงออก  ดังนี้ 
 1. ในแงศักยภาพ  มนุษยสามารถพัฒนาตนในระบบเหตุปจจัยของธรรมชาติให
ประโยชนของทั้งสองฝายประสานกลมกลืนกันได  นี้เปนศักยภาพของมนุษย  คือความสามารถ
พัฒนาตนเองได  ใหสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น  และสามารถจัดความสัมพันธไดดียิ่งขึน้
ดวย  ศักยภาพนี้แสดงออกเปนอัตราสัมพัทธที่วายิ่งมนุษยพัฒนาเทาใด  เขาก็ยิ่งมีความสามารถที่จะ
ประสานกลมกลืนมากเทานั้น 
 2. ในแงอิสรภาพ  คือการสามารถอยูดีมีสุขดวยตนเองโดยขึ้นกับธรรมชาติแวดลอม
นอยลงตามลําดับ 
 3. ในแงความสุข  วิธีการฝกของพระพุทธศาสนา  คือใหชีวิตและความสุขของมนุษยขึ้น
ตอส่ิงภายนอกนอยลงไป  และทําใหมนุษยมีความสุขสูงขึ้นเปนระดับขึ้นไป  ถาเปนความสุขใน
ระดับตน  ก็เปนสามิสสุข  ตองพึ่งอาศัยอามิส  และมนุษยที่อยูกับความสุขในระดับนี้  ก็จะตองมี
กรอบความประพฤติ  จากฐานของความสุขแบบนี้  เมื่อพัฒนาขึ้นไปอีกก็จะมีความสุขภายในที่
ประณีตขึ้นไปอีก  การขึ้นตอวัตถุจะนอยลงไป ๆ  โดยมีวิธีการฝก  เชนมีศีล  8  เพิ่มจากศีล  5  การ
แสวงหาสามิสสุข  ทุกคนตองยอมลดความตองการของตนบาง  โดยตั้งกติกาของสังคมเชนศีล  5  
และกฎหมายตาง ๆ  ตามแนวศีล  5  นั้น  เพื่อตีกรอบใหคนไมเบียดเบียนกัน  เพื่อพัฒนาตอไปโดย
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สมาทานศีล  8  ขอ  6  คือ  วิกาลโภชนา  ไมกินหลังเที่ยง  ก็ฝกตัวเองวาลองดูซิวาเราไมใหชีวิตและ
ความสุขขึ้นตอการกินมากเกินไป  การกินเพื่อสุขภาพ  ไมใชกินเพื่อมุงอรอย  จะมีความสุขอยูดีได
ไหม  เริ่มฝกตัวเองใหเปนอิสระจากวัตถุ  ใหชีวิตขึ้นตอวัตถุนอยลง  แลวพัฒนาจิตใจมากขึ้น  ถึง
ตอนนี้ความหมายของอิสรภาพก็เปล่ียนไปเปนความสามารถที่จะอยูดีมีสุขไดโดยขึ้นตอธรรมชาติ
แวดลอมนอยลง  อยูไดดีดวยตนเองมากขึ้น  เปนความสุขไมตองหา  ไมขึ้นตอวัตถุ  และไมตอง
อาศัยการเสพ  เพราะความสุขกลายเปนคุณสมบัติประจําอยูในตัวตลอดเวลา 
 4. ภาวะของมนุษย  พระพุทธศาสนามองมนุษยสัตวทั้งหลายแตกตางกันหมด  คน
แตกตางกันไดหลากหลาย  ระดับการพัฒนาไมเทากัน  ความถนัดอัธยาศัยไมเหมือนกัน 
 5. ความสัมพันธหรือฐานะเชิงปฏิบัติการ  มนุษยมีฐานะอยูรวมกับสิ่งแวดลอม  ซ่ึง
จะตองใชสติปญญาความสามารถี่ตนพัฒนาขึ้นมาไดดวยศักยภาพที่ตนมีอยูเปนพิเศษนั้น  มาใชเปน
เครื่องดํารงรักษาสงเสริมความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใหเกื้อกูลสงผลดียิ่งขึ้น  ทั้งตอตนเองและตอ
ส่ิงแวดลอมอยางประสานกลมกลืน  ถึงจุดพอดีอยูเสมอ  ความสัมพันธในที่นี้คือการใชศักยภาพที่
ตนมีอยูในฐานะเปนสัตวที่พัฒนาไดนั้นมาแกไขปรับปรุงใหความสัมพันธระหวางตนกับธรรมชาติ
แวดลอมเปนไปดวยดีโดยเกื้อกูลทั้งแกตนและแกธรรมชาติแวดลอม 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   (การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  175)  กลาวอีกวา 
 ในทางที่ถูกตอง  เมื่อมนุษยพัฒนาตนขึ้นไป  ก็จะใชความสามารถที่มีเพิ่มขึ้นนั้นมา
ชวยเหลือทั้งตัวเองและสัตวอ่ืนส่ิงอ่ืนใหอยูกันไดดีมีความสุขยิ่งขึ้น  เบียดเบียนกันนอยลง  เกื้อกูล
กันมากขึ้น  และทําใหโลกนี้มีสภาพที่เอ้ืออํานวยยิ่งขึ้นตอการเปนอยูดวยดีอยางผาสุกแกผูเปนสวน
รวมทั้งหมด  โดยวิธีนี้ก็จะเปนการแสดงออกถึงความเปนสัตวพิเศษ  และความสามารถพิเศษของ
มนุษยอยางแทจริง  เพราะเขาสามารถทําใหโลกและชีวิตดีขึ้นกวาเดิม 
 บัดนี้มนุษยโดยสวนใหญมิไดปฏิบัติเชนนั้น  แตเขากลับใชความสามารถพิเศษเหนือ
สัตวและสิ่งอื่นนั้นในการเอาเปรียบขมเหงรังแกสัตวส่ิงอ่ืน  มุงแตจะเอาสัตวส่ิงอื่นมารับใช
ปรนเปรอเปนเครื่องมือบํารุงบําเรอความสุขสําราญของตน  ทําโลกนี้ใหมีสภาพที่ไมเอ้ือตอการอยู
ผาสุกของผูเปนสวนรวมทั้งหลาย  หนําซํ้ายังลําพองแสดงความภูมิใจในความเกงกาจของตนที่
สามารถขมขี่จัดการกับโลกและเพื่อนรวมโลกอยางนั้นได  จนไป ๆ มา ๆ ลงทายมนุษยก็หมิ่นเหม
จะกลายเปนผูทําลายโลก  พรอมทั้งทําลายตัวเอง 
 มนุษยพึงพิจารณาตนใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้นไป  ในการที่จะชวยใหมนุษยและ
สัตวส่ิงอื่นทั้งหลายที่เปนสวนรวมในธรรมชาตินั้น  เอื้ออํานวยประโยชนเกื้อกูลแกกัน  มีการ
เบียดเบียนกันนอยลง ๆ ภายในโลกที่มีสภาพอุดมสมบูรณเหมาะแกการเปนอยูอยางผาสุกยิ่งขึ้น 
(พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  178)  
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 การพัฒนาคนเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง  ที่คนตองทํา  3  ดาน  คือ 
  ดานที่ 1  พฤติกรรม  ไดแก  วินัย  การทํามาหาเลี้ยงชีพ  และวิธีปฏิบัติ  ในการผลิตเสพ
บริโภคแบงปนและอยูรวมกับสิ่งแวดลอม 
 ดานที่  2  จิตใจ  ไดแกคุณธรรม  ความรูสึก  แรงจูงใจ  และสภาพจิตใจ  เชน  ความสุข  
ความพอใจ  ความสดชื่นเบิกบาน 
 ดานที่  3  ปญญา  หรือปรีชาญาณ  ความรูเขาใจเหตุผล  การเขาถึงความจริง  รวมทั้ง
ความเชื่อถือ  ทัศนคติ  คานิยม  และแนวความคิดตาง ๆ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   (การ
พัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  182)   
 พระพุทธศาสนามองธรรมชาติวา (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   การพัฒนาที่ยั่งยืน,  
2543,  หนา  189-191) 
 1.  เปนที่ร่ืนรมย  ใหเรามีความสุขกับธรรมชาติ  พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ได
ยกตัวอยางเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่บรรยายความงามของปาไว  และยกตัวอยางในเถรคาถาที่พระ
อรหันตทานไปอยูปาและมองธรรมชาติดวยความชื่นชม  เชน 
 “เมื่อใด  กลองคือเมฆอันฉ่ําดวยสายฝน  คํารนรองอยูโดยรอบทองนภา  อันเปนมรรคา
สัญจรแหงฝูงนก  ภิกษุไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่เงื้อมเขา (เมื่อนั้นคือสุขสันติ์เยี่ยมยอด)  จะหาความ
ยินดีใดเกินกวานั้นเปนไมมี”(26/369)  คนทั่วไปมีเพียงขอนี้ก็สามารถแกปญหาไดมากแลว  การ
อนุรักษธรรมชาติก็คือตองรักธรรมชาตินั่นเอง  ถารักธรรมชาติแลวไมตองไปบอก  ไมตองไป
บังคับ  ไมตองไปชักชวน  ไมตองไปชักจูง  ไมตองไปแนะนําใหเสียเวลา  ทั้งนี้ตองหัดใหรูจักเปน
สุขในการอยูกับธรรมชาติตั้งแตเด็กนั่นเอง  
 2.  มองสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติเดียวกัน  คือเกิด  แก  เจ็บ  
ตาย  เหมือนกัน  เปนไปตามอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เหมือนกัน  ดังคําที่วา  “สพฺเพ  สตฺตา  สัตว
ทั้งหลายทั้งปวงที่เพื่อนเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน”  จึงมีเมตตาไมตรีตอกัน 
 3 .   มองธรรมชาติโดยสัมพันธกับการพัฒนาตนของมนุษยว าธรรมชาติ เปน
สภาพแวดลอมที่มีคุณคา  เอ้ือตอการพัฒนาตนของมนุษย  เชน  ความสงัดวิเวกชวยโนมนอมจิตให
สงบเปนสมาธิ  ภาพของสิ่งทั้งหลายที่ดํารงอยูตามธรรมชาติเกื้อหนุนใหปญญามองเห็นความจริง
ของโลกและชีวิต 
 การที่จะพัฒนามนุษยในการรักษาสภาพแวดลอม  ไมใหทําลายสภาพแวดลอมแตให
เกื้อกูลตอสภาพแวดลอม  ใหเปนสุขในการอยูกับตนไมดอกไมในธรรมชาติ  ใหมีอาการเปนมิตร
เอ็นดูกรุณาตอสัตวตาง ๆ  และรูจักเรียนรูจากธรรมชาติ  การศึกษาตองมีสวนชวยสรางพฤติกรรมที่
เคยชินที่ดีใหแกเด็กตั้งแตอยูในครอบครัว  ในโรงเรียน  ในเรื่องการกินอยู  การเดิน  การเลน  การ
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ใชของ  ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ  คนไทยอยากมีวาสนา  ฉะนั้นการฝกใหมีวาสนาที่ดี  ตองเร่ิม
ตั้งแตเด็ก  ในทางพระพุทธศาสนานั้นวาสนาเปนส่ิงแกยากละยาก  ความเคยชินเปนส่ิงที่แกไขยาก
เมื่อติดตัวไปเปนวาสนาแลวยอมสงผลบันดาลความเปนไปในชีวิตของบุคคลนั้นเองและยังสงผล
กระทบตอคนอื่นและสิ่งแวดลอมอีกดวย   แมพระอรหันตก็ยังแกวาสนาไดไมหมดยกเวน
พระพุทธเจา    การเนนพฤติกรรมที่เคยชินจึงตองเร่ิมแตยังเล็ก  จัดใหดีในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูรวม
ไปถึงการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําส่ิงที่ดีงาม  ถาพฤติกรรมเคยชินกลายเปน
คุณสมบัติของคนสวนใหญในชุมชน ในของสังคม  ในประเทศชาติ  ก็จะกลายเปนสิ่งที่เรียกวา
วัฒนธรรม  คือเปนวิถีชีวิตของชุมชนหรือของสังคมนั้น  (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   การ
พัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  199-200) 
 ธรรมชาติแวดลอม  หมายถึงธรรมชาติสวนอื่น ๆ  รวมทั้งมนุษยดวย  ฉะนั้น  การดํารง
อยูดวยดีของมนุษยตองอาศัยความเปนไปอยางประสานเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหง
องคประกอบทั้ง  4  (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  231-234)  
กลาวโดยสรุป  คือ 
 1.  ตัวมนุษยเอง 
     ก.  ในฐานะบุคคลที่เปนสวนรวมอยูในสังคมที่มีเจตจํานงทําใหเกิดการประดิษฐปรุง
แตงสรางสรรคขึ้น 
     ข.  ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ 
 2.  สังคม 
 3.  ธรรมชาติแวดลอม 
 4.  เทคโนโลยี  เกิดจากเจตจํานงของมนุษย 
 องคประกอบ  3  ดานแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มีความสัมพันธอาศัยกันและ
สงผลตอกัน  เปนปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนามนุษย  ตองพัฒนาไปดวยกัน  จึงจะเปนการ
พัฒนาที่ไดผล  (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต)   การพัฒนาที่ยั่งยืน,  2543,  หนา  237-248)  คือ 
 1.  พฤติกรรม   
     -พฤติกรรมทั่วไป  การสรางพฤติกรรมเคยชินดังกลาวมาแลวนั้นเริ่มที่เด็ก  สวนคน
โตแลวก็พยายามทําไป  ไดเทาไรก็เทานั้น  บางเรื่องอาจจะตองยอมปลอยไปทั้งรุน  แตสําหรับเด็ก
ตองทําใหได  ทั้งในบานและในโรงเรียน  อะไรที่ควรทําเปนกิจวัตรเปนนิสัยในการชวยส่ิงแวดลอม  
ก็ชวยกันคิดเลือกสรรนํามาใช 
     -พฤติกรรมในการเลี้ยงชีพ  ใหเปนสัมมาอาชีวะ  คือการหาเลี้ยงชีพที่สุจริต  ไม
เบียดเบียนกอเวรภัยทํารายผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
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     -พฤติกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมเกื้อกูลคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม  เชนรูจักประมาณ
ในการบริโภค  การซื้อหาปจจัยส่ีและส่ิงของเครื่องใชโดยมุงคุณคา 
     -พฤติกรรมในการหาความสุข  พัฒนาใหคนรูจักหาความสุขดวยพฤติกรรมที่เกื้อกูล
เปนความสุขที่อิงธรรมชาติ  ไมเบียดเบียนกอทุกขหรือใหทุกขแกผูอ่ืนและทําลายสิ่งแวดลอม 
     -สงเสริมพฤติกรรมที่เปนฐานของการพัฒนาจิตใจและปญญา  ซ่ึงจะทําใหชีวิตเหิน
หางจากการเบียดเบียนอยางเปนไปเอง  เชน การไปคนควาหาความรู  เปนตน 
     -ฝกพฤติกรรมใหมีการใหคูไปกับการได  คือไมมุงจะไดแตอยางเดียวดุลยภาพก็จะ
เกิดทั้งแกชีวิตและสังคม  การเบียดเบียนก็จะลดนอยลง  มีการเกื้อกูลข้ึนมาเคียงคู  ในวัฒนธรรม
ไทยมีการฝกพฤติกรรมนี้มากโดยไมรูตัว  แมแตในวันเกิด  วันสําคัญ  วันมงคลตาง ๆ   ส่ิงที่เจาของ
วันเกิดหรือวันมงคลนั้นทํา  จะเปนเรื่องของการใหเปนหลักสําคัญ  ไมใชเปนการรอที่จะไดรับจาก
ผูอ่ืนอยางในวัฒนธรรมสมัยใหม 
 2.  จิตใจ  จิตใจมีเจตจํานงเปนตัวช้ีนํากําหนดพฤติกรรม  พฤติกรรมที่เหมาะควรทําให
ไดในเรื่องเหลานี้ 
 -พอแม  ผูใหญ  คนเลี้ยง  ครูอาจารย  (คนที่ควรบูชา) เปนตน  นําเสนอโลก (รวมทั้ง
ธรรมชาติ  หมูสัตว  พันธุนก  พันธุไม  และเพื่อนมนุษย)  แกเด็กในลักษณะที่ส่ือนําความรูสึก  และ
ทาทีแหงความรักชื่นชมปรารถนาดี  เปนมิตร  และสรางความรูความเขาใจตามเปนจริง  พรอมทั้ง
เราจิตสํานึกที่จะกาวเขาไปรวมสรางสรรค 
     -ถวงดุลจิตที่คิดจะไดจะเอาดวยการตั้งจิตคิดจะใหซ่ึงจะเปนตัวนําจิตใหเกิดความ
สนใจตอสุขทุกขของผูอ่ืน  เกิดความเขาใจเห็นใจเพื่อนมนุษย  พัฒนาเมตตากรุณามุทิตาขึ้นมาโดย
วิธีธรรมชาติ  และดวยการพัฒนาพฤติกรรมในการใหเขามาควบคูทําใหมีความสุข 
     -มีชีวิตที่ใกลชิดหรือไมหางเหินธรรมชาติ เกินไป  รูจักมีความสุขในการอยูกับ
ธรรมชาติ  ซ่ึงจะนําไปสูการรักธรรมชาติ  และการอนุรักษธรรมชาติ  อยางเปนไปเองตาม
กระบวนการของเหตุปจจัยตามธรรมดา  โดยไมตองรบเรา  และเปนผลดีทั้งแกชีวิตจิตใจของคน
และตอส่ิงแวดลอม 
     -เอาเวลาแรงงานและความคิดไปทุมเทใหกับการพัฒนาชีวิตของตน  ทําสิ่งที่ดีงาม  
ทําหนาที่การงาน  ทําการสรางสรรค  บําเพ็ญประโยชนที่ เปนกุศลธรรมทั้งหลาย  ไมทําลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยการเสพบริโภคมากเกินไปและเกื้อกูลสังคมไปพรอมกัน 
     -รักษาศักยภาพในการที่จะมีความสุขและอิสรภาพของชีวิตไว  โดยมีสติไมปลอยตัว
ปลอยใจใหชีวิตและความสุขของตนตองไปขึ้นตอวัตถุส่ิงเสพสิ่งบริโภคมากเกินไป  การถือศีล  8  
หรือรักษาอุโบสถ  ก็เปนวิธีหนึ่งที่จะรักษาอิสรภาพของชีวิตนี้ไว  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการมี
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ความสุขใหกาวหนายิ่งขึ้นไป  ก็ยิ่งเปนคุณแกตนเอง  เกื้อกูลแกผูอ่ืน  และเอื้อตอส่ิงแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น ๆ 
     -มีอุดมคติ  มีปณิธานในหนาที่กิจการงาน  ในการสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม  และการ
เขาถึงจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงามสมบูรณ  ซ่ึงจะทําใหไดฝกความรักงาน  ความเพียรพยายามขยัน
อดทน  ความรับผิดชอบ  ความมีสติ  สมาธิ  เปนตน  ทําใหเกิดการพัฒนาชีวิต  พรอมกับเปน
องคประกอบที่พัฒนาสรางสรรคสังคม  มีชีวิตที่หางไกลจากการเบียดเบียนทั้งตอเพื่อนมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม 
 3.  ปญญา  เปนตัวแกปญหา  เปนตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี  และเปน
ตัวนําสูจุดหมายแหงความมีอิสรภาพและสันติสุข  จะตองอิงอาศัยและพัฒนาควบคูประสานกันไป
ทั้งการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ 
     -ชักนําเด็กตั้งแตเล็กใหรูจักคิดถามคิดตอบในแนวทางของโยนิโสมนสิการ  ในเรื่อง
วาคืออะไร  เปนอยางไร  เปนมาอยางไร  เปนเพราะอะไร  เพื่ออะไรเปนตน  ตัวอยางเชน  พาเด็กไป
รานคา  เด็กเห็นของเลนสนใจอยากจะได  ก็ไมหมกความคิดเด็กไวกับความนาไดนาเอาเพียงของ
รูปรางสีสัน  แตช้ีแนะเด็กในทางปญญาดวยโยนิโสมนสิการ  เชนวาสิ่งนี้คืออะไร  ทําที่ไหน  ใช
เพื่ออะไร  ทําไดอยางไร  มีขอดีขอเสียอยางไร  เราจะปฏิบัติตอมันอยางไรจึงจะดี  เปนตน 
     -พฤติกรรมตาง ๆ ที่เด็กประพฤติปฏิบัติ  หรือสอนใหทํา  ควรใหเปนไปดวยความรู
ความเขาใจรูเหตุผลและคุณคาหรือประโยชน 
     -การเสพบริโภคสิ่งตาง ๆ มี  2  ประเภท  คือ  เสพบริโภคดวยตัณหา  กับเสพบริโภค
ดวยปญญา  การเสพบริโภคดวยตัณหา  เชนกินอาหารเพื่ออรอยล้ิน  หรือโกเกอวดกัน  จะเกิด
ผลรายทําลายคุณภาพชีวิต  เปนเหตุใหเบียดเบียนกันในสังคมทั้งโดยตรงและโดยออม (คนพวกนอย
ฟุมเฟอย  คนพวกมากยิ่งยากจน)  อีกทั้งเปนการลางผลาญทรัพยากรธรรมชาติและทําลาย
ส่ิงแวดลอม (เอาจากธรรมชาติมากและทิ้งขยะมาก)  การใชโยนิโสมนสิการ  ในกรณีนี้  เรียกวาการ
บริโภคโดยพิจารณา  หรือบริโภคดวยปญญา  เมื่อฉุกคิดพิจารณาวาเรากินอาหารเพื่ออะไรและรูวา
ความหมายคุณคาประโยชนที่แทของอาหารคือเพื่อซอมแซมเสริมสรางรางกายใหมีสุขภาพดี  นี้
เรียกวาคุณคาแท  สวนการไดเสพรสอรอยล้ิน  เปนเพียงคุณคาเสริมเติม  หรือคุณคาเทียมเพื่อชักจูง
ใจ 
     -ปญญาถือวา  เวลามีคากวาเงินทอง  ไมใชแคเวลาเปนเงินเปนทอง  เพราะทุกขณะ
ของเวลา  คือชีวิตและคุณคาของชีวิต  ตองใชปญญาพิจารณาตรวจตราและตรวจสอบอยูเสมอโดย
ไมประมาทวา  พฤติกรรมของเรา  การงานและกิจการของเรา  ยังเปนไปในทางสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  สงเสริมการพัฒนาจิตใจและปญญาดีอยูหรือไม  มีสวนใดที่จะทําลายคุณภาพชีวิต  ทําชีวิต
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จิตใจใหตกต่ําลง  เปนไปเพื่อการเบียดเบียนกอความเสียหายแกผูอ่ืน  แกสังคม  แกโลก  อันรวมทั้ง
ธรรมชาติที่แวดลอม  เมื่อรูก็เรงแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปในทางที่ดีที่เกื้อกูลยิ่งขึ้นไป  
ปญญาที่ใชเวลาดวยความไมประมาทนี้  มองดานตนเองแลวก็มองออกไปขางนอกดวยโดยตามทัน
รูทันขาวสารความเปนไปตาง ๆ  ไมละเลยปลอยผาน  รูจักพิจารณากลั่นกรองเลือกสรรนํามาใชให
เปนประโยชน  ไมหลงตามเสียงชักจูงและคานิยมที่เปนโทษ  อะไรเกิดขึ้นเปนไปจะสงผลกระทบ
ทางรายเสียหาย  ก็เรงแกไข  อันใดจะเกิดคุณคาประโยชนก็ขวนขวายจัดทําดําเนินการใหสําเร็จ  
โดยมุงทั้งคุณภาพชีวิตของตนและคนใกลชิด  ประโยชนสุขของสังคม  และความดํารงอยูดวยดีของ
โลก 
     -ชวยกันขจัดปดเปาความเชื่อถือและคานิยม  ตลอดจนแนวความคิดที่ผิด ๆ   ศึกษาหา
ความรูเพื่อสงเสริมคานิยม  หลักการและแนวความคิดที่ดีงาม  ซ่ึงเปนสัมมาทิฏฐิ  ทําใหเกิดความ
ชวยเหลือรวมมือ  และสงเสริมปญญา  ที่จะเปนปจจัยผลักดันและเปนฐานของการพัฒนาที่ถูกตอง  
เปนผลดีแกชีวิตสังคมและธรรมชาติ 
     -พัฒนาปญญาที่รูเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง  เขาถึงความจริงของธรรมชาติ  จน
ผานพนความยึดติดในคุณคาที่ไมเปนจริง  ซ่ึงเนื่องอยูกับสิ่งปรุงแตงอันไรแกนสารที่แททั้งหลาย  
ทําจิตใจใหเปนอิสระ  มีความสุขที่เต็มอิ่มในตัว  โดยไมตองอาศัยส่ิงภายนอก  เปนผูไมมีอะไรที่
จะตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป  จึงใชพลังงานของชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยูเพื่อสรางสรรคประโยชนสุข
แกโลก  เปนผูบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย  และเปนผูมีชีวิตที่เอื้อที่สุดตอทั้งโลกคือสังคม
มนุษย  และโลกแหงธรรมชาติ 
 พระธรรมปฎกนําพระพุทธพจนมาสรุปขอความที่กลาวมาแลวนั้นวา 
 “คนที่ เปนบัณฑิต  มีปญญามาก   ยอมคิดการ   มิใชเพื่อเบียดเบียนตน   มิใชเพื่อ
เบียดเบียนผูอ่ืน  มิใชเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย  เมื่อจะคิด  ยอมคิดการที่เกื้อกูลแกตน  ที่เกื้อกูลแก
ผูอ่ืน  ที่เกื้อกูลแกทั้งสองฝาย  ที่เกื้อกูลแกทั้งโลกเลยทีเดียว” (21/186) 
 “บัณฑิตชนพัฒนาธรรมเหลานี้  คือ  การให  การปฏิบัติตอกันโดยชอบธรรม  และจิตใจ
ที่เมตตาแลว...ก็จะเขาถึงโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน” (25/200) 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546,  หนา  9)  อางถึง  อานิสงสการสมาทานศีล  
5  ของพระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) (พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  2542)  วา   
 

  อาชญากรรมที่รายแรงแทบทั้งหมดเปนเรื่องของการละเมิดศีล  5  
ในสังคมที่มากดวยการสังหารผลาญชีวิต  การปองราย  การทํารายกัน  การลัก
ขโมย  ปลน  แยงชิง  การทําความผิดทางเพศ  มีคดีฆาตกรรม  โจรกรรม  การ
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ขมขืน  หลอกลวง  การเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดเหลานั้น  ระบาดแพรหลาย
ทั่วไป  ชีวิตและทรัพยสินไมปลอดภัย  จะอยูไหนหรือไปที่ไหนก็ไมมีความ
มั่นใจเต็มไปดวยความหวงใยวิตกกังวล  จิตใจหวาดผวาบอย ๆ  ผูคนพบเห็นกัน
แทนที่จะอบอุนใจ  ก็หวาดระแวงกัน  อยูกันไมเปนปกติสุข 
  สุขภาพจิตของประชาชนยอมเส่ือมโทรมยากที่จะพัฒนาคุณภาพ
และสมรรถภาพของจิต  และสังคมเชนนั้นก็ไมเปนสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล
สําหรับการสรางสรรคส่ิงดีงามที่สูงขึ้นไป  เพราะมีความเดือดรอนระส่ําระสาย
ยุงแตการแกปญหา  และมีแตกิจกรรมที่บอนทําลายใหสังคมเสื่อมโทรมลงไป
ทุกที 
  การขาดศีล  5  จะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม  จึงยอมเปนมาตรฐานวัด
ความเสื่อมโทรมของสังคม  สวนสภาพพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตที่ตรงขาม
จากนี้นั่นแหละคือ  การมีศีล  5  ดังนั้นศีล  5  จึงเปนเกณฑมาตรฐานอยางต่ํา
ที่สุดของความประพฤติมนุษยสําหรับรักษาสภาพแวดลอมทางสังคมใหอยูใน
ภาวะเกื้อกูล  และเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

  
 กลาวโดยสรุป  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาวถึงการไมคบกับคนพาล  การคบ
กับบัณฑิต  การบูชาสิ่งที่ควรบูชา  และการอยูในประเทศ (ถ่ินที่เหมาะสม)  โดยมีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทั้งในสวนการรักษาและการสรางสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความสงบสันติในสังคม
ปจจุบัน 
 

การสังเคราะหมงคลสูตร  ในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ที่เปนพื้นฐานของชีวิตใน
สังคมปจจุบัน 
 
 สังคมไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน  โดยทั่วไปมนุษยยึดในสิ่งที่เปน
รูปธรรมอันเปนปจจัยภายนอกเพื่อสนองความตองการ  มากกวาที่จะแสวงหาปจจัยภายใน  จึงเปน
ความจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยจะตองหาสิ่งที่เปนมงคลแกชีวิตสําหรับการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม
ที่เปนพื้นฐานของชีวิตเพื่อรองรับการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข   
 จริยศาสตรดานสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมถือเปนปจจัยแหงการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษยเปนจริยศาสตรเบื้องตนตามกระบวนการของมงคลสูตร  38  ประการ  ที่จะพัฒนามนุษย
ใหเปนคนดีมีความสุขความเจริญตามปรัชญาของพุทธจริยศาสตร (พระมหาประเสริฐ  ญาณสีโล 
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(ธรรมจง),  2547,  หนา  122) มงคลชีวิตใน  4  ขอนี้  มีสวนในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม   
ดังนี้  
 

การสังเคราะหมงคลสูตร ในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม  ท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต  ใน
สังคมปจจุบัน 
 มงคลสูตร  ขอที่  1   การไมคบคนพาล  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเจริญกาวหนา  อันดับแรกตองเลิกคบคนพาลเพราะคนพาล
ชอบคิดต่ํา  มีความอยากไดในทางทุจริต  พูดชั่ว  ไมรักษาคําพูด  พูดนินทากลาวราย  และชอบทํา
ช่ัว  ไมเกรงกลัวบาปกรรมและกฎหมายบานเมือง  การคบคนพาลแมจะนําความเจริญมาให  แต
ความเจริญนั้นแฝงไวดวยความหายนะ  กอความเดือดรอนมาใหในโอกาสตอไป  ที่สําคัญตอง
พยายามปราบภัยพาลในตัวเรา  อยาทําใหตนเองเปนคนพาล  และพยายามหลีกหางคนพาล  ดังพุทธ
พจนกลาววา  “ตลอดเวลาที่บาปยังไมใหผล  คนพาลสําคัญบาปเหมือนน้ําผ้ึง  เมื่อใดบาปใหผลคน
พาลยอมมีความเดือดรอนเมื่อนั้น”  หลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดวยการไมคบคนพาล
นั้น  ทําไดดังนี้   
 1.  การพัฒนาความคิด  สรางวินัยทางความคิดใหกับตนเอง  ไดแก 
         1.1  ยับยั้งความคิดที่จะเอาเปรียบผูอ่ืน  คิดแสวงหาผลประโยชนในทางที่ผิด  คิด
อยากไดทรัพยของบุคคลอื่น ๆ  สงเสริมความคิดใหรูจักเสียสละ  แบงปน 
         1.2  งดเวน  ความคิดพยาบาท  คิดจองผลาญ  ผูกใจเจ็บ  คิดแกแคนจองเวรลาง
ผลาญ  พัฒนาจิตดวยการเจริญสมาธิ  แผเมตตา  ปรับปรุงพัฒนาจิตใจใหรูอภัย  ไมถือโทษโกรธ
ตอบ 
         1.3  งดเวนความคิดที่ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม  เห็นผิดเปนชอบ  ไมรูจัก
บาปบุญ  คิดลบหลูบุญคุณ  ตีตนเสมอ  คิดหาความสุขในทางไมชอบ  สงเสริมความคิดที่รอบคอบมี
เหตุผล  พัฒนาความคิดที่รอบคอบมีเหตุผล  พัฒนาความคิดใหอยูในกรอบของคุณธรรม  ใชธรรมะ
ควบคุมความคิด 
 2.  พัฒนาวินัยทางคําพูด  รูจักจัดระบบคําพูดใหอยูในกรอบของคุณธรรมไดแก 
         2.1  งดเวนการพูดเท็จ  พูดโกหก  ปนน้ําเปนตัว  พูดจาเหลาะแหละ  สงเสรมิใหพดู
คําสัตย  พูดคําจริง  รักษาคําพูด  ไมทํารายผูอ่ืนทางวาจา 
         2.2  งดเวนพูดคําหยาบ  คําประชดกระทบกระแทก  พูดคําลามกผิดวิสัยสุภาพชน  
สงเสริมใหพูดคําสุภาพ  วาจาไพเราะออนหวาน  นาฟง 
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         2.3  งดเวนคําพูดสอเสียด  ยุยงใหแตกความสามัคคี  ใสรายคนอื่น  สงเสริมคําพูดที่
เปนประโยชนสรางสรรค 
         2.4  งดเวนคําพูดเพอเจอ  พูดพลามไรสาระ  ไมระมัดระวังคําพูด  สงเสริมคําพูด
เปนประโยชน  คิดกอนพูด  พูดมีสาระ  มีเหตุผล 
 3.  พัฒนาหนาที่การงานและการกระทําใหอยูในกรอบของคุณธรรม 
         3.1  เวนจากการลางผลาญชีวิต  ฆาฟน  ทําใหผูอ่ืนลมตาย  ไดรับความทุกขทรมาน  
มีความเปนอยูอยางลําบาก  เชน  ทํางานหนักไดคาจางแรงงานต่ํา 
         3.2  งดเวนการลางผลาญทรัพยสินของผูอ่ืนดวยการ  ลัก  ปลน  ฉอโกง  คาของ
เถ่ือน  ปลอมแปลงสินคา  หลอกลวง  ตู  ตระบัด  สงเสริมใหบุคคลทําหนาที่การงาน  หาเล้ียงชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ไมใชปญญาประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย  ศีลธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
         3.3  งดเวนการประพฤติผิดในกาม  กระทําฉุดคราอนาจาร  มักมากในเรื่อง
กามารมณ  สงเสริมความไมสําสอนทางเพศ  รูจักควบคุมกามารมณ  พอใจในคูครอง 
 4.  ลืมความชั่วในอดีต  หมั่นสรางความดี 
 5.  หลีกเลี่ยงการพบปะ  ติดตอสังสรรคกับคนพาล 
 6.  การทํางานรวมกับคนพาลตองระมัดระวัง  ไมใหตกเปนเครื่องมือของคนพาล  มีสติ
รอบคอบไมประมาท  ยึดระเบียบขอบังคับ  กฎหมาย  ความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่  อยาคลอย
ตามเหตุผลของคนพาล 
 7.  การมอบหมายหนาที่การงาน  เอกสารสําคัญกับคนพาล  ตัองทําเปนลายลักษณอักษร
มีการรับมอบสงงานเปนหลักฐาน 
 8.  ไมควรยอมรับคนพาลวา  เปนนาย  เปนลูกนอง  เปนเพื่อนรวมงานและไมควร
สนับสนุนสงเสริมใหคนพาลไดรับยศ  ตําแหนง  บําเหน็จ  คําชมเชย  ตลอดจนการอยูกินรวมหลับ
นอนกับคนพาล  เพราะคนพาลเปนคนไมดี  ใครคบคนพาลก็เทากับไปรับถายทอดความไมดีของ
คนพาลมาสูตัวเรา  เมื่อรวมลงทุนประกอบธุรกิจก็เสียทรัพย  รวมกิจกรรมตาง ๆ  ก็ทําใหเสียงาน
เสียคน   
 9.  พยายามปรับภัยพาลในตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ดวยการมีสติสัมปชัญญะ
ไมประมาท 
 10.  อ่ืน ๆ 

(สมภพ  ชีวรัฐพัฒน,  2540,  หนา  11-13) 
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   เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาลักษณะของคนพาลนั้นเปนเพียงผูที่มีชีวิตอยูดวยอาการ   
สักวาหายใจเขาออก  มิไดดํารงชีพอยูดวยการใชปญญาอันประเสริฐ (มังคลัตถทีปนี  แปล  เลม  1,  
2533,  หนา  20)  ปจจุบันนี้เปนสังคมยุคขอมูลและขาวสาร  การฟงเปนสิ่งจําเปนเพราะการฟงสราง
ปญญาใหเกิดไดขณะเดียวกันก็อาจจะยั่วยุใหเกิดความเสื่อมแกการดําเนินชีวิตไดเหมือนกัน  ฉะนั้น
จะเปนการฟงอยางตื่นตัวหรือจะฟงอยางแตกตื่น  ควรจะเลือกใหเหมาะสม  อยางเชนการฟงชนิดที่
ปลุกใหจิตใจมีสํานึกที่ดีเพื่อรูเทาทันเหตุการณ  แตการฟงจากคนพาลตองใชวิจารณญาณวิเคราะห
ใหดีเพราะอาจกอใหเกิดโทษได   
 ส่ิงแวดลอมเปนเรื่องสําคัญของมนุษยในปจจุบันอยางมาก  มีการกําหนดใหวันที่  5  
มิถุนายน  เปน  “วันสิ่งแวดลอมโลก”  เนื่องเพราะปญหาสิ่งแวดลอมเกิดมีขึ้นมากมายแพรระบาด
ไปทั่วโลก  มนุษยที่อยูรวมสังคมกันก็นับเปนสิ่งแวดลอมซ่ึงกันและกัน  ขยะที่เปนวัตถุมีมากเพราะ
มนุษย  ทําใหส่ิงแวดลอมเสียไป  ในที่นี้จะเรียกวาเปนขยะภายนอก  การจะสรางสิ่งแวดลอมที่ดีจึง
ตองเริ่มที่มนุษย  โดยการกําจัดขยะที่เกิดขึ้นในตัวมนุษยเสียกอน  ในที่นี้จะเรียกวาขยะภายใน  ซ่ึง
ขยะในที่นี้หมายถึงการกระทําที่เปนบาปอกุศลนั่นเอง  และบาปอกุศลนี้เกิดมีอยูในคนพาลนั่นเอง  
การไมเลือกคบกับคนพาลจึงไดช่ือวากําจัดขยะที่เปนบาปอกุศลตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  
ฉะนั้นการเลือกคบคนโดยไมคบคนพาลจึงมีอิทธิพลในการสรางพื้นฐานของชีวิตเพื่อการดํารงชีวิต
ใหอยูดีมีสุขไดในสังคม  เนื่องเพราะคนพาลเปนผูประกอบแตอกุศลกรรมบถ  10  อยาง  เปรียบได
กับขยะที่กําลังเปนปญหาสิ่งแวดลอมอยูทั่วโลกถาหากรูและเขาใจเรื่องอกุศลกรรมบถ  10  แลวก็จะ
สามารถสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ เปนพื้นฐานของชีวิตได   เ ร่ืองของกรรมเปนเรื่องที่
พุทธศาสนิกชนศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจเพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหพนจากทุคติและดําเนิน
ไปสูสุคติซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกคนตางปรารถนา  กรรมที่จะนําไปสูสุคติและทุคตินั้น ทางพระพุทธศาสนา
เรียกวากรรมบถ  โดยแบงเปน  2  ประเภท  คือที่นําไปสูทุคติเรียกวา  อกุศลกรรมบถ  และที่นําไปสู
สุคติ  เรียกวา  กุศลกรรมบถ (สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส,  2548,  หนา  221)  ซ่ึงมีขอพิจารณา
โดยอาการ  ดังนี้  
 1. โดยธรรม  คือโดยสภาวธรรม 
     กรรมบถ  7  คือ  กายกรรม  3  และวจีกรรม  4  โดยสภาวธรรมไดแก  เจตนา  อธิบาย
วา  ตองมีเจตนาในการทํา  การพูด  จึงจะเปนกรรมบถได  ถาไมมีเจตนา  ไมเปนกรรมบถ  สวน
มโนกรรม  3  มีอภิชฌา  เปนตน  เกิดรวมกับเจตนา  จึงจะเปนมโนกรรมได  มีแตเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ไมจัดเปนมโนกรรม 
 2. โดยโกฏฐาสะ  คือ  โดยเปนสวนแหงธรรมตาง ๆ 

 110 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

     อกุศลกรรมบถ  8  คือ  กายกรรม  3  วจีกรรม  4  มิจฉาทิฏฐิ  1  เปนกรรมบถอยาง
เดียว  ไมเปนมูลคือรากเหงาแหงอกุศลเหลาอ่ืน  สวนอภิชฌา  ไดแก  โลภะ  พยาบาท  ไดแก  โทสะ 
 3. โดยอารมณ  คือ  ส่ิงที่ใจเขาไปยึดแลว  เปนเหตุใหทํากรรมนั้น ๆ 
     ปาณาติบาต  มีสัตวที่มีชีวิตเปนอารมณ 
     อทินนาทาน  มีวัตถุส่ิงของหรือส่ิงมีชีวิตเปนอารมณ  เชนการลักพาเด็ก 
     กาเมสุมิจฉาจาร  มีการสัมผัสทางกายเปนอารมณ 
     มุสาวาท  ปสุณวาจา  และสัมผัปปลาปะ  มีสัตวหรือสังขารเปนอารมณ  หมายถึงเรื่อง
ที่พูดเท็จ  พูดสอเสียด  และพูดเพอเจอนั้น  เปนเรื่องของคน  ของสัตว  หรือเหตุการณตาง ๆ ก็ได 
     ผรุสวาจา  มีสัตวเปนอารมณ  ผูพูดพูดกับผูที่เขาใจความหมายนั้น 
     อภิชฌา  ส่ิงที่โลภอยากไดเปนมนุษย  สัตว  หรือส่ิงของอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
     พยาบาท  มีสัตวที่มีชีวิตเปนอารมณ 
     มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดไปจากความเปนจริง    เชน  เร่ืองโลกนี้  โลกหนา 
 4. โดยเวทนา  คือ  เวทนา  3  อยาง  ไดแก  สุขเวทนา 1  ทุกขเวทนา 1  อุเบกขาเวทนา 1 
     ปาณาติบาต  มีทุกขเวทนาอยางเดียว  หมายความวา  เมื่อฆาสัตว  จิตใจของผูกระทํา
ประกอบดวยความโกรธ 
     อทินนาทาน  มีเวทนา  3  หมายความวาในขณะลักทรัพยอาจจะมีความสุข  ความ
ทุกขหรือเฉย ๆ  
     กาเมสุมิจฉาจาร  มีเวทนา  2  สุขและเฉย ๆ  หมายความวา  จิตใจของผูกําลังประพฤติ
ผิดในกามนั้น  มีแตความสุขหรือรูสึกเฉย ๆ เทานั้น 
     มุสาวาท  ปสุณาวาจา  และสัมผัปปลาปะ  ขณะที่กระทําอาจดีใจ  เสียใจ  หรือเฉย ๆ 
     ผรุสวาจา  มีทุกขเวทนาอยางเดียว  คําพูดหยาบคายนั้นตองมีจิตที่โกรธ 
     อภิชฌา  มิจฉาทิฏฐิ  มีเวทนา  2  คือ  สุขเวทนากับอุเบกขาเวทนา  จะมีแตความสุข
หรือรูสึกเฉย ๆ  ไมรูสึกโกรธหรือเสียใจเลย 
     พยาบาท  มีทุกขเวทนาอยางเดียว  การปองรายยอมมีแตความโกรธ 
 5. โดยมูล  คือ อกุศลมูล  3  ไดแก  โลภมูล 1  โทสมูล 1  โมหมูล 1 
     ปาณาติบาต  มีมูล 2  คือ  โทสมูล  โมหมูล 
     อทินนาทาน  มีมูล  2  คือ  โทสมูล  โมหมูล  หรือ  โลภมูล โมหมูล 
     มิจฉาจาร  มีมูล  2  คือ  โลภมูล  โมหมูล 
     มุสาวาท  ปสุณาวาจา  และสัมผัปปลาปะ  มีมูล  2  คือ  โทสมูล  โมหมูล  หรือ   
โลภมูล  โมหมูล 
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     ผรุสวาจา  มีมูล  2  คือ  โทสมูล  โมหมูล 
     อภิชฌา  พยาบาท  มีมูล  1  คือ  โมหมูล 
     มิจฉาทิฎฐิ  มีมูล  2  คือ  โลภมูล  โมหมูล 
 (สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส,  2548,  หนา  222-225) 
 มงคลสูตร  ขอที่  2.  การคบบัณฑิต 
 บัณฑิตคือผูรูประโยชนในวันนี้และวันหนา  บัณฑิต  หมายถึง  สัตบุรุษ  คือผูประกอบ
กิจที่เปนประโยชนและประกอบกิจดวยปญญา  รอบรูในเหตุผลและรูจักทางของความเจริญและ
ความงามความเสื่อม  รูจักอุบายที่จะทําใหตนเองและผูอ่ืนที่อยูในโอวาทของตนใหพนจากความ
เส่ือมและใหถึงซึ่งความเจริญได  ผูประกอบกิจดวยปญญาเชนนี้เรียกวา  บัณฑิต ซ่ึงหมายถึง  ผู
ประกอบกิจกุศลกรรมบถ  10  มีละเวนจากการฆาสัตว  เปนตน 
 การคบกับบัณฑิตเปนเหตุใหไดรับประโยชนทั้งสาม  คือ   
 1.  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  คือ ประโยชนในปจจุบันนี้  ประโยชนในชาตินี้ 
 2.  สัมมปรายิกัตถะ  คือ  ประโยชนเบื้องหนา 
 3.  ปรมัตถะ  คือ  ประโยชนอยางยอดยิ่ง  ประโยชนที่เปนสาระแกนของชีวิต 
 และการคบกับบัณฑิต  เปนเหตุใหไดรับความสุขความเจริญทําใหลวงพนอุปสรรค 
ตาง ๆ ได  ทําใหไดรับแตความสวัสดี  สวนเมื่อคบบัณฑิตไดรับความสวัสดีแลว  สามารถพัฒนา
ตนเองไดตอไปดวยคุณธรรม  คืออริยมรรค  ทําใหบรรลุปรมัตถประโยชน  คือนิพพานสุข (พระ
มหาประเสริฐ  ญาณสีโล (ธรรมจง),  2547,  หนา  123) 
 

  ...พระพุทธศาสนามีกระบวนการปฏิบัติไปตามลําดับขั้นที่เรียกวา
ไตรสิกขา  กลาวคือมีองคประกอบของการศึกษาปฏิบัติ  3  ประการ  คือ  ศีล  
สมาธิ  และปญญา  มีผลของการปฏิบัติก็คือแกปญหาจนกวาจะหมดปญหาคือ
หมดทุกข  ถาศึกษาและปฏิบัติถูกก็จะเปนผลดี  คือมีความสุขสงบ  ถาไมปฏิบัติ
ก็ไดรับผลราย  คือความทุกข  หลักธรรมในพระพุทธศาสนากลาวไดวาเปน
คําสั่งสอนที่ประเสริฐสุด  เพราะมุงใหคนรูจักฝกหัดขัดเกลาจิตใจตนเองใหเบา
บางจางคลายไปจากกิเลส  เพื่อหลุดพนจากความเปนปุถุชนกาวสูความเปน
อริยบุคคล  หลีกหางจากบาป  ความชั่ว  ความไมดีทั้งปวง  และกลาวไดวา
สามารถที่จะนํามาแกปญหาของสังคมมนุษยใหอยูเย็นเปนสุขได... 
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(แกว  ชิดตะขบ,  2549, หนา   74  อางถึง   ศ.นพ.  เชวง  เดชะไกศยะ,  พัฒนาตนดวยศาสนธรรม,  
2539 ) 
 

  ...เมื่อนักบวชสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจาและจาริกประกาศพระ
สัทธรรมแลว  ก็นับวาความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องของโลกและชีวิตไดถูก
มอบใหเปนสมบัติและมรดกของมนุษยทั้งหลาย  ชาวพุทธมีหนาที่ศึกษา
พิจารณาคําสอนที่ตกทอดมาถึงยุคสมัยของตนเพื่อนําไปตรวจสอบใหเห็นจริง  
โดยการประพฤติป ฏิบัติ ในชี วิ ตของแต ละบุ คคล   ทั้ งนี้ คํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนการประกาศวา  ธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นกลาวคือชีวิตเปน
เชนนี้ ๆ  โลกเปนเชนนี้ ๆ  และเปนการเชื้อเชิญวา  ทานทั้งหลายจงมาพิจารณา
ใหเห็นจริงดวยตนเองเถิด... 
 

(แกว  ชิดตะขบ,  2549, หนา   74-75  อางถึง  ศ.ดร.  ระวี  ภาวิไล,  อภิธรรมสําหรับคนรุนใหม,  
2548) 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการคบบัณฑิต 
 การเลือกคบคนเปนพื้นฐานสําคัญ  ในการสรางชีวิตใหกาวหนา  การไมคบคนพาลและ
การคบบัณฑิตเปนมงคล  เพราะบัณฑิตเปนคนที่มีปญญา  รอบรู  คงแกเรียน  มีวินัย  มีคุณธรรม  
การอยูรวมกับบัณฑิต  นําความสุขความเจริญมาสูตน  และสามารถถายทอดนิสัย  ความประพฤติ
คุณธรรมจากบัณฑิตมาไวในตนโดยไมรูสึกตัว  ซ่ึงการคบบัณฑิตมีหลักการดังตอไปนี้ 
 1.  หมั่นคบบัณฑิตดวยการ  หมั่นไปมาหาสู  เขาสนทนาเรียนรูซักถาม  รับฟงความ
คิดเห็น  จดจําคําแนะนํา  ตั้งใจเรียนดวยความเคารพ  รูจักเกรงใจ  รูจักใหเกียรติ  บันทึกจดลงสมุด  
คนควาเพิ่มเติมขบคิดปญหาใหแตกฉาน ฯลฯ 
 2.  พัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิต  ดวยการฟงมาก  ไดเลาเรียนมาก  จดจําหลักสาระสําคัญ
ไดมาก  ทองบนและพูดไดอยูเสมอ  ใสใจคิดพิจารณาจนขึ้นใจ  มีความเขาใจลึกซึ้งประจักษแจง
ดวยปญญา 
 3.  มีจรรยาบรรณมนุษย  บัณฑิตเปนบุคคลประเสริฐเลิศลํ้าดวยคุณธรรม  ตองพัฒนา
ตนเองใหมีจรรยาบรรณมนุษย  หรือมีมนุษยธรรม  5  ประการ  คือ  ไมประทุษรายตอชีวิต  ไม
ประทุษรายตอทรัพย  ไมประทุษรายตอของรักของชอบ  ไมประทุษรายใหบุคคลอื่นเสียหายทาง
วาจา  ไมประทุษรายตอสติปญญาของตนเอง  และของคนอื่นดวย 
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 4.  พัฒนาตนเองใหมีมารยาทที่ดีงาม  เชน  นั่งเรียนดวยความสุภาพเรียบรอย  แตงกาย
สะอาด  ผมสั้น  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบหนาที่  ไมมาสาย  ไมเฉื่อยชา  ถอมตนไมโออวด  มองโลก
ในแงดี  งดเวนการนินทาวารายเพื่อนรวมชั้นเรียนและครูอาจารย  ไมเห็นแกตัว  หลีกเลี่ยงการ
โตเถียงขัดแยงกับครูอาจารย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต  ยุติธรรม  เสียสละ  เพื่อหลีกเล่ียงการ
ตําหนิติเตียน  ฯลฯ 
 5.  พัฒนาจิตใหสงบดวยการทําสมาธิกอนเรียนและหลังเรียน  การสวดมนตไหวพระ  
นั่งสมาธิกอนนอนและหลังจากตื่นนอน  พัฒนาจิตที่สงบแลวใหเกิดปญญาดวยการเจริญปญญา 
 6.  รูจักทดแทนบุญคุณของผูมีพระคุณ  เชน  การเลี้ยงดูบํารุงรักษาบิดามารดา  ครู
อาจารย  เปนตน 
 7.  มีจรรยาบรรณนักศึกษา  ศึกษาเลาเรียนดวยความเคารพ  รูจักใหเกียรติเกรงใจ  แสดง
น้ําใจ  กตัญูรูคุณตอครูอาจารยดวยการ  คอยรับใชใหความสะดวกมีความเคารพ  เชื่อฟง  ทําตาม  
อยูในโอวาท  ไมขัดแยง  โตเถียง 
 8.  อ่ืน ๆ 

 (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน,  2540,  หนา  18) 
 มงคลสูตร  ขอที่  3.  บูชาคนที่ควรบูชา 
 บุคคลที่ควรบูชา  หรือปูชนียบุคคล  คือบุคคลที่ไดสรางหรือเคยสรางคุณงามความดี
มาแลว  รวมถึงบุคคลที่กําลังสรางคุณงามความดีในปจจุบัน  บุคคลที่ควรบูชานั้นไมไดหมายเอา
เฉพาะฐานะหรือตําแหนงเทานั้น  แตหมายถึงคุณงามความดี  พฤติกรรมหรือจรรยามารยาทที่บุคคล
นั้น ๆ   ส่ังสมประพฤติปฏิบัติใหเปนที่ประจักษปรากฏแกสังคม  เชน  คนมีศีลธรรม  นักเสียสละ  
นักสังคมสงเคราะห  เปนตน  (พระมหาประเสริฐ  ญาณสีโล (ธรรมจง),  2547,  หนา  34) 
 ตัวอยางบุคคลที่ควรบูชา  เชน  
 พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ  โดยเปนสรณะ  คือเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกวา  
พระพุทธเจาเมื่อกอนที่จะทรงฝกพระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเรานี้  เราจึงมีศักยภาพที่จะฝกให
ประเสริฐอยางพระพุทธเจาได  พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด  ไดตรัสรูสัจธรรม  มีพระ
คุณสมบัติสมบูรณทุกประการ  การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอยางนั้นได  ก็เพราะไดทรงฝกพระองค  
โดยการทรงบําเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ  เปนผูฝกดีถึงที่สุดแลว  พัฒนาดีแลว  มีปญญารู
สัจธรรม  บริสุทธิ์หลุดพน  เปนอิสระ  อยูเหนือโลกธรรม  มีความสุข  มีชีวิตที่ดีงาม  มีคุณธรรม
ความดีงามที่สมบูรณ  เปนที่พึ่งที่บูชาของชาวโลก (แกว  ชิดตะขบ,  2549, หนา   52-53 ) 
นอกจากนี้แลวสามารถนํามาเปนแบบอยางในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต  
คือ 
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 1. พระองคไดทรงบําเพ็ญบารมีฝกฝนพระองคจนเปนพระพุทธเจา  เราก็เปนมนุษย
เชนเดียวกัน  ถาเราฝกตนจริงจังใหถึงที่สุด  เราก็จะเปนอยางพระองคได  ทําใหเราเกิดความมั่นใจ
วาเรามีศักยภาพที่จะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได 
 2.  เตือนใจใหระลึกถึงหนาที่ของตนเองวา  เราเปนมนุษยซ่ึงจะดีเลิศ  ประเสริฐไดดวย
การฝกฝนพัฒนาตน  การฝกฝนพัฒนาตนเปนหนาที่แหงชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี  เราจะตองฝก
ศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ 
 3.  ทําใหเกิดกําลังใจวา  การฝกฝนพัฒนาตนนี้พระพุทธเจาไดทรงทํามาจนสําเร็จผล
สมบูรณเปนแบบอยางดีแลว  พระองคทรงทําได  แสดงวาเราก็สามารถทําได  แมวาการฝกศึกษานัน้
บางครั้งจะยากมาก  อาจทําใหเราชักจะยอทอ  แตเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาวาพระองคเคยประสบ
ความยากลําบากมากกวาเราหนักหนา  พระองคก็กาวผานลุลวงไปได  เราก็จะเกิดกําลังใจที่จะไดฝก
ตนตอไป 
 4.  เมื่อพระองคตรัสรูแลว  ก็ทรงประมวลจากประสบการณของพระองคมาวางเปน
หลักจัดลําดับเลือกสรรสอนเราใหเขาใจงายขึ้น  เทากับบอกวิธีลัดสําเร็จรูปใหเราจากประสบการณ
ของพระองคซ่ึงเราเอามาใชไดทันที  ไมตองยากลําบากอยางพระองค 
 ตัวอยางบุคคลที่สําคัญอีกบุคคลหนึ่ง  คือ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  พระมหากษัตริยไทย  รัชกาลที่  9  
แหงกรุงรัตนโกสินทร  ทรงมีทศพิธราชธรรม  และปกครองแผนดินโดยธรรม  เสียสละประโยชน
สุขสวนตน  แกปญหาใหประชาชนเพื่อความอยูดีมีสุข  แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหประชาชน
ดวยหลัก  “เศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency  economy)  และการที่จะใหสมพระราชประสงคของ
พระองคประชาชนตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจในทุกระดับใหเกิดสํานึกในคุณธรรม  มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  มีความเพียร  มีสติปญญาและ
ความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทั้งดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  ความรู  เทคโนโลยี  และวัฒนธรรม  โดยคํานึงถึงความเปนไปได
ของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  2549, หนา 4-5,12-13 )   เศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ  เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
การพัฒนา  (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  2549,  หนา  12 )   การสราง
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิตดวย เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎี
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ใหมเร่ิมตั้งแตความพอเพียงในระดับ  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  ประเทศ  ใหความรวมมือ
กันก็จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา  แลกเปลี่ยนความรู  เทคโนโลยี  และบทเรียนจาก
การพัฒนา  หรือรวมมือกันพัฒนา  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญ
ซ่ึงประกอบดวยชุมชน  องคกรและธุรกิจตาง ๆ  ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง  กลายเปนเครือขาย
ชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียน  แบงปน  และชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกันไดใน
ที่สุด (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  2549,  หนา  21 )  ประชาชนทุกคนสามารถ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  และปลูกฝงปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการดํารงชีวิต  รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตาง ๆ ไดอยางรูเทา
ทัน  และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง,  2549, หนา 26-27)    
 ในสวนของสังคมมีการนําไปสูนโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการ
บริหาร  สวนของการรางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เพื่อวางรากฐาน
สังคมแหงปญญาและเพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
มุงสรางคนที่ดีและเกงในทุกระดับ  โดยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาทิ  กิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรถาวรและคาราวานวิทยาศาสตร  เด็กชางคิด  เปนตน)  ที่เอ้ือใหเยาวชนไดแสดงออก  มี
เหตุผล  คิดเปน  มีวินัย  มีจริยธรรม  มีความสามัคคี  สมานฉันท  ปลูกฝง  ความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และสรางความรับผิดชอบตอชาติบานเมืองมากยิ่งขึ้น 
(manager.co.th) 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการบูชาผูที่ควรบูชา 
 การบูชาผูที่ควรบูชา  เปนความประพฤติตามแบบอยางของคนดี  การใหความเคารพ  
ยกยอง  เชิดชูบูชาคุณความดี  เชน  พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  บิดามารดา  ครูอาจารย  ฯลฯ  
กรพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการบูชาผูที่ควรบูชามีหลักปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
 1.  การสวดมนตไหวพระ  เจริญสมาธิภาวนา  แผเมตตาใหกับผูมีพระคุณ 
 2.  หมั่นรักษาศีล  เจริญภาวนาอยางสม่ําเสมอ 
 3.  ลด  ละ  เลิก  อบายมุขทุกชนิด 
 4.  ไมยกยองเชิดชู  ไมสนับสนุน  คนพาล 
 5.  ไมบูชาส่ิงของ  วัตถุ  ภาพ  รูปปน  ผลงาน  เครื่องใชของคนพาล 
 6.  ปฏิบัติบูชาโดยการ  ละชั่ว  ทําความดี  ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
 7.  รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามในการบูชาผูที่ควรบูชา 
 8.  รักษาศีล  ฟงธรรม  ในวันธรรมสวนะ 
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 9.  รวมกิจกรรมทําบุญตามเทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 10.  อ่ืน ๆ 
     (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน,  2540,  หนา  23) 
 มงคลสูตร  ขอที่  4.  การอยูในถ่ินที่เหมาะสม 
 การไดอยูในปฏิรูปเทส  เปนตนเหตุใหไดคบคาสมาคมกับคนดีและชวยอบรมฝกฝนตน
ใหเปนคนดีมีความรูดี  มีความประพฤติดี  เปนโอกาสใหไดประกอบคุณงามความดี  และประกอบ
ธุรกิจที่ดี  ซ่ึงจะเปนหนทางใหเกิดความสุข  ความเจริญรุงเรืองในชีวิต ทั้งแกตัวเองและผูอ่ืนทั้งใน
ชาตินี้และชาติหนา  (พระมหาประเสริฐ  ญาณสีโล (ธรรมจง),  2547,  หนา  124) 
 ตามปกติมนุษยทั่วไปจะปฏิบัติธรรมฝกตนใหกาวหนาโดยลําพังตนเองไดยาก  มนุษย
โดยทั่วไปนั้นตองอาศัยบุคคลและสภาพแวดลอมตาง ๆ ชวยเกื้อหนุน  โดยเฉพาะสิ่งที่ชวยเกื้อหนุน
ไดดีที่สุด  ก็คือ  ชุมชนที่จัดตั้งไวอยางดี  ที่เรียกวา  สังฆะ  ในชุมชนแหงสังฆะนั้น  นอกจากมีทาน
ที่ไดฟงไดรูไดฝกปฏิบัติธรรมมากอน  เชน  ครู  อาจารย  ที่จะเปนกัลยาณมิตรชวยแนะนําฝกสอน
เราแลว  ระบบความเปนอยู  วิถีชีวิต  การสัมพันธกับเพื่อนรวมชุมชน  การจัดสรรสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศของชุมชน  ทุกอยางจะเอื้อชวยเกื้อหนุนใหเราฝกตนกาวไปในการรูและปฏิบัติธรรมได
อยางดีที่สุด  ชุมชนแหงสังฆะนี้  นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเราไดกาวหนาไปในการรูและทํา
ตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว  เราเองเมื่อกาวหนาไป  ก็เปนกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผูอ่ืน
ดวย  และสังฆะก็จะเปนแหลงที่ดํารงรักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไวใหแกโลก (แกว  ชิด
ตะขบ,  2549, หนา   54 )  มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้ขึ้นมาใหได
ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนขึ้นไป  สุดยอดของมนุษยคือ  พุทธะ  แกนแทของ
ธรรมชาติคือ  ธรรมะ  จุดหมายของสังคมคือ  สังฆะ  เพราะฉะนั้นหลักพระรัตนตรัย  เปนหลักอุดม
คติ  ที่เปนจุดหมาย  เปนอุดมการณ  เปนหลักการสําหรับชาวพุทธซึ่งจะตองยึดถือวา 
 1.  เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพตัวเองและใหปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาตนเองให
เปนอยาง  พุทธะ 
 2.  เตือนใจใหระลึกวา  การที่จะพัฒนาตนใหสําเร็จนั้น  ตองรูตองเขาใจและปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติคือ  ธรรมะ 
 3.  เตือนใจใหระลึกวา  เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวมสรางสังคมอุดมคติดวยการมี
หรือเปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแหงอารยชนหรืออริยบุคคลที่เรียกวา  สังฆะ  
(แกว  ชิดตะขบ,  2549, หนา   55   อางถึงพระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), แกนแทพระพุทธศาสนา,  
2543) 
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 การสรางถิ่นที่อยูใหมีสภาพแวดลอมทางสังคมที่เหมาะสมในปจจุบันประเทศที่กําลัง
พัฒนาสงเสริมภารกิจอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางแข็งขัน  ดังเชน 
 ประเทศไทย  อนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว  โดย  หามถายทําภาพยนตในเขต
ทิวทัศนของไทยเพื่อหลีกเล่ียงการทําลายสิ่งแวดลอม  ในขณะเดียวกัน  หามจับปลาในมหาสมุทร
และขุดปะการังซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ (http//thai.cri.cn) 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการอยูในถ่ินที่เหมาะสม 
 เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  การเลือกถ่ินที่เหมาะสมตอง
คํานึงถึง  สภาพสิ่งแวดลอมที่สบาย  บุคคลในสังคมเปนบัณฑิต  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มี
เปาหมายชีวิต  บรรยากาศในการทํางานมีคุณธรรม  ไมมีการกดขี่ขมเหงเอาเปรียบ  มีอุดมการณใน
การปฏิบัติหนาที่  ทําหนาที่เพื่อบริการผูอ่ืน  และการทําหนาที่นั้น ๆ ถือวาเปนการปฏิบัติธรรม  
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการอยูในถิ่นที่เหมาะสม   มีหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 1.  จัดที่อยูอาศัย  หองเรียน  ใหเปนระเบียบ  สะอาด 
 2.  รูจักแหลงซ้ือหาอาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะอนามัย 
 3.  สรางบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมที่บานและที่โรงเรียน 
 4.  สรางความพรอมใหกับตนเอง  เกี่ยวกับการเลือกที่เรียน  การเลือกที่ทํางาน  การ
เลือกที่อยู 
 5.  การปรับตัวเขาหาเพื่อนที่เปนบัณฑิต  หรือเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพื่อนที่เปน
บัณฑิต 
 6.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
นักศึกษา 
 7.  ชักชวนเพื่อนรวมชั้นเรียนรักษาศีล  เจริญสมาธิ  เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนรวมชั้น
เรียน 
 8.  ชักชวนเพื่อนรวมจัดกิจกรรมสงเสริมวินัยและคุณธรรมของนักศึกษา  เชน  การไป
วัดฟงธรรมในวันหยุดราชการ  วันพระ 
 9.  อ่ืน ๆ 
    (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน,  2540,  หนา  31-32) 
 กลาวโดยสรุป  การสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมทั้งสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอม
ภายนอก  เพื่อเปนพื้นฐานของชีวิตจากมงคลสูตรในขอที่  1-4  ไดแก 
 1.  ไมคบคนพาล  เปนการสรางตนใหเปนคนดี  มีความประพฤติดี  มีมารยาทที่ดีงาม  
เพื่อปองกันไมใหเอาแบบอยางที่ไมดีจากคนพาล  ทําใหเกิดคานิยมที่ผิด  มีความเห็นผิด  มีความ
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ประพฤติผิด  เพราะการติดตอพบปะสังสรรค  รวมกิจกรรมกับคนพาลนั้น  ตองระวังไมใหคนพาล
นั้นกลั่นแกลงเอาเปรียบและทํารายดวยกายวาจาและความคิดอีกดวย  การไมคบคนพาลเปนมงคล
ทําใหเกิดความสุขและความเจริญ 
 2.  คบบัณฑิต  เปนการพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐาน  ใหตนเองเปนคนรอบรูคงแกเรียน  มีวินัย
และคุณธรรม  ดวยการคบหาสมาคมกับบัณฑิต  เพื่อเรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ  มโนทัศน  
ใหมองกวาง  คิดไกล  ใฝดี 
 3.  บูชาผูที่ควรบูชา  เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและสังคม   จําเปนตองชวยกัน
ประคับประคอง  สงเสริมสนับสนุน  รักษาคนดีหรือบัณฑิต  มีโอกาสทําความดีใหแกสังคม  ให
กําลังใจ  ใหความรวมมือและรักษาคุณงามความดีนั้นไว  ดวยการประพฤติตนตามแบบอยางของ
คนดี  ไมลบหลูดูถูกคนดี  ใหความเคารพยกยอง  ใหเกียรติไมตีเสมอ 
 4.  สภาพสิ่งแวดลอม  ภูมิประเทศ  สถานที่ทํามาหากิน  สถานที่ศึกษาเลาเรียน  มีความ
สะดวกสบาย  ปลอดภัย  สังคมหมูคณะเปนคนดีมีศีลธรรมไมเปนคนพาล  เปนบัณฑิต  ไมมี
มลภาวะที่เปนพิษ  อากาศบริสุทธิ์  จัดวาเปนถ่ินที่อยูที่เหมาะสม  สําหรับการฝกความพรอมใหกับ
ตนเอง  เพื่อการศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติธรรม 
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