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บทคัดยอ 
 

ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) เพ่ือศึกษาบุญ

กิริยาวัตถุ 3) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ และ 4) เพ่ือนําเสนอแนวทาง

และการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ 

ออกแบบการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม  

ผลการวิจัยพบวา 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงการคิด การประพฤติ และการ

รับรูใหมีสภาพชีวิตท่ีมีลักษณะท่ีพึงประสงคในดานอัตวิสัยและวัตถุวิสัย โดยครอบคลุมกิจกรรมของ

การพัฒนาใน 4 มิติ คือ (1) การพัฒนาทางกายภาพ โดยการพัฒนาทางกายใหมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูล

กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และการมีสุขภาพรางกายท่ีดี ระบบตาง ๆ ของอวัยวะทุกสวนของ

รางกายสามารถทํางานไดเปนปกติและมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาทางสังคม โดยการปฏิบัติตน

หรือใชชีวิตในสังคมใหอยูในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกติกาทางสังคม (3) การพัฒนาทาง

จิตใจ ทําใหสภาพจิตท่ีดี จิตใจมีความสุข เปนจิตท่ีมีความเบิกบาน สามารถปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนหรือสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี และ (4) การพัฒนาทางปญญา โดย

การศึกษาหาความรู ความเขาใจ และยังสามารถมองเห็นสรรพสิ่งตาง ๆ ไดตามความเปนจริง 

2) บุญกิริยาวัตถุ พบวา พระพุทธเจาทรงวางกรอบของการทําความดีไว 3 ประการ คือ 

(1) ทานมัย การทําความดีดวยการเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีเปนเครื่องปจจัย 4 มีการชวยเหลือเก้ือกูล

กัน (2) สีลมัย การทําความดีดวยการรักษาศีล มีระเบียบในการดําเนินชีวิตไมใหมีการเบียดเบียนกัน

ในทางชีวิต ทรัพยสิน คูครองของผูอ่ืน ตลอดจนไมเบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตนเอง (3) ภาวนามัย 

การทําความดีดวยการอบรมจิตใหสะอาด สวาง สงบ เปนการปฏิบัติโดยสมาธิภาวนา เพ่ือฝกจิตให

สงบ และปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน คือ การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจเห็นตามความ

เปนจริง นอกจากนั้น พระอรรถกถาจารยยังไดวางหลักการทําความดี เพ่ิมจากแนวทางท่ีพระพุทธเจา



ข 

ทรงวางหลักการทําความดีไวอีก 7 ประการ คือ (4) อปจายนมัย การทําความดีดวยความประพฤติ

นอบนอม ใหความเคารพ มีความออนโยน ใหเกียรติกัน (5) เวยยาวัจจมัย การทําความดีดวยการ

ชวยเหลือสงเคราะหสังคม บําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามโอกาส (6) ปตติทานมัย การทําความดีดวย

การแบงปนสวนบุญ ใหสวนบุญแกผูอ่ืนและการอุทิศสวนกุศลใหญาติท่ีลวงลับ (7) ปตตานุโมทนามัย 

การทําความดีดวยการยินดี เห็นดี เห็นชอบในความดีของผูอ่ืนท่ีกระทํา (8) ธัมมัสสวนมัย การทํา

ความดีดวยการฟงธรรม มีความตั้งใจฟงดวยความเคารพและตั้งใจ (9) ธัมมเทสนามัย การทําความดี

ดวยแสดงธรรม รูจักสอนธรรมเพ่ือประโยชนแกผูฟง และ (10) ทิฏุชุกัมม การทําความดีดวยการทํา

ความเห็นถูกตอง ตรงกับความเปนจริงในเรื่องของกรรมและผลของกรรม 

3) บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ เปนการนําหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 

มาพัฒนาตนเองเพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยครอบคลุมใน 4 มิติหลัก คือ 

กาย สังคม จิตใจ และปญญา โดยหลักของการพัฒนาสามารถแบงได 3 รูปแบบ คือ (1) การพัฒนา

ดวยการแบงปน ประกอบดวยการบริจาคทาน การแบงปนความดี และการยินดีและเห็นชอบในความ

ดีท่ีผูอ่ืนกระทํา (2) การพัฒนาดวยการมีศีล ประกอบดวย การรักษาศีล การมีความออนนอม และ

การรูจักชวยเหลือขวนขวาย และ (3) การพัฒนาดวยการฝกอบรมจิตใจ ประกอบดวย การเจริญ

ภาวนา การหม่ันหาความรูดวยการฟงธรรม การแนะนําหรือสอนในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน และ

การทําความคิดเห็นใหถูกตอง 

4) แนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ รูปแบบการบูรณาการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ สามารถสังเคราะหรูปแบบ (Model) ภายใตคําวา “UPW” ซ่ึง

ประกอบไปดวย  (1) บําเพ็ญประโยชนเก้ือกูลตอสังคม  (Usefulness) เปนสังคมท่ีเกิดจากการพัฒนา

ดวยการใหทาน ทําใหสมาชิกในสังคมเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ทําใหบุคคล กลุม ชุมชน และ

สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (2) สรางสันติสุขในสังคม (Peacefulness)  เปนสังคมท่ีเกิดจากการรักษา

ศีล มุงเนนถึงสังคมหรือคนในสังคมไมวิวาทกัน หรือมุงรายกัน ทําใหสังคมเกิดสันติภาพ (3)  ดําเนิน

ชีวิตดวยสติปญญา (Wisdom) เกิดจากการท่ีบุคคลพัฒนาจากการเจริญภาวนา อันจะสงผลใหเกิด

ความรูท่ีมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ ทําใหรูจักวางทาทีและปรับพฤติกรรมใหชีวิต

มนุษยไดรับการพัฒนาใหเกิดสุข สมบูรณท้ังกายและใจ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were as follows: 1) to study development 
of life quality, 2) to study Puññakiriyãvatthu, 3) to integrate development of life 
quality with Puññakiriyãvatthu, and 4) to propose a guideline and a new knowledge 
model in integrate development of life quality with Puññakiriyãvatthu. Design 
research by using qualitative research. As well as depth interviews and focus group. 

 The results of the study indicated that: 
1) Development of life quality is a process of change of thinking, behavior 

and perception to the desirable life in objective and subjective sides. It covers the 
activities developed in 4 dimensions: (1) Physical development is bodily 
development to have supportive relationships with physical environment and the 
good health of every organ system of the body can function normally and efficiently, 
(2) Behavioral development is the action to social relationship with conduct or social 
life within the framework of laws, regulations or rules of the society, (3) Mental 
development is the good mental health is joy, cheerfulness to adapt to 
environmental change or control their emotions better, and (4) Intellectual 
development is to understand the various things can be seen as reality. 

2) Puññakiriyãvatthu, found that the Buddha designs trifold base of 
meritorious action categorized it to three parts at (1) Danamaya (offering) is 
meritorious action consisting in giving the four necessities of life, helping each other, 
(2) Silamaya (moral) is the meritorious action consisting in observing the precepts, 
observing the rules in life not to encroach on taking life, what is not given, sensuous 
misconduct, also intoxicants as tending to cloud the mind, (3) Bhavanamaya 
(cultivate) is the meritorious action consisting in mental development to be clean, 



ง 

calm, and clear in mind, practiced forms in concentration meditation to keep calm 
the mind and insight meditation is to understand and to see things as they truly are. 
Moreover, the commentator added the meritorious action to seven parts at (4) 
Apacayanamaya (humility) is the meritorious action consisting in reverence, the 
respect to the elder person, gentle, and honour, (5) Veyyavaccamaya (rendering 
services) is the meritorious action consisting helping to the society, benefiting the 
society according to chance, (6) Pattidanamaya (sharing  merit) is the meritorious 
action consisting to share or give out the merit and dedicate to deceased relatives, 
(7) Pattanumodanamaya (rejoicing in others’ merit) is the meritorious action 
consisting rejoicing, right view, right understanding in other’ good action, (8) 
Dhammassavanamaya (listening to the doctrine) is the meritorious action consisting 
listening right teaching, listening with respect and focus, (9) Dhammadesanamaya 
(teaching the doctrine) or showing truth) is the meritorious action consisting teaching 
the Dhamma, teaching the truth for the benefit to the listener, and (10) 
Ditthujukamma (right view) is the meritorious action consisting straightening one’s 
views or forming correct views in action and the result of action. 

3) Integration the development of life quality with Puññakiriyãvatthu is 
applying the ten bases of meritorious action to develop myself of life quality both of 
body and mind base on 4 categories: physical health, social relationship/ 
environment, psychological, and wisdom, the principle of development can be 
divided into three parts at (1) developing with the generosity group consisting giving 
charity, sharing or transference of merits, and rejoicing in others' merits, (2) 
developing with morality group consisting observing the precepts, reverence to 
elders and holy persons, and service in wholesome deeds, and (3) developing with 
meditation group consisting meditation i.e. both tranquility and insight, listening to 
the Doctrine, teaching the Doctrine, and straightening out one's view. 

4) The guidelines and propose a new knowledge model in integrate 
development of life quality with Puññakiriyãvatthu is a UPW model consist of (1) 
usefulness is the society caused by the development with the generosity group that 
makes members of the social relationships between individuals, groups, communities 
and societies to make quality of life better, (2) Peacefulness is the observing precepts 
in society to focus on the member not quarrel or maliciously, make the society's 
peace, and (3) Wisdom is the knowledge that see relationships associated with such 
things as an attitude and behavior that make human life has been developed to be 
happy for complete mental and physical. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดีดวยความเมตตากรุณาสนับสนุนจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ 

และผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรู และให

คําแนะนําแนวทางในการทําดุษฎีนิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอกลาวนามเพ่ือ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงในโอกาสนี้ คือ พระศรีมงคลเมธี, ดร. ประธานกรรมการ ท่ีไดเสนอแนะขอคิดเห็น 

ใหคําแนะนําตรวจแกไขดุษฎีนิพนธ เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้แลว ผูวิจัยขอขอบพระคุณ พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร. อาจารยท่ีปรึกษา 

และพระศรีวินยาภรณ, ดร. กรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ ท่ีไดใหคําแนะนํา แกไข เพ่ิมเติมเนื้อหา และ

ขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนหลายประการใหแกผูวิจัย ทําใหการเขียนงานวิจัยเสร็จสมบูรณลงไปได

ดวยดี  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุเชาวน พลอยชุม, รองศาสตราจารย ดร.จํานง คันธิก, 

รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย, ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรวม คําเมืองแสน, ศาสตราจารยกิตติ

คุณ ดร. สุมานพ ศิวารัตน ท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยในฐานะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิฯ 

เพ่ือเก็บขอมูลเขียนงานดุษฎีนิพนธ และใหคําแนะนําในดานตาง ๆ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต), พระมหาพรชัย สิริวโร ดร., 

พระเทพปริยัติโมลี, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ดร. และขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบูรณ 

วัฒนะ, ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, ดร.ชาติเมธี หงษา, 
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นุเคราะหในการใหสัมภาษณ ในการเก็บขอมูลเปนไปดวยดี โดยมิไดมีอุปสรรคใด ๆ 

ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกทาน
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ปญญารูแจงในการดําเนินชีวติตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา

มนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญมาก จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพ เพราะมนุษยเปนปจจัย

สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสิ่งตาง ๆ เพ่ือความเจริญของสังคมมนุษย การกําหนดคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตองมีความสามารถในการใชปญญาของตนในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได มีความ

เขาใจตนเองอยางแทจริง จนสามารถดําเนินชีวิตใหประสบผลสําเร็จ และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางดี 

มีความสุข1  

จากการตระหนักรูถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะดังกลาว รัฐบาล

และหนวยงานในประเทศไทย ไดเขามาทําหนาท่ีในการแสวงหาแนวทางปองกัน และรวมกันพัฒนา 

เชน สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกองวางแผนทรัพยากรมนุษย สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)2 โดยไดยึดแนวคิด “ทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา” ตอเนื่องใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ท่ีเนนถึง

การพัฒนาคนอยางเทาเทียมกัน3 และในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและสงเสริม

ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีจําเปนตองมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลดังกลาว  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2599)4 โดยบรรจุในแผนวา “จัดใหมี

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง...ปรับปรุงระบบ

บริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลของภาครัฐ”  

                                           
1สุมานพ ศิวารัตน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยไตรสิกขา”, ใน วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2560) : 38 
2สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549), (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545),หนา 37. 
3สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554), (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), หนา 38. 
4สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559), (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2555), หนา 47. 
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จะสังเกตเห็นวา รัฐบาลและหนวยงานไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา 

โดยเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้การพัฒนาเปนหัวใจสําคัญในการท่ีจะเปลี่ยนแปลง

มนุษยและสังคมใหดีข้ึน หรือเจริญข้ึนอยางมีเปาหมายดวยวิธีการท่ีมีระบบ เหตุผลท่ีตองมีการพัฒนา

ก็เพ่ือยับยั้งความเสื่อมเสีย และขจัดความดอยพัฒนาใหหมดไปจากสังคม ซ่ึงเปนการแกปญหาและ

นําไปสูเปาหมายท่ีดีกวา โดยมีจุดประสงคหลักของการพัฒนา ก็คือ “มนุษย” โดยมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพของมนุษยใหดีข้ึน เพ่ือใหมนุษยไดรูจักนําความรูความสามารถของตนไป

พัฒนาสังคมและประเทศ 

มนุษยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือจะไดแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไมประมาทในการทํากิจกรรมของการดําเนินชีวิต โดยผาน

กระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยไมกอใหเกิด

โทษพิษภัย ไรการเบียดเบียน และพรอมท่ีจะใชสิ่งอํานวยความสุขนั้น ๆ ในทางท่ีเก้ือกูลแกผูอ่ืนและ

สังคมใหพรอมและมีความสามารถในการท่ีจะเอ้ืออํานวยความสุขแกผูอ่ืน รวมท้ังแผขยายความสุข

ออกไปในสังคม ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตถือวาเปนความสําคัญมาก ซ่ึงความสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไปไดดีนั้น ตองอาศัยพ้ืนฐานความเชื่อและองคประกอบหลาย ๆ ดาน ดังท่ี  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหแนวคิดวา “ความเชื่อในความเปนมนุษยท่ีพัฒนาได หรือเชื่อใน

ความเปนมนุษยวา เปนสัตวท่ีพัฒนาได จะทําใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะตองฝกฝนพัฒนาตนเอง ซ่ึงแสดง

อาการออกดวยการเปนผูท่ีมีความออนนอมถอมตน อันชี้บงถึงความเปนผูพรอมท่ีจะฝกฝนพัฒนาตน

ใหสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตสํานึกในการศึกษาหรือฝกฝนพัฒนาตน จะทําใหบุคคลมีทาทีตอ

ประสบการณท้ังหลายอยางท่ีเรียกวา มองทุกอยางเปนการเรียนรูท่ีจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาตน”5  

การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจธรรมของมนุษยแบบ

องครวม (Holistic/The Whole Person) ซ่ึงประกอบดวย 4 มิติหลัก คือ รางกาย พฤติกรรมท่ี

สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม จิตใจ และปญญา6 ซ่ึงองคประกอบของชีวิตมนุษยนี้จะตองทํางาน

ประสานกันอยางไมอาจจะแยกจากกันได ใหมีความสามารถในการปรับตัวตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมนุษยสามารถอยูรอดและดําเนินชีวิตใหประสบ

ผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

 

 

                                           
5พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537), หนา 2. 
6ที.ปา. 11/305/272. 
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จะอยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลี่ยนวิถีชีวิตอยางรวดเร็ว กลับพบวา “สภาพสังคมไทย

มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจเปนเหตุใหความสุขของบุคคลและสังคมลดนอยลง คุณภาพ

ชีวิตของมนุษยมีแนวโนมไปในทางเสื่อมโทรมลง”7 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

สังคมไทยกําลังเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ นานัปการ คือ ปญหาดานกายภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาสุขภาพ เห็นไดจากขอคิดเห็นของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ไดสรุปไวอยาง

นาสนใจวา “การดูแล และรักษาสุขภาพของมนุษยเนนการตั้งรับ และการตั้งรับจึงทําใหรักษา และ

การพยาบาลไมอาจตอบสนองความตองการของกลุมคนตาง ๆ ท่ีประสบความเจ็บไขไดปวย เพราะ

ขาดแคลนท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอุปกรณตาง ๆ”8  

นอกจากนี้ ปญหาทางดานพฤติกรรมท่ีเกิดจากการลวงละเมิดศีลธรรม มีการละเมิดศีล 5  

มากข้ึน เห็นไดจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยยุคปจจุบันในแตละวัน เราจะพบเห็นขาวตาม

หนังสือ โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ หรือตามสื่อออนไลน ท่ีลงขาวเก่ียวกับอาชญากรรมตาง ๆ 

เชน การฆาตกรรม ปลน ฆา ขมขืน ฉกชิงวิ่งราว ลักขโมยสิ่งของผูอ่ืน ขาวหญิงชายเปนชูกัน และคา

ยาเสพติดใหโทษ ก็มีปรากฏใหเห็นประจํา เชน เรื่องสุรา และของมึนเมา จากตัวเลขของกระทรวง

สาธารณสุข พบวา คนไทยติดสุรา 4.3 ลานคน9 สําหรับปญหาการหยารางของคนไทยซ่ึงนับวันจะมี

แนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงมูลนิธิเครือขายครอบครัวชี้วา ปญหามาจากการประพฤตินอกใจกัน10 นอกจากนี้ยัง

มี ขาวการฆาขมขืนท่ีปรากฏตามหนาหนังสือพิมพแทบจะทุกวัน ไมเวนแมแตการกระทําชําเราท้ัง

เด็กหญิง เด็กชาย จนทําใหประเทศไทยมีสถิติคดีขมขืนติดอันดับโลก”11 อีกท้ังปญหาการคดโกง ไมวา

จะเปนการลอลวงทรัพย ปลนชิง หรือทุจริตจากโครงการของแผนดิน การคดโกงในระดับประเทศ  

พบวา ป 2556 ประเทศไทยติดอันดับภาพลักษณคอรัปชั่นโลก อยูในอันดับท่ี 102 จาก 177 ประเทศ

                                           
7สุมานพ ศิวารัตน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยไตรสิกขา”, ใน วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 

อางแลว, หนา 37. 
8พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการ

ความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด เลขท่ี 1, 2554), หนา 194. 
9เผย! คนไทยติดสุรา 4.3 ลาน 1 ใน 4 เปนเยาวชน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://news.voicetv. 

Co.th/Thailand /13426.html [8 ก.พ. 2556]. 
10ผูจัดการ 360 องศา รายสัปดาห, (13 มี.ค. 2009) : “ก๊ิก” ตนเหตุหลัก “รักราง” วอนเรงแก – กอน

เพ่ิมเด็กมีปญหา, ผูจัดการ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews. 

aspx?NewsID = 9520000028321[6 ก.พ. 2555]. 
11ไทยฉาวสถิติคดี  “ขมขืน” พุงติดอันดับโลก, ไทยรัฐ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http:// www.dmh. 

go.th/sty depression/news/view.asp?id=411[6 ก.พ. 2556]. 
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ท่ัวโลก อันดับลวงลงจากปท่ีผานมาถึง 14 อันดับ และติดอันดับภาพลักษณประเทศท่ีมีคอรัปชั่น 

อันดับท่ี 5 ของภูมิภาคอาเซียน12 

และจากการสํารวจขอมูลถึงปญหาทางดานจิตใจ กลับพบวา จิตวิญญาณของมนุษยหาง

จากความดี ตกอยูภายใตของอํานาจกิเลสและสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอยางกาวราว 

เหี้ยมโหด ทารุณ ซ่ึง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดวิพากษสังคมไวอยางนาสนใจวา “คนในสังคมเริ่ม

ตายดานตอความรูสึกออนโยน และออนละมุน คนในสังคมเริ่มเฉยเมยตอความรูสึกเมตตา สงสาร 

จิตใจของคนในสังคมเริ่มตกต่ําอยางรวดเร็ว จน ณ เวลานี้อาจจะเรียกสังคมไทยไดวาสังคมแหงความ

รุนแรง”13   

ในสวนประเด็นปญหาทางดานการใชปญญาหรือการหาความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต สะทอนใหเห็นวาคนไทยอยูในสภาพออนแอทางปญญา เห็นไดจากแนวคิดของ พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) “สภาพออนแอท่ีรายท่ีสุด คือ ออนแอทางปญญา ถาออนแอทางปญญา

แลว แยท่ีสุด สังคมจะเอาดีไมได ตองทําใหมีความเขมแข็งทางปญญา สรางความเขมแข็งทางจิตใจ 

ความเขมแข็งทางสังคมและความเขมแข็งอะไรตออะไรจะตามมาหมดเลย”14 และขอมูลการวิจัยของ 

ประภัสสร กิมสุวรรณวงศ ท่ีกลาวถึง ชีวิตมนุษยโดยท่ัวไปประสบกับปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ปญหาดานสติปญญา ไมวาจะเปนสติปญญาท่ีไดจากการสะสม ความรู การเขาใจหลักวิชาการ การใช

ภาษา และการมองเห็นความสัมพันธ เชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ15 

คําถามมีวา เราจะมีมาตรการใดในการท่ีจะทําใหมนุษยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือ

สิ่งท่ีทําใหชีวิตมีคุณภาพ ไดแก ลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงถึงสภาพของชีวิตท่ีดํารงอยูดวยดี เปนสวนรวม

ท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สังคมและธรรมชาติมีความพรอมและสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองใหเจริญงอก

งามสูความสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ 

  

                                           
12ภาพลักษณคอรรัปช่ันโลกป 2556 อันดับไทยหลนจาก 88 เมื่อปท่ีแลวมาอยูท่ี 102 จาก 177 

ประเทศ สอบตก ได 35 คะแนน จาก 100, THAIPUBLICA, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://thaipublica org./ 

2013/12/corruption -perceptions-index-2013/ [6 ม.ค. 2557]. 
13เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, สังคมทุรชน : ยุทธศาสตรแหงความลมสลายของสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

ซัคเซสมีเดีย, 2539), หนา 46-47. 
14พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จันทรเพ็ญ, 2553), หนา 38. 
15ประภัสสร กิมสุวรรณวงศ, “การศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองครวมของผูสูงอายุตามแนวคิด

พระพุทธศาสนา”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2557), หนา 32. 
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อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาไดนําเสนอทางเลือกหนึ่ง (Alternative) เก่ียวกับหนทางท่ี

จะนําผูปฏิบัติไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระพุทธศาสนาถือวา บรรดามนุษยท้ังหลายเปนผู

ประเสริฐสุดผานการฝกฝนดีแลว ดังพุทธพจนวา “ผูฝกตนไดแลว เปนผูประเสริฐท่ีสุด”16 ถามนุษยไม

พัฒนาตน ไมฝกตนแลวก็จะเปนสัตวท่ีต่ําทรามท่ีสุด และดวยศักยภาพนี้เองท่ีทําใหมนุษยสามารถ

พัฒนาความสามารถไปไดไกลกวาสัตวอ่ืนอยางประมาณมิได ในทางตรงขามหากมนุษยไมไดรับการ

ฝกฝน มนุษยก็จะกลายเปนสิ่งมีชีวิตท่ีแยท่ีสุด ออนแอท่ีสุด และมีปญหามากท่ีสุด ดังนั้นมนุษยจึงเปน

สิ่งมีชีวิตท่ีจําเปนตองไดรับการฝกฝนและดวยการฝกฝนนี้เอง จึงสามารถพัฒนามนุษยใหประเสริฐได  

หลักการสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของพระพุทธศาสนา ประกอบดวยแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน โดยมุงเนนการใหทาน การแบงปนความดี และการแบงปน

ความยินดีในความดีของผูอ่ืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดสีลมัย ท่ีมุงเนนการรักษาศีล การ

ประพฤติออนนอม และการชวยเหลือขวนขวาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนา มุงเนน 

การเจริญภาวนา การฟงธรรม การแสดงธรรม และการทําความเห็นใหถูกตอง ซ่ึงยุทธศาสตรในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มตนท่ีปจเจกชนแตละคน  

ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีควรคาแกการแสวงหาคําตอบในเบื้องตนก็คือ หากเราไมนําหลักบุญ

กิริยาวัตถุมาใชจะทําใหเกิดปญหาท่ีตามมาอยางไร คําตอบก็คือ ปจจุบันชาวพุทธสวนใหญมิไดเขาใจ

หลักคําสอนท่ีแทจริง จึงสงผลใหเกิดการบําเพ็ญปฏิบัติตามหลักของบุญกิริยาวัตถุอยางไมครบถวน 

เชน การมุงเนนแตการใหทานเพียงอยางเดียว เห็นไดจากงานวิจัยของ กันตภณ หนูทองแกว ท่ีมองวา 

“การทําบุญของคนไทยสมัยนี้เปนการทําบุญดวยวัตถุ โดยไมคํานึงถึงกุศลจิตและกุศลกรรมอันเกิด

จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”17 การทําบุญดังกลาวยอมเปนปจจัยท่ีทําใหไดรับประโยชนจากการ

ปฏิบัติไมเต็มท่ี หรือท่ีเลวรายกวานั้นก็อาจจะทําใหผิดความมุงหมายจากหลักการเดิม ดังท่ีพุทธทาส

ภิกขุ ไดแสดงความเห็นเปนหวงตอวิถีการทําบุญดังกลาววา “ในปจจุบันเรามีการปฏิบัติผิดกันอยูมาก 

เราถือศีล ทําบุญทําทาน สวดมนตภาวนา ดวยอุปาทาน ซ่ึงทําใหกลายเปนสีลัพพตปรามาส โงเขลา 

งมงาย ผิดความมุงหมาย”18  

ปญหาและวิกฤติท่ีกลาวมานี้ จึงเปนการตระหนักรูถึงความสําคัญของบุญกิริยาวัตถุและหัน

มาทําความเขาใจกันอยางถองแทวา แทท่ีจริงแลวการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุควรมีทาทีตอการ

                                           
16ขุ.ธ. 25/321/133. 
17กัตนภณ หนูทองแกว, “การนําหลักบุญกิริยาวัตถุมาใชในวิถีชีวิตของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556”, ใน วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ, ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 

2558) : 158 
18พุทธทาสภิกขุ, ปณิธาน 3 ประการ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549), หนา 100. 
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ปฏิบัติอยางไร เพราะเม่ือพิจารณาแลวพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับหลักการดังกลาวเปนอยาง

มาก ดังท่ีพระพุทธองคทรงกลาววา “ผูหวังประโยชนสุข ควรฝกฝนบําเพ็ญบุญนี้เทานั้น ท่ีใหผล

ติดตอกันไป มีสุขเปนกําไร คือ ควรบําเพ็ญทาน ประพฤติธรรมสมํ่าเสมอ และควรเจริญเมตตาภาวนา

แลว ยอมเขาถึงโลกท่ีสุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน”19 

อยางไรก็ดี หลักการของบุญกิริยาวัตถุดังกลาว เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการนํามาเปน 

“รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” คําถามมีวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในบริบทนี้คืออะไร หลักการ

หรือวิธีท่ีจะนําไปสูแนวทางแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นสอดรับกันหรือไม และวิธีการดําเนินชีวิตท่ี

จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมอง หรือมิติทางพระพุทธศาสนาประกอบไปดวยหลักการท่ี

สําคัญอะไร สอดรับหรือแตกตางจากหลักการตาง ๆ ตามท่ีปรากฏในสังคมยุคปจจุบันอยางไร 

จากภาวการณของปญหาในมิติตาง ๆ ท่ีมนุษยเผชิญอยูตามท่ีปรากฏในสังคมยุคปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาแลวในเบื้องตน เราจะสามารถบูรณาการหลักการและเครื่องมือสําหรับจัดการแกปญหา

เหลานี้ไดอยางไร โดยอาศัยแนวคิดอันเปนพ้ืนฐานรับรองคือพุทธธรรมเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสม

ตอความเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบัน และการเลือกใชในบุญกิริยาวัตถุดังกลาวนั้น เปนการ

ออกแบบข้ึนมาโดยวางอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณท่ีใชไดเฉพาะในพุทธกาลหรือสามารถนํามา

ประพฤติปฏิบัติไดในทุกกาลเพ่ือใหสอดคลองกับคําวา “อกาลิโก” พระธรรมคําสอนในทาง

พระพุทธศาสนาทันสมัยตลอดกาล ไมข้ึนตรงตอกาลเวลา 

ดวยเหตุนี้ สาระสําคัญของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ จะเปน

พ้ืนฐานสําคัญในการท่ีจะทําใหผูวิจัยไดใชองคความรู และหลักการเหลานั้นเปนเครื่องมือในการสราง

ความรูท่ีเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ” ในลําดับตอไป 

และผูวิจัยคาดหวังวาผลของการวิจัยจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหกับประชาชน

ไดในทุกหมูเหลา และทุกชนชั้นได 

  

                                           
19ขุ.อิติ. 25/60/415. 
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1.2 โจทยวิจัย 

 1.2.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตควรมีลักษณะอยางไร ควรเปนไปในทางทิศใด 

 1.2.2  พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับบุญกิริยาวัตถุอยางไร 

 1.2.3  บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุสามารถนํามาตีความ อธิบาย 

วิเคราะห และนํามาบูรณราการณเปนชุดความคิดไดอยางไร 

 1.2.4  องคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยา

วัตถุ ควรเปนเชนไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ” ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของ

การวิจัยไวดังนี้ คือ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาบุญกิริยาวัตถุ 

 1.3.3 เพ่ือบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ  

 1.3.4 เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ” 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) โดยมีความ

มุงเนนท่ีจะศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ พรอมกับนําเสนอแนวทางและการสราง

องคความรูใหมเก่ียวกับ รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุโดยผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

 แหลงขอมูลท่ีผูวิจัยใชศึกษาในงานวิจัยเรื่องมีอยู 2 สวน ดังตอไปนี้ 

 1)  แหลงขอมูลสวนเอกสาร เปนขอมูลท่ีปรากฏตามคัมภีร หนังสือท่ัวไป และเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 (1) แหลงขอมูลสวนเอกสารในพุทธศาสนาเถรวาท แหลงขอมูลสวนนี้ไดจํากัดขอบเขต

ของการศึกษาเฉพาะในคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีนักวิชาการ

ทางพุทธศาสนาแตงข้ึน  



8 

 

 

 (2) แหลงขอมูลสวนเอกสารในดานวิทยาการสมัยใหม ขอมูลหลักฐานสวนนี้จะเนน

ศึกษาถึงงานเขียนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2) แหลงขอมูลสวนบุคคล เปนบุคคลผูใหสัมภาษณ (Key Informant) และบุคคลผูทําการ

เสวนากลุมในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก  

 (1) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีจิตใจเปนผูมีคุณธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง มีจิต

เมตตาเปนพ้ืนฐานจากการสังเกตเบื้องตน และเปนผูท่ีเต็มใจใหศึกษาขอมูล 10 รูป/คน 

 (2) บุคคลผูทําการสนทนากลุม เปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตบนพ้ืนฐานของการ

พัฒนาและดําเนินชีวิตอยางถูกตองจํานวน 30 คน 

 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยนี้มุงศึกษาเพ่ือสรางแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ โดย

ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนจากแนวคิด แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

 1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก องคประกอบของคุณภาพชีวิต, แนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชีวิตตาม

หลักพระพุทธศาสนา 

 2) ดานเนื้อหา ไดแก บุญกิริยาวัตถุ 3, บุญกิริยาวัตถุ 10 

 3) ดานแนวคิดของผูรูและกลุมบุคคล ไดแก ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก, การ

สนทนากลุม 

 

1.5 ประโยชนที่ไดรับ 

 1.5.1  ทําใหทราบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1.5.2  ทําใหทราบบุญกิริยาวัตถุ 

 1.5.3  ไดบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ  

 1.5.4 ไดองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญ

กิริยาวัตถุ” 

 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.6.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ยูเนสโก (UNESGO, 1981)  ไดสรุปเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพ

ชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ของชีวิตท่ีมีสวนสําคัญมากท่ีสุดของ

บุคคล ซ่ึงคุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสุข มีความสมบูรณท้ัง

ทางรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมท่ีตนอยูอาศัยไดอยางดี 
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ขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชศักยภาพสวนบุคคล

สรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ซ่ึงดูไดจาก 1) รายไดของครอบครัวท่ี

พอเพียงแกการดํารงชีวิตชั้นตน 2) การมีงานทําท่ีเพียงพอแกการยังชีพ 3) การศึกษาและอัตราการ

เรียนรูหนังสือของประชาชน 4) โอกาสการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ และ 5) การมีเอกราช

ของชาติปราศจากการแทรกแซงครอบงําจากรัฐบาลอ่ืน20 

 แอเลน เค คอนดู (Allan K. Kondo,1985) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเปนองคประกอบของ

คุณภาพชีวิตควรประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ 1) มาตรฐานความเปนอยูทางรางกาย ประกอบ

ไปดวย อาหาร สุขภาพ ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีสําหรับศึกษา 

โรงพยาบาล และการรักษาพยาบาล 2) จิตใจหรืออารมณ ประกอบดวย ความพึงพอใจในงานและ

ความม่ันคง ในสถานภาพ ความม่ันคงในวัยชรา ความรักความเปนเพ่ือน นันทนาการหรือการใชเวลาวาง 

และ 3) ความรูสึกนึกคิด ประกอบดวย มีอิสระตอความเชื่อ ความมีอิสระตอการปฏิบัติตามความเชื่อ21 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547) ไดกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ สรุปไดวา คนท่ีทําบุญ คือ

ทําความดี จิตใจก็จะเฟองฟูข้ึนในคุณงามความดี เพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีดี ๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน ยิ่ง

เราทําบุญมาก เราก็เพ่ิมคุณสมบัติท่ีดีใหแกชีวิตของเรามาก ภาษาสมัยนี้มีคําหนึ่งวา “คุณภาพชีวิต” 

คนสมัยโบราณเขาไมตองมีคํานี้ เพราะเขามีคําวา “บุญ” อยูแลว คําวา บุญนี่ครอบคลุมหมด ทําบุญที

หนึ่งก็เพ่ิมคุณสมบัติใหกับชีวิตของเราทีหนึ่ง22 

 ทรงสิริ วิชิรานนท และคณะ (2548) ไดกลาวถึง ลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพ ไววา ชีวิตท่ีมี

คุณภาพเปนชีวิตท่ีตองฝกฝนตนเอง หรือพัฒนาตนท้ังทางโลกและทางธรรม การฝกตนในทางโลกนั้น

ตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ เพ่ือการประกอบอาชีพการงานและการฝกตนในทางธรรมเพ่ือเปน

คนท่ีมีความสุขและมีคุณคาในสังคม การฝกตนหรือพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น มี

จุดมุงหมายแยกออกเปนสองแนวทาง คือ ทางสายโลกุตระ เปนเสนทางสูจุดมุงหมายสูงสุด เปน

สภาวะท่ีพนจากโลก การปฏิบัติโลกกุตตระธรรม เปนการปฏิบัติเพ่ือการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยให

หลุดพนจากความทุกข พบความสุขท่ีแทจริง โดยมีจุดมุงหมายในเบื้องตนใหบุคคลเรียนรูหลักธรรม

นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีชีวิตสอดคลองกับความเปนไป

ในทางโลกซ่ึงเปนชีวิตท่ีเก่ียวของกับวัตถุหรือเรียกวา “โลกียสุข” 

                                           

 20Unesco, Quality of Life : An Orientation to Population Education, (Bangkok : Unesco, 

1981), 77 pages. 

 21Allan, K. KonDo, “Population and the Quality of Life.” Training in Population 

Education in the Packfic, UNESCO Regional office for Population Education in Asia and the Pacific : 

Bangkok and UNESCO office for the Pacific and Asia, 1985), 66 pages. 

 22พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2547), 55 หนา. 
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 ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตวา ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู

รวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม เปนชีวิตท่ีมีความ

สมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ และสามารถดําเนินชีวิตท่ีชอบธรรม สอดคลองกับสภาพแวดลอม

คานิยมของสังคม สามารถแกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตอง

ภายใตเครื่องมือและทรัพยากรท่ีมีอยู ซ่ึงจุดเนนของคุณภาพชีวิตจากความหมายดังกลาวอาจจําแนก

ได 3 ประการ คือ 1) ทางดานรางกาย คือ บุคคลตองมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการสนองตอบทางดานปจจัยความจําเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีพอเหมาะ 

2) ทางดานจิตใจ คือ บุคคลจะตองมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ ราเริงแจมใส ไมวิตกกังวล มีความรูสึกท่ี

เปนสุขและพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม ในสภาพแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน เปนตน และ 3) ทางดานสังคม คือ บุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐาน

และคานิยมทางสังคมในฐานะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุข เปนตน23 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2546) ไดกลาวถึงการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยกับสังคม ไววา การ

พัฒนาตนเปนการพัฒนาคุณสมบัติท่ีอยูในตัวบุคคลท้ังทางรางกายและจิตใจ ผูท่ีพัฒนาตนแลว ยอม

ไดรับความเคารพนับถือ ยกยองเชิดชู ซ่ึงตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนหนึ่งท่ีวา “ทนฺโต 

เสฏโฐ มนุสฺเสส”ุ หมายความวา การไดฝกตนใหดี ยอมเปนผูประเสริฐสุด บุคคลท่ีพัฒนาตนเองไดดี ก็

คือ บุคคลท่ีสามารถอยูเหนืออํานาจของความเคยชิน บุคคลประเภทนี้จะปรับตัวพัฒนาข้ึนไปเรื่อย ๆ 

ซ่ึงถือวาเปนความสามารถพิเศษ การพัฒนาตนจะชวยใหบุคคลสํารวมกายและใจมากข้ึน รูจักและ

ควบคุมตนเอง ในการแสดงออกไดอยางเหมาะสม รูจักขมใจ มีความอดทน อดกลั้น เพ่ือรักษาความดี 

ความงามของตน จนไดชื่อวาเปน กัลยาณมิตร คือ เปนมิตรกับบุคคลท่ัวไปไดอยางดีฉะนั้น การพัฒนา

ตน คือ การสรางความเปนคนใหมในตนเองใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะกําลังใจ 

มีจุดมุงหมายของชีวิต และเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป การพัฒนาตนในดานคุณลักษณะสวนบุคคลท่ี

จําเปนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางเสริมมนุษยสัมพันธของบุคคล ไดแก 1) ความรูสึกวาตนมีเปาหมาย

ในชีวิต 2) ความรูสึกท่ีจะปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และ 3) ความรูสึกเปดเผยและถอมตัว24  

 Zhan (1992) ไดสรุปองคประกอบคุณภาพชีวิตวา ควรประกอบดวยความพึงพอใจในเรื่อง

ท่ัว ๆ ไป ความรูสึกความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองเก่ียวกับภาพลักษณ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

หรืออัตมโนทัศน ภาวะสุขภาพและการทําหนาท่ีของรางกาย เชน การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และ

ความพึงพอใจเก่ียวกับอาชีพ การศึกษาและรายไดหรือเศรษฐกิจ สังคม ความตองการในดานตาง ๆ 

ของบุคคล ถาไดรับการตอบสนองในทางท่ีดีก็จะทําใหบุคคลมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดแก  

                                           
23ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2543), 374 หนา. 
24สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ, 2546), 376 หนา. 
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1) ความพึงพอใจในชีวิต เปนการเปรียบเทียบเก่ียวกับความปรารถนาและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนของ

บุคคล ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยพ้ืนฐาน บุคลิกภาพ สิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพของบุคคล 2) 

อัตมโนทัศน ไดแก อัตมโนทัศนดานรางกาย อัตมโนทัศนสวนบุคคล เปนตน 3) สุขภาพและการทํา

หนาท่ีดานสุขภาพ ไดแก อาการเจ็บปวย การรับรูดวยสุขภาพ การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ 

ความสัมพันธเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เปนตน และ 4) ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม ไดแก อาชีพ การศึกษา 

และรายได เปนตน25 

 1.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1) งานวิจัยในประเทศ 

พระมหาจรัญ การบรรจง ไดทําการวิจัยเรื่อง “การถวายสังฆทานในทัศนะของชาว

พุทธไทย” ผลการวิจัยพบวา หลักคําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุเปนหลักคําสอนสําคัญขอหนึ่งของ

พระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณเปนสําคัญ พระพุทธเจาทรงวาง

ทานไวเปนหลักพ้ืนฐานเบ้ืองตนแหงการปฏิบัติ โดยวางศีลและภาวนาเปนหลักปฏิบัติชั้นตอมา ทาน 

ศีล และภาวนา ตางมีความเก่ียวของและสงเสริมกันและกันอยางกลมกลืน แตชาวพุทธในสังคมไทย

นิยมทําบุญโดยเนนหนักในเรื่องทานมากกวาการรักษาศีลและเจริญภาวนา ซ่ึงท้ังนี้อาจเปนเพราะทาน

เปนเบื้องตน แหงการทําดีท้ังปวง26 

อาภรทิพย สมบัติบริบูรณ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ีสงผล

ตอจิตบุญกุศลของนิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตาย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยวา บุญกิริยาวัตถุ สามารถทําใหสังคมไทยพัฒนาข้ึนได ท้ังนี้

อยูท่ีบุคคลในชุมชนหรือสังคมนั้น ไมเลือกเพศ และวัย ท่ีมีความตองการท่ีจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ใหสังคมดีข้ึน ซ่ึงตองอาศัยสภาพแวดลอมในการเรียนรู  บุญกิริยาวัตถุเปนการกระทําความดีท้ังแก

ตนเองและแกผูอ่ืน เพราะการใหทานเปนการสงเคราะหเก้ือกูลกันในสังคม การรักษาศีล เปนการ

ฝกฝนตนมิใหประพฤติเบียดเบียนตนและผูอ่ืน การเจริญภาวนา เปนการฝกอบรมจิตใจตนใหเมตตา

ผูอ่ืน การกระทําท้ัง 3 ประการขางตนลวนเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล และเพ่ือการ

อยูรวมกันอยางสันติสุข ไมมีการเบียดเบียนในสังคม27 

                                           
25Zhan, L. “Quality of life: Conceptual and Measurement Issues”, Journal of Advanced 

Nursing, 17 July 1992, 852 pages. 
26พระมหาจรัญ การบรรจง, “การถวายสังฆทานในทัศนะของชาวพุทธไทย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2545, บทคัดยอ. 
27อาภรทิพย สมบัติบริบูรณ, “การศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ีสงผลตอจิตบุญกุศลของนิสิตสาขาวิชาชีวิต

และความตาย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2555, บทคัดยอ. 
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พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท)  ไดทําการวิจัยเรื่อง พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

พระพุทธ ศาสนาเถรวาท แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาทางความประพฤติ คือ ทางกาย 

และวาจา ใหมีศีล (2) การพัฒนาดานอินทรีย 6 คือ ใหรูจักสํารวมอินทรียของตนอยางมีสติกํากับ (3) 

การพัฒนาดานจิตใจใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (4) 

การพัฒนาดานปญญาเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนตอสรรพสิ่งท้ังปวง ไมใหเกิด

ความลุมหลงมัวเมา แตใหเปนอิสระจากสิ่งตาง ๆ นอกจากนั้น ก็ไดศึกษาถึง โทษ (ผลกระทบ) ของ

การไมพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังตอตนและสังคม หลักพุทธธรรมท่ี

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักธรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

บทสรุป28 

สมจิตรา กิตติมานนท ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริโภคอาหารเจเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา ผลการวิจัยพบวา ชีวิตมีคุณคาสูงสุดของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย ชีวิตท่ีมี

คุณภาพเทานั้นจึงจะทําใหมีความสุขกายสบายใจ หรือท่ีเรียกวาอยูเย็นเปนสุข อันเปนท่ีพึงปรารถนา

ของสรรพสัตว การมีคุณภาพชีวิตไดนั้นบุคคลตองสรางคุณคาใหแกชีวิตของตนเอง ดวยการใช

สติปญญา ไตรตรอง พิจารณาปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน พยายามลด ละ เลิก จากกิเลสตัณหา 

ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ บริโภคทุกอยางเทาท่ีจําเปนตอชีวิตโดยท่ีไมเบียดเบียนทําใหชีวิตผูอ่ืน

ตองเดือดรอน เสียหายจากการบริโภคของตนเอง แนวทางปฏิบัติเบื้องตนของคนท่ัว ๆ ไป คือ 

ศีลธรรม 5 ขอ ของพระพุทธศาสนา ท่ีจะชวยใหชีวิตของตนเองดําเนินไปอยางถูกตองเปนธรรมแก

ชีวิตของตนเองและผูอ่ืน29 

ทิวา พรหมอินทร ไดวิจัยเรื่องบทบาทของนักปกครองทองท่ีในการสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

พบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดท่ียากจะนิยามใหเปนท่ียอมรับ เนื่องจากเปนกระบวนการ

ทางดานจิตใจท่ีบรรยายตีความผานตัวกรองดานความคิด และภาษาท่ีตางกัน จึงอาจเกิดความ

คลาดเคลื่อนจากการมองท่ีพ้ืนฐานตางกันไปท้ังประสบการณ ความรูประเด็นการนําเสนอ และ

ขอเท็จจริง ประกอบกับการกําหนดคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาเปนการกําหนดคุณคาโดย บุคคลในสังคม ซ่ึง

                                           
28พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท), “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพ

วรคุณ (สมาน สุเมโธ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2547, บทคัดยอ. 
29สมจิตตรา กิตติมานนท, “การบริโภคอาหารเจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, 

บทคัดยอ. 
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จําเปนตองกําหนดกรอบความหมายท่ีชัดเจน เพ่ือใหสามารถประเมินผลไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม

มีผูใหนิยามคุณภาพชีวิต  ไวในลักษณะตาง ๆ กันไป เพราะคําวาคุณภาพชีวิตเปนขอท่ียังหาขอสรุปท่ี

แนนอนตายตัวไมได เชน มองคุณภาพชีวิตในแงการท่ีบุคคลมีสิ่งจําเปนแกความตองการของชีวิตท่ี

พอเพียง ก็ถือวาบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง หรือมองคุณภาพชีวิตในแงการเก่ียวของกับการ

มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงหมายถึงบุคคลและกลุมบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดจะตองยึดม่ันใน

กฎระเบียบ มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอตนเอง และบุคคลอ่ืน ยึดม่ันใน

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความสงบสุขรวมกันเปนเรื่องสําคัญกวาเรื่องอ่ืน ๆ เปนตน อยางไรก็ตามการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตยังเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือความตองการพ้ืนฐาน  ถึงแมจะมีขอบเขต และ

การนําไปใชกับบุคคล สถานท่ี และเวลาท่ีแตกตางกันบาง30 

ฐิตินันดร กาญจนวิโรจน  ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

อริยมรรค” ผลการวิจัยพบวา (1) การมีรายได ใชหลัก E (Emotion) มีสติมีสมาธิ เกิดปญญา รวมกับ

การสนใจเรียน ทําใหเรียนเกง ใช W (Wisdom) เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตองการ ในการประกอบ

อาชีพ ใช S (Sila) และ E (Emotion) คือสุจริต หลัก I (Idea) เปนกัลยาณมิตร มีเมตตา และสันโดษ

รูจักพอเพียง (2) การมีชีวิตครอบครัวเปนสุข ครอบครัวเปนสัมมาทิฏฐิ  ใชหลัก W (Wisdom) มี

ธรรมะ ใชปญญา  มีขบวนการคิดอยางมีเหตุผล การอยูรวมกันตองมีหลัก I (Idea) มีเมตตา กรุณา 

เปนกัลยาณมิตร  และหลัก S (Sila) และ E (Emotion) คือ มีความซ่ือตรงตอกัน และสามารถควบคุม

อารมณ (3) การมีสุขภาพกายดี ใชหลัก W (Wisdom) เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี มีการ

ออกกําลังกาย หลัก I (Idea) และ S (Sila) ใหพอเหมาะ ตั้งใจทําใหสําเร็จ และ หลัก E (Emotion) 

ระมัดระวังอุบัติเหตุ  การบริโภคอาหาร หลัก W (Wisdom) และ I (Idea) เลือกอาหารท่ีมีคุณคา 

และปริมาณท่ีพอเหมาะ  หลัก E (Emotion) ใสใจในคุณภาพ และมาตรฐานของอาหาร และ หลัก S 

(Sila) ไมควรฆาสัตวเพ่ือเปนอาหาร  (4) การมีสุขภาพจิตดี ใชหลัก W (Wisdom) เห็นความสําคัญ

ของการอบรมจิต หลัก I (Idea) ดําริท่ีจะทําหากัลยาณมิตร หลัก S (Sila) และ E (Emotion) สําหรับ

การอบรมจิตใหสุจริต มีสติ สมาธิ มีปญญาเห็นความจริงของชีวิต พบความสุขสูงสุด คือ นิพพาน เปน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสูงสุด31 

 

                                           
30ทิวา  พรหมอินทร, “บทบาทของนักปกครองทองท่ีในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ”, สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2545, หนา 15. 
31ฐิตินันดร  กาญจนวิโรจน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค”, วิทยานิพนธศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2553, บทคัดยอ. 



14 

 

 

สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยและ

กระบวนการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพ่ือมุงความสําเร็จของสวนรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ” ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตมีดังนี้ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาคุณธรรม (2) การสอดแทรก

คุณธรรมขณะสอน (3) การชี้นําตัวแบบหรือแบบอยางท่ีดี (4) การใชจิตวิทยาหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีจะ

กระตุนใหเกิดจิตสํานึกเพ่ือพัฒนาตนเอง (5) การจัดสภาพแวดลอม สื่อ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมใน

มหาวิทยาลัย (6) การสงเสริมยกยองคนดี ใหรางวัล สรุปเปนแนวทางหลักจากผลการวิจัยได 3 

แนวทางใหญคือ (1) การจัดหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเนนการ

พัฒนาคุณธรรม (2) การหาตัวแบบใหนิสิตนักศึกษายึดเปนแบบอยาง และตัวอาจารยเองตองเปน

แมแบบหรือแบบอยางท่ีดี  (3) การสรางบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ท่ีเนนการสงเสริมคุณธรรม32 

พระมหาสุวัฒน  สุวฑฺฒโน ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเรื่องสติในฐานะองค

ธรรมเพ่ือการพัฒนาชีว ิต” ผลการวิจัยพบวา ผูนําครอบครัว และผูนําระดับองคกรตาง ๆ มี

ความสําคัญมากในการนําคนในครอบครัว และองคกรใหดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม

ดวยการตักเตือนใหสติแกกัน เม่ือมีใครทําผิดพลาด ผูนําเองก็ตองมีสติอยูเสมอ และตองเขาใจบุคคล

ในครอบครัวและคณะผูรวมงาน คือ ตองเปนผูมีความฉลาดทางอารมณ คือมีสติและปญญาในการ

แกปญหาตาง ๆ ไดดี รูจักปรับตัวเขากับผูอ่ืน รวมกับการมีทักษะความฉลาดทางอารมณดวย โดย

สามารถควบคุมอารมณตนเองไดดี สติจะเปนตัวพัฒนาความฉลาดทางอารมณ เม่ือเกิดความขัดแยง

ข้ึนในครอบครัวหรือองคกรก็จะไมเกิดความเครียดและความโกรธ เพราะสติจะควบคุมใจใหมีสมาธิ

เสมอ ทําใหสามารถควบคุมสถานการณและแกไขปญหานั้น ๆ ไดดี และทําใหไมตั้งอยูในความ

ประมาท33   

2) งานวิจัยตางประเทศ 

แมงกาฮาส (Mangahas) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ “คุณภาพชีวิตในฟลิปปนส” 

เพ่ือท่ีจะประเมินความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ โดยดูวาโครงการพัฒนาโครงการใดประสบ

ความสําเร็จหรือโครงการใดประสบความลมเหลว ท้ังนี้ไดใชดัชนีในการวัด 9 ตัว คือ (1) สุขภาพและ

โภชนาการ (2) การศึกษา (3) รายไดและการบริโภค (4) การมีงานทํา (5) ทรัพยากรธรรมชาติ (6) ท่ี

                                           
32สุวิมล วองวานิช และนงลักษณ วิรัชชัย, “ปจจัยและกระบวนการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมระดับ

บุคคล เพ่ือมุงความสําเร็จของสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงาน

ผลการวิจัย”, ภาควิชาวิจัยการศึกษา, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2543, 230 หนา. 
33พระมหาสุวัฒน สุวฑฺฒโน (จันทะคัด), “การศึกษาเรื่องสติในฐานะองคธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตาม

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 177 หนา. 
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อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม (7) ความปลอดภัยและความยุติธรรม (8) คานิยมทางการเมือง และ (9) 

การเลื่อนข้ันทางสังคม  ซ่ึงดัชนีท้ังหมดนี้ยังมีดัชนียอย ๆ ลงไปอีก เชน อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 

ทารกไดรับอาหารโปรตีนตอคนตอวัน เปนตน หรือดัชนีทางดานการงานดับดัชนียอยอีก เชน อัตรา

การวางงานตอระดับการศึกษา อัตราคาจางตออาชีพ เปนตน ไดเก็บรวบรมขอมูลดานตาง ๆเหลานี้

แลวนํามาแสดงใหเห็นวา คุณภาพชีวิตทางดานนั้น ๆ เปนอยางไร เชน “อัตราการตายของทารกใน

ฟลิปปนสไดลดลงประมาณ 10 % จากเม่ือ 20 ปท่ีแลว แตยังมีอัตราการตายถึง 67 คน / 1,000 คน 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะเห็นวาดัชนีทางดานนี้ของฟลิปปนสยังสูงมาก เพราะ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีอัตราการตายของทารกเพียง 15 คน/1,000 คน เทานั้น34 

ทากะฮาชิ (Takahashi) ไดศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในประเทศไทย การวิเคราะห

ดานเศรษฐกิจ – สังคม” (Quality of life in Thailand : A Socio – Economic Analysis) โดย

จัดเก็บขอมูลจากจังหวัดตาง ๆ 70 จังหวัด มาวิเคราะหตามปจจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 16 ปจจัย 

ไดแก องคประกอบท่ัวไป การบริการชุมชน ศาสนา เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม อุบัติเหตุทางการจราจร 

ภาวะเจริญพันธุ การใชแรงงานเด็ก การอุตสาหกรรม การคมนาคม การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวการณ

ตาย อาชญากรรม การเคลื่อนยายประชากร ผูสูงอายุ และสุขภาพอนามัย และไดนําปจจัยเหลานี้มา

หาคาบงชี้วา จังหวัดไหนมีคาดัชนีสูงท่ีสุด – ต่ําท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา จังหวัดตราดและจังหวัด

จันทบุรี เปนจังหวัดท่ีมีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงท่ีสุด สวนจังหวัดท่ีมีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ําสุด คือ จังหวัด

แมฮองสอน และจังหวัดพิจิตร และพบวา จังหวัดท่ีมีดัชนีคุณภาพชีวิตสูง นั้น มักมีรายไดประชากรสูง 

เปนเมืองท่ีเจริญหรือเปนเมืองตากอากาศ สวนจังหวัดท่ีมีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ํามักเปนจังหวัดท่ีมี

สภาพแวดลอมไมดี มีภาวะเจริญพันธุสูงและมีการศึกษาต่ํา35 

เม่ือประเมินในภาพรวมของการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหประจักษถึงสารัตถะของ 

“คุณภาพชีวิต” และ “บุญกิริยาวัตถุ” กลาวคือ เสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจะตอง

อาศัยบุญกิริยาวัตถุเปนบันไดหรือเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ ซ่ึงบุญกิริยาวัตถุจัดเปน

หลักการหรือกลยุทธเพ่ือสรางฐานแหงชีวิตใหกลายเปนคุณภาพชีวิตท่ีดี  

คําถามมีวา เราจะถอดชุดแนวคิดของบุญกิริยาวัตถุเปนบทเรียนเพ่ือชี้ใหเห็นวา หลักบุญ

กิริยาวัตถุมีแงมุมใดท่ีควรนํามาอธิบายและขยายความเพ่ือสังเคราะห และประยุกตใชกับสถานการณ

หรือชีวิตประจําวัน ท่ีจะทําใหเราสามารถมองเห็นถึงคุณคาหรือแนวทางในการนํามาประพฤติหรือ

                                           
34Mangahas, Marhar, Measuring the Quality of Life: Philippine Social Indicators, (Manila : 

The Development Academy of the Philippine, 1977), Abstract. 
35Takahashi, Yoshiaki, “Quality of Life in Thailand: A Socio – Economick Analysis”, 

Unpublish M. Eng Thesis, Asian Institute of Technology (AIT), 1979, p 216. 
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พัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ ดวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงนําเสนอตัวแปรท่ีนาจะใหคําตอบกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการท่ีจะทําใหเปนเครื่องมือในการสรางองค

ความรู ในลําดับตอไป 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาภาพรวมเก่ียวกับสารัตถะในบทนี้ สรุปวิเคราะหไดวา ชีวิตท่ีมี

คุณภาพเปนชีวิตท่ีตองฝกฝนตนเอง หรือมีการพัฒนาชีวิตของตนเองโดยจะพัฒนาจากคุณภาพกาย

และคุณภาพจิต ซ่ึงคุณภาพกาย คือ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีการกินดีอยูดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

และคุณภาพจิต คือ มีจิตท่ีเปยมดวยคุณธรรมหรือคุณงามความดี มีหลักธรรมเปนเครื่องนําทางในการ

กระทํา การคิด การพูดใหยึดม่ันอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม บุคคลท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย

มีจุดมุงหมายอยูท่ีการสรางชีวิตใหเกิดความสมบูรณ คือ มีการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

ตามแนวทางการพัฒนาดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ ดังจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป  
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1.7 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

  

1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ทุติย

ภูมิและเอกสารวิชาการท่ี

เก่ียวของ 

2. แบบสัมภาษณเ ชิงลึก ( In-

depth Interview) 

3 . กา รสนทนากลุ ม  ( Focus 

Group)  

4. วิเคราะหเน้ือหา 

5. นําเสนอเชิงพรรณนา 

หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1. บุญกิริยาวัตถุ 3 

2. บุญกิริยาวัตถุ 10 

3. ภาวนา 4 

รูปแบบบูรณาการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ดวยบุญกิริยาวัตถ ุ

(MODEL) 

 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย

หลักทานมัย 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย 

หลักสลีมัย 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย

หลักภาวนามัย 

 

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

2. แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

3. ความสําคัญและประโยชน

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักพระพุทธศาสนา 

 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 
กระบวนการวิจัย 

(Process) 

ผลการวิจัย 

(Output) 



18 

 

 

1.8 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาคนใหมีความสุขมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การ

เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเปนท่ีพึงพอใจ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีการไดรับการพัฒนาจากการมีบุญกิริยาวัตถุ เปนผลใหชีวิต

ไดรับการพัฒนาใน 4 มิติ คือ (1) ดานกาย ทําใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (2) ดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม สามารถปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) ดานจิตใจ ทําให

จิตใจมีความสมบูรณมีคุณภาพทางจิต สมรรถภาพทางจิต มีสุขภาพจิตท่ีดี และ (4) ดานปญญา 

สามารถพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล 

บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง ความดีท่ีควรทํา เพราะเปนเหตุเปนท่ีตั้งแหงผลดี ประกอบดวย

บุญกิริยาวัตถุ 3 และบุญกิริยาวัตถุ 10 

บุญกิริยาวัตถุ 3 เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว ประกอบดวย (1) ทานมัย บุญ

สําเร็จดวยการบริจาคทาน  (2) สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการ

เจริญภาวนา 

บุญกิริยาวัตถุ 10 เปนหลักการท่ีพระอรรถกาจารยไดขยายเพ่ิมเติมจากหลักทาน ศีล และ

ภาวนา คือ (1) ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน  (2) สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  (3) 

ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา (4) อปจายนมัย บุญสําเร็จดวยการประพฤติถอมตนแก

ผูใหญ (5) เวยยาวัจจมัย บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจท่ีชอบ (6) ปตติทานมัย บุญสําเร็จดวย

การใหสวนบุญ (7) ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ (8) ธัมมัสสวนมัย บุญ

สําเร็จดวยการฟงธรรม (9) ธัมมเทสนามัย บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม (10) ทิฏุชุกัมม การทํา

ความเห็นใหตรง 

บูรณาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุอยางมี

ระบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนําหลักบุญกิริยาวัตถุไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หรือ

การดําเนินชีวิต ใหมีความเจริญงอกงามทางรางกาย สังคมและสิ่งแวดลอม จิตใจ และปญญา 

ภาวนา 4 หมายถึง หลักพุทธธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

ประกอบดวย การพัฒนาใน 4 ดาน คือ (1) กายภาวนา การพัฒนาทางกาย มีสุขภาพรางกายท่ีดี 

พัฒนาการทางดานรางกายสมบูรณ เหมาะสมกับวัย (2) สีลภาวนา การพัฒนาทางศีล การพัฒนา

ความสัมพันธและสิ่งแวดลอมท่ีเก้ือกูล มีพฤติกรรมท่ีดีงาม (3) จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิตใจ การมี

จิตใจท่ีดีในดานคุณภาพทางจิต สมรรถภาพทางจิต และสุขภาพจิตท่ีดี และ (4) ปญญาภาวนา การ

พัฒนาทางปญญา ใหมีความรูเขาใจในสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ

โลก สามารถแยกแยะประโยชน หรือ ไมมีประโยชน รูดี รูชั่ว รูถูก รูผิด 



 
 

 

บทท่ี 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เนื้อหาของบทท่ี 2 นี้ ผูวิจัยจะอภิปรายถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย

ศึกษาจากภาคทฤษฎีตะวันตกและตามแนวพระพุทธศาสนา บนกรอบแนวคิดของนักวิชาการท้ังหลาย 

คือ (1) ความหมายคุณภาพชีวิต (2) องคประกอบของคุณภาพชีวิต (3) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (4) ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต (5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนา ซ่ึงเหตุผลท่ีตองอธิบายแนวคิดและทฤษฎีของศาสตรสมัยใหมกอนเปนลําดับแรก 

เพราะผูวิจัยตองการศึกษาอยางรอบดานในดานวิทยาการสมัยใหมอันจะเอ้ืออํานวยตอการนําแนวคิด

ดังกลาวมาเปนกรอบหรือฐานความคิดเพ่ือใหไดองคความรูท้ังมิติสมัยใหมและพระพุทธศาสนาท่ี

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

2.1 ความหมายคุณภาพชีวิต 
ความหมายคุณภาพชีวิต เปนแนวความคิดท่ีมีความคิดเปนเชิงนามธรรมของนักวิชาการ

สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีไดใหความหมายท่ีเหมือนกัน และแตกตางกันไปตามบรรทัดฐานของสังคม (Norm) 

คุณภาพชีวิตของคนเมืองยอมแตกตางจากคุณภาพชีวิตของคนชนบท คุณภาพชีวิตของคนเอเชียยอม

แตกตางจากคนทางยุโรป หรือทวีปอ่ืน เพราะวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครองแตกตางกัน แตสวนใหญมีความหมายคลายคลึงกัน ซ่ึงผูวิจัยจะขอนําแนวคิด

ของนักวิชาการท่ีกลาวถึงคําจํากัดความของ คุณภาพชีวิต เพ่ือเปนกรณีศึกษาดังตอไปนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหคํานิยามวา คุณภาพ หมายถึง

ลักษณะท่ีดีเดนของบุคคลหรือสิ่งของ ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู, ตรงขามกับความตาย รวมความ

แลวหมายถึง ลักษณะท่ีดีเดนของบุคคลในความเปนอยู1   

ยุพา อุดมศักดิ์ ไดใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซ่ึงเปนคาเทียบเคียง ไมมีกฎเกณฑ

ตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตาง ๆ กันไปตามตองการ 

และความตองการในดานคุณภาพชีวิตนี้ ยอมเปลี่ยนแปลงไปไดตามเวลาและภาวะ2   

                                           
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส

พับลิเคช่ันส, 2546), หนา 253, 366. 
2ยุพา อุดมศักดิ์, แนวคิดหลักการและวิธีการทางประชากรศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

มหิดล, 2516), หนา 41 -42. 
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ฉลอง แนวพานิช ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตวา หมายถึง สภาพความเปนอยูท่ีดีใน

ระดับท่ีสังคมยอมรับ ซ่ึงคุณภาพท่ีดียอมประกอบไปดวยความรู ความสามารถพลานามัยแข็งแรง

สุขภาพจิตท่ีดี และมีปจจัยความจําเปนพ้ืนฐานครบ3  

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของ”คุณภาพชีวิต” ไววา “คุณภาพชีวิต

เปนมโนทัศนหลายมิติท่ีประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานระดับความเปน

อิสระไมตองพ่ึงพา ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานความเชื่อสวนบุคคลภายใต

วัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล”4  

ณรงคศักดิ์ ตะละภัฏ กลาววา “คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตท่ีพัฒนาทางดานรางกาย

และจิตใจไปเปนผูใหญท่ีพ่ึงตนเองไดอยางมีทิศทาง สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

ทําใหผูอ่ืนเปนสุขดวย” และยังไดอธิบายเพ่ิมเติมวา “ชีวิต ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 

กาย และ จิต ถามีเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ไมเรียกวา “ชีวิต” ชีวิตจะมีคุณภาพจึงข้ึนอยูกับสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีผสมผสานกันอยางสมดุล เพ่ือการมีชีวิตอยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางสมดุล”5  

ศุภลักษณ วัฒนาวิทวัส อธิบายความหมายของ “คุณภาพชีวิต” ไววา “คุณภาพชีวิต 

หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคล ท้ังในดานรางกายและจิตใจ และดานอ่ืน ๆ เชน อาหาร ท่ีอยู

อาศัย รายไดและจํานวนบุตร เปนตน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข”6  

สมใจ ลักษณะ กลาววา การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข สรรคสราง

เก่ียวกับตนเอง เพ่ือนําไปสูความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุงหมายสูงสุดคือ การมี

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ7  

สงวน สุทธิเลิศอรุณ กลาววา คือการตั้งเปาหมายในชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความ

เปนตัวตนท่ีสมบูรณ เนื่องมาจากการพัฒนาอยูเสมอ8  

                                           
3ฉลอง แนวพานิช, การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานคุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา, 2530), หนา 47 
4สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 

ตัวช้ีวัด และ 26 ตัวช้ีวัด, (เชียงใหม : โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิมพ, 2540), หนา 5. 
5ณรงคศักดิ์ ตะละภัฏ และคณะ, ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : 

พรศิวการพิมพ,  2544), หนา 1-2. 
6ศุภลักษณ  วัฒนาวิทวัส, วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน,  

2542), หนา 25. 
7สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2543), หนา 85. 
8สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ, 2546), หนา 159. 
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สิปปนนท เกตุทัต ใหความหมายคุณภาพชีวิตไววา “ชีวิตท่ีมีความสุข ชีวิตท่ีสามารถ

ปรับตัวเองเขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ท้ังสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทางสังคม และ

สามารถปรับธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเขากับตนโดยไมเบียดเบียน ผูอ่ืน”9  

มณี ชุติมาวุฒิกุล ไดใหความหมายวา คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีปจจัยเพียงพอในการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงเกิดมาจากปจจัยทางรายได หรือเศรษฐกิจเปนสวนสําคัญประการหนึ่งมีสวนทําใหเกิด

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจดี มีความสามารถในการพ่ึงตนเองได มีศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพ เม่ือเกิดปญหาก็สามารถแกไขได มีสัมพันธภาพท่ีดี ในครอบครัวและชุมชน ซ่ึงสงผล

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม10 

จากความหมายของ คุณภาพชีวิตท่ีนักวิชาการกลาวมาแลวขางตนพอจะสรุปไดวา 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับสภาพการดํารงชีวิตมนุษยตามองคประกอบของชีวิต อันไดแก รางกาย 

อารมณ สังคม ความคิดและจิตใจ ซ่ึงตองอยูตามลักษณะและสภาพท่ีควรจะเปนไปไดในแตละบุคคล 

การไดรับการยอมรับ การรูสึกวาเปนท่ีรักของคนอ่ืนและการปราศจากความกลัวและกังวลใจ ความพึง

พอใจท่ีไดรับความคาดหวังภายใตการติดตอสัมพันธกับสังคมสภาพแวดลอม นอกจากนี้ คุณภาพชีวิต

ยังมุงเนนในเรื่องของการดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีความสุขท้ังทางดานรางกายและ

จิตใจ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมท่ีตนอยูไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็

สามารถเผชิญปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตอยูของบุคคลในสังคม 

 

2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
เนื่องจากคุณภาพชีวิตในความหมายของนักวิชาการแตละสาขามีความแตกตางกันตามการ

มองและการใหคุณคาท่ีแตกตางกัน องคประกอบของคุณภาพชีวิตจึงยอมจะแตกตางกันออกไปตาม

การใหความหมาย แมความหมายจะคลายคลึงกันก็ไมไดหมายความวาองคประกอบของคุณภาพชีวิต

จะคลายคลึงกันตามไปดวย ดังท่ีจะเสนอตอไปนี้ 

นิพนธ คันธเสวี ไดกลาวถึงมิติตาง ๆ ของคุณภาพชีวิตโดยแสดงใหเห็นถึงสิ่งบงชี้คุณภาพ

ชีวิตกับความตองการดานตาง ๆ ของชีวิตอันเปนธรรมชาติของมนุษย ดังนี้ 

                                           
9สิปปนนท เกตุทัต, การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน, (ปตตานี : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

2538), หนา 20. 
10มณี ชุติมาวุฒิกุล, “ผลท่ีเกิดข้ึนจากการนําสินเช่ือการเกษตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ศึกษา

เฉพาะกรณี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เกษตรกรในเขตภาคกลาง”, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2543, หนา 14 
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1. ดานรางกาย ไดแก อาหาร น้ํา เครื่องนุงหมท่ีอยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน การ

ออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ 

2. ดานอารมณ ไดแก การผักผอนหยอนใจท่ีมีคุณประโยชน และความนิยมชมชอบใน

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ความสัมพันธอบอุนในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความเปน

เจาของท่ีมีตอหมูคณะ 

3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมท่ีบริสุทธิ์ สะอาดและมีระเบียบ

ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศและเสียง มีทรัพยากรจําเปนในการดํารงชีพและการคมนาคม

สะดวก 

4. สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ไดแก โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีเทาเทียม

กัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสินการปกครองท่ีให

สิทธิ์เสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและทางสังคม ความรวมมือรวมใจใน

ชุมชน ความเปนระเบียบ มีวินัย ความเห็นอกเห็นใจและคานิยมท่ีสอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา 

5. ดานความคิด ไดแกความรู ความเขาใจเก่ียวกับโลก ชีวิต และชุมชน การศึกษาวิชาชีพ 

ความสามารถในการปองกันและแกปญหาตาง ๆ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเปนท่ียอมรับ

ในชุมชน การสรางความสําเร็จดวยตัวเอง การยอมรับตัวเอง และการมีเปาหมายในชีวิตท่ีเหมาะสม 

6. ดานจิตใจ ไดแก การมีคุณธรรมในสวนตัวและสังคม เชนความซ่ือสัตยสุจริต เมตตา

กรุณา ชวยเหลือเก้ือกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ 

และการละเวนจากอบายมุข
11 

ประภาพร จินันทุยา จําแนกองคประกอบของคุณภาพชีวิตเปน 5 ดาน คือ 

1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยการรับรูเก่ียวกับความเพียงพอของรายไดและ

ทรัพยสิน 

2. สุขภาพ ประกอบดวยการรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพทางดานรางกายและจิตใจ 

3. สภาพแวดลอม ประกอบดวยการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  

4. การพ่ึงพาตนเอง ประกอบดวยการรับรูเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ดวยตนเอง และความรูสึกในการพ่ึงพาคนอ่ืน 

5. การทํากิจกรรม ประกอบดวยความรับรูเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม

ภายในครอบครัว และกิจกรรมเพ่ือการพักผอน12   

                                           
11นิพนธ คันธเสวี, “คุณภาพชีวิตสําหรับคนไทย”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่องภาวะ

สังคมไทย ณ โรงแรมสยามเบยซอรรีสอรท พัทยา ระหวางวันท่ี 19-21 เมษายน 2531 : 58. 
12ประภาพร จินันทุยา, “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบททางสังคมผูสูงอายุดินแดง”, ปริญญานิพนธ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2536, หนา 47. 
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เย็นใจ เลาหวณิช กลาววา คุณภาพชีวิตอาจแบงองคประกอบได 2 สวน คือ  

1. สิ่งจําเปนระดับพ้ืนฐาน คือ สวนท่ีทําใหพอมีชีวิตอยูได ประกอบดวยเสรีภาพในขอบเขต

แหงกฎหมายหรือประเพณีของสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู 

2. สิ่งจําเปนตอการเพ่ิมคุณภาพชีวิต เปนสวนท่ีเพ่ิมเติมจากสภาพอยูไดใหกลายเปนอยูดี 

ไดแก 

 1) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเอ้ืออํานวยตอการเพ่ิมคุณภาพ ไดแก สภาพแวดลอมท่ีไม

มีมลภาวะ สงบ เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาตนเองและอยูใกลชิดกับธรรมชาติมากท่ีสุด 

 2) คุณสมบัติสวนตัวท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถทําใหยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ไดแก การมีจุดมุงหมายในชีวิต การมีความสามารถในการตัดสินใจ การมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ

ตนเองและสิ่งแวดลอม และการมีความพยายามอุตสาหะและอดทน 

 3) คุณสมบัติท่ีสงเสริมการอยูรวมกันโดยสันติสุข ไดแก การมีความมักนอย ประหยัด 

ไมโลภ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีระเบียบ มีวินัยและมีจริยธรรมอ่ืน ๆ ท่ีสังคมยอมรับ13  

สําเริง แหยงกระโทก กลาววา การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น นอกจากจะตอง

ประกอบดวยปจจัย 4 ยังจะตองประกอบดวยปจจัย 8 ประการใหญ คือ 

1. ประชาชนในครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

2. ประชาชนในครอบครัวไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย  

3. ประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงบริการของสังคมข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 

4. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. ประชาชนมีการผลิตหรือจัดหาอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลา และจํานวนการมีบุตรไดตามความตองการ 

7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยู และกําหนดชีวิตชุมชนของตน 

8. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจดีข้ึน14  

 

 

 

                                           
13เย็นใจ เลาหวณิช, “บันทึกขอความ เรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา”, ใน ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, 24 กันยายน 2514 : 32. 
14สําเริง แหยงกระโทก, “สื่อมวลชนและวงการบันเทิงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชาติ”, ใน รายงานการประชุมสัมมนา ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน, ธันวาคม 2528 : 27. 



24 
 

 

 

แคมปเบล (Campbell) กลาวถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตไว 3 ประการ คือ 

1. องคประกอบดานกายภาพ ไดแก ปจจัยทางมลภาวะ ความหนาแนนของประชากร

สภาพท่ีอยูอาศัย และการท่ีมีวัตถุปจจัยพอเพียงหลอเลี้ยงชีวิตไมตองถูกบีบค้ันจากความอดอยากขาด

แคลน  

2. องคประกอบดานสังคม ไดแก ปจจัยทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ความม่ันคงของ

ครอบครัว และสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดท่ีจะเลือกดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม 

3. องคประกอบดานจิตวิทยา ไดแก ปจจัยความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวังความ

คับของใจในชีวิตและการมีเสรีภาพ15  

เฟอรเรนส และเพาเวอร (Ferrans and Powers) ไดวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

ขององคประกอบคุณภาพชีวิตของ George และ Bearson แลวจึงไดสรุปองคประกอบคุณภาพชีวิต

เปน 4 องคประกอบ คือ 

1. ดานสุขภาพและหนาท่ี (Health and Functioning) เก่ียวกับสถานภาพของรางกาย

และความสามารถในหนาท่ีท่ีจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กิจวัตรประจําวัน และการแสดงออกทาง

บทบาทในสังคม ประกอบดวยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพ่ึงพาตนเองทาง 

ดานรางกาย เพศสัมพันธ ความรับผิดชอบตอครอบครัว การบําเพ็ญประโยชนในกิจกรรมยามวาง 

ความสามารถในการเดินทาง การสรางความสุขในวัยสูงอายุ และอายุยืน 

2. ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคม ตองการเพ่ือนแนะนําทางแกไขปญหาซ่ึงกันและกัน ตองการ

กําลังใจ การไดรบัความเชื่อถือและไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลักแหลง มีงานทําและมีเงินใชใน

การดํารงชีวิต ประกอบดวยมาตรฐานในการดํารงชีวิต การพ่ึงพาตนเองดานการเงิน ท่ีพักอาศัย การ

ทํางาน เพ่ือน เพ่ือนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางจิตใจและการศึกษา 

3. ดานจิตใจและวิญญาณ (Psychological/ Spiritual) เปนสภาพของการรับรู การ

ตอบสนองทางอารมณ หรือทางวิญญาณ ตอสิ่งเราท่ีมากระทบในชีวิต ประกอบดวย ความพอใจใน

ชีวิต ความสุขท่ัวไป ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาใน

ศาสนาและรูปรางหนาตาของตน 

4. ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพดานความสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคล 

ประกอบดวยความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และความสัมพันธกับผูสมรส
16  

                                           
15Campbell, A, “Subjective Measures of Well – being”, American Psychologist, (3 May 

1976), pp. 117-124. 
16Ferrans, C. & Power, M. “Psychometric assessment of the quality of life American 

Psychologist”, Nursing Research, 1987, pp. 29-38. 
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ทวีรัสม์ิ ธนาคม ไดอธิบายถึงองคประกอบหรือลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตตลอดจน

ลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตไวดังนี้ 

1. มีอาหารท่ีมีคุณคา มีกินและกินเปน “การมีกิน” อยางดี คือ มีอาหารหลักท้ัง 5 หมู 

สําหรับบริโภคในแตละวัน “กินเปน” หมายความวา ตองรูจักเลือกในสิ่งท่ีจะบริโภคเขาไปเพ่ือให

รางกายสามารถนํามาใชในการสรางและซอมแซมรางกาย ปองกันและตานทานโรค ชวยใหระบบ  

ตาง ๆ ในรางกายทํางานไดเปนปกติ และใหพลังงาน 

2.  มีท่ีอยูอาศัยและท่ีทํางานท่ีสะดวก สบาย ท่ีอยูอาศัย ไมวาจะเล็กหรือใหญ เรียบงาย

หรือสวยงาม ตองสามารถใชเปนท่ีคุมกันภัยอันตรายจากธรรมชาติ และจากคนรายได เปนท่ีคลาย

เครียด พักผอนหยอนใจได 

3.  มีความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว การท่ีครอบครัวจะอยูไดอยางม่ันคงตองอาศัยความ

เขาใจซ่ึงกันและกัน การใหอภัยและความรับผิดชอบ ฯลฯ ในครอบครัว พอแมตองมีความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน บุตรจะเรียนรูไดวา อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปนคุณคาของชีวิต 

4.  มีสุขภาพดี มีพลานามัย องคกรอนามัยโลกไดใหนิยาม คําวา “สุขภาพดี” ไววา สุขภาพ 

คือ สวัสดิการทางกาย อารมณ ปญญา และสังคม ผูมีสุขภาพสวนตนดียอมชวยใหสวัสดิการสวนรวมดี

ไปดวย 

5.  มีการศึกษา มีโอกาสท่ีจะเรียนรู มนุษยทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการศึกษาหลัก คือ อาน

ออก เขียนได ทําเลขได ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใหสามารถไดการศึกษา และเรียนรูเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

6.  เปนผูผลิตและบริโภคเปน เราทุกคนเปนผูบริโภค คือ กิน เสพ ใชสิ่งตาง ๆ ท้ังหลาย 

เพ่ือสนองความตองการของรางกาย การฉลาดบริโภค คือ การบริโภคอยางพอดี เพราะถามากไปหรือ

นอยไปก็จะเกิดปญหาได ในการเปนผูผลิตท่ีดีหรือผูผลิตเปนนั้น จะตองไมผลิตสิ่งท่ีเปนพิษเปนภัยแก

ผูอ่ืนดวย 

7.  มีอาชีพสุจริต งานเปนเครื่องมือทํามาหากินตาง ๆ นั้น หากไมผิดทางโลกและทางธรรม 

ยอมเปนงานสุจริต งานสุจริตยอมไมกอความเดือดรอนใหผูใด 

8.  มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมคือ สภาพคุณงามความดี และจริยธรรม คือ ควรยึด

เอาคุณธรรมและนํามาปฏิบัต ิ

9.  รูจักหาความรู แกปญหา และคลายทุกขดวยกุศลวิธี ปญหาคือเรื่องหรือสิ่งท่ีตองแกไข 

กอนท่ีจะแกปญหาตองพยายามหาสาเหตุของปญหา เพ่ือจะไดแกไขถูกท่ีแตละสาเหตุ เม่ือเกิดปญหา

มักจะมีทุกขตามมา ความทุกขจะหนักหรือเบาก็ข้ึนอยูกับการมองทุกขนั้น 

10. รูจักตัดสินใจ การตัดสินใจมีความสําคัญมากสําหรับประชาชนท่ีอยูในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจตองเริ่มดวยความรู คือรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา เม่ือทําแลว

จะเกิดอะไรตามมา นอกจากความรูแลวยังตองใชประสบการณจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวแกตนเอง

หรือแกผูอ่ืน มาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย จะไดไมผิดพลาดหรือมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
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11.  ผูกมิตรและอยูรวมกันกับผูอ่ืนได ทุกคนจําเปนตองมีกัลยาณมิตร เพ่ือนผูหวังดีคอย

ตักเตือนใหทําดี การคบหากับคนอ่ืนนั้นเราจะตองคิดเสมอวา มนุษยแตละคนแตกตางกัน เพราะไดรับ

การเลี้ยงดูมาตางกัน อยูในสิ่งแวดลอมตางกัน 

12. ขวนขวายทํากิจท่ีมีประโยชน ทุกคนควรมีความตั้งใจแนวแนวาจะบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนแกผูอ่ืนและแกสวนรวม การทําประโยชนอาจทําไดหลายอยางจะทําดวยกิริยาหรือวาจาก็ได 

13.  มีเวลาวาง และใชเวลาวางพัฒนาตนเอง  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน นับวาเปน

การทําใหเวลามีคุณคาแกตนเอง เชน การอานหนังสือ การทํางานอดิเรก การออกกําลังกาย ในโลก

ของเรามีสิ่งใหม ๆ เกิดข้ึนเสมอ การติดตามความกาวหนาตาง ๆ ชวยปองกันไมใหเราอยูลาหลังและ

เสียประโยชน การพัฒนาตนเองนั้นสําคัญยิ่งกวาพัฒนาคนอ่ืน ควรจะหม่ันถามตนเองวา เราทําตัวของ

เราใหดีกวาท่ีเราเคยเปนอยูหรือเปลา17  

ซาน (Zhan) ไดกลาวถึง องคประกอบและใหแนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิตวาควร

ครอบคลุมท้ังรางกาย จิตใจ สังคมและครอบคลุมโครงสราง 4 ดาน คือ 

1.  ดานความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เปนสิ่งท่ีบุคคลรับรูถึงสิ่งท่ีตนครอบครอง

อยูระหวางความปรารถนาท่ีตั้งไวและความสําเร็จท่ีไดรับ ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดจากอิทธิพลของปจจัย

ภายนอก ไดแก ภูมิหลังของแตละบุคคล ลักษณะเฉพาะสิ่งแวดลอมและภาวะสุขภาพ 

2. ดานอัตมโนทัศน (Self – Concept) เปนความเชื่อและความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ

ตนเองในชวงเวลาหนึ่งจากการรับรู ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอตนเอง รวมถึง

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และภาพลักษณของตนเองดวย 

3. ดานสุขภาพและการทํางานของรางกาย (Health and Functioning) เปนความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม สุขภาพจะสะทอนใหเห็นคุณภาพชีวิตไดท้ังเชิงวัตถุวิสัยและจิตวิสัย ซ่ึง

มิไดประเมินทางคลินิกเทานั้น ยังประเมินการรับรูสุขภาพของบุคคล สิ่งท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ 

ความสัมพันธกับครอบครัว สังคมและภาวะทางดานรางกาย 

4. ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socio – Economic Factor) สถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมถูกกําหนดออกมาเปนมาตรฐานทางสังคม ได 3 ประการ คือ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได 

ซ่ึงถือวาไดเปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย18  

 

 

                                           
17ทวีรัสมิ์ ธนาคม, ถึงจะยากก็ตองทํา, (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ, 2533), หนา 14. 
18Zhan, L., “Quality of life: Conceptual and Measurement Issues”, Journal of Advanced 

Nursing, 17 July 1992. p. 761. 
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อาร ซี ซารมา (Sharma) ผูเชี่ยวชาญของยูเนสโก (Unesco) กลาวถึงองคประกอบของ            

คุณภาพชีวิตไว  5 ประการ คือ   

1. มาตรฐานการครองชีพ (standard of living) หมายถึง มาตรฐานความเปนอยูใน

ชีวิตประจําวันของประชากร เก่ียวของกับรายไดตอบุคคล สุขภาพ การศึกษา ท่ีอยูอาศัย และการ

สังคมสงเคราะห สิ่งตาง ๆ นี้ เปนสวนสําคัญทําใหมาตรฐาน การครองชีพของมนุษยเปลี่ยนแปลงได 

2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (population dynamics) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ประชากรอันเปนผลมาจากการเกิด การตาย และการยายถ่ินท่ีอยูอาศัย มีผลใหประชากร

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมจํานวนหรือลดลง การเปลี่ยนแปลงประชากรมีผลกระทบตอสถานการณ

หลายดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการจัดบริการสาธารณูปโภค และปจจัยตาง ๆ ลวนมี

ผลตอคุณภาพชีวิต 

3.  ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio – cultural factors) มนุษยเม่ือรวมกันมากจําเปนตอง   

มีระบบ มีกฎเกณฑท่ีเรียกวา รูปแบบการปกครอง กฎหมายและมีแนวปฏิบัติอันเกิดจากความเชื่อ

และศรัทธา ในลักษณะเดียวกันเพ่ือใหการดํารงชีวิตรวมกันมีความสงบสุขซ่ึงจะนําไปสูการมีคุณภาพ

ชีวิตดี 

4. กระบวนการพัฒนา (process of development) การพัฒนาเปนกระบวนการท่ี

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่องกันและสัมพันธกับปจจัยทาง

สังคม สภาพแวดลอมและทรัพยากร ดานคุณภาพชีวิตท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

นั้น ประชากรแตละกลุมจะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. ทรัพยากร (resources) เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ประเทศท่ีมีทรัพยากร 

ธรรมชาติสมบูรณจะมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ จะมีผลทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตอยูในระดับสูง 

ประเทศใดมีสภาพตรงกันขาม ก็จะมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตอยูในระดับต่ํา ดังนั้น ทรัพยากรจึงเปน

เครื่องกําหนดลักษณะประเทศท่ีร่ํารวยและประเทศท่ียากจนได19 

จากนัยดังกลาวขางตน จะเห็นวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาเพ่ือจะใหองคประกอบคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึนมีการอธิบายแตละกลุมไดมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาสะทอนใหเห็นวา คุณภาพ

ชีวิตมีองคประกอบท่ีแตกตางกันไป เหตุผลเพราะวามีปจจัยมากมายหลายประการท่ีมีอิทธิพลตอ

คุณภาพชีวิต เชน สภาวะทางกายภาพ สุขภาพ จิตวิญญาณ อีกท้ังความสัมพันธระหวางสังคมกับ

สิ่งแวดลอม เปนตน หากมองคุณภาพชีวิตเชิงอัตวิสัย ก็จะมุงเนนไปท่ี ชีวิตความเปนอยูท่ีดี ความพึง

พอใจในชีวิต และความสุข และหากมองคุณภาพชีวิตในแงวัตถุวิสัย จะมุงเนนไปท่ีบรรทัดฐานเชิง

วัฒนธรรม การตอบสนองความตองการจําเปน การตะหนักรูในศักยภาพของชีวิต และระเบียบทาง

                                           
19ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2543), หนา 34. 
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ชีววิทยา เปนตน เม่ือกลาวโดยสรุป องคประกอบของคุณภาพชีวิตมีความครอบคลุมท่ีหลากหลายท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และสิ่งแวดลอม อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ

องครวม 

 

2.3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชีวิตท่ีมีคุณภาพยอมเปนชีวิตท่ีประสบความสมหวัง รูจักยับยั้งความตองการทางรางกาย 

และความตองการทางอารมณของตนเองใหอยูในขอบเขตท่ีพอดี  สามารถใชความรู สติปญญาความรูสึก

นึกคิดของตน ไมกอใหเกิดความเดือดรอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอ่ืนในขณะเดียวกันบุคคล

จะตองมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทนประกอบอาชีพท่ีสุจริต เปนพลเมืองท่ีดี มีศาสนาเปนสิ่งยึด

เหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑทางสังคม ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

เม่ือวิเคราะหถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูวิจัยมุงเนนและนําเสนอถึง 2 หลักการ

ใหญ ๆ คือ (1) พัฒนาตนเอง และ (2) พัฒนาเพ่ือการมีสวนรวมกับสังคม ดังนี้ 

2.3.1 กระบวนการพัฒนาตนเอง 

คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา 

“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพ่ิมขยายข้ึน ฝกฝน ทําใหยืนยาวข้ึน 

ดังนั้น การพัฒนา (Development) จึงหมายถึง การทําความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญ

ข้ึน การคลี่คลายไปในทางท่ีดี ถาเปนกิริยา ใชคําวา พัฒนา หมายความวา ทําใหเจริญ คือ ทําให

เติบโตไดงอกงาม ทําใหงอกงามและมากข้ึน20 เพราะฉะนั้น การพัฒนาตนเอง (Self- development) 

จึงหมายถึง การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวยตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม เหมาะสม

กวาเดิม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพ่ือสนองความตองการ แรงจูงใจหรือ

เปาหมายท่ีตนตั้งไว 21 กลาวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาตนเองเปนการท่ีบุคคลไดเ พ่ิมพูนความรู 

ประสบการณ ทักษะ และศักยภาพในดานตาง ๆ ของตน ทําใหชีวิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ22 การพัฒนาตนเองจึงเปนกระบวนอยางหนึ่ง เพราะมี

ข้ันตอนและมีกรรมวิธีท่ีเก่ียวของกันเปนลูกโซ นับตั้งแตการศึกษาตนเอง การรูจักตนเอง การประเมิน 

 

                                           
20ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, อางแลว, หนา 779. 
21ผศ.วินัย เพชรชวย, การพัฒนาตน Self-Development, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www. 

novabizz.com/NovaAce/Learning/Self-Development.htm (21ตุลาคม2552). 
22สนทยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2545), หนา 166. 



29 
 

 

 

ตนเอง เปนตน23 ดวยเหตุนี้ คําวา การพัฒนาตนเอง จึงหมายถึงการท่ีบุคคลไดนําตนเองใหเจริญข้ึน ดีข้ึน 

กาวหนาข้ึน ซ่ึงในการทําใหตนเองดีข้ึน หรือเจริญข้ึนนั้น เปนการพัฒนาท้ังทางรางกายและจิตใจ การ

พัฒนาตนเองจึงเปนองคประกอบสําคัญของการมีคุณภาพชีวิต24 การพัฒนาตนเองจะตองมีการพัฒนา

ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. พัฒนากาย คือ ผูท่ีมีสมรรถภาพทางกาย ไดแก ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 

ความอดทนและความแข็งของกลามเนื้อ ความออนตัว สวนของรางกาย25 เพ่ือมุงใหรางกายมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และความพิการใด ๆ ระบบตาง ๆ ของรางกายสามารถ

ทํางานไดเปนปกติ และมีประสิทธิภาพ ดั่งท่ี จินตนา สุจจานันท ไดกลาวถึงความสําคัญของการ

พัฒนากายวา “คนท่ีมีการพัฒนากายจะชวยลดการแพรกระจายของโรคติดตอ จะทําใหคนในสังคมมี

สุขภาพดีไปดวย และคนท่ีมีสุขภาพดีจะขาดงานนอย ซ่ึงจะไปชวยเพ่ิมผลผลิตใหกับเพ่ือนรวมงาน 

นอกจากนี้คนท่ีมีสุขภาพดีก็จะใชบริการทางดานสุขภาพนอย จึงเปนการลดการใชจายของรัฐบาลซ่ึง

อาจนําไปสูการลดภาษีได”26 

หลักการพัฒนารางกายของตนเอง สามารถพิจารณาไดดังนี้ 

1) วัยทารก พัฒนาการดานรางกาย ในระยะแรกคลอดทารกจะมีน้ําหนักตัวลดลง แตเม่ือ

ปรับตัวไดดีข้ึนน้ําหนักจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในระยะแรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจาก 6 เดือนไปแลว

อัตราการเพ่ิมของน้ําหนักจะลดลง ความสูงจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวของทารกในระยะแรก

คลอด ทารกจะไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อได การเคลื่อนไหวเปนไปในลักษณะ

ปฏิกิริยาสะทอน เชน การดูด การกางนิ้วเทาเม่ือถูกลูบเทาเบา ๆ การผวาเม่ือไดยินเสียงดัง ๆ เปนตน 

ปฏิกิริยาสะทอนนี้จะหายไปเม่ือทารกอายุประมาณ 6 เดือน เนื่องจากกลามเนื้อสวนตาง ๆ เริ่มพัฒนา

สมบูรณแข็งแรงข้ึน โดยการพัฒนาของกลามเนื้อจะเริ่มจากศีรษะ ลําตัว แขนขา และนิ้วตามลําดับ 

สัดสวนและขนาดรางกายสวนตาง ๆ ของทารก ในระยะแรกเกิด จะเปนลักษณะศีรษะโต กวาลําตัว 

เม่ืออายุได 1 ป ศีรษะกับลําตัวจะมีขนาดเทากัน จนกระท่ังอายุ 5 ป ลําตัวจึงจะโตกวาศีรษะ การ

ทํางานของอวัยวะตาง ๆ จะเริ่มพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ หลังจากการคลอดออกมา เชน การทํางานของตอม

                                           
23สุมน อมรวิวัฒน, สมบัติทิพยของการศึกษาไทย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2535), หนา 138.  
24ทรงศิริและคณะ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน, 

2548), หนา 96. 
25วิริยา บุญชัย, การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 

หนา 46. 
26จินตนา สุจจานันท, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง 

เฮาส, 2554), หนา 51. 
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เหง่ือ เพ่ือชวยปรับอุณหภูมิของรางกาย ประสาทสัมผัสตาง ๆ ไดแก การรูรส การไดกลิ่น การไดยิน 

และการเห็น จะพัฒนาข้ึนจนชวยใหเด็กแยกแยะสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึนเปนลําดับ ระบบยอยอาหารพัฒนา

ดีข้ึน โดยทารกจะเริ่มกินอาหารท่ีมีความขน และ แข็งข้ึนเรื่อย ๆ จนสามารถกินอาหารไดเหมือน

ผูใหญ 

2) วัยเด็ก วัยนี้อัตราการเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัด สัดสวนของรางกายจะเปลี่ยน

จากลักษณะของทารกอยางเห็นไดชัด สวนแขนและขาจะยาวออกไป ศีรษะจะไดขนาดกับลําตัว ไหล

กวาง มือและเทาใหญข้ึน โครงกระดูกแข็งข้ึน กลามเนื้อเติบโตและแข็งแรงข้ึน ในตอนปลายในการ

เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีข้ึน เชน รูจักกินขาว แตงตัว ใสรองเทาและอาบน้ํา หวีผมได

เอง ในระยะ 3-4 ป จะเริ่มเดินไดอยางม่ันคง ตอจากนั้นก็จะสนใจการวิ่ง กระโดด หอยโหน ในระยะนี้

จึงสามารถหัดถีบจักรยานสามลอ กระโดดเชือกและการฝกการรําไดแลวเปนตน 

3) วัยรุน พัฒนาการในดานรางกายของ วัยรุนจะมีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายอยาง

รวดเร็วมาก อวัยวะเพศท้ังภายนอกและภายในเจริญเติบโตเกือบเต็มท่ีแลว มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาเขาสูวุฒิภาวะทางเพศ คือ มีความพรอมท่ีจะเปนพอเปนแมคนไดแลว ท้ังนี้ เพราะตอมไรทอ

ตาง ๆ ผลิตฮอรโมนซ่ึงทําใหรางกายเจริญเติบโต โดยเฉพาะสวนสูงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

ชัดเจน ในตอนตน ๆ เด็กหญิงจะมีพัฒนาการเร็วกวาเด็กชาย และจะเทากันเม่ืออายุยางเขาชวงปลาย 

ลักษณะทางเพศภายนอกปรากฏใหเห็นชัดเจนข้ึน คือในเพศหญิงจะมีเตานมขยายใหญ เอวคอดลง 

สะโพกผาย มีขนท่ีอวัยวะเพศ มีประจําเดือนครั้งแรก ในเพศชายเสียงหาวข้ึน ไหลขยายกวาง มี

กลามเนื้อเปนมัด ๆ ปรากฏใหเห็น 

4) วัยผูใหญคือตอนตน พัฒนาการทางรางกาย บุคคลในวัยผูใหญตอนตนมีการพัฒนาทาง

รางกายอยางเต็มท่ีท้ังเพศหญิงและเพศชาย รางกายสมบูรณ มีการพัฒนาความสูงมาจากวัยรุนและจะ

มีความสูงท่ีสุดในวัยผูใหญตอนตนนี้ รวมท้ังกลามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมัน มีการพัฒนาอยางเต็มท่ี

เชนกัน เม่ือเพศชายอายุประมาณ 20 ป ไหลจะกวาง มีการเพ่ิมขนาดของตนแขนและมีความแข็งแรง

ของกลามเนื้อมากข้ึน ในเพศหญิงเตานมและสะโพกมีการเจริญเต็มท่ี ในวัยนี้รางกายจะมีพลัง 

คลองแคลววองไว การรับรูตาง ๆ จะมีความสมบูรณเต็มท่ี เชน สายตา การไดยิน ความสามารถใน

การดมกลิ่น การลิ้มรส จนกระท่ังเขาสูวัยกลางคนความสามารถตาง ๆ เหลานี้จะลดลง  

5) วัยกลางคน พัฒนาการทางรางกาย ในวัยกลางคนนี้ ท้ังเพศชายและเพศหญิงรางกายจะ

เริ่มมีความเสื่อมถอยในเกือบทุกระบบของรางกาย ผิวหนังจะเริ่มเหี่ยวยน หยาบ ไมเตงตึง ผมเริ่มรวง

และมีสีขาว น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึนจากการสะสมไขมันใตผิวหนังมากข้ึน ระบบสัมผัส ไดแก ความสามารถ

ในการมองเห็นเปลี่ยนแปลงสวนใหญสายตาจะยาวข้ึน บางคนจะมีอาการหูตึงเนื่องจากความเสื่อม

ของเซลล การลิ้มรสและการไดกลิ่นเปลี่ยนแปลงไป อวัยวะภายในรางกาย เชน ผนังเสนเลือด หัวใจ 

ปอด ไต และสมอง มีความเสื่อมลงเชนกัน 
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6) วัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เซลลตาง ๆ เริ่มตายและมีเซลลใหมเกิด

ทดแทนไดนอยและเชื่องชา รางกายสึกหรอ บุคลิกภาพเสีย เชน หลังโกง ผมหงอก ฟนหลุดรวง ตาฝา

ฟาง หูตึง ผิวหนังเหี่ยวยน กลามเนื้อหยอนยาน บางรายมือเทาสั่น การทรงตัวไมดี ถามีการเจ็บปวย

จะรักษาลําบากกวาวัยอ่ืน แมหายจากโรคแลว ถึงจะบํารุงอยางไร ก็เจริญไดไมเหมือนเดิม 

2. การพัฒนาอารมณ เปนการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสมดุลของอารมณตนเองกับสถานการณ

แวดลอมและกับผูอ่ืน รวมถึงความสามารถในการตระหนัก ยอมรับและแสดงออกทางอารมณของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้เปนความสามารถในการตระหนัก ตอบสนองตออารมณอ่ืนอยาง

เหมาะสม และดวยความเคารพ ซ่ึงการวางแผนการพัฒนาตนเองดานอารมณเปนการพัฒนาเพ่ือ

มุงหวังผล คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสม27 

ดวยเหตุนี้  หลักการพัฒนาทางอารมณ จึงเปนการพัฒนาเพ่ือมุงใหอารมณมีความ

สนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรือวิตกกังวลตอการเรียน หรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี

รับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ มองโลกในแงดีตลอดไป หลักการพัฒนาอารมณ

ความรูสึกของบุคคลเปนการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางใหเปนผูมีสุขภาพจิตดี มีนิสัยใจคอดีนาคบคา

สมาคมและมีวินัยในตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอีก

ดวย กลาวคือ ผูท่ีมีอารมณดีและม่ันคงจะเปนผูท่ีมีสุขภาพดี รางกายเจริญเติบโตสมวัย แข็งแรง มี

ประสิทธิภาพในการทํางานดี สวนบุคคลอารมณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงงายจะมีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหเกิดสิ่งผิดปกติหลายประการ เชน ความดันโลหิตสูง หอบหืด 

กระเพาะลําไสอักเสบ ปวดศีรษะ เปนผื่นคันตามผิวหนัง เปนตน แนวทางในการพัฒนาอารมณมี

ดังตอไปนี้ 

1. ฝกตั้งแตยังอยูในวัยเด็ก เพราะการปลูกฝงตั้งแตเด็กกระทําไดงาย พอแม ผูเลี้ยงดู ผูท่ี

เก่ียวของกับเด็กจึงควรฝกฝนใหเด็กรูจักควบคุมอารมณของตนเองตั้งแตยังเด็ก เพราะจะสามารถทํา

ไดดีเม่ือโตข้ึน 

2. มีสติท่ีจะยับยั้งการแสดงออก รูวาในสถานการณใด ควรท่ีจะเผชิญหนา นิ่งเฉย หรือ

หลีกเลี่ยง 

3. มองสิ่งตาง ๆ ในแงดี ไมมีอคติ ยอมรับสิ่งท่ีมายั่วยุอารมณไดมากข้ึน 

4. เรียนรูประสบการณ การแสดงออกของอารมณตนเองท้ังทางบวกและทางลบ แลว

ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

5. ไมควรมีอารมณกลัว โกรธ หรือนอยใจกับเรื่องเล็กนอย ตระหนักเสมอวาผูใหญไมควรมี

อารมณเสียงายเหมือนเด็ก 

                                           
27จิรประภา อัครบวร, พัฒนาคนบนความยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : เตา (2000), 2554), หนา 50. 
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6. เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรค อยายอทอถอยหรือหลีกเลี่ยง แตพยายามเปลี่ยนอุปสรรค

นั้นใหเปนโอกาส 

7. พึงตระหนักวาการควบคุมอารมณมิใชการเก็บกด แตเปนการเรียนรูและแสดงออกตอ

สถานการณอยางมีเหตุผล ยึดหลักความเปนจริงและความเหมาะสม 

8. พยายามมองโลกในแงดี การพัฒนาอารมณจึงเปนลักษณะของบุคคลท่ีจะรูจักควบคุม

อารมณของตนเองใหเหมาะสมกับเพศ วัย สถานภาพทางสังคม ผูท่ีควบคุมอารมณไดดีมีสวนสําคัญใน

การพัฒนาทักษะทางสังคมของบุคคลนั้นอีกดวย28  

3. การพัฒนาทางความคิด คือ กิจกรรมทางความคิดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไรบางอยาง

และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได การคิดเปนการจัดการขอมูลท่ีสมองไดรับใหอยูใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการแปรขอมูลขาวสารท่ีไดรับสูรูปแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงในขณะใช

ความคิด สมองจะนําเอาขอมูล ความรู ประสบการณท่ีมีอยูมาคิดรวมกันโดยใชเหตุผล ผสมผสานกับ

อารมณและความตองการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีไดวางไวในสิ่งท่ีปรารถนาจะไดรับ29 กลาวอีกนัยหนึ่ง 

การพัฒนาความคิด คือ พฤติกรรมภายในท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานของสมอง ในการรวบรวม

จัดระบบขอมูลและประสบการณตาง ๆ ทําใหเกิดเปนรูปรางหรือมโนภาพท่ีเปนเรื่องราวข้ึนในใจและ

สื่อสารออกมาโดยใชคําพูดหรือแสดงออก30 

หลักการพัฒนาความคิด มีความสําคัญเพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีความตองการท่ีจะรู และเขาใจ

ในสิ่งตาง ๆ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคในการคิดคนหาวิธีการปองกันแกไขปญหาท้ังหลาย ใหตัวเอง

ไดดํารงชีพอยูอยางสุขสบาย  

การพัฒนาความคิดเปนกระบวนการฝกฝนทางความคิด ใหอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสมและ

เปนไปอยางสรางสรรค  ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา ไดออกแบบหลักการคิดในรูปแบบของ “โยนิโส

มนสิการ” อันหมายถึง การทําไวในใจโดยถูกอุบาย โดยถูกทาง ดวยการนึก การนอมนึก การผูกใจ

การใฝใจ การทําไวในใจในสิ่งท่ีไมเท่ียงวาไมเท่ียง ในสิ่งท่ีเปนทุกขวาเปนทุกข ในสิ่งท่ีเปนอนัตตาวา

เปนอนัตตา31  คือ การพิจารณาเรื่องตาง ๆ อยางละเอียดดวยปญญาหรือการคิดแบบละเอียดใหรูวา

                                           
28สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, อางแลว, หนา 174. 
29เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ลายแทงนักคิด, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2548), 

หนา 63. 
30ทิศนา แขมมณีและคณะ, วิทยาการดานการคิด, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เดอะมาสเตอรกรุป 

แมเนจเมนท จํากัด, 2547), หนา 5. 
31ม.มู.อ. 1/15/71. 
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อะไรเปนอะไร อะไรจริง ไมจริง เปนประโยชน ไมเปนประโยชน32 หรือการพิจารณาเพ่ือเขาถึงความ

จริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ33  

 พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นความสําคัญของโยนิโสมนสิการไวหลายแหง อาทิเชน “ภิกษุ

ท้ังหลายเม่ือดวงอาทิตยกําลังจะอุทัย ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการ

สัมปทา (ความถึงพรอมดวยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 

อริยมรรคมีองค 8 ฉันนั้น34 และ โยนิโสมนสิการ เปนไปเพ่ือประโยชนยิ่งใหญ เพ่ือความดํารงม่ันไม

เสื่อมสูญ ไมอันตรายแหงสัทธรรม35 

 นอกจากนี้โยนิโสมนสิการ ยังเปนวิธีอุบายทําใหขจัดความคิดท่ีเปนอกุศล ดั่งพุทธองคตรัส

วา “. . . เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน หรือเปนเหตุให

อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนสิการ. . .”36  เม่ืออกุศลเกิดข้ึนแลว ศรัทธาอาจไม

สามารถขจัดหรือตัดอกุศลได ตองพ่ึงโยนิโสมนสิการของตนเอง และ อุบายคิดท่ีทําใหขจัดความคิดท่ี

เปนอกุศล มี 5 ข้ันสําหรับพิจารณาเม่ือเกิดความคิดท่ีเปนอกุศล เปนลําดับ ดังนี้ (1) ใหนึกใสใจใน

เรื่องท่ีงามเปนกุศล ตรงขามกับอกุศลท่ีเกิดข้ึน (2) ใหนึกถึงโทษของความคิดไมดีหรืออกุศลนําแต

ความทุกขมาให (3) ใหใชวิธีไมคิดถึงไมใสใจ (4) ใหพิจารณาวาอกุศลท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด และ 

(5) ใชวิธีอธิษฐานจิตขมใจระงับความคิดนั้น37 

 วิธีการนําโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ ตามแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ                

(ป.อ.ปยุตฺโต) มี 10 วิธี ไดแก (1) วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุ (2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ (3) 

วิธีคิดแบบสามัญลักษณ (4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ (5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (6) วิธีคิดแบบคุณ

โทษ และทางออก (7) วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม (8) วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม (9) วิธีคิด

แบบเปนอยูในขณะปจจุบัน (10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท38 แตท้ังหมดนี้เม่ือนํามาสรุปแบงเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ  

 

                                           
32ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, 2540), หนา 9. 
33สม สุจีรา, ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น, พิมพครั้งท่ี 20, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, 2550), 

หนา 21. 
34สํ.ม. 19/55/44. 
35องฺ.เอก. 20/124/19. 
36องฺ.เอก. 20/67/12. 
37ม.มู. 12/216-221/226-232. 
38พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หนา 675-708. 
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 1. โยนิโสมนสิการแบบปลุกปญญา คือ มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ เนนขจัดอวิชชา

เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะเปนการสองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางสิ่งสกปรก ใหผลไมจํากัด

กาล นําไปสูโลกุตตรสัมมาทิฏฐ ิ

 2. โยนิโสมนสิการแบบสรางเสริมคุณภาพจิต คือ มุงปลุกเรากุศลธรรมอ่ืน ๆ เนนท่ีการสกัด

หรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดีข้ึนมากดขมทับหรือ

บังฝายชั่วไว ใหผลข้ึนกับกาล เปนเครื่องตระเตรียมเสริมความพรอม และสรางนิสัย นําไปสู โลกีย

สัมมาทิฏฐิ39 

 ประเด็นนี้ชี้ใหเราเห็นวา การพัฒนาความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการเปนการรับรูเพ่ือเปน

ขอมูลสําหรับสติเพ่ือเอาไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงโยนิโสมนสิการจะทําหนาท่ีในการ

ประเมินความสมเหตุสมผล ท่ีจะเกิดข้ึนตามกรอบศีลธรรมหรือจริยธรรมอันดีงามและหลักความจริง

ตาง ๆ ท่ีตนไดศึกษา หรือรับการอบรมสั่งสอนมา    

 4. พัฒนาทางจิตใจ เพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยว

ทางใจ มีความม่ันใจวาชีวิตนี้มีคุณคา มีความสุขหรือมีชีวิตท่ีดีกวาในอนาคต ไดรับความหลุดพนจาก

ทุกขท้ังหลาย มีสภาวะของจิตใจท่ีมีความสดชื่น แจมใส สามารถควบคุมอารมณใหม่ันคงเปนปกติ 

สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนของสังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดดี สามารถเผชิญกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนตาง ๆ ไดเปนอยางดี และปราศจากความขัดแยงหรือความสับสนภายในจิตใจ  

 ฉะนั้น การพัฒนาจิตใจเปนสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะทําใหบุคคลนอกจากจะทํา

ใหตนเองมีความสุขแลว ยังทําใหบุคคลท่ีเราสัมพันธดวยเกิดความสุขตามไปดวย ดั่งขอสรุปของ 

พรรณราย ทรัพยะประภา กลาวไววา “...และในสถานท่ีใดก็ตาม ถามีบุคคลท่ีมีการพัฒนาจิตใจท่ีดี

เปนสวนมาก สถานท่ีนั้นจะมีความสุข บุคคลในสถานท่ีนั้นมีความสุขสบายใจ การปฏิบัติงานก็จะ

ราบรื่น”40 

 การพัฒนาทางจิตใจนั้น เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจใหพรั่งพรอมสมบูรณดวย

คุณสมบัติท้ัง 3 ดาน คือ 

 1. คุณภาพจิต ไดแก การสรางเสริมจิตใจใหดีงามดวยคุณธรรมตาง ๆ เปนจิตใจท่ีสูงประณีต 

ใหมีเมตตา มีความรัก มีความเปนมิตร มีความปรารถนาประโยชนแกผูอ่ืน มีกรุณาอยากชวยเหลือ

ผูอ่ืนใหพนทุกข มีจาคะ มีน้ําใจเผื่อแผ โอบออมอารี มีคารวะ ความเคารพ เห็นความสําคัญของผูอ่ืนมี

ความออนโยน กตัญู ความรูคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืน เปนตน เหลานี้เปนเรื่องของคุณภาพจิต 

                                           
39เรื่องเดียวกัน, หนา 727. 
40พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาประยุกตในชีวิตและในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 44. 
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 2. สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ ความเพียร พยายาม

สูงาน มีขันติความอดทนและทนทาน มีสมาธิจิตใจแนวแน มีสัจจะ มีความจริงจัง เอาจริงเอาจัง มี

อธิษฐาน ความคิดเด็ดเดี่ยวตอความมุงหมาย มีความหนักแนนเขมแข็งม่ันคงในจิตใจท่ีจะทํางานให

ไดผลสมบูรณ โดยเฉพาะงานทางปญญา คือ ความคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจงชัดเจน 

 3. สุขภาพจิต คือ มีจิตท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจท่ีเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง 

สงบ ผองใส พรอมท่ีจะยิ้มแยมได มีปติ ความเอิบอ่ิมใจ มีปราโมทย ความแชมชื่นใจ มี ปสสัทธิ ความ

สงบ ผอนคลาย ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง หดหูเหี่ยวแหงหรือโศกเศราอะไรตาง ๆ เหลานี้ 

เรียกวา สุขภาพจิต41  

 5. พัฒนาทางสติปญญา เพ่ือมุงใหเปนคนมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่อง

ตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนั้น จําเปนจะตองมีการศึกษาเลาเรียนมี

ความสนใจเอาใจใสตอวิชาความรู ท่ีครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และ

นําไปพัฒนาชีวิตท่ีมีคุณคาตอไปภายภาคหนา การพัฒนาสติปญญาเปนเรื่องท่ีจําเปน แมบุคคลจะมี

ระดับสติปญญาอยูในเกณฑดี แตหากขาดความสนใจท่ีจะดึงศักยภาพของสติปญญาออกมาใช ก็เปน

เรื่องท่ีนาเสียดายอยางยิ่ง สวนบุคคลท่ีมีสติปญญาไมดี แตถาพยายามสนใจศึกษาพัฒนาตนเองก็

สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมอยางมีความสุขได ดังนั้น บุคคลจึงควรพยายามสรางเสริมลักษณะนิสัย

ท่ีดีงามเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสติปญญาของตนเอง ดังนี้ 

 1.  ใฝหาความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ 

 2.  มีความกระตือรือรน ตื่นตัวตลอดเวลา อยากรูอยากเห็น สนใจใฝรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

 3.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาคิดกลาทํา จะทําใหบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณมากข้ึน 

 4.  เปนผูท่ีมีสมาธิในการคิดและกระทําในสิ่งตาง ๆ 

 5.  ตัดสินใจดวยเหตุผลไมใชอารมณ 

 6.  ไมทอถอยอะไรงาย ๆ เม่ือทําอะไรไมสําเร็จหรือเกิดความผิดพลาดก็พรอมท่ีจะตั้ง

ตนใหม โดยพิจารณาแกไขความผิดพลาดท่ีเปนมาในอดีต 

 7.  ฝกใหเปนคนท่ีมีความรูสึกไว มีใจจดจอ ผูกพันกับงาน 

 8.  มองการณไกล สามารถคาดเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  

 9.  พยายามท่ีจะคนพบความจริงหรือหาคําตอบในสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ไมหวังพ่ึงพา

บุคคลอ่ืน 

                                           
41พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 

พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2530), หนา 76-77. 
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 10. คิดหาทางแกปญหาไวหลายแนวทาง และเตรียมทางเลือกสําหรับแกปญหาเหลานั้น

ไวใหพรอม 

 11. มีอิสระ รูจักยืดหยุน 

 12. เปนบุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบ 

 13. รูจักคิดไตรตรองหาเหตุและผลของเหตุการณตาง ๆ42  

 อยางไรก็ดี การพัฒนาปญญาท่ีไดผลจะตองพัฒนาปญญาใหเจริญงอกงาม จนกระท่ัง

สามารถนําความรูนั้นมาใชประโยชน และสามารถนําปญญามาประยุกตใชไดอยางทันทวงที ดังท่ี   

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

การพัฒนาปญญาจะตองไดความคิดข้ันสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ 

ถึงจะทําการพัฒนาเจริญงอกงามได และการพัฒนาท่ีไดผล คือ เขาใจความหมาย จับ

ประเด็นจับสาระได มองเห็นจุดของปญหา สื่อสารถายทอดได ตลอดจนนําความรูนั้นมาใช

ประโยชนไดถูกเรื่องทันเวลา ทันการณ43 

 

 จากหลักการพัฒนาดานปญญาท่ีกลาวมาขางตน นับไดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ี

มนุษยควรเรียนรูและพัฒนาปญญา เพ่ือนํามาเปนกระบวนการในการพัฒนาตน โดยจะตองเรียนรูให

ถึงข้ันความคิดข้ันสังเคราะห จนถึงทําใหปญญาท่ีผานการสังเคราะห นํามาใชกับเหตุการณไดอยางทัน

เหตุการณได 

 กลาวโดยสรุป หลักการพัฒนาตน ไดชวยใหเราเห็นแนวทางปฏิบัติตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 5 ประการ คือ (1) การพัฒนากาย คือ การใหความสําคัญกับสุขภาพ ดวยการรูจักบริโภคอาหาร

ตามหลักโภชนาการใหครบถวน พักผอนอยางเพียงพอ และออกกําลังกายเปนประจํา เพ่ือสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ (2) การพัฒนาอารมณ คือ การรูจักควบคุมอารมณตนเอง สามารถสราง

แรงจูงใจไปสูความสําเร็จ รูจักปองกันความขัดแยงระหวางตนเองตอผูอ่ืนไดดี ไมเกิดความเครียด 

ความเศรา ความกังวล เปนตน (3) การพัฒนาความคิด คือกระบวนการพิจารณา กลั่นกรอง ไตรตรอง 

มีความรอบคอบ สมเหตุสมผล และสามารถใชความคิดในเชิงสรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเองและ

ผูอ่ืนไดดี (4) การพัฒนาจิตใจ โดยการมีคุณภาพจิตท่ีมีศีลธรรม สมรรถภาพในดานสติ ความพากเพียร

บากบั่น และ สุขภาพจิตท่ีไมเครียดหรือกังวลตอสิ่งตาง ๆ ท่ีมากระทบจิตใจ และ (5) พัฒนาปญญา คือ 

ความรู ความฉลาดในดานการมองสิ่งตาง ๆ แบบอรรถสัมพันธ สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ ไดดวยเหตุผล 

                                           
42สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, อางแลว, หนา 176. 
43พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพสวย, 2546), หนา 76-77. 
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 2.3.2 กระบวนการพัฒนาเพ่ือการมีสวนรวมกับสังคม 

 1. การพัฒนาดานสังคม หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกซ่ึงบทบาททาง

สังคมไดอยางเหมาะสม ไมรูสึกขัดเขิน รวมถึงความสามารถในการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู อ่ืน 

สามารถสรางเครือขาย ใหความเคารพตอความเชื่อ ความเห็นความคิดเห็นท่ีแตกตาง ไมวาบทบาท

นั้นจะเปนบทบาทของบุตร ผูปกครอง คูสมรส เพ่ือน คนรวมงาน เพ่ือนบาน และสมาชิกของ

ประเทศ44  

 ฉะนั้น กระบวนการพัฒนาทางสังคม เพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีเกียรติ ไดรับการยกยอง 

เคารพนับถือการยอมรับความรูสึกเปนเจาของ และความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม การ

ดํารงชีวิตในสังคม บุคคลตองมีการปรับตัว ใหเขากับสภาพของสังคมและบุคคลอ่ืนจึงจะประสบ

ความสุข การพัฒนาดานสังคมของบุคคลเริ่มพัฒนาตั้งแตวัยทารกไปจนถึงวัยชรา และในแตละวัย ก็

จะมีจุดศูนยกลางของชีวิตทางสังคมแตกตางกันออกไป เชน  

 ในชวงวัยเยาว อาจจะอยูในชวงการดูแลของพอแม การอบรมเลี้ยงดูจึงมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับในยุคปจจุบันนี้ ก็อาจจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีจะทําหนาท่ีในการเลี้ยงดู ในชวง

วัยรุนก็อาจจะมีสังคมคือเพ่ือนรวมรุน ชวงวัยผูใหญตอนตนก็อาจจะมีคูรักสําหรับการปฏิสัมพันธทาง

สังคม เปนตน ทารกในชวงขวบแรกเปนเวลาของการพัฒนาความรูสึกไววางใจหรือไมไววางใจบุคคล

อ่ืน นับวาเปนชวงเวลาวิกฤต (Critical Period) หากตองการใหทารกมีความไววางใจบุคคลรอบขาง ก็

ควรเลี้ยงดูดวยความรัก ความเอาใจใสดวยความสมํ่าเสมอและตอบสนองความตองการทางรางกาย

และจิตใจอยางเหมาะสม ดังท่ี ฟรอยด (Freud) กลาววา “เด็กจะตองไดรับการเลี้ยงดูอยางดีเพ่ือให

ไดรับการตอบสนองความตองการ เนื่องจากถาในชวงชีวิตตอนตนไดรับการเลี้ยงดูไมดีพอ เม่ือโตข้ึน

เด็กจะมีปญหาทางการปรับตัวและมีบุคลิกภาพท่ีไมเหมาะสมเม่ือเปนผูใหญ”45 ในประเด็นนี้ อิริกสัน 

(Erikson) ไดตระหนักเชนเดียวกัน เพราะเขามองวา “เด็กท่ีไดรับความสุขความพอใจจากการดูแล

อยางใกลชดิของแมตั้งแตแรกเกิด เด็กจะเกิดความรูสึกรักใครไววางใจในแมและเม่ือโตข้ึนจะแผขยาย

ความรูสึกรักใครไววางใจไปยังผูอ่ืน และสภาพแวดลอมท่ีแปลกใหมซ่ึงจะทําใหเด็กสามารถปรับตัวไดดี

ในเวลาตอมา”46   

 เม่ือผานวัยทารกไปแลว บุคคลก็จะขยายความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนออกไปเรื่อย ๆ 

ซ่ึงจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงใด จะข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน 

การไดรับความรักความอบอุนจากผูเลี้ยงดู การเขาใจและใหการยอมรับบุคคลตามสภาพท่ีเขาเปน 

                                           
44จิรประภา อัครบวร, พัฒนาคนบนความยั่งยืน, อางแลว, หนา 46-47. 
45Freud, S., An Outline of Psychoanalysis, (New York : Norton, 1949), p. 43.  
46Erickson, E.H., Identity: Youth and crisis, (New York : W. Norton), p. 96. 
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ความคงท่ีสมํ่าเสมอในการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตบุคคลยังอยูในวัยทารก ปจจัยเหลานี้จะเก้ือหนุนใหบุคคล

พอใจตนเอง มีพฤติกรรมเหมาะสม มีความสามารถในการติดตอกับผู อ่ืน พรอมท่ีจะสราง

ความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน ดังท่ี สนธยา พลศรี กลาววา “ประสบการณเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

พัฒนาทักษะทางสังคม”47  

 2. พัฒนาทางวินัย เพ่ือมุงใหเปนคนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถเคารพและ

ปฏิบัติตอภาระหนาท่ีตาง ๆ ท่ีมีอยูใหอยูในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑท่ีไดกําหนดข้ึน ไม

ประพฤติตนออกนอกลูนอกทางการมีวินัยท่ีดีนั้น 

 การพัฒนาทางวินัย ก็คือ การมีระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ ท่ีบัญญัติหรือกําหนด

วางข้ึนไว เปนทํานองกฎหมายสําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหนึ่ง ๆ โดย

สอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะหรือชุมชนนั้น ๆ โดยเฉพาะผูกระทําผิดระเบียบวินัย ก็อาจจะ

มีความผิดตามอาญาของหมูหรือกลุมของสังคมนั้น ๆ ดั่งท่ี พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาว

เอาไวอยางนาสนใจวา  

 การมีวินัย คือ การจัดระเบียบชีวิตและระเบียบการอยูรวมกับผูอ่ืนใหเรียบรอย ซ่ึง

ความมีวินัยนั้น มีความมุงหมายเพ่ือใหชีวิตนี้มีโอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเองไดเต็มท่ี พรอมท่ีจะ

ใชประโยชนจากสิ่งท้ังหลายไดเต็มท่ี เม่ือจัดระเบียบชีวิตและสังคมใหดีแลว จะเปนการ

เอ้ือโอกาสในการท่ีจะพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคมตอไปได48 

 

 หลักของการเสริมสรางวินัยซ่ึงเปนกระบวนการบังคับและควบคุมตนใหอยูในระเบียบแบบ

แผน สามารถกระทําไดดังนี้ 

1)  การเสริมสรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน คือ ใชธรรมชาติของมนุษยมา

เปนเครื่องชวยทํา ใหเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย หรือสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงความ

เคยชินเกิดจากความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษยนั่นเอง 

2)   การนําวัฒนธรรมเขามาชวยในการเสริมสรางวินัยเพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหนึ่ง

ท่ีสรางวินัยเปนแบบพฤติกรรมเคยชิน เชน พอแมพาเด็กไปในสถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวน

มาก พอแมไปเขาแถวรอคิวเด็กก็ไปเขาแถวดวย พอเด็กมีประสบการณครั้งแรกก็เขาแถวตอไป ครั้งท่ี 

2 เด็กก็เขาแถวตอไป ครั้งท่ี 3 ก็เขาแถว จากนั้นเด็กก็เขาแถวรอคิวเองโดยไมตองตั้งใจฝกวัฒนธรรม

เขาแถวก็มีมาเองจากการถายทอดตามความเคยชิน 

                                           
47สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, อางแลว, หนา 175. 
48พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 88. 
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3) การเสริมสรางวินัยดวยระบบความสัมพันธขององครวม การฝกวินัยจะไดผลดีตองอาศัย

ระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาบูรณาการกันดวย หมายความวา ในการฝกฝน

พัฒนามนุษยหรือการศึกษานั้นจะตองใหองคประกอบ 3 สวน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดาน

สติปญญาประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณฉะนั้นเม่ือฝกวินัยจึงตองดูท้ัง 3 ดานดังนี้ คือ 

1. ดานพฤติกรรม เม่ือมีพฤติกรรมท่ีดีดวยความเคยชินดีแลว 

2. ดานจิตใจ เม่ือเกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขในการทําพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมก็

จะม่ันคงยิ่งข้ึน 

3. ดานปญญา ถาเด็กมีความรูความเขาใจเหตุผลมองเห็นคุณคา มองเห็นประโยชนของ

การกระทําหรือพฤติกรรมนั้น ความรูความเขาใจนั้นก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจ ทํา ใหเกิด

ความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งข้ึนไปอีก 

4) การเสริมสรางวินัยโดยใชปจจัยอ่ืน ๆ มาชวยเสริมความเปนกัลยาณมิตรเปนตัวเสริมใน

การสรางวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชินไดโดยทําหนาท่ีหนุนองคประกอบท้ัง 3 ดาน คือ 

1. เปนตนแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 

2.  มีความรักทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมท้ังศรัทธาและความสุข 

(จิตใจ) 

3. กัลยาณมิตรรูเหตุรูผล สามารถบอกไดวาทําอยางนั้นแลวมีผลอยางไร ทําใหเด็ก

เขาใจเหตุผลและเห็นคุณคาในสิ่งท่ีทํา (ปญญา) 

5) การเสริมสรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ คือ การตั้งเปนอุดมคติในจิตใจทํา ให

ใจมีความฝกใฝมุงม่ัน 

6) การเสริมสรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ คือ การสรางวินัยโดยใชกฎหมายหรือ

กฎเกณฑบังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สามารถนําไปใชเสริมสรางวินัยไดแตเปนวิธีท่ีไมดีคือไม

สอดคลองกับความจริงของกฎธรรมชาติมนุษย การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยให

ไดผลโดยตองไมใหอยูแคเปนการใชอํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิด

ความรูสึกสํานึกวาเปนการฝกโดยทํา ใหเด็กเขาใจมองเห็นเหตุผล และประโยชนของการปฏิบัติตาม

กฎขอบังคับนั้น ๆ ความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการฝกนี้จะทําใหเกิดมีความพึงพอใจหรือความ

เต็มใจข้ึนมาในระดับหนึ่งท่ีจะทําตาม และก็ทําใหไดผลซ่ึงก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาท่ีแทจริง 

โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ พฤติกรรมจิตใจและปญญาเขามาประสานกัน49 

                                           
49พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), วินัยเรื่องใหญกวาท่ีคิด, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย

จํากัด, 2538), หนา 4-9. 
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ประเด็นท่ีผูวิจัยมองวาจําเปนตองอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ก็คือ เครื่องมือใดท่ีสามารถ

นํามาเปนหลักการปฏิบัติพ้ืนฐานหรือทางเลือก (Alternative) ในการนํามาเปนบรรทัดฐาน หรือ

กฎเกณฑทางสังคมใหไดปฏิบัติเพ่ือความอยูรวมกันอยางสงบ คําตอบก็คือ “ศีล 5” ซ่ึงจัดเปน

หลักการสําคัญในการนํามาพัฒนาทางวินัย เพ่ือการอยูรวมกันอยางปกติสุขของมนุษยในเชิงปจเจก 

และปองกันไมใหมนุษยในเชิงปจเจกไปเบียดเบียนและทํารายคนอ่ืน ๆ หรือสัตวอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 1. การมีความเคารพในชีวิตของผูอ่ืน จากขอปฏิบัติเก่ียวกับ “การงดเวนจากการทําสัตวมี

ชีวิตใหตกลวงไป” มนุษยทุกคนมีความจริงอยูประการหนึ่งเก่ียวกับชีวิตท่ีทุกคนตางก็ทราบดีวา 

มนุษยทุกคนตางก็รักชีวิต กลัวความตาย และตองการมีความสุข ปลอดภัยจากอันตราย ความจริง

ดังกลาวเปนเหตุผลท่ีทําใหมนุษยคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ไมใหมนุษยไปเบียดเบียนหรือทําลายชีวิต

ของสัตวอ่ืนอีกดวย ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสในประเด็นนี้วา  

เราตองการมีชีวิต ไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข ใครก็ตาม

ท่ีมาทําลายชีวิตเราผูตองการมีชีวิตไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข 

การกระทําของเขานั้น ยอมไมเปนท่ีรักท่ีพอใจของเราเลย อนึ่ง แมเราเองจะทําลายชีวิต

บุคคลอ่ืน ผูตองการมีชีวิตไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกขการ

กระทําของเรานั้น ยอมไมเปนท่ีรักท่ีพอใจของเขาเลย50  

 

 การเคารพและการเปนผูตระหนักรูในตนเองทําใหเขาใจตรงกันวาหลักพุทธศาสนาสอนให

มนุษยปฏิบัติตอกันดวยความรัก ความสงสาร และความเมตตา อันเปนเหตุใหชีวิตของมนุษยมีความ

ปลอดภัยและเปนการปองกันภัยอันจะนําไปสูความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ อยางไมมีวันจบสิ้น ดังท่ี

พระพุทธเจาตรัสวา “เวรท้ังหลายในโลกนี้ ยอมไมสงบระงับดวยเวร แตเวรท้ังหลายยอมสงบระงับ

ดวยการไมจองเวร”51 การท่ีบุคคลขาดการปฏิบัติในหลักการดังกลาวนั้น นอกจากจะทําใหเกิดความ

รุนแรงท่ีจองผลาญ เบียดเบียนกันแลว ยังทําใหมนุษยจองจะใชความรุนแรง มีการฆา ประหัตประหาร

กัน เปนเหตุปจจัยใหมนุษยจองทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพราะเหตุผลวาเพ่ือความอยูรอดของตนเอง

เทานั้น ดังนั้น มาตรฐานของหลักการขอนี้ จึงมุงสอนใหมนุษยตระหนักรูใหตนเองมีความเคารพใน

สิทธิของชีวิตผูอ่ืนและไมใชแคเพียงมนุษยเทานั้น ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดวย 

2. การมีความเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน จากขอปฏิบัติเก่ียวกับ “การงดเวนจากการถือ 

เอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให” ซ่ึงเปนการมุงเนนในการยับยั้งสกัดก้ันความวุนวายเก่ียวกับการละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินของผูอ่ืนไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยไมไดรับการยินยอมพรอมใจจาก

                                           
50สํ.ม. 19/145/12. 
51ขุ.ธ.อ. 1/45. 
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เจาของกรรมสิทธิ์ หลักการขอนี้ จึงมุงเนนการเคารพถึงทรัพยสินในการครอบครองของผูอ่ืน หรือใน

การเขาไปฉกฉวยครอบครองถือเอาเปนกรรมสิทธิ์เปนของตน 

3. การเคารพในสิทธิคูครอง ไมละเมิดทางเพศกับคนท่ีไมใชคูครองของตนเอง จากขอ

ปฏิบัติเก่ียวกับ “การงดเวนจากการประพฤติอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย” ซ่ึงมนุษยทุกคนตองเขาใจ

และพอเพียงกับการมีเพศสัมพันธท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหมนุษยมีความสังวรหรือสํารวมระมัดระวังเรื่อง

เพศสัมพันธ และจัดเปนมาตรการในการชวยปองกัน ปญหาทางเพศและสรางความสงบสุขใหแกสังคม 

เชน การส่ําสอนทางเพศ การขมขืน กระทําชําเรา การกระทําอนาจาร เปนตน 

4. การมีความเคารพสิทธิในการสื่อขาวสารตาง ๆ ไมโกหก จากขอปฏิบัติเก่ียวกับ “การงด

เวนจากการพูดเท็จ” เนื่องจากตระหนักถึงการเคารพและการใสใจตอความทุกข ท่ีจะพึงมีแกบุคคล

อ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความยั้งคิดและเปนการสรางความไมพอใจแกผูรับฟง ดังท่ีพระพุทธเจา

ตรัสวา “บคุคลไมควรวิพากษวิจารณโดยขาดความเคารพและกลาวถอยคําท่ีเปนการลบหลู”52 ดังนั้น 

หลักการขอนี้ จึงเปนมาตรการในการสรางความเชื่อม่ันและความไวเนื้อเชื่อใจกันและใชการสื่อสารท่ี

เปนขอเท็จจริงตรงไปตรงมา 

5. การมีความเคารพในคุณคาและตระหนักถึงคุณคาของตนเอง ไมเบียดเบียนหรือทําลาย

ชีวิตของตนเอง จากขอปฏิบัติ เก่ียวกับ “การงดเวนจากการดื่มสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ

ประมาท” ท้ังนี้มนุษยตองตระหนักถึงผลเสียจากการเขาไปของแวะกับการดื่มสุราและเมรัย หรือ

แมแตสิ่งเสพติดท้ังหลายตาง ๆ ท่ีเปนเหตุใหประมาทและขาดสติ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ําวา 

“อบายมุขเปนเหตุใหเสียทรัพย เกิดโรค เสียชื่อเสียง ไมรูจักอายและบั่นทอนกําลังสติปญญาของตน 

และนอกจากนั้นยังเปนท่ีมาของการทะเลาะวิวาทอีกดวย”53 ดังนั้น หลักการขอนี้เพ่ือเปนการ

หลีกเลี่ยงความขัดแยงและการกระทําผิดในมิติอ่ืน ๆ หรือถาจะกลาวชี้ชัดลงไป คือ การดื่มสุราและ

เมรัย ยาเสพติดตาง ๆ ใหโทษกับตนเองและผูอ่ืนนั่นเอง 

การพัฒนาทางวินัยเปนการดําเนินชีวิตท่ีมีระเบียบ และการอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมแบบ

เรียบรอยดีเปนเหมือนการเตรียมพรอมพ้ืนท่ีหรือจัดพ้ืนท่ีใหเรียบรอย เปนสภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

พัฒนาของบุคคล ความมีระเบียบวินัย มีศีล มีวินัยในตนเองและในการอยูรวมกับผูอ่ืน มุงหมายให

ชีวิตบุคคลมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเองไดเต็มท่ี พรอมท่ีจะใชประโยชนจากสิ่งท้ังหลายไดเต็มท่ี ถาชีวิต

ไมมีระเบียบวินัย สังคมอยูกันไมเรียบรอย ไมมีระเบียบวินัย วุนวายสับสน ก็ไมมีโอกาสท่ีจะใช

ประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลว เอาสิ่งเหลานั้นมาใชพัฒนาตนเองไมได หรือไมสะดวกท่ีจะเอามาใช

ประโยชน การมีระเบียบวินัยท่ีจะตองสรางใหเกิดข้ึนในตน ก็เพ่ือเอ้ือโอกาสในการท่ีจะพัฒนา เชน วา 

                                           
52องฺ.ปฺจก. 22/152/250. 
53ที.ปา. 11/248/202.     
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เม่ือเราพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีระเบียบวินัย นอนเปนเวลา ตื่นเปนเวลา กินเปนเวลา ทําอะไรเปน

เวลา ก็มีเวลาท่ีจะทําอะไรไดมาก ชองโอกาสในชีวิตเกิดข้ึนจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให

เรียบรอยมีลําดับ มีท่ีกําหนด อีกดานหนึ่งคือ เม่ืออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ถามัวไปทะเลาะเบาะแวง

กับคนนั้นคนนี้ ก็จะเปนอุปสรรคไปหมด แมจะไปใชหองสมุด หรือไปทําอะไรก็ไมได เพราะ

หวาดระแวงกลัววา คนอ่ืนท่ีทะเลาะเบาะแวงดวยนั้นจะมาลอบตีศีรษะ เปนตน ดวยเหตุนี้จึง

จําเปนตองมีการพัฒนาทางวินัยในการอยูรวมกันกับสังคม 

 กลาวโดยสรุป แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นตองประกอบไปดวย 2 หลักใหญ ๆ คือ 

(1) กระบวนการพัฒนาตนเอง คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึนท้ังในดานความดีและความ

เกง ความดีและความเกงตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน เพราะคนดีถาไมเกง แมจะไมทําความชั่ว แตสราง

ความเจริญใหแกตนเองไมได สวนคนเกงท่ีไมดีก็อาจทําความชั่วไดมาก ซ่ึงกระบวนการพัฒนาตนเอง 

ประกอบไปดวย พัฒนาทางกาย พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ และพัฒนา

ทางสติปญญา และ (2) กระบวนการพัฒนาเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม ประกอบไปดวย พัฒนาทาง

สังคม และพัฒนาทางวินัย 

 

2.4 ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะถาหากมนุษยขาดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ก็จะตองตกเปนทาสแหงวัตถุนิยม ตกอยูในภาวะวิกฤติอยางหนักหนวง ดังนั้น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตถือวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจาก

จะเปนการสะทอนนัยของความสุขสบายตามความตองการท่ีมนุษยมุงหวังแลว ยังนับวาเปน

องคประกอบสําคัญท่ีทําใหมนุษยดําเนินชีวิต หรือ ประกอบกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและดํารง

อยูรวมกันกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี กลาว คือ เม่ือคนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมก็ยอมเปนสังคมท่ี

ดีไปดวย ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคุณภาพสังคมก็มีสวนเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวย ดังนั้นจึงตอง

ดําเนินการควบคูกันไป การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนววิถีพุทธนั้น ครอบคลุมท้ังดานเหตุและผล

เหมือนอยางบทนิยามของคําวา “คุณภาพชีวิต” โดยท่ัวไป ซ่ึงหากจะประมวลความหมายใหสั้นท่ีสุด

นิยามคําวา “คุณภาพชีวิต” ตามนัยพุทธศาสนาก็คือ “ชีวิตท่ีมีธรรม” นั่นเอง 

ฉะนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีมีคุณคาสําคัญตอบุคคลและสังคม เนื่องจากวา 

คุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีสามารถกําหนด การสรางเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใหระดับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึง

จะชวยใหบุคคลมีความสําคัญในการดํารงชีวิตท่ีดี เกิดความกระตือรือรนคิดท่ีจะปรับปรุงตนเองสังคม

และสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนเสมอ รูจักใชสติปญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนํามาแกปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและสังคมได ซ่ึงประเด็นนี้ 
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เม่ือศึกษาถึงประโยชนและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คําตอบท่ีพบในเบื้องตน

มี 2 ระดับใหญ ๆ ดังนี ้

2.4.1 ประโยชนและความสําคัญตอระดับปจเจกบุคคล  

  1.  ทําใหชีวิตมีความผาสุก บุคคลเม่ือมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอมสามารถนําพา

ชีวิตประสบกับความผาสุก เม่ือกลาวถึงความผาสุก เราจะพบวา “คุณภาพชีวิตมักจะถูกนํามาใช

รวมกับการพัฒนาชีวิต ซ่ึงสามารถพบไดในนิยามและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตเสมอ

มา”54 ความสําคัญดังกลาว สอดคลองเปนแนวเดียวกันกับ โอลิเวอร (Oliver) ท่ีมองวา “คุณภาพชีวิต

มีบทบาทสําคัญในแงความผาสุกของมนุษย ซ่ึงคุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีเก่ียวกับสวัสดิการมนุษยและ

ความสุข”55  

  2. ทําใหบุคคลมีชีวิตอยูอยางม่ันใจ เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอมสามารถท่ีจะ

ทําใหชีวิตของตนดําเนินชีวิตอยางดีท่ีสุด ไดประโยชนและมีคุณคามากท่ีสุด ใหสมกับการท่ีไดเกิดมา

เปนมนุษย ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “การไดเฉพาะความเปนมนุษยยาก ความเปนอยูของสัตว

ท้ังหลายยาก”56  ดวยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตใหบรรลุ

ประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการใชชีวิต 

  3. ทําใหมีสุขภาพและความปลอดภัยสวนบุคคล กลาวคือ บุคคลท่ีมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดี ยอมจะทําใหไดรับความปลอดภัยจากความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ หลีกเลี่ยง

จากการประสบอุบัติเหตุ รวมท้ังอันตรายอ่ืน ๆ หลีกเลี่ยงจากปญหาเก่ียวกับการติดสุรา ยาเสพติด 

หรือปญหาท่ีเก่ียวของกับความตาย บุคคลท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีแลวยอมสามารถรักษาและ

แกปญหาดังกลาวได อาจจะสรุปไดวา “หลักประกันคุณภาพชีวิตคือหลักประกันสุขภาพของบุคคล” 

  4. ชีวิตมีความเจริญกาวหนา การงานอาชีพม่ันคง เพราะไดประกอบอาชีพตาม

ความถนัดของตน มีความเจริญกาวหนา ไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน เปนคนเกง และเปนคนดีใน

องคกร หนวยงาน จะมีความภาคภูมิใจ และมีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของตน ซ่ึงจะเห็นไดวา การ

ทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย เพราะการทํางานก็คือ การทําใหมีรายไดและเม่ือมีรายไดก็สามารถ

นําไปซ้ือปจจัย 4 ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต นอกจากนี้การทํางานยังเปนตัวกําหนดฐานะและ

หนาท่ีทางสังคมทําใหเกิดคุณคาทางชีวิตของคน ดังจะเห็นไดจาก กองสวัสดิการแรงงาน ไดมองเห็น

                                           
54ศิรินันท กิติตสุขสถิติ และคณะ, คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา

เพรส จํากัด, 2555), หนา 26. 
55Oliver, J.P.J. et al, Quality of life and Mental Health Service, (London: Routlege, 

1996), p. 20. 
56ขุ.ธ. 25/24/39. 
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ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต วา “คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนตนทุนทางสังคมท่ีมี

คุณคา และในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและ

ตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตจึงเปนสภาวะท่ีทําใหเกิดความสุขท้ังทางรางกายและ

จิตใจ มีความรูสึกม่ันคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุข

ภาวะทางสังคม”57 ประเด็นนี้สอดรับกับ ทิพวรรณ ศิริคูณ ท่ีกลาวถึงคุณภาพชีวิตมีผลตอการทํางาน

มาก กลาวคือ “ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตองาน และทําใหเกิด

ความรูสึกท่ีดีตอองคกร นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนา

ตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ 

และสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการท่ีดี ท้ังคุณภาพและปริมาณ”58 ฉะนั้นการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(Quality of life) เปนเรื่องท่ีตองคํานึงถึงอยางมากในการพัฒนาคนและพัฒนาองคการในทุกระดับ 

 2.4.2 ประโยชนและความสําคัญตอสังคม 

  1. ชวยยกระดับสังคมและสามารถลดปญหาตาง ๆ ในสังคมได เพราะบุคคลแตละ

คนและแตละครอบครัว มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังในดานการศึกษา การมีแนวความคิดและเจตคติ

ท่ีดี การรูจักบริหารตนเอง การมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลอ่ืน การมีอาชีพ มีรายได มีคุณธรรมและ

ศีลธรรม เปนตน ซ่ึงทุกคนในสังคมสามารถปฏิบัติไดเชนนี้ก็เทากับวา สามารถชวยยกระดับใหสังคม 

ใหมีคุณคามีความเจริญงอกงามพัฒนาไปสูสังคมอุดมคติ ปญหาตาง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได 

เชน ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ปญหามลภาวะเปนพิษ 

ฯลฯ  ดังท่ี วิภาพร มาพบสุข ไดกลาวถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตท่ีมีตอสังคมวา “คุณภาพชีวิต

เปนสิ่งท่ีมีคาและสําคัญตอสังคมและประเทศชาติ เพราะเปนเปาหมายท่ีจะทําใหบุคคลไดพัฒนา

ตนเองใหดีข้ึน และเปนเกณฑท่ีนํามาใชประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองและบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ยัง

เปนเครื่องบงชี้ถึงความเจริญของประเทศชาติอีกดวย”59  การท่ีชีวิตไดรับการพัฒนาไปสูเปาหมายใน

การดําเนินชีวิตใหดีข้ึนในทุก ๆ ดาน จะทําใหชวยลดระดับปญหาสังคมลงได ดังท่ี นิศารัตน ศิลปะเดช 

ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา “บุคคลยอมจะมีความสามารถในการปรับปรุงท้ังตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดคุณคาหรือประโยชนสูงสุด ปญหาตาง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได ไมวาจะ

เปนปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

                                           
57กองสวัสดิการแรงงาน, “คุณภาพชีวิตการทํางาน”, ใน อนุสารแรงงาน, 11(4) : 18. 
58ทิพวรรณ ศิริคูณ, “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณีบริษัทบริหาร

สินทรัพยสถาบันการเงิน”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2542, 

หนา 18. 
59วิภาพร มาพบสุข, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 2550), หนา 25. 
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ธรรมชาติ”60 จะเห็นไดวา ประเทศตาง ๆ จึงมีความพยายามอยางเต็มท่ีในการท่ีจะกําหนดนโยบาย 

(Policy) ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและได

มาตรฐานตามท่ีสังคมตองการ ท้ังนี้เพ่ือชวยใหประชาชนมีความกินดี อยูดี ในทุกระดับพ้ืนท่ีนั่นเอง 

 2. ทําใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันดวยความสมานฉันท ชวยลดปญหาความขัดแยงในสังคม 

การท่ีจะนํามนุษยชาติรอดพนจากกับดักของความขัดแยง ซ่ึงจะนําไปสูความรุนแรงในมิติตาง ๆ นั้น มี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคคลใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงหากจะวิเคราะหแลว 

ผูวิจัยมองวา หากมนุษยทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็จะทําใหชวยลดความขัดแยง เชน ลด

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในสังคมไทยลง เปนตน ดังท่ี แมรี่ ปารคเกอร (Mary Parker Follet) 

ไดชี้ใหเห็นวา “ความสัมพันธของมนุษยในสังคมนั้น ยอมมีท้ังความปรองดอง ความขัดแยง หรือ

แบงแยก แตสิ่งตาง ๆ เหลานี้ หากมีการจัดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานความเปนอยู มีรายไดมาเลี้ยง

ครอบครัว สุข อนามัยดี และอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี สังคมใดหรือชุมชนใดท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สังคมนั้น ชุมชนนั้น ก็จะประสบผลสําเร็จในการดํารงชีพอยู คนในชุมชนนั้นก็จะอยูอยางปกติสุข 

ประชาชนมีความสุขท้ังใจและกาย มีอาชีพการทํางานอยางม่ันคง และมีรายไดในการเลี้ยงดูครอบครัว

อยางปกติสุข”61  

 กลาวโดยสรุป ประโยชนและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลวนแตเปนแนวคิด

เพ่ือประโยชนแกมนุษย เพราะจะทําใหมนุษยมีมาตรฐานและหลักการในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะเปนผล

ใหมนุษยไดรับประโยชนอันประกอบไปดวย (1) ประโยชนตอบุคคล คือ ทําใหชีวิตมีความผาสุก ทําให

บุคคลมีชีวิตอยูอยางม่ันใจ ทําใหมีสุขภาพและความปลอดภัยสวนบุคคล ชีวิตมีความเจริญกาวหนา 

การงานอาชีพม่ันคง และ (2) ประโยชนตอสังคม คือ ชวยยกระดับสังคมนั้น ๆ และสามารถลดปญหา

ตาง ๆ ทําใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันดวยความสมานฉันท ชวยลดปญหาความขัดแยงในสังคมลงได 

 

2.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

สุทธิพร บุญสง ไดใหความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา วา 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ลักษณะชีวิตของมนุษยท่ีมีสุขภาพดีและ

สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีการดํารงชีวิตท่ีพอเพียง เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 

อนุเคราะห และเก้ือกูลกัน อันเนื่องมาจากการเรียนรูและการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนอยาง

                                           
60นิศารัตน ศิลปะเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐการพิมพ, 

2539), หนา 66. 
61Mary Parker Follette, Dynamic Administration : The Collector Papers of Mary Parker 

Follett, (New York : Hippocrene Books, 1977), p. 281. 



46 
 

 

 

ถูกตอง เหมาะสม และทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางมีความสุขท่ีแทจริง”62 ซ่ึงการดําเนินชีวิตของมนุษย

ทุกคน ตางดําเนินชีวิตเปนไปตามกฎแหงธรรมชาติ เปนไปตามกลไกของสภาพแวดลอมตามวิถีทาง

ของระบบนิเวศนธรรมชาติอยางคอยเปนคอยไป โดยเรียนรูจากกาลเวลา ประสบการณ และ

ปรากฏการณ เสนทางของธรรมชาติ คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป วนเวียนอยูเชนนี้ อยูท่ีวาจะทําอยางไร

ใหชีวิตแตละคนดําเนินอยูอยางมีความสุข สําเร็จประโยชนปจจุบัน ประโยชนอนาคต และประโยชน

อยางสูงสุดได ดังนั้นการดําเนินชีวิตในโลกปจจุบัน ตองมีหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดํารงอยูของ

ชีวิต และมีกรอบขอบเขตท่ีชัดเจนบนพ้ืนฐาน ของการดําเนินชีวิต ตามหลักพุทธธรรม เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตใหสําเร็จประโยชนดังกลาว มีรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 2.5.1 ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาตองใหมนุษยเขาใจชีวิตตามความเปนจริง และพัฒนาชีวิตใหสมบูรณโดยมี

ความหลุดพนจากความทุกขเปนเปาหมายสูงสุด ดังนั้น การเรียนรูชีวิตจะทําใหมนุษยไดแนวทาง

ปองกัน  แกไขความเสื่อมแหงชีวิต และพัฒนาชีวิตใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือใหผูศึกษาไดเรียนรูความจริง

เก่ียวกับมนุษยมากข้ึนยิ่งข้ึน ชีวิตในแนวคิดของพระพุทธศาสนา จะโยงอยูกับความคิด เรื่องวิญญาณ 

นั่นคือ สิ่งท่ีจะเรียกวา มีชีวิตนั้น จะตองเปนสิ่งท่ีมีวิญญาณ ไมใชแคกระบวนการเจริญเติบโตและแพร

พันธุไดอยางพืชเทานั้น ดังนั้น ชีวิตในแนวคิดพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงสัตวท้ังหลายในภพตาง ๆ แต

ในท่ีนี้จะขอยกมนุษยเปนตัวอยางในการอธิบายเรื่องชีวิต หรือสัตวในคําสอนทางพระพุทธศาสนา  

 เม่ือถามวา มนุษย หรือ ชีวิต คือ อะไร พระพุทธศาสนา จะตอบวา คือ ขันธ 5 เพราะ

มนุษยเปนสิ่งท่ีรวมข้ึนจากการประชุมกัน ขององคประกอบท่ีเรียกวา “ขันธ 5” กลาวอีกอยางหนึ่ง สิ่ง

ท่ีเรียกวา “ชีวิต” สามารถลดทอนลงเปนขันธ 5 ได มนุษยจึงเปนรูปแบบหนึ่งของขันธ 5 ดังนั้น

องคประกอบของมนุษยก็คือ ขันธ 5 หรือกลาวโดยยอก็คือ รูป กับ นาม หรือ กายกับจิต และระหวาง

กายกับจิตใจนี้ จิตสําคัญกวารางกาย เพราะจิตเปนตัวควบคุมพฤติกรรมทุกอยางของรางกายท่ีแสดง

ออกมา หรือเปนเครื่องมือบังคับบัญชาใหรางกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถตาง ๆ เชน ยืน เดิน นั่ง นอน 

เปนตน63 

  ทัศนะท่ีถือวา ชีวิตเปนผลมาจากการมีสวนตาง ๆ มาประกอบกันเขา และแตละสวนก็มี

สวนประกอบยอยของตนอีกมากมายนั้น สะทอนแนวคิดสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับโลกและ

ชีวิตวา สิ่งท้ังหลายท่ีเราบัญญัติเรียกวา คน สัตว สิ่งของตาง ๆ ท้ังหลายนั้น ไมไดมีอยู เปนอยู โดยตัว

                                           
62สุทธิพร บุญสง, คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพ้ิลเอ็ดดูเคช่ัน 

จํากัด, 2549), หนา 3. 
63วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, การศึกษาตามแนวพุทธ เลม 2, (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.), หนา 548. 
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ของมันเอง แต มีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตาง ๆ มาประกอบกันเขา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีอยู

เปนอยู โดยอิงอาศัยสิ่งอ่ืน ไมใชดวยตัวของมันเอง ขอนี้แปลตอไปไดวา สิ่งท้ังหลายนั้น เปนท้ังผลท่ี

เกิดมาจากสิ่งอ่ืน และในขณะเดียวกันตัวมันเองก็เปนเหตุปจจัยของสิ่งอ่ืนดวย เพราะมีสภาพเชนนี้เอง 

สิ่งท้ังหลาย ไมวาจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ ลวนไมมีตัวตนของมันอยางเปนอิสระ นี่เปนสัจธรรม

หรือเปนกฎสากลท่ีเปนจริงกับทุกสิ่งในโลกนี้ 

 รางกายมนุษยนั้น ประกอบไปดวย ธาตุหลัก ๆ 4 ชนิด คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลมและธาตุ

ไฟ ธาตุเหลานี้เปนองคประกอบในสวนท่ีเปนโครงสรางหลักของรางกายมนุษย เปนโครงสรางท่ี

สามารถจับตองได หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา มหาภูตรูป สวนจิตหรือใจนั้น เปนองคประกอบของ

รางกายใหมีความรูสึกนึกคิด เรียกวา “นาม” คือ การรับรูในสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนประสาทท้ัง 5 มี 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในสวนประสาทท้ัง 5 ประการนี้เปนสื่อท่ีนําการรับรูไปสูจิตใจดังกลาว ซ่ึงใน

สวนนี้ เรียกวา อุปาทายรูป หรือ ท่ีอาศัยมหาภูตรูปอยู จึงทําใหเปนชีวิตตามหลักพุทธศาสนาได64  

 เรื่ององคประกอบของมนุษยท่ีมักถูกนํามาอธิบายมากท่ีสุด ไดแก ขันธ 5 การจําแนก

องคประกอบของชีวิตออกเปนขันธ 5 นี้ เพ่ือตองการใหเห็นถึงความจริงของชีวิตและธรรมชาติของ

องคประกอบแตละขอวาเปนอยางไร มีหนาท่ีอยางไร โดยมีรายละเอียดในแตละขอดังตอไปนี้ 

 (1) รูป คือ สวนประกอบของชีวิตฝายรูปธรรมท้ังหมด ไดแก รางกายและพฤติกรรม

ท้ังหมดของรางกาย หรือ สสารและพลังงานฝายวัตถุพรอมท้ังคุณสมบัติและพฤติกรรมตาง ๆ ของ

สสารพลังงานเหลานั้น ซ่ึงแนวคิดในอภิธรรมไดจําแนกรูปออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  มหาภูตรูป รูปใหญ หมายถึง สวนท่ีเปนรางกายท่ีเปนสสารท้ังหมด เรียกวา ธาตุ 4 คือ 

 1.1 ธาตุดิน สสารท่ีเปนของแข็ง คือ สวนของรางกายท่ีมีลักษณะแข็ง ไดแก ผม ขน 

เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก มาม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารเกา และ

อาหารใหม 

 1.2 ธาตุน้ํา สสารท่ีเปนของเหลว คือ สวนของรางกายท่ีมีลักษณะอาบเอิบ ไดแก 

น้ําดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ และมูตร (ปสสาวะ) 

 1.3 ธาตุลม สสารท่ีเปนกาซ คือ สวนของรางกายท่ีมีลักษณะเบาพัดไปมา ไดแก ลม

ในไสและลมหายใจ 

 1.4 ธาตุไฟ สสารท่ีเปนพลังงาน คือ สวนของรางกายท่ีมีลักษณะพลังงานความรอน 

ไดแก ไฟท่ีทําใหรางกายอบอุน และไฟท่ีเผาผลาญอาหารใหยอย65  

 

                                           
64ขุ.ธ. 25/11/15. 
65ม.มู. 12/302/330-339. 
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 2. อุปาทายรูป คือ รูปอาศัย ประกอบดวยปสาทรูป 5 คือ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ โคจรรูป หรือวิสัยรูป 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย ภาวรูป 2 คือ ความเปนหญิง 

ความเปนชาย หทัยรูป คือ หัวใจอันเปนท่ีแหงวิญญาณ ชีวิตรูป คือ รูปท่ีเปนชีวิต ชีวิตินทรีย อินทรีย 

คือ ชีวิต อาหารรูป คือ หารท่ีเรารับประทานทุกวัน ปริจเฉทรูป คือ อากาศธาตุ วิญญัติรูป 2 คือ การ

เคลื่อนไหวของรางกายและการพูด ความเบา ความออนสลวย การใชการไดของรางกาย ความเติบโต

ข้ึน ความสืบตอ ความทรุดโทรม และความแปรปรวน แตกสลายของรูป66  

 (2)  เวทนา หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดจากประสาทสัมผัส 5 และทางใจ องคประกอบของ

ชีวิตไดแสดงไวในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 3 ประการ คือ 

  1.  สุขเวทนา ความรูสึกสบาย สุข พึงพอใจ 

  2.  ทุกขเวทนา ความรูสึกไมสบาย ทุกข ไมพึงพอใจ 

  3.  อทุกขมสุขเวทนา บางแหง เรียก อุเบกขาเวทนา ความรูสึกเฉย ๆ เปนกลาง ๆ ไมมี

ความรูสึกเฉย ๆ เปนกลาง ๆ ไมมีความรูตามลักษณะใน 2 ขอขางตน67  

 (3)  สัญญา หมายถึง ความกําหนดไดหรือความหมายรูอารมณตาง ๆ คือ การจํารูป เสียง 

กลิ่น รส สัมผัส และเรื่องในใจได 

 (4)  สังขาร หมายถึง สภาวะท่ีปรุงแตงใจ ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติ ตาง ๆ ของ

จิตท่ีมีเจตนาเปนตัวนําทําใหเกิดการปรุงแตงจิตดี ชั่วหรือกลาง ๆ ทําใหเกิดการตรึกนึกคิด และแสดง

พฤติกรรมออกมาทางกาย วาจา เปนไปตาง ๆ กัน เปนบอเกิดของกรรม หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ 

สังขารคือ เจตสิกท่ีทําหนาท่ีปรุงแตงจิตใหคิดตามนัยแหงอภิธรรม แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

  1. ฝายดี เชน ความกลัว ความละอายตอบาป (กุศลสังขาร) เปนตน  

  2. ฝายชั่ว เชน ความไมละอาย ไมเกรงกลัวตอบาป (อกุศลสังขาร) เปนตน 

  3. ฝายกลาง ๆ (อัพยากตสังขาร) เชน  ความเพียร เปนตน ยังบอกไมไดวาเปนกุศล

หรืออกุศลตอเม่ือถูกนําไปใชเราจึงสามารถสรุปได เชน ขยันทํางานท่ีสุจริตเปนกุศล แตขยันฆาสัตว

เปนอกุศล เปนตน 

 (5) วิญญาณ ไดแก รูแจงอารมณทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ทางใจ คือ การเห็น การไดยิน 

การไดกลิ่น การรูสัมผัสทางกายและการรับรูอารมณทางใจ เรื่ององคประกอบของชีวิตนี้แสดงไวใน 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 6 ประการ คือ 

  1. จักขุวิญญาณ การรับรูทางตา 

  2. โสตวิญญาณ การรับรูทางหู 

                                           
66อภิ.ปุ. 40/10/784. 
67ที.ปา. 11/305/266. 
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  3. ฆานวิญญาณ การรับรูทางจมูก 

  4. ชิวหาวิญญาณ การรับรูทางลิ้น 

  5. กายวิญญาณ การรับรูทางกาย 

  6. มโนวิญญาณ การรับรูทางใจ68  

 องคประกอบของมนุษยท่ีเรียกวา ขันธ 5 นี้ เม่ือกลาวโดยสรุปแลว แยกออกเปน 2 

ลักษณะ คือ รูป ไดแก สวนท่ีเปนรางกายและพฤติกรรมของรางกายกับนาม คือ สวนท่ีเปนเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือท่ีเรียกอีกนัยหนึ่งวา กายกับใจ หรือกายกับจิต ขันธ 5 นี้จะตองอาศัยกัน

และกันจึงจะเปนชีวิตและทําใหชีวิตดํารงอยูไดดวยดี กิจกรรมของจิตตองอาศัยความรูเก่ียวกับโลกซ่ึง

เกิดข้ึนเพราะอารมณภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส และการสัมผัสกับสิ่งท่ีถูกตองกายโดยผานเขามา

ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย  

 เม่ือกลาวโดยสรุปแลว แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ รูป ไดแก สวนท่ีเปนรางกายและ

พฤติกรรมของรางกายกับนาม คือ สวนท่ีเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือท่ีเรียกอีกนัยหนึ่งวา 

กายกับใจ หรือกายกับจิต ขันธ 5 นี้จะตองอาศัยกันและกันจึงจะเปนชีวิตและทําใหชีวิตดํารงอยูได

ดวยดี กิจกรรมของจิตตองอาศัยความรูเก่ียวกับโลกซ่ึงเกิดข้ึนเพราะอารมณภายนอก คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส และการสัมผัสกับสิ่งท่ีถูกตองกายโดยผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย  

 2.5.2 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักคิดท่ัวไป 

 แนวคิดพ้ืนฐานในบริบทนี้ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตามมุมมองของ

นักคิดหรือนักเขียนฝายพระพุทธศาสนาเทานั้น โดยเหตุผลท่ีตองนําเสนอเชนนี้ เพราะตองการทราบ

บริบทหรือแนวคิดเพ่ือนําไปเปนเครื่องมือและใชเปนฐานรองรับ เก่ียวกับหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นั้นควรเปนอยางไร ดังจะไดนําเสนอ ตอไปนี้ 

 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบของ “ป.อ.ปยุตฺโตวิธี” 

 คําวา “ป.อ.ปยุตฺโตวิธี” เปนการศึกษาผานแนวคิดและกรอบของการนําเสนอ ผาน

วรรณกรรมของ “ป.อ.ปยตฺุโต หรือ ประยุทธ ปยุตฺโต”69 ท่ีผูวิจัยจะนําเสนอในท่ีนี้ จะเลือกเอาเฉพาะ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 เม่ือกลาวถึง “คุณภาพชีวิต” ทานไดใหความหมายวา “คุณภาพชีวิต แปลวา ลักษณะของ

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติของชีวิตท่ีดี หรือสิ่งท่ีทําใหชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง องคประกอบและ

ลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงถึงสภาพของชีวิตท่ีดํารงอยูดวยดี เปนสวนรวมท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สังคม

                                           
68ที.ปา. 11/323/316. 
69ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนพระราชาคณะช้ันสมเด็จ ท่ี “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย”. 
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และสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองใหเจริญงอกงามสูความสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ”70 

 ทานเจาประคุณสมเด็จไดตั้งขอสังเกตวา “ปญหาหลักของสังคมไทย หรือกรรมท่ีหนัก

ท่ีสุดของคนไทยในเวลานี้ คือ “ปญหาคุณภาพคน” ซ่ึงไดอธิบายถึงสาเหตุของปญหานี้วา “ถาใช

ภาษาตามหลักกรรม ก็บอกวา คนไทยออนในกุศล คือ กุศลมีกําลังนอย อยากไดกุศลงาย ๆ โดยวิธีลัด 

แตพอจะใหทํากุศลจริง ๆ เกิด ก็ไมสู พัฒนากาวหนา มุงแนแนวไปสู กุศลจริง ๆ จัง ๆ ไมได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกุศลข้ันปญญา” 

 ปฏิกรรมท่ีทานนําเสนอจากปญหาหลักขางตน ก็คือ การแกไขพัฒนาคุณภาพของคนใหมี

ปญญา ดังท่ีทาน กลาววา “สภาพออนแอท่ีรายท่ีสุด คือ ออนแอทางปญญา ถาออนแอทางปญญา

แลว แยท่ีสุด สังคมจะเอาดีไมได ตองทําใหมีความเขมแข็งทางปญญา สรางความเขมแข็งทางจิตใจ 

ความเขมแข็งทางสังคมและความเขมแข็งอะไรตออะไรจะตามมาหมดเลย”71 

 เจาประคุณสมเด็จไดนําเสนอในหลายแหงวา ถาจะแกปญหาของสังคมไทย ใหมีคุณภาพ

ชีวิต สิ่งท่ีตองปฏิกรรมดวน ก็คือ จะตองสรางคนไทยใหมีวัฒนธรรมของการใฝรู ใฝการศึกษา เพราะ

การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญของชีวิต เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยมีพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตน ทําใหเปนผูรูจักคิด รูจักแกไขปญหา ดั่งท่ีทานใหทัศนะวา  

บุคคลท่ีมีการศึกษาสมบูรณแลว เม่ือคิดก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เม่ือไมคิด ก็มีสติ

ครองใจอยูกับปจจุบัน คือ กํากับจิตอยูกับสิ่งท่ีเก่ียวของตองทํา และพฤติกรรมท่ีกําลัง

ดําเนินไปอยูของตน อนึ่งท่ีวา เม่ือคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึง มีสติอยู

พรอมดวย เพราะโยนิโสมนสิการเปนเครื่องหลอเลี้ยงสติ และทําใหตองใชปญญา เม่ือ

ความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเลือน แชเชือนไป ตองกุมอยูกับ

จิตท่ีกําลังกระทํานั้น เรียกวา สติ ตามนัยท่ีกลาวมานี้ จะเห็นวา โยนิโส มนสิการ เปนการ

ใชความคิดอยางถูกวิธี ซ่ึงเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการ

พัฒนาตน อยูท่ีจุดแกนกลาง คือ การพัฒนาปญญา เปนองคธรรมท่ีจําเปนสําหรับการมี

ชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงแกปญหาและพ่ึงพาตนได72 

 

 

                                           
70พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน : พุทธศาสนากับสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, 2533), หนา 1. 
71พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จันทรเพ็ญ, 2553), หนา 38. 
72พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, 2552), หนา 618. 
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 จากขอความดังกลาว จะเห็นไดวา หลักโยนิโสมนสิการถือวาเปนหลักพุทธธรรมท่ีควรนํามา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนอยางยิ่ง ดังนั้น โยนิโสมนสิการจึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะทําใหเปนประโยชน

ตอการทําใหมนุษยเกิดปญญาตามนัยของเจาประคุณสมเด็จฯ นอกจากนั้น ทานยังไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการฝกใชปญญาของมนุษยวา จะสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิต ดังท่ีทานอธิบายวา 

ในระดับการฝกใชปญญา มนุษยจะสามารถเปลี่ยนความอยากแบบตัณหาอันเปน

อกุศลธรรมไปได จิตใจท่ีฝกแลวมีความอยากท่ีเปนกุศลธรรมแทนตัณหา เรียกวา ฉันทะ 

เปนความสุขทางจิตใจท่ีเกิดความพอดี ในการเสพ บริโภคสงเสริมคุณภาพชีวิต ทําให

เก้ือกูลประโยชนตอผูอ่ืน ชวยเหลือสภาพแวดลอม ทรัพยากรปญญาทําใหมนุษยมีฉันทะ

แทนความอยากแบบตัณหาเปนสิ่งท่ีมีในหลักการคําสอนของพระพุทธศาสนาเทานั้น
73 

 

 ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทัศนะของทานเจาประคุณฯ ตองอาศัยปญญาเปนพ้ืนฐาน

สําคัญ เพ่ือดําเนินชีวิตของตนไปสูเปาหมายท่ีดี โดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน และไมเสียระบบธรรมชาติ

แวดลอม ดังท่ีทานกลาววา “จะตองเปนไปในทางท่ีไมเบียดเบียนตนเอง คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิต

ของตนเอง แตใหเปนไปในทางท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น นี่เปนการไมเบียดเบียนตน 

และไมเบียดเบียนผู อ่ืน คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทําใหเสียคุณภาพของ eco-

systems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม”74 นอกจากนี้ยังเนนย้ําวา “กระบวนการพัฒนาทางปญญา ท่ี

จะทําใหเขาถึงความสุขท่ีแทจริง นั่นก็คือ ระบบการพัฒนามนุษยท่ีประกอบดวย 3 ดาน แหงการ

ดําเนินชีวิต คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซ่ึงองคประกอบท้ัง 3 ดาน มีความสัมพันธกันและสงผล

ตอกัน เปนปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนา...จึงจะเปนการพัฒนาท่ีไดผล”75 และชีวิตท่ีไดรับการ

พัฒนาควรจะพัฒนาใหถึงเปาหมายสูงสุด ดังท่ีทานกลาววา “หากมีโอกาสมนุษยพึงกระทําหนาท่ีของ

ตนใหสมบูรณโดยการพัฒนาในทางโลกนี้สูงข้ึนไปอีก เพ่ือเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ 

โลกุตตรปญญา โดยการพัฒนาปญญาท่ีกอใหเกิด ผล หรือ มรรค”76 และกลาววา “ชีวิตท่ีไดรับการ 

ฝกฝนหรือพัฒนา เปนชีวิตท่ีทําใหมีจิตใจเปนอิสระปลอดปญหา ไรทุกขเขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ”77 

                                           
73พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, 

2541), หนา 170. 
74พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโกมลคีมทอง, 

2538), หนา 47. 
75พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 231. 
76พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ทุกขสําหรับเห็น สุขสําหรับเปน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

สหกรรมิก, 2548), หนา 30. 
77พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2551), หนา 42. 
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 อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาถึงเครื่องมือ และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให

ครอบคลุมท้ังทางกายและจิตใจ ทานไดนําเอาหลักภาวนา 4 เพ่ือเปนหลักการพ้ืนฐานสําหรับการ

พัฒนา โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. กายภาวนา ไดแก การฝกอบรมกายซ่ึงเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอก ทางอินทรีย 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ

สัมผัสตาง ๆ ดวยดี และปฏิบัติในสิ่งเหลานั้นดวยความถูกตอง ไมใหเกิดโทษ ทําใหกุศลกรรมเจริญ

งอกงามและทําใหอกุศลกรรมเสื่อมสูญ 

 2.  ศีลภาวนา คือ การฝกอบรมศีลเปนการพัฒนาความประพฤติ ใหอยูในกรอบหรือตั้งอยู

ในระเบียบวินัยดวยการไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายท้ังตนเองและคนอ่ืน อยูรวมกับ

บุคคลในสังคมไดดวยดี มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลแกกันและกัน 

 3.  จิตภาวนา หมายถึง การฝกอบรมจิตเปนการพัฒนาจิตใหมีความเขมแข็งม่ันคงเจริญ

งอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลายซ่ึงมีความเมตตา ความกรุณา ความขยันหม่ันเพียร มีความม่ันคงดาน

อารมณดวยสมาธิและความสดชื่นเบิกบานเปนสุขผองใส  

 4.  ปญญาภาวนา ไดแก การฝกอบรมปญญาซ่ึงเปนการพัฒนาปญญาใหเขาใจสิ่งท้ังหลาย

ตามความเปนจริง คือ เห็นสภาวะ รูเทาทันโลก และรูชีวิตตามสภาวะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยปญญา

สามารถทําจิตใหเปนอิสระอยูเหนือโลกธรรมท้ังหลายพยายามเอาชนะกิเลส คือ ความกระสันอยาก 

ความยึดม่ันในสิ่งตาง ๆ เพ่ือปลดปลอยตนเองใหพนจากกองแหงความทุกข
78 

 กลาวโดยสรุป เม่ือมองแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการทบทวนวรรณกรรม

ของทานเจาประคุณสมเด็จแลว จะเห็นไดวา สิ่งท่ีตองมุงเนนในการพัฒนาคือการสรางสรรคสังคมแหง

ปญญา เพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสอดรับกับ มิติของการพัฒนาทางกาย ศีล จิตใจ และ

ปญญา 

 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบของ “ประเวศวิธี” 

 คําวา “ประเวศวิธี” ในบริบทนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ประเวศ วะสี ผานการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของใน

ประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ประเวศ วะสี  ไดอธิบายถึงวิกฤติการณในปจจุบันวา เปนวิกฤติการณของอารยธรรมวัตถุ

นิยม บริโภคนิยม ทุนนิยม เปนเรื่องท่ีซับซอนและยากท่ีจะแกไข แตมีผลกระทบอยางรุนแรงตอมนุษย 

สังคม และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางในขอบเขตท่ัวโลกและท้ังโลก ซ่ึงอารยธรรมปจจุบันเปนอารย-

ธรรม ทุนนิยม สงผลใหเกิดปญหาดังนี ้

                                           
78พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), 

หนา 46. 
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 1.  ชองวางระหวางคนจนกับคนรวย และระหวางประเทศยากจนกับประเทศร่ํารวยกวาง

ออกไปเรื่อย ๆ  

 2.  มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางหนักและรวดเร็ว  

 3.  ทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผูคนไปท่ัวโลก79  

 นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหสังคมไทยวา “สังคมไทยกําลังเดินสูเสนทางแหงความวิบัติหากไม

เปลี่ยนเสนทางการเดินจากเดิม จึงไดเสนอแนวคิดแบบบูรณาการ”80 

 จากปญหาขางตน เปนคําถามท่ีควรคาแกการแสวงหาคําตอบวา “แทท่ีจริงแลวแนวคิด

แบบบูรณาการคืออะไร” กอนท่ีจะตอบคําถามในเบื้องตน ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ มุมมองหรือกรอบ

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของประเวศ วะสี ไดกลาวไว 4 ประการ คือ 

 1.  ความบีบค้ันทางกายหรือทางวัตถุ หมายถึง ประชาชนมีปจจัย 4 เพียงพอตอการยังชีพ 

มีสุขภาพแข็งแรง และมีสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการพัฒนาชีวิตสูเปาหมาย 

 2. ความบีบค้ันทางสังคม หมายถึง สังคมมีความเปนเอกราช ไมตกอยูภายใตอาณัติของ

ประเทศใด ไมเปนทาส ไมเปนหนี้สินใคร ไมเปนเผด็จการมีประชาธิปไตย (ธรรมะ) และวัฒนธรรมยัง

รักษาไวเปนรากเหงาของความเปนชาต ิ

 3. ความบีบค้ันทางจิต หมายถึง ประชาชนไมถูกครอบงําดวยความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เขาถึงธรรม มีจิตม่ันคง ควบคุมจิตได ไมซัดสาย ไมวิตกกังวล บริสุทธิ์ สะอาด 

 4. ความบีบค้ันทางปญญา หมายถึง ประชาชนไมตกอยูภายใต อวิชชา ความไมรูจริง สงผล

ใหเกิดตัณหา อุปาทานจนตองประสบกับความทุกขอยางไมรูจริง สงผลใหเกิดตัณหา อุปาทานจนตอง

ประสบกับความทุกขอยางไมรูจักจบสิ้น แตตองพัฒนาจิตใหเกิด วิชชา คือ ความรูท่ีทําใหเราเปน

อิสระจากอวิชชาท่ีแสดงออกมาในรูปของโมหะ ความเขลา และมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด81 

 การท่ีจะตอบโจทยภาพลักษณของคุณภาพชีวิตขางตน ประเวศ วะสี ไดนําเสนอวิถีบูรณาการ

ทางออกของปญญา โดยภาครัฐจะตองเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเนน

แนวคิดใหมในการพัฒนาเพ่ือเปนทางเลือกใหแกสังคมไทย จึงไดปรับแนวทางการพัฒนาใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 และ ฉบับท่ี 9 ใหเปนไปตามทางเลือกใหมท่ีเนนคน

เปนศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนา ใหคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                                           
79วีระ สมบูรณ (บรรณาธิการ), พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ

อํานวยการจัดงาน 100 ป พุทธทาสภิกขุ, 2549), หนา 20. 
80ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจและสังคม, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2542), หนา 35. 
81ประเวศ วะสี, ธัมมิกสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2538), หนา 12. 
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ข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะสงเสริมสรางพ้ืนฐานทางดานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกคุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต และมีความรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร และมีสติปญญาเพ่ือ

พรอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ไดเปนอยางดี82  

 ตามแนวคิดของ ประเวศ วะสี การท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกิดเปนรูปธรรมไดนั้น 

จะตองเริ่มท่ีภาครัฐเปนแรงผลักดันใหประชาชนไดดําเนินตามนโยบาย และตองอาศัยความรวมมือ

จากภาคประชาชนดวย เพ่ือเปาหมายแหงการพัฒนา ก็คือ ความหลุดพนจากการบีบค้ัน ทางกาย ทาง

สังคม ทางจิต และทางปญญา 

 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบของ “พุทธทาสภิกขุวิธี” 

 ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ มีแนวคิด

อยางไร และแนวทางการพัฒนาประกอบดวยอะไรบาง ดังจะนําเสนอตอไปนี้ 

 พุทธทาสภิกขุ มองปญหาของมนุษยท้ังหมดเกิดจากการไมบังคับจิตใจเปนสาเหตุสําคัญ 

ดังท่ีทานไดตั้งขอสังเกตวา  

ปญหาท้ังหมดเกิดจากการไมบังคับจิต คือ การไมฝกฝนจิตภาวนา ไมอบรมใหจิตมี

สมาธิภาวนา เชน สื่อลามก อนาจารความทารุณโหดรายเปนตน ดังนี้ ปญหาทุกอยางเกิด

จากการไมไดบังคับจิตนี้ ยุคใดหรือถ่ินใดมีการเจริญดวยความรูเรื่องจิต หรือการบังคับจิต 

มันก็ไมมีเรื่องลามก อนาจาร เรื่องทารุณโหดราย เรื่องความ ไมยุติธรรม หรืออะไรทํานอง

นั้น ในยุคใด ถ่ินใด ไมมีความสํารวมหรือบังคับจิตใจแลว มันก็มีสิ่งท่ีตรงกันขาม คือ มี

ความทารุณโหดราย มีการทําอยางไมเปนธรรม มีสิ่งลามกอนาจาร83 

 

 จากปญหาขางตน เม่ือมองในแงของการพัฒนาคุณภาพชีวิต พุทธทาสภิกขุมองวา สิ่งท่ีตอง

ปฏิกรรม คือการพัฒนาท่ีถูกทาง ดังท่ีทานเห็นวา “การพัฒนา ถาทําไปหลับหูหลับตา มันก็เพ่ิมปญหา 

เพ่ิมความลําบาก ...เรียกวา พัฒนาทุกข...แตถาเลือกเอาสวนท่ีพัฒนาถูก มันก็จะลดปญหา ทําให

เกิดผลเปนท่ีนาพอใจ”84 

 แตถึงกระนั้น สิ่งท่ีทานไดตระหนักรูก็คือ “การพัฒนาท่ีถูกทาง” แตก็เกิดคําถามอีกวา “จะ

พัฒนาอยางไรใหถูกทาง จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเองและสังคม” ดวยเหตุนี้ทานจึงนําเสนอ การ

พัฒนาจิตใจ ดังท่ีทานกลาววา “ชีวิตพัฒนานั่นคือ การพัฒนาชีวิต หมายความวา ทําใหมากข้ึน ใหดี

                                           
82ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจและสังคม, อางแลว, 

หนา 35. 
83พุทธทาสภิกขุ, วิปสสนาในอิริยาบถน่ัง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542), หนา 78. 
84พุทธทาสภิกขุ, อตัมมยตาประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2556), หนา 131-132. 
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ข้ึน จึงจะเรียกวา พัฒนา ถามากข้ึนแตไมดีข้ึนหรือเลวลง อยางนี้ไมเรียกวา พัฒนา” และเนนย้ําวา 

“จิตตภาวนา ก็คือ ชีวิตพัฒนา”85 และเม่ือพิจารณาอยางรอบดาน ดูประหนึ่งวา ทานจะมุงเนน

กระบวนการพัฒนาทางจิตใจเปนสําคัญ ดังขอความวา “ถาทําใหจิตมันเจริญไดแลวละก็เรียกวา “ทํา

ภาวนา”86  

 นอกจากการฝกฝนทางจิตแลว ขณะเดียวกัน สิ่งท่ีทานย้ําก็คือ ควรท่ีจะมุงเนนตามมรรค 8 

หรือ ความถูกตอง 8 ประการ กลาวคือ ความถูกตองทางทิฏฐิ ความถูกตองทางความดําริ ความ

ถูกตองทางวาจา ความถูกตองทางการทํางาน ความถูกตองทางการดํารงชีวิต ความถูกตองในความ

เพียร ความถูกตองในความมีสติ และความถูกตองในความมีสมาธิ ซ่ึงความถูกตองนี้จัดไดวาเปนเหตุ

สําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต87 และทานยังไดเล็งเห็นความสําคัญของมรรคมีองค 8 วา 

“อริยอัฏฐังคิกมรรค ซ่ึงเปนทางออก คือ ออกมาเสียจากความทุกขจากปญหา หรือพูดใหกวางกวานั้น

คือออกมาเสียจากโลก หมายถึงออกมาเสียจากอิทธิพลทุกชนิดท่ีมีอยูในโลก ซ่ึงในยุคนี้คือวัตถุนิยม 

กลาวคือ ออกมาเสียจากสิ่งท่ีมีอิทธิพลครอบงําจิตใจ ครอบงําโลก ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุ

นิยม”88 

 อยางไรก็ดี พุทธทาสภิกขุ มองวา การท่ีบุคคลจะมีความสําเร็จผลตามท่ีตองการนั้น ท้ังนี้

ตองอาศัยปจเจกบุคคลและสังคม โดยรวมตองมี “ตรีปณิธาน” คือ 

 1. การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติดี ตรง เปนธรรม 

สมควรแกการหลุดพน เพ่ือสนองพุทธประสงคโดยตรงไดอยางแทจริง 

 2. การทําใหโลกออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม หรือ รสอันเกิดจากวัตถุทางเนื้อหนัง 

ควรเปนกิจกรรมแบบสหกรณของคนทุกคนในโลกและทุกศาสนา เพ่ือโลกจะเปนโลกสะอาด สวาง 

สงบจากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 3. การทําความเขาใจระหวางศาสนาเปนสิ่งท่ีจะตองทํา เพราะโลกนี้มีมากศาสนาเทากับ

ชนิดของคนในโลก เพ่ือจะอยูรวมโลกกันไดโดยสันติ และทุกศาสนาลวนแตสอนความไมเห็นแกตัว จะ

ตางกันบางก็แตวิธีการเทานั้น89 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ จะเห็นไดวา 

มนุษยควรมีการฝกฝนทางจิตหรือการทําสมาธิ จนเปนผลในระดับท่ีสามารถควบคุมจิตใหวางจาก

                                           
85พุทธทาสภิกขุ, ธรรมทัศนของพุทธทาส อยูอยางพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2544), หนา 44. 
86พุทธทาส อินทปญโญ, หลักและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทาน ศีล สมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2553), หนา 78. 
87พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (ไชยา: ธรรมทานมูลนิธิ, 2531), หนา 1-2. 
88พุทธทาสภิกขุ, ปณิธาน 3 ประการ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549), หนา 139-141. 
89พุทธทาสภิกขุ, มรดกท่ีขอฝากไว, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา 4. 
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ตัวตน เพ่ือนํามาซ่ึงสันติภาพ ประกอบดวย การพยายามเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน พยายาม

ชวยกันถอนตัวออกจากอํานาจของวัตถุนิยม และ ทําความเขาใจระหวางศาสนา 

 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบของ “ไพศาลวิธี” 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบของ พระไพศาล วิสาโล มุงเนนถึงการพัฒนาแบบพุทธ 

เปนการพัฒนาสังคมท่ีจะกอใหเกิดสันติสุขตองเปนการพัฒนาท่ีถือมนุษยเปนสาระ โดยมุงใหเกิด

พัฒนาการในบุคคลท่ีประกอบกันเปนสังคม พัฒนาการของบุคคลนี้ ในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา 

ภาวนา คือ การทําใหเจริญ การทําใหสังคมนั้นมีภาวะท่ีเอ้ือใหบุคคลมีชีวิตท่ีดีงามนั้น หมายถึง ชีวิตท่ี

ไรทุกข หลุดพนจากความบีบค้ันรัดรึง ท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายในสามารถท่ีจะกําหนดความ

เปนอยูของตนดวยสติปญญา และความพากเพียรของชีวิตเชนนี้ ยอมไมถูกกดดันครอบงําใหจํากัดอยู

กับตัวเอง จึงมีจิตใจเปนอิสระ และแผกวางไปยังเพ่ือนมนุษย และสรรพชีวิต ซ่ึงภาวะชีวิตดังกลาว

ในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา อิสรภาพ ซ่ึงแปลวา ความเปนใหญในตนเอง90  

 อยางไรก็ดี เม่ือวิเคราะหถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต สะทอนใหเห็นวา การพัฒนา

ตองอาศัยธรรมะเปนพ้ืนฐาน ดังท่ีทานอธิบายวา “การพัฒนาท่ีแทจริงในทางพุทธธรรม จะตอง

เอ้ืออํานวยใหแตละคนตะหนักถึงสายสัมพันธท่ีดีตอตนตอสังคมและธรรมชาติ อันตนจะตองเก้ือกูล

ปจจัยแวดลอมดังกลาวใหเปนไปดวยดี โดยไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้น การ

พัฒนาจะตองมีธรรมเปนพ้ืนฐาน อํานวยใหเกิดคุณคาในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ และความยุติธรรม”91 

 2.5.3 หลักธรรมท่ีสงเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1) สัปปายะ 7 การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แทท่ีจริงแลวหลักสัปปายะ 7 เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงไวให

สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติธรรมเพ่ือใหบรรลุผลไดโดยเร็ว แตถึงกระนั้น เรายังสามารถนําหลักการ

เหลานั้นมาบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเชนกัน เพราะหลักการท้ัง 7 ประการนี้ สามารถ

นํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนไปในลักษณะท่ีพึงประสงคไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนหลัก

ท่ีพระพุทธเจามุงเนนถึงความเหมาะสมหรือความสมดุลของท่ีอยูอาศัยทําเลท่ีประกอบอาชีพ การ

พูดจา บุคคลท่ีควรคบหา การรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน สภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ และการบริหารรางกายอยางถูกตองเหมาะสมอันเปนปจจัยสนับสนุนคุณภาพชีวิต 

ดังตอไปนี้ 

                                           
90พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543), 

หนา 18-19. 
91เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
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 (1) การจัดท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม (อาวาสสัปปายะ) หรือในปจจุบันเรียกวา “การสุขาภิบาล

ท่ีอยูอาศัย” หรือท่ีเรียกวา ท่ีอยูอาศัยเปนท่ีสบาย ซ่ึง ดังตฤณ ไดใหความหมายวา “สถานท่ีสงบสงัด 

ตั้งอยูทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีเงียบสงบ เม่ือเขาไปพักอาศัยเพ่ือปฏิบัติธรรมแลวสามารถปรุงแตงจิตให

โนมไปหรือเอนเอียงไปทางวิเวกได”92 ฉะนั้น การจัดท่ีอยูอาศัยจึงเปนการจัดการและควบคุมดูแลท่ี

อยูอาศัยของแตละครอบครัวใหมีระเบียบ เรียบรอย ถูกสุขลักษณะ เพ่ือลดความเสี่ยงตอพวก

มิจฉาชีพและลดการเกิดโรคติดตอจากสัตวพาหะและแมลงนําโรคมาสูคน สถานท่ีอยูอาศัยควร

ปราศจากสิ่งรบกวนตาง ๆ และท่ีสําคัญท่ีอยูอาศัยท่ีดีตองสะอาด หลักการขอนี้ศึกษาไดจากขอบัญญัติ

เก่ียวกับการใชท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุหลายประการ เชน ภิกษุตองระมัดระวังไมทําใหท่ีอยูอาศัย

สกปรก เลอะเทอะ ตองดูแลความสะอาดเรียบรอย เห็นไดจากมีขอหามท่ีวา “ภิกษุไมลางเทาไมพึง

เหยียบเสนาสนะ”93 และทรงอนุญาตใหใชผาเช็ดเทานอกจากนั้นในอาวาสสัปปายะตองประกอบดวย

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ เปนคนท่ีดําเนินชีวิตท่ีประกอบดวย “ธรรม มีความรอบรู มีระเบียบ

วินัย”94 ดวยเหตุนี้ท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสัปปายะท่ีเก้ือกูลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือท่ีอยูสะอาด มี

ความเปนระเบียบ ม่ันคง และปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยกัลยาณมิตร 

 (2) การคมนาคมท่ีสะดวกสบายและปลอดภัย (โคจรสัปปายะ) คือ การมีหนทางสะดวกสบาย 

และสถานท่ีหรือเสนทางคมนาคมท่ีผานไปมา อันกอใหเกิดจิตท่ีนอมเขาไปสูอารมณท่ีดี ไมมีศัตรูหรือ

เครื่องลอใด ๆ มาคอยยั่วยวนใหใจไขวเขว เรื่องนี้ศึกษาไดจาก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร ท่ี

พระพุทธเจาตรัสสอนเรื่องสถานท่ีไมควรเขาไปเก่ียวของดวย ไดแก สถานท่ีท่ีมีการเสพสุรา, สถานท่ีท่ีมี

การเลนการพนัน, สถานท่ีเท่ียวกลางคืน สถานท่ีเปนท่ีรวมของคนชั่ว, สถานท่ีท่ีมีการแสดงมหรสพ, 

สถานท่ีรวมของคนเกียจคราน95 และยังรวมถึงสถานท่ีท่ีประกอบดวยสถานท่ีเท่ียวกลางคืน ผับบาร

หรือสถานท่ีเปนท่ีรวมของคนพาล พูดคุยแตเรื่องท่ีไมกอใหเกิดประโยชน96 ท้ังนี้เพราะสถานท่ีเหลานี้

เปนแหลงท่ีทําใหเกิดความหมกมุนและทําใหเกิดความเสื่อม เปนเหตุท่ีทําใหอกุศลจิตเขามาครอบงํา

ไดงาย หลักการขอนี้ศึกษาไดจากขอบัญญัติของพระภิกษุเก่ียวกับสถานท่ีไมควรไป เชน “ภิกษุควร

เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการละเลนท่ีเปนขาศึกแกกุศล”97 

 (3) การจัดระเบียบคําพูด (ภัสสสัปปายะ) ในบริบทนี้ หมายถึง การพูดคุยท่ีเหมาะกัน การ

สนทนาท่ีเก้ือกูล การฟง การพูดคุยท่ีเหมาะสม พูดแตสิ่งท่ีดีมีประโยชน ในทางพระพุทธศาสนาไดวาง

                                           
92ดังตฤณ, มหาสตปิฏฐานสูตร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, 2545), หนา 45. 
93วิ.จู. 7/324/152. 
94องฺ.จตุกฺก. 21/180/255. 
95ที.ปา. 11/247/202. 
96อภิ.วิ. 35/514/388-389. 
97ที.สี. 9/194/66. 
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หลักการพูดไวหลายประการ ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากการใชคําพูดของพระพุทธเจา โดยไดรับการยก

ยองวาใชคําพูดท่ีประกอบดวย 8 ประการ คือ นุมนวล ฟงชัดเจน ไพเราะ ฟงงาย กลมกลอม ไมพรา 

ลุมลึก มีกังวาน98 

 นอกจากนั้น พระพุทธเจายังทรงยกยองผูท่ีมีการใชทักษะในการพูดท่ีดีมีประโยชน เปน

ความจริง กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี ประกอบดวยธรรม99 และการพูดควรเปนวาจาท่ี

ประกอบดวยสุภาษิต คือ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดดวยความออนหวาน คําพูดนั้นมีประโยชนและมี

เมตตาจิต100 

 จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบของการใชวาจาหรือคําพูดท่ีประกอบดวยนุมนวล 

ผูฟงเกิดความชัดเจน มีความกลมกลอม ไมพราหรือคลุมเครือ ลุมลึกคัมภีรภาพ และกองกังวาน และ

วาจาท่ีพูดควรจะเปนวาจาท่ีเปนสุภาษิต นอกจากนั้นในเรื่องของการใชคําพูดท่ีดีงามตามเรื่องท่ีพูด 

หลักการทางพระพุทธศาสนาไดวางไว 10 ประการ เรียกวา “กถาวัตถุ” ดังนี้ 

 1. อัปปจฉกถา การพูดในเรื่องมักนอย ไมมักมากในเรื่องตาง ๆ  

 2.  สันตุฏฐิกถา การพูดในสิ่งท่ีกอใหเกิดความสันโดษ ยินดี พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี ในสิ่งท่ี

ตนไดอยางสุจริต ชอบธรรม ไมฟุงเฟอไปตามกระแสของคานิยมทางสังคมจนเกินขอบเขต 

 3.  ปวิเวกกถา การพูดในสิ่งท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติใหเกิดความสงบ ไมสงเสียงอึกกระทึก

รบกวนหรือสรางความรําคาญใหแกเพ่ือนบาน 

 4.  อสังสัคคกถา การพูดในสิ่งท่ีทําใหไมเกิดความคลุกคลี โดยความหมายในประเด็นนี้

มุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ท่ีตองใชความมุงม่ันเพ่ือบรรลุเปาหมายคือความหลุดพน สวนใน

หลักของการประยุกตใชอาจจะมุงเนนในการพูดท่ีไมไปม่ัวสุมกับเพ่ือนในทางท่ีไมถูกตอง แตถาเปน

การรวมกลุมกันก็ควรเปนไปในลักษณะของการสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ 

 5.  วิริยารัมภกถา การพูดชักนําใหปรารภความเพียร หมายถึง การใหขอคิด อุทาหรณ

เก่ียวกับความเพียร โดยอาจชี้ตัวอยางของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จเพราะอาศัยความเพียร และ

ตองชี้นําวาความเพียรตองเปนไปอยางถูกตอง ไมผิดศีลธรรมและกฎหมาย  

 6.  สีลกถา การพูดชักนําใหตั้งม่ันอยูในศีล เห็นผลดีหรือประโยชนของการรักษาศีล และ

ผลเสียของการลวงละเมิดศีล เพ่ือใหผูรับฟงเกิดความนอมใจในการรักษาศีลและคุณงามความดีในการ

ปฏิบัติตามศีลธรรม 

                                           
98ม.ม. 13/387/434. 
99สํ.ส. 15/213/308-310. 
100องฺ.ปฺจก. 22/198/338. 
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 7. สมาธิกถา การพูดชักนําใหเขาใจเรื่องสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ ตลอดจนชักนําใหฝกฝนจิต

ของตนเองใหเปนสมาธิ มีความม่ันคงตอสูกับปญหาและอุปสรรคของชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8. ปญญากถา การพูดชักนําใหใหเกิดปญญา ท้ังปญญาในระดับโลกิยะและโลกุตตระ รูดีรู

ชั่ว รูถูกรูผิด รูวามีประโยชน หรือไมมีประโยชน จนสามารถมองเห็นท่ีสุดของปญหาในโลกนี้ คือ 

ความทุกข และเห็นหนทางดับทุกข อันจะนําไปสูการประพฤติตนในทางท่ีดีงามเห็นคุณคาของตนเอง 

 9. วิมุติกถา การพูดชักนําใหทําใจใหพนกิเลส การพูดใหเห็นผลดีของการหลุดพนจากกิเลส

และความทุกข อันเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหคนสนใจพัฒนาจิตใจของตน ใหเกิดการหลุดพนกิเลสใน

ท่ีสุด หรือถาไมสามารถทําไดในข้ันหลุดพนจากกิเลส อยางนอยก็สามารถควบคุมกิเลสไมใหแสดงพลัง

ท่ีเปนฝายอกุศลออกมาเปนพฤติกรรมท่ีเสียหายได 

 10. วิมุตติญาณทัสสนกถา การพูดชักนําใหสนใจและใหเกิดการหยั่งรูคือการพนจากกิเลส

หรือพระนิพพานอันเปนภาวะท่ีหลุดพนจากความทุกข 

 จะเห็นวาการพูดเปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีพระองคสงเสริมใหมีความเพียรใน

การปฏิบัติธรรม มีความมักนอยสันโดษ เรื่องท่ีสงเสริมใหทําความดีท้ังแกตนเองและผูอ่ืน ตลอดจนชัก

นําใหเกิดการปฏิบัติเพ่ือมุงสูพระนิพพาน 

 (4) การเลือกคบหรือการสรางคนท่ีพึงประสงค (ปุคคลสัปปายะ) หมายถึง การเลือกคบบุคคล

ท่ีเหมาะสมกัน ท่ีถูกอัธยาศัยกัน กลาวคือ บุคคลท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา ไมวาจะอยูในฐานะอาจารย เพ่ือน

รวมงาน ผูสนับสนุน เปนตน ควรอยูในฐานะท่ีชวยชักจูงแนะนําทําใหเกิดความเพียร เกิดจิตวิญญาณ

แหงการเรียนรู ยิ่งไดผูท่ีเคยปฏิบัติมากอนยิ่งดี ใหเวนจากบุคคลท่ีฟุงซานหรือมักมากในกามารมณ การ

อยูในสภาพแวดลอมท่ีดีท่ีอบอุนไมมีพิษภัย ผูคนอยูรวมกันอยางสงบสุขรมเย็น มีน้ําใจไมตรีโอบออมอารี

เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความสามัคคีกันและผูคนตั้งม่ันในศีลธรรมยอมเปนปจจัยเก้ือหนุนใหไดผลดีข้ึน การคบ

เพ่ือนจึงมีความสําคัญ เพราะการคบคนเชนไร ก็ทําใหเราเปนเชนนั้น ดังพุทธภาษิตวา “ใบหญาคาท่ีคน

นํามาใชหอปลาเนาก็พลอยเหม็นเนาสงกลิ่นคลุงตามไปดวย ฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น ใบไมท้ังหลาย

ท่ีคนนํามาหอกฤษณาก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุงตามไปดวย ฉันใดการคบบัณฑิต ก็ฉันนั้น”101 เรื่องนี้สามารถ

ศึกษาไดจากหลักการคบมิตรแท ท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว 4 จําพวก คือ  

  1.  มิตรมีอุปการะ คือ เพ่ือนท่ีชวยปองกันรักษาเราและทรัพยสินของเราเม่ือเรา

ประมาท สามารถเปนท่ีพ่ึงเม่ือเรามีภัยและชวยเหลือเราเม่ือเราเดือดรอน 

  2. มิตรรวมสุขทุกข คือ เพ่ือนท่ีมีอะไรไมปดบังอําพราง บอกความลับแกเพ่ือน ใน

ขณะเดียวกันก็ปกปดความลับของเพ่ือน เม่ือมีอันตรายก็ไมทอดท้ิง แมกระท่ังสละชีวิตของตนแทน

เพ่ือนได ท่ีเรียกกันวา เพ่ือนตาย 

                                           
101ขุ.อิติ. 25/76/436-437. 
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  3.  มิตรแนะนําประโยชน คือ เพ่ือนท่ีคอยหามปรามไมใหเราทําความชั่ว แตจะแนะนํา

ใหเราทําความดี พูดเรื่องท่ีเปนประโยชนท่ีเรายังไมเคยรูเคยเห็น และบอกทางท่ีจะนําไปสูประโยชนสุข 

  4.  มิตรมีน้ําใจ คือ เพ่ือนท่ีเปนหวงใยเราอยูเสมอ เม่ือเรามีความทุกขก็พลอยไมสบาย

ใจไปดวย แตเม่ือเรามีความสุขก็พลอยแชมชื่น ยินดีไปกับเรา ชวยแกไขหรือแกตางคนท่ีพูดติเตียนเรา

ในเรื่องท่ีไมถูกตองและสนับสนุนคนท่ีพูดถึงเราในแงดี ถูกตอง102 

 จะเห็นวา หลักการคบเพ่ือนหรือมิตรในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดออกแบบการ

คบเพ่ือนท่ีประกอบดวยมิตรมีอุปการะ มิตรรวมสุขรวมทุกข มิตรแนะนําประโยชน และมิตรมีน้ําใจ 

ดวยเหตุนี้หลักการท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนวิธีเลือกเฟนตัวบุคคลท่ีเราจะคบหาเพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้เพราะหากคบคนไมดีหรือคนพาลก็อาจจะเปนเหตุใหเราเสื่อมเสียหรือชัก

นําพาเราไปสูในทางท่ีไมดีได 

 (5) หลักโภชนาการ (โภชนะสัปปายะ) หลักการในขอนี้ แทท่ีจริงแลว อาหารท่ีเหมาะกัน 

เชน ถูกกับรางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ บริโภคไมยาก บางแหงเรียกวา อาหารสัปปายะ103 หมายถึง 

อาหารท่ีแสวงหาได พอเลี้ยงชีวิตใหเกิดความสุข ไมขัดของ ไมลําบาก บริโภคอาหารอันใดกุศลธรรมท่ี

ยังไมเกิดก็เกิด ท่ีเกิดแลวก็เจริญยิ่งข้ึน อกุศลธรรมท่ียังไมเกิดก็ไมเกิด ท่ีเกิดแลวก็เสื่อม กุศลธรรมท่ียัง

ไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดแลวก็เจริญยิ่งข้ึนไป นั่นไดชื่อวา อาหารสบาย104 หลักโภชนสัปปายะ อยูท่ีการ

รับประทานท่ีถูกสุขลักษณะ มีอาหารเพียงพอแตถาไมถูกสุขลักษณะก็เกิดความไมสบาย ทําใหเกิด

โรคภัยไขเจ็บข้ึนได เพราะฉะนั้น เรื่องอาหารอยาคิดวาไมสําคัญ ความรูทางดานโภชนาการอาหารการ

กิน มีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหอายุยืน หรือทําใหอายุสั้นได การกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ กินอาหารไม

ครบหาหมูก็ทําใหเจ็บปวยได อาหารท่ีถูกสุขลักษณะไมจําเปนตองเปนอาหารท่ีมีราคาแพงเสมอไป105 

การไดบริโภคอาหารท่ีเหมาะกับรางกาย นอกจากจะทําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพรางกายแลว ยัง

สงผลตอการปฏิบัติธรรมอีกดวย เห็นไดจากตัวอยางในสมัยพุทธกาล ท่ีปรากฏวา ภิกษุ 60 รูป ทูลลา

พระศาสดาไปบําเพ็ญเพียรท่ีหมูบานแหงหนึ่ง อุบาสิกาซ่ึงเปนมารดาเจาของหมูบานนั้น ปวารณาจะ

บํารุงตลอด 3 เดือน ภิกษุจึงอาศัยหมูบานนั้นเปนสถานท่ีทําความเพียร อุบาสิกาสอบถามถึงการทํา

สมณธรรม ภิกษุจึงบอกอาการ 32 อุบาสิกาบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุมรรค 3 ผล 3 ไดปฏิสัมภิทา 4 

                                           
102ที.ปา. 11/261-264/207-211. 
103พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 10, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสื่อตะวัน จํากัด, 2545), หนา 209. 
104สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, 2515), หนา 466-467. 
105พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), “เหตุท่ีทําใหมีอายุยืน”, ใน นิตยสารพนโลก, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 47 

(กุมภาพันธ 2538) : 98-99. 
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และโลกิยอภิญญา นางตรวจดูภิกษุ พบวา อาหารไมเปนท่ีสบาย จึงจัดทําอาหารใหเปนท่ีชอบใจ ภิกษุ

เหลานั้นไดอาหารเปนท่ีสบาย ไมนานก็บรรลุเปนพระอรหันต106 

 ในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องอาหารเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะชีวิต

ประกอบดวยรูปกับนาม อาหารท่ีเปนสิ่งหลอเลี้ยงและเสริมสรางรูป ไดแกอาหารท่ีเปนประเภทของ

ขบเค้ียวหรือดื่ม เชน ขาวแกง ในสวนท่ีเปนนาม ก็จําเปนตองมีอาหารมาหลอเลี้ยงเชนกัน ซ่ึงสิ่งท่ีมา

หลอเลี้ยงไดแก ความรูสึกสุข ทุกข ความอยาก ความรูหรือการรับรูเรื่องราวตาง ๆ เปนตน107 ชีวิตจะ

ขาดอาหารอยางใดอยางหนึ่งไมได หากขาดอาหารอยางใดไปก็จะสงผลใหชีวิตไมสมบูรณ กลาวคือ 

หากขาดอาหารท่ีเปนนาม จิตใจก็บกพรองไมสมบูรณ หากขาดอาหารท่ีเปนรูป รางกายก็จะไม

สมบูรณ ดวยเหตุนี้ อาหารจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอรางกายและเปนสิ่งจําข้ันพ้ืนฐาน (Primary 

Need) ตอการดํารงชีวิต ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “กายนี้ดํารงอยูไดดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารง

อยูได ขาดอาหารก็ดํารงอยูไมได”108 

 (6)  หลักการสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี (อุตุสัปปายะ) หมายถึง สภาพดิน ฟา อากาศ ธรรมชาติท่ี

เหมาะสม เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน โดยรวมแลวคือการอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและ

เหมาะสมกับตัวเอง เปนธรรมชาติ เจริญหู เจริญตา เจริญใจ อันจะสงผลตอการทําใหจิตสงบเร็วข้ึน เรื่อง

นี้สามารถศึกษาไดจาก ชาวกุรุท่ีสามารถเขาใจพระธรรมเทศนาไดอยางลึกซ้ึง ท้ังนี้เพราะอยูในท่ีมี

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีดี ดังปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตร วา ชาวแควนกุรุ ไมวาเปนภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา มีรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณอยูเปนนิตย ดวยเสพปจจัย คือ ฤดูเปนท่ี

สบาย เพราะแควนนั้นสมบูรณดวยสัปปายะมีอุตุสัปปายะ เปนตน ชาวกุรุนั้นมีกําลังปญญาอันรางกาย

และจิตใจท่ีสมบูรณอุดหนุนแลวจึงสามารถรับเทศนาท่ีลึกซ้ึงนี้ได109 และในวนโรปมสูตร ไดกลาวถึงผลดี

ของการอยูใกลชิดกับธรรมชาติไวอยางนาสนใจวา “ชนเหลาใด สรางวัดวาอาราม ปลูกสวนอันนารื่นรมย 

ปลูกปา สรางสะพาน ขุดสระน้ํา บอน้ําและใหท่ีพักอาศัย บุญยอมเจริญแกชนเหลานั้นท้ังกลางวันและ

กลางคืน ตลอดกาลทุกเม่ือ ชนเหลานั้นดํารงอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลแลวยอมไปสูสวรรคแนนอน”110 

พระดํารัสดังกลาวสะทอนใหเห็นวา มนุษยควรใกลชิดกับธรรมชาติ ซ่ึงเราจะเห็นไดจากวิถีชีวิตของคน

ไทยในอดีตท่ีมีความผูกพันกับธรรมชาติเปนอยางมาก การปลูกตนไมและการจัดสภาพแวดลอมนอกบาน

ใหมีอากาศท่ีบริสุทธิ์ รมรื่นดวยรมเงาไมจะทําใหคุณภาพชีวิตของตนเองมีการพัฒนาข้ึน ซ่ึงประโยชน

จากการอยูกับธรรมชาติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา แบงได 2 ระดับดังนี้ คือ 

                                           
106ขุ.ขุ.อ. 1/167/394-399. 
107ม.มู. 12/90/84.  
108สํ.ม. 19/183/110. 
109ที.ม.อ. 14/258-259. 
110สํ.ส. 15/47/61. 
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 1.  ระดับพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีพทางกายภาพและชีวภาพและสังคมไดแกปจจัย 4 

 2.  ระดับสูง ปาไมอยูในฐานะเปนสิ่งแวดลอมอันเหมาะสมในการอบรมพฤติกรรมทางกาย 

วาจาและจิตใจ หลอหลอมใหคนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติโดยท่ีคุณลักษณะของปาไมมี

ธรรมชาตขิองความสงบอันเปนภาวะท่ีสอดคลองกับความจริงสูงสุด111 

 จะเห็นวา มนุษยไมตองการสิ่งท่ีผิดไปจากธรรมชาติ หากแตตองการธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์ 

กลาวคือ อากาศท่ีบริสุทธิ์ ความรมรื่นรมณียสถาน พยายามอยูใกลชิดกับธรรมชาติและอยูอยาง

ธรรมชาติใหมากท่ีสุด เชน อยูหางไกลจากเสียงอึกทึก ไมควรอยูใกลโรงงานท่ีทําลายสิ่งแวดลอมใน

บริเวณท่ีตนอาศัยอยูเปนตน อันจะสงผลใหสุขภาพดีข้ึนเพราะไดใกลชิดกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งไดสูดอากาศท่ีบริสุทธิ์สดชื่น 

 (7) หลักการบริหารรางกาย (อิริยาปถสัปปายะ) แทท่ีจริงแลวหลักการของขอนี้ หมายถึง

อิริยาบถท่ีเหมาะกันกับการปฏิบัติธรรม เชน บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง เปนตน ตลอดจน

การเคลื่อนไหวท่ีพอดี เก่ียวกับหลักการนี้ สามารถศึกษาไดจากวิธีสําหรับการเคลื่อนไหวรางกายไววา 

“ภิกษุเม่ือเดิน ก็รูชัดวา เราเดิน เม่ือยืน ก็รูชัดวา เรายืน เม่ือนั่ง ก็รูชัดวา เรานั่ง หรือเม่ือนอน ก็รูชัด

วา เรานอน”112 ดังนี้ อิริยาบถท่ีเปนสัปปายะควรจะเปนการบริหารรางกายท่ีมีสติอยูตลอดเวลา ซ่ึง

จะชวยใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินชีวิตไปสูการพัฒนาชีวิตท่ีดีไดในท่ีสุด 

 เม่ือประเมินในภาพรวมของการศึกษาเรื่อง “สัปปายะ 7” สะทอนใหเห็นวา หลักสัปปายะ 

เปนกระบวนการพัฒนาชีวิตท่ีจะชวยสงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการปฏิบัติธรรมใหมีความ

เจริญกาวหนา ประกอบดวย การอยูในสถานท่ีเหมาะสม การเดินทางสะดวก การพูดคุยท่ีเหมาะสมใน

หมูของคนดี การคบหาบุคคลท่ีถูกกันเหมาะสมกัน การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ การ

มีสภาพดินฟาอากาศและธรรมชาติท่ีเหมาะสม และการอยูในอิริยาบถท่ีเหมาะสม เคลื่อนไหวได

สะดวกเปนตน 

 2) จักร 4 : กระบวนการพัฒนาเพ่ือนําไปสูความเจริญ 

 จักร 4 คือ ธรรมมีอุปการะมาก (Virtues of great assistance) ซ่ึงเปนธรรมท่ีเปน

เครื่องชวยใหสามารถสรางสมความดีอ่ืน ๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบความเจริญกาวหนาในชีวิต 

บรรลุความงอกงามไพบูลย113 ประกอบดวยหลักการดังตอไปนี้ 

                                           
111พระบูรกรณ บริบูรณ, “ปาไมท่ีปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาและความเช่ือของชาวบาน : ศึกษากรณี

ความเช่ือของชาวบานในการอนุรักษปาไมจังหวัดนาน”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิวทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหิดล), 2539, หนา ก-ข. 
112ที.ม. 10/375/304. 
113พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 114. 
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 (1) ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยูในถ่ินท่ีเหมาะสม เรียกตามภาษาบาลี วา “ปฏิรูปเทสวาสะ” 

แยกออกเปน 3 บท คือ “ปฏิรูป” วาสมควรหรือเหมาะสม “เทสะ” วา ถ่ิน สถาน บานเมือง ประเทศ 

“วาสะ” วา การอยู แปลรวมกันวา “การอยูในถ่ินท่ีเหมาะสม” แตโดยเฉพาะ เทสะ นั้น หมายถึง ถ่ิน

ท่ัวไป114 จะอยูในบานในเมืองหรือในประเทศการอยูในถ่ินท่ีเหมาะสมนั้น ในทางพระพุทธศาสนา ควร

กําหนดวาอยูในลักษณะดังนี้ 

 1. ถ่ินท่ีเปนศูนยกลาง หมายถึง ถ่ินเปนท่ีรวมระเบียบแบบแผน ประเพณีศีลธรรม

วัฒนธรรม และเปนท่ีมาของประชากรในถ่ินและตางถ่ินมาอยูรวมกัน ยอมมีพฤติการณตาง ๆ เชน 

แยงอาหารการกิน แยงอํานาจวาสนากัน อยูรวมกับสิ่งแวดลอมท้ังดีและไมดี คนฉลาดก็จะปรับตน

เปนคนดีมีชีวิตอยูกินได แตคนโงจะทําแตมีชีวิตในความชั่วนั้น ทองถ่ินจึงควรเรงพัฒนา ใหมีระเบียบ

วินัย มีจรรยา จากคนในครอบครัว จนถึงประเทศชาติสวนใหญ 

 2.  ถ่ินท่ีมีการงานอาชีพสะดวก หมายถึง ถ่ินท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพไดงาย ชวยใหผูอยูคิดตั้ง

เนื้อต้ังตัวไดเอง มีบานเรือนไรนาม่ันคง ประกอบการงานของตนไดท้ังตามลําพังเปนชิ้นเปนอันเพ่ือยัง

บริโภคเกิดแกตนและประเทศชาติ ท่ีแตละคนพ่ึงตนเองไดสรางหลักฐานม่ันคงได พ่ึงผูอ่ืนบาง ดวยคุณ

ความดีของตนท่ีชวยใหผูอ่ืนยินดีใหพ่ึงและเม่ือชวยตัวเองไดก็ชวยครอบครัว ญาติ เพ่ือน และชวยชาติ

ไดในคราวท่ีชาติตองการ 

 3.  ถ่ินท่ีมีการศึกษาสะดวก หมายถึง ถ่ินท่ีมีระบบการศึกษาเปดโอกาสใหผูอยูศึกษาได

งาย ตอทุกครอบครัวท้ังระดับหมูบาน ตําบล จังหวัด จากระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยในทุก

ภาครัฐ หรือจะเรียนวิชาชีพไดงาย ซ่ึงการศึกษาจะชวยสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล และ

สังคม และชาติมีสภาพดีข้ึน115   

 4.  ถ่ินท่ีมีศาสนาประกาศสัจธรรม หมายถึง ถ่ินท่ีมีศาสนาใหละโทษ สอนใหอบรมคุณ

ความดี และสอนใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด อันเปนหลักประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของมวลชน 

ท่ีตองประพฤติไปตลอดชีวิต จึงไมควรแยกศาสนาออกจากการศึกษาเพราะจะเปนผลรายแกเยาวชน 

เพราะศาสนาเปนการศึกษาท่ีนําคนใหตั้งอยูในความคิดท่ีชอบ ความคิดท่ีผิดเกิดแตการศึกษาท่ีผิด ถา

เราจะหลีกใหพนความคิดท่ีผิดแลว ตองฝกฝนอบรมเยาวชนดวยศาสนาเสียตั้งแตตน เพ่ือปดชองมิให

ความคิดท่ีผิดเกิดข้ึนได 

 5.  ถ่ินท่ีมีคนทรงศีลทรงธรรมทรงวิทยาคุณมาก หมายถึง ถ่ินท่ีมีนักปฏิบัติธรรมมาก มี

ใจสูงใจเปนระเบียบเรียบรอยมุงใหคุณประโยชนแกตน และเพ่ือนมนุษย มีการปฏิบัติตามเหตุผล มี

                                           
114สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ), (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2546), หนา 74. 
115เรื่องเดียวกัน, หนา 79 -81. 



64 
 

 

 

สติปญญา มีการพูดคิดมีศีลธรรมประจําใจตน  ดํารงชีพดวยการชวยตัวเองและชวยผูอ่ืนใหดํารงชีพอยู

ดวยความรวมมือกัน และแตละคนรวมใจกันแนะนําสอนมวลชน ใหรูจักดําเนินชีวิตไปสูเปาหมาย116  

 จะเห็นวา ปฏิรูปเทสวาสะ เปนการกําหนดเลือกถ่ินท่ีอยูใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหผูอยูอาศัยเกิดความเจริญกาวหนาไดงาย โดยถ่ินท่ีเหมาะสมมี

ลักษณะท่ีเปนถ่ินท่ีมีศูนยกลาง ถ่ินท่ีมีการประกอบอาชีพสะดวก ถ่ินท่ีมีการศึกษาสะดวก ถ่ินท่ีมี

ศาสนาประกาศสัจธรรม และถ่ินท่ีมีคนทรงศีล ซ่ึงถ่ินเหลานี้จะเปนปจจัยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและมีความเจริญกาวหนา  

 (2) การคบสัตบุรุษ คําวา สัตบุรุษ แปลวา คนสงบ คนดี คนมีศีลธรรม คนท่ีประกอบดวย 

สัปปุริสธรรม117 คุณธรรมสําหรับผูท่ีเปนสัตบุรุษ เรียกวา สัปปุริสธรรม 7 118 ประกอบดวย 

 1. รูหลัก และรูเหตุ คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติ รูหลักการ กฎเกณฑแบบแผน

หนาท่ี เปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย 

 2. รูความมุงหมาย และรูจักผล คือ รูความหมาย และความมุงหมายของหลักธรรม 

หรือหลักการ กฎเกณฑ หนาท่ี รูผลท่ีประสงคของกิจท่ีจะทํา 

 3. รูจักตน คือ รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม

ของตนตามความเปนจริง เพ่ือประพฤติปฏิบัติไดเหมาะสมและใหเกิดผลดี เชน มีศรัทธา ศีล สุตะ 

จาคะ ปญญา และปฏิภาณแคไหน 

 4. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอเหมาะพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร 

ในการใชจายทรัพย           

 5. รูจักกาล คือ รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียน เวลาทํางาน เวลาพักผอน 

เปนตน 

 6. รูจักชุมชน คือ รูจักถ่ิน รูจักท่ีชุมนุม และชุมชน รูจักมารยาท ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติอ่ืน ๆ ตอชุมชนนั้น ๆ 

 7. รูจักบุคคล คือ รูความแตกตางระหวางบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ

คุณธรรม เปนตน เพ่ือปฏิบัติตอผูนั้นโดยถูกตอง เชน ควรจะคบหรือไม จะเก่ียวของ จะใชจะยกยอง 

จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน 

                                           
116เรื่องเดียวกัน, หนา 82 -84. 
117พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2553), หนา 431. 
118พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 627-

628. 
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 เหตุผลหลักท่ีสําคัญของการคบสัตบุรุษ เพราะ สัตบุรุษนี้เม่ือใครไปเสวนาคบหาหรือเม่ือ

เขาเองทําหนาท่ีเผยแพรความรูความดีงามแกผูอ่ืน ชักจูงใหผูอ่ืนมีความรูความเห็นถูกตองหรือใหมี

ศรัทธาท่ีจะถือตามอยางตนอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการสั่งสอน การแนะนําหรือกระจายความรูความ

เขาใจนั้นออกไปทางหนึ่งทางใดก็ตาม ดวยความปรารถนาดี ดวยความเมตตากรุณา กอใหเกิด

สัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบัติชอบข้ึน119   

 (3) อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนเองใหอยูในศีลธรรม หมายถึง การตั้งตัวถูกทางหรือการ

ตั้งตนไวชอบไมผิดหลักศีลธรรมอันดีงาม คือ เวนจากการประพฤติทุจริตหรือทําตัวเราท่ียังขาด

คุณธรรม ใหดํารงม่ันอยูในคุณธรรมนั่นเอง ถาเราตั้งตัวผิดทางหรือไมรูจักรักษาตัวใหดี ผูท่ีเดือดรอน

ท่ีสุดก็ คือตัวเรา แตถาตั้งไวดีตั้งไวถูกทาง ผูท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุดก็ คือตัวเรานั่นเองหรือถาผูใด

ตั้งตัวไวผิดทาง ปลอยตนใหตกอยูในความประมาท จนถึงกับรางกายพิการหรือจิตใจเสื่อมทราม กอ

กรรมทําเข็ญหรือถึงความตายไปแลวใครเลาจะเดือดรอนลมจมฉิบหายเทากับตัวของผูนั้นเอง120   

 การตั้งตนไวชอบเปนสิ่งท่ีสําคัญ เปนข้ันตอนแรกในการสรางความเจริญกาวหนาแกชีวิต 

เพราะการดําเนินชีวิตของมนุษยมี 2 ทาง คือ ทางท่ีถูกและทางท่ีผิด ผูท่ีตั้งตนไวชอบในทางท่ีถูกยอม

ประสบแตความเจริญรุงเรืองกาวหนา มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือยกยองสรรเสริญ การตั้งตนไวชอบ

ในบริบทนี้ มุงเนนไปท่ีการตั้งจิตของตนเองใหถูกตอง เพราะถาจิตใจดีคือมีความคิดท่ีดีก็จะเปนเหตุให

บุคคล พูดดี และกระทําดีไปดวย ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา  

โจรเห็นโจร หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวร เขาจะทําความเสียหายยอยยับพินาศ ใหแกกัน

สักเพียงใด ก็ไมรายเทากับจิตของเราท่ีตั้งไวผิด ยอมจะทําความเสียหายเดือดรอนใหแกตัว

เรายิ่งกวานั้น จิตของเรานี้ ถาตั้งไวถูกตองแลว ยอมจะทําความเจริญกาวหนาใหแกตัวเอง

อยางมากมายยิ่งกวาความเจริญท่ีบิดามารดาพ่ีนองจะพึงทําใหแกเราเปนไหน ๆ121  

 

 จึงกลาวไดวา การตั้งตนไวชอบเปนการตั้งตนไวในทางเจริญ ระมัดระวังตนใหดําเนินไป

ในทางท่ีชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตนมุงหมายท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงการท่ีจะประสบ

ความกาวหนาหรือความเจริญ การต้ังตนไวชอบเริ่มตนท่ีการทําจิตใจของตนเองใหมีความคิดดีกอน

เปนเบื้องตน เพราะถาจิตท่ีไดรับการฝกฝนดีแลวและตั้งไวดีแลวยอมแสดงออกมาทางพฤติกรรมให

กระทําแตสิ่งท่ีถูกตองและดีงาม ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดในท่ีสุด 

                                           
119พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 631. 
120พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ), กฎแหงกรรม, พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, 2546), หนา 67. 
121ขุ.ธ. 25/12/15. 
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 (4)  ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเปนผูไดทําความดีไวกอนแลว หมายถึง ความเปนผูไดทํา

ความดีไวกอนแลว มีพ้ืนเดิมดี ไดสรางสมคุณความดีเตรียมพรอมไวแตตน122 

 ประเด็นท่ีนาสนใจ คือ คําวา ความดีไวกอนหรือบุญท่ีทําไวกอนแลว มีลักษณะ 2 ประการ 

ดังตอไปนี้ คือ 

 1.  กาลกอนระยะไกล ไดแก คุณความดีท่ีแตละคนไดทําไวในภพชาติกอน ๆ 

 2.  กาลกอนในระใกล ไดแก คุณความดีท่ีบุคลไดกระทําไวในภพชาติปจจุบัน ตั้งแตเกิดมา

พอรูเดียงสาจนถึงวันนี้ เชน เปนผูท่ีตั้งใจบําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ผูท่ีบําเพ็ญบุญเอาไว

กาลกอน ยอมไดสมบัติเหลานี้ ดังท่ีปรากฏในนิธิกัณฑวา 

 ขุมทรัพย คือ บุญ เปนขุมทรัพยอันผูใดเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตามฝงไวดีแลว

ทาน ศีล คือความสํารวม และความฝกตน ในเจดียก็ดี ในสงฆก็ดี ในบุคคลก็ดี ในแขกก็ดี 

ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพ่ีชายก็ดี ขุมทรัพยนั้นชื่อวาอันผูนั้นฝงไวดีแลว ใคร ๆ ไมอาจ

ผจญได เปนของติดตามตนไป บรรดาโภคะท้ังหลายเม่ือเขาจําตองละไปเขายอมพา

ขุมทรัพยคือบุญนั้นไป ขุมทรัพยคือบุญ ไมสาธารณะแกชนเหลาอ่ืน โจรลักไปไมได บุญนิธิ

อันใดติดตนไปได...ปฏิสัมภิทาวิโมกข สาวกบารมีญาณ ปจเจกโพธิญาณ และพุทธภูมิ 

อิฐผลท้ังปวงนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนมากอยางนี้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตผูมีปญญาจึง

สรรเสริญความท่ีบุคคลมีบุญอันทําไวแลว123 

 

 บุคคลท่ีสั่งสมความดีหรือทําบุญไวในกาลกอน ผลแหงการกระทําความดีนั้นยอมปรากฏ

เต็มท่ีในปจจุบันทันตาเห็น และสงผลใหมีความสุข ความเจริญกาวหนาเหนือกวาบุคคลท้ังหลาย 

เพราะฉะนั้น บุคคลท่ีหม่ันบําเพ็ญบุญอยางสมํ่าเสมอ ดวยการใหทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา

อยางบริบูรณ ยอมเปนเหตุปจจัยใหไดรับความสุขความเจริญ ในชาตินี้และเม่ือตายไปยอมไปสูสุคติ

ภพท่ีดีได 

 จากนัยท่ีกลาวมาท้ังหมดในประเด็นเก่ียวกับจักร 4 สะทอนใหเห็นวา จักร 4 จัดเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีจะนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง อันประกอบดวย การอยูใน

สถานท่ีอันเหมาะสม คบหาแตสัตบุรุษหรือคนดี ตั้งตนไวในกรอบท่ีถูกตอง และ การเปนคนท่ีไดเคย

กระทําไวในอดีต ซ่ึงจะเปนแรงชวยใหชีวิตเกิดการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จ

ในชีวิต ทําใหชีวิตไดรับการพัฒนาท้ังในแงของรางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา 

 

                                           
122พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 114. 
123ขุ.ธ. 25/9/7. 
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 4) มงคลชีวิต : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความเปนมงคล 

 การศึกษามงคลชีวิต สามารถศึกษาไดจากคําสอนในเรื่องมงคลสูตร ซ่ึงใหแนวคิดในการ

พัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน (2) การพัฒนาข้ันกลาง และ (3) การพัฒนา

ข้ันสูงสุด 

 (1) หลักมงคลชีวิตกับการพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยมงคล 18 ประการ คือ 

 1. การไมคบคนพาล เพราะการคบคนพาลหรือการมีคนท่ีไมดีแวดลอม ยอมเปนปจจัย

สงเสริมใหมีอุปนิสัย และพฤติกรรมท่ีไมดี ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติในการดําเนินชีวิต อันจะเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตได 

 2. การคบบัณฑิต ซ่ึงการเลือกท่ีจะคบบัณฑิต ยอมเปนการชวยสงเสริม และสราง

พฤติกรรมใหเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ดวยเหตุท่ีคบคนบัณฑิต  

 3.  การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ท้ังนี้เพราะเปนปจจัยสงเสริมการพัฒนาชีวิต ชวยใหชีวิตมี

ความเจริญ ชวยยกระดับชีวิตใหสูงข้ึน และชวยใหมีจิตใจสูงข้ึนดวยคุณธรรมประจําใจ 

 4. การอยูในถ่ินอันสมควร ซ่ึงการอยูในถ่ินท่ีดี จะสงผลใหเกิดการเก้ือหนุนในการ

ดําเนินชีวิต เพราะจะทําใหชีวิตเกิดความเจริญกาวหนาเพราะสิ่งแวดลอมรอบขาง ไมวาจะเปน

ครอบครัว ชุมชนหรือสังคม พยายามผลักดันและสงเสริมใหชีวิตดําเนินไปอยางถูกตอง 

 5. เคยทําบุญมากอน ความเปนผูเคยทําบุญมากอน ยอมเปนเครื่องมือและคูมือในการ

สามารถสรางความดีอ่ืน ๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบความเจริญกาวในชีวิต ตลอดจนบรรลุความ

งอกงามไพบูลย 

 6. การตั้งตนชอบ เปนการดํารงม่ันในธรรม ตั้งเปาหมายชีวิตและการงานแนวแนใน

การดําเนินชีวิตสูจุดหมายท่ีถูกตองและดีงาม  

 7. ความเปนพหูสูต เพราะเม่ือบุคคล เปนผูเพียบพรอมดวยพหูสูต ทําใหเปนผูสามารถ

คงแกเรียน เพราะการไดสดับฟงมาก เปนเครื่องกระทําท่ีพ่ึงของตน ทําใหเกิดความแกลวกลา จน

สามารถนํามาพัฒนาชีวิตมนุษยและพัฒนาการเรียนรูไปสู “ปญญา” ได 

 8. การรอบรูในศิลปะ ซ่ึงผูมีศิลปะเกิดข้ึนในตนโดยการ ศึกษา ฝกคิด ฝกพูด ฝกทํา จน

ชํานาญเกิดเปนประสบการณแกปญหาเปน การเปนผูมีศิลปะยอมทําใหชีวิตมีประโยชนตอตนเองและ

ชุมชน ไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวม  

 9. มีวินัยท่ีดี เพ่ือความเรียบรอยดีงามของสังคม เพ่ือควบคุมผูอยูในสังกัดใหมีระเบียบ

ใหเกิดความสงบสุขข้ึนในตัวบุคคลแตละคนและสังคม โดยสวนรวมและเพ่ือปองกันความเดือดรอน

เสื่อมเสียอันจะเกิดข้ึนเพราะการขาดวินัย   

 10. กลาววาจาอันเปนสุภาษิต เปนการพูดท่ีกอใหเกิดประโยชนแกผูรับฟง ทําใหผูฟง

เกิดความสงบ และพัฒนาจิตใจ อันประกอบไปดวยคําท่ีเหมาะกับกาล เปนความจริง ออนหวาน 
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ประกอบดวยประโยชน และเปนวาจาท่ีมีจิตประกอบดวยเมตตา 

 11. การบํารุงบิดามารดา เปนสิ่งท่ีบุตรหรือธิดาทุกคนตองปฏิบัติ เพราะเปนการแสดง

ถึงความกตัญู อันเปนเครื่องหมายของการเปนคนดี ซ่ึงหากทุกคนดูแลบิดามารดาซ่ึงเปนผูท่ีเลี้ยงดู

เรามาแลว ยอมไดรับการสรรเสริญวาเปนบุตรท่ีดี เปนเหตุใหไมตองไดรับการตําหนิหรือนินทาในทาง

ท่ีวา เปนลูกท่ีอกตัญู  

 12. การสงเคราะหบุตร เปนคุณธรรมท่ีสําคัญ เพราะเปนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนมีอยู

อยางถูกตอง ทําใหสถาบันครอบครัวรมเย็นเปนสุข เพราะการสงเคราะหบุตร เปนแบบอยางท่ีดีใหแก

บุตร เปนการพัฒนาศักยภาพของตนใหดีข้ึน 

 13. การสงเคราะหภรรยาเพราะการสงเคราะหกันเปนการยึดเหนี่ยวน้ําใจของกันและกัน

เอาไว ทําใหเกิดความเขาใจกัน ครองรัก ครองเรือน รวมกันอยางม่ันคง ครอบครัวมีความสุข สะดวก

ตอการสรางหลักฐานครอบครัว 

 14. การทํางานไมใหค่ังคาง คือตองทํางานถูกเวลา เหมาะสม ขยันขันแข็ง ไมเกียจ

คราน ทําอยางสมํ่าเสมอ ผูท่ีรักงานทํางานจริง ไมท้ิงงานใหเสีย ไมใหงานค่ังคาง ยอมไดทรัพย และ

ไดรับความสุข  

 15. การใหทาน เปนการสงเคราะหเก้ือกูลกันในทางท่ีดี สงเสริมการพัฒนาคนใหมี

ความสุข สงเสริมผูกระทําไมใหเปนคนเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบกัน  

 16. การประพฤติธรรม คือ การนอมนําธรรมใหถึงพรอมในตัวของผูปฏิบัติและเม่ือได

ปฏิบัติธรรมสมํ่าเสมอชีวิตจะมีความสงบสุข มีสุคติเปนท่ีไปในเบื้องหนา 

 17. การสงเคราะหญาติ ถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญซ่ึงจะทําใหความเปนญาติพ่ีนองดํารงอยูได 

เปนเหตุใหหมูญาติมีความรักสามัคคีเคารพนับถือกัน ทําใหเกิดความอบอุนในหมูญาติ มีความ

ปรองดอง ทําใหไมเกิดการหางเหิน  

 18. ทํางานท่ีไมมีโทษ คือ มีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหายโดยประการใด ๆ 

ใครติเตียนมิไดท้ังทางกาย วาจาและทางใจ ไมประพฤติตนใหเปนท่ีถูกตําหนิ ยอมไดรับความสุขอัน

เกิดจากการไมมีโทษนั้น คือ การทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน อันจะเปนผลใหจิตใจเกิดความผองใส 

ประสบความสุข 

 (2) หลักมงคลชีวิตกับการพัฒนาข้ันกลาง ประกอบดวยมงคล 12 ประการ 

 19. ละเวนจากบาป คือ เจตนาความตั้งใจ ไมทําบาปทางกาย วาจา และใจ การงดเวน

จากบาปเชนนี้จิตใจยอมไมเศราหมอง ไมมีเวรภัยกับใคร ๆ การเวนจากบาปเปนการฝกตนไมใหเปน

คนโหดราย มือไหว ใจเร็ว โปปด และหมดสติ 

 20. สํารวมจากการดื่มน้ําเมา เปนการปดประตูของอบาย ทําใหไมเสื่อมเสียสุขภาพ

รางกาย มีสติ ไมประมาท ในขณะท่ีทํา พูด และคิด มีความพรอมตอการทําความดีไดเต็มท่ี ซ่ึง
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พระพุทธเจาตรัสมงคลขอนี้ เพราะตองการใหมีสติ ไมเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  

 21. ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย คือ ความเปนผูไมอยูโดยปราศจากสติ คือ การมีสติ

กํากับตัวอยูเสมอ ไมวาจะคิด จะพูด จะทําสิ่งใด ๆ ตระหนักถึงสิ่งท่ีตองทํา และไมยอมพลาดในโอกาส

การทําความดี 

 22. มีความเคารพ คือ การทําใหหนัก ไดแก การยกยองเชิดชูบุคคลหรือสิ่งท่ีควรยก

ยองเชิดช ูมีพระพุทธเจา เปนตน  

 23. มีความถอมตน คือ การประพฤติออนนอมท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ ไมมีความ

กระดางและไมมีมานะถือตน ท้ังนี้บุคคลท่ีออนนอมถอมตนนั้น เราอาจจะเห็นไดในชีวิตประจําวันของ

เราเอง หรือแมแตตัวเราเองเห็นลูกหลานออนนอม เราก็รูสึกนารักนาเอ็นดู เห็นผูใหญมีความออน

นอม เราก็รูสึกนาเคารพนับถือ เปนตน 

 24. มีความสันโดษ เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาออกแบบไวเพ่ือการปฏิบัติในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ตลอดจนสงผลใหตัวเองมีความสุข มีความเจริญกาวหนาและทําใหสังคมเกิดความสงบ

สุข ซ่ึงหลักสันโดษประกอบดวย (1) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามท่ีได (2) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง 

และ (3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร 

 25. มีความกตัญู เปนหลักธรรมพ้ืนฐาน ท่ีทําใหมนุษยรูจักการปฏิบัติหนาท่ีตอผูท่ีมี

พระคุณ ซ่ึงจะขยายผลในระดับสังคมท่ีกวางออกไป เชน ทําใหไมเกิดปญหาคนชราท่ีไมมีคนเลี้ยงดู 

เปนตน และการท่ีเปนคนกตัญู ยอมจะเปนประโยชนตอตนเอง โดยการไดรับการยองจากสังคม 

เปนคนท่ีสังคมยอมรับ 

 26. การฟงธรรมตามกาล จัดเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางหนึ่งอันมีสวนในการพัฒนา

ปญญา ท่ีจะนําไปสูจุดหมายของการบรรลุซ่ึงเปาหมายสูงสุดหรือพระนิพพาน 

 27. มีความอดทน เปนคุณสมบัติท่ีจะทําใหสามารถเผชิญหนาตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ 

ดวยจิตใจท่ีม่ันคง ไมทอถอย ซ่ึงในเรื่องของการดําเนินชีวิต เม่ือตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ความ

อดทนก็จะเปนเครื่องมือ ในการปรับใชกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถยับยั้งอารมณท่ี

ไมดีไมใหเกิดข้ึน 

 28. เปนผูวางาย รับฟงคําสอนดวยดี (ไมเถียงไมขัดคอ ไมจับผิด) รับทําตามคําสอน

ดวยดี (ไมดื้อรั้นดันทุรัง) และรับรูความดีของผูสอนดวยดี (ไมโกรธ ไมคิดลบหลูบุญคุณ) ซ่ึงการเปน

ผูวางายจะชวยใหเกิดความเจริญรุงเรืองท้ังทางโลกและทางธรรม เพราะจะมีผูท่ีคอยพร่ําสอนเพ่ือให

เกิดประโยชนตอตนเองใหเกิดการพัฒนาข้ึน 

 29. การไดเห็นสมณะ คือ การเขาไปหา การบํารุง การระลึกถึง การไดยิน และไดเห็น

บรรพชิตผูมีกิเลสงบแลว ผูมีกาย วาจา จิต และปญญาอันอบรมแลว ผูประกอบดวยการฝกอยางสูง 

ชื่อวา การเห็นสมณะ 
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 30. การสนทนาธรรมตามกาล คือ การพูดจากันในเรื่องความดีงาม เรื่องท่ีเปนจริง มี

เหตุผล มีหลักฐานอางอิง หลักปฏิบัติในการสนทนาธรรมตามกาล คือ สนทนากันในเวลาพลบคํ่า คือ 

เวลาท่ีคนท้ังหลายเลิกทํางานทุกอยาง เวลาใกลรุง คือ เบื้องตนแหงวัน และในกาลนั้น ๆ คือ เวลาท่ี

เปนโอกาสเหมาะสม  

 (3) หลักมงคลชีวิตกับการพัฒนาข้ันสูงสุด ประกอบดวยมงคล 8 ประการ 

 31. การบําเพ็ญตบะ คือ การสํารวมอินทรีย กลาวคือ บุคคลผูท่ีจะทําอินทรียสังวรให

พรอมมูลตองอาศัยหิริโอตตัปปะและสติ เพราะคุณเครื่องสํารวมอินทรียคือ สติและหิริ โอตตัปปะ เปน

อุปนิสัยของอินทรียสังวร คนท่ีมีหิริโอตตัปปะ จะเปนคนท่ีมีอินทรียสังวร มีศีล มีสัมมาสมาธิ 

ยถาภูตญาณทัสสนะก็เกิดมี เม่ือเกิดยถาภูตญาณทัสสนะแลว นิพพิทาและวิราคะก็มี วิมุตติญาณทัส

สนะก็ยอมมีตามมาเปนลําดับ การบําเพ็ญตบะจึงเปนการขจัดเผาผลาญบาปธรรมใหเรารอนหมดไป

จากใจ พรอมกันนั้นก็สรางกุศลธรรมใหเกิดข้ึน และเจริญข้ึนในตน 

 32. การประพฤติพรหมจรรย เปนการปรับพ้ืนฐานจิตใหหนักแนนตั้งแตระดับโลกียะ 

ปรุงจิตสูงข้ึนจนกาวยางเขาสูโลกุตตรธรรม อันเปนความหลุดพนข้ันสูงสุด การประพฤติพรหมจรรย 

ชื่อวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุบรรลุคุณพิเศษมีประการตาง ๆ ท่ีสูงข้ึนไป 

 33. การเห็นอริยสัจ คือ การเห็นดวยการเรียนรู ดวยอํานาจแหงญาณเครื่องแทงตลอด 

ซ่ึงจะทําใหสามารถลวงทุกขได  

 34. การทําใหแจงในพระนิพพาน การบรรลุนิพพานเกิดจากการมองเห็นโลกตามความ

เปนจริง สงผลใหผูบรรลุหลุดพนจากกิเลสท่ีเปนสาเหตุของความทุกขไดอยางเด็ดขาด ไมตองเวียนวาย

ตายเกิด เขาสูความสุขท่ีวางจากอัตตาอันเกิดจากการปลอยวาง ไมยึดติดในสิ่งท้ังปวงดวยปญญาท่ี

รูเทาทันความจริง ดังนั้น การหลุดพนจากความทุกข (นิพพาน) จึงถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต

ในพระพุทธศาสนาท่ีมนุษยจะตองพัฒนาจิตใหเขาถึง  

 35. มีจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม หมายถึง การไมหวั่นไหวในโลกธรรม 8 ท่ีเปน

อิฏฐารมณ 4 คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท่ีเปนอนิฏฐารมณ 4 คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข  

 36. มีจิตไมโศกเศรา จิตท่ีเศราโศกนั้น จะทําใหไมเปนการดีตอตน ไมมีประโยชน ทําให

สุขภาพกายและใจเสื่อมเสีย สวนจิตท่ีไมเศราโศกจะสงผลใหสุขภาพกายและใจผองใส ไมมีภัย 

 37. มีจิตปราศจากกิเลส คือ การไมมีกิเลส ท่ีประกอบดวย ราคะ โทสะ และโมหะ มา

เกาะจิตทําใหจิตเศราหมอง 

 38. มีจิตเกษม คือ จิตท่ีปลอดจากโยคะ 4 ไดแก จิตท่ีปราศจากกิเลส คือ ไมมีกิเลสท่ี

เรียกวา โยคะ อันไดแก กิเลสท่ีครอบงําสัตวท้ังหลายใหตกอยูในอํานาจของวัฏฏ คือ การเวียนวาย

ตายเกิดของสัตวท่ีมีกิเลสอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เวียนเกิดเวียนตาย เกิดแลวตาย ตายแลวก็เกิด วนเวียน

อยูอยางนี้โดยไมรูจักจบสิ้น ทุกขเกิดข้ึนแลวก็ดับ ดับแลวก็เกิดข้ึนอีก ทําใหเปนทุกขโดยไมรูจักจบสิ้น 

แตเม่ือจิตเกษมจากโยคะ วัฏฏะท้ังหลายก็ถูกตัดและจบสิ้น 
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 เม่ือประเมินในภาพรวมของการศึกษาคุณภาพชีวิต ท่ีเก่ียวของกับองคธรรมในมงคลสูตร 

จัดไดวาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมในดานตาง ๆ เชน ดานตนเอง ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และ

ดานเศรษฐกิจ ซ่ึงองคธรรมเหลานี้จัดเปนขอธรรมสําหรับปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซ่ึงมนุษยจะตองเรียนรูเรื่องตาง ๆ ในสังคม อันเปนการชวยใหมนุษยปฏิบัติตอเรื่องเหลานี้ไดอยาง

ถูกตองและเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหชีวิตไดรับการพัฒนาในทางท่ีถูกตอง  

 5) อาหาร : การรับประทานอาหารเพ่ือเก้ือกูลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 คําวา “การบริโภค” ในหัวขอนี้ ผูวิจัยหมายเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีกลาวถึง

เก่ียวกับ “การบริโภคอาหาร” ท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเทานั้น มิไดหมายถึงการ

บริโภคในความหมายท่ีกวางออกไป เพ่ือเปนการคนหาความจริงและสาระสําคัญเก่ียวกับหลักของการ

บริโภคตามหลักพระพุทธศาสนา  

 1. ทาทีและมุมมองเรื่องอาหาร 

พระพุทธศาสนามองวา การพนทุกขหรือการจะบรรลุไมนาจะเปนเรื่องท่ีบังเกิดไดเพราะ

อาหาร เรื่องของอาหารเปนเรื่องของกายภาพมากกวาเรื่องของจิตใจ หากจะทรมานกายดวยการกิน

อาหารท่ีม่ันใจไดวาไมเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอ่ืนหรือดวยการอดอาหาร ตราบใดท่ีจิตใจยังไมไดรับการ

ฝกฝนขัดเกลากิเลสก็ถือวาไรประโยชน ดังท่ีพระพุทธเจาทรงเคยทดลองมาแลว ดังปรากฏวา  

สารีบุตร บรรดาพรหมจรรย 4 ประการนั้น วัตรตอไปนี้เปนพรหมจรรยของเราเปนผู

บําเพ็ญตบะ คือ เราเคยเปนอเจลกะ...ไมกินเนื้อ...บริโภคอาหาร เยียวยาอัตภาพไป... 

สารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความหมดจด

ยอมมีดวยอาหาร พวกเขากลาวอยางนี้วา พวกเรายอมเยียวยาอัตภาพดวยอาหารเทาผล

พุทรา... 

สารีบุตร เราเองก็กินผลพุทราวันละผลเดียวเทานั้น เม่ือเรากินผลพุททราผลเดียว

เทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนัก เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง
124 

 

พระพุทธพจนขางตนเปนเรื่องท่ีตรัสกับพระสารีบุตรเก่ียวกับการบําเพ็ญทุกกริยาเพ่ือ

แสวงหาความพนทุกขกอนท่ีพระองคจะตรัสรู ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีพระองคทรงใชวิธีทดลองตามแนวคิด 

ความเชื่อท่ีมีอยูในสมัยนั้น และเรื่องของการกินหรือการบริโภคเปนอีกแนวคิดหนึ่งท่ีพระองคทรง

ปฏิบัติมาแลวตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น ก็พบวา อาหารไมไดมีสวนหรือไมไดเก่ียวของโดยตรง

กับการบรรลุนิพพาน ดังท่ี สมภาร พรมทา ไดกลาวในประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวา “อาหารกลายมา

เปนเพียงอุปกรณสําหรับตออายุแบบวันตอวันเพ่ือใหมีโอกาสไดปฏิบัติธรรมเทานั้น ทานจึงไมมามัว

                                           
124ม.มู. 12/155-158/158-162. 
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สนใจวาอาหารนั้นวามีท่ีมาอยางไร...ไมวาจะเปนเนื้อสัตวหรือพืชผัก”125 เปนเหตุใหพระองคมุง

พระทัยบําเพ็ญเพียรทางจิต จนสามารถบรรลุพระนิพพานได โดยทรงดําริเปรียบเทียบอุปมา 3 ขอ ซ่ึง

พระองคไมเคยสดับ ไมเคยดําริมากอนเลย ดวยพระปรีชาญาณของพระองคอยางแจมแจงวา  

สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ซ่ึงมีกายไมไดหลีกออกจากกาม และมีความพอใจรัก

ใครในกาม ยังละใหสงบระงับไมไดดี สมณพราหมณเหลานั้น แมไดเสวยทุกเวทนาอันกลา

เผ็ดรอน ท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรู เหมือนไมสดท่ีชุมดวย

ยาง บุคคลแชไวในน้ํา บุรุษมีความตองการดวยไฟ ถือเอาไมสีไฟมาสีเขา ดวยหวังจะใหเกิด

ไฟ บุรุษนั้นก็ไมอาจใหไฟเกิดข้ึนได ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะไมนั้นยังสดมียาง

อยู ท้ังยังแชอยูในน้ํา  

อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว แตยังมี

ความรักใครพอใจในกาม ยังละใหสงบระงับไมไดดี สมณพราหมณเหลานั้น แมไดเสวยทุกข

เวทนาเชนนั้น อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรู เหมือนไมสดท่ี

ชุมดวยยาง แมหางไกลจากน้ํา บุคคลตั้งไวบนบก บุรุษก็ไมอาจสีใหเกิดไฟได ถาสีเขา ตอง

เหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะไมนั้นแมตั้งอยูบนบกแลว แตยังเปนของสดชุมดวยยาง  

อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกามแลว และละ

ความใครในกาม ใหสงบระงับดีแลว สมณพราหมณเหลานั้น ไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้น อัน

เกิดเพราะความเพียรก็ดี แมไมไดเสวยเลยก็ดี ก็ควรจะตรัสรูได เหมือนไมแหงท่ีไกลจากน้ํา 

บุคคลวางไวบนบก บุรุษอาจสีใหเกิดไฟข้ึนได เพราะเปนของแหง ท้ังตั้งอยูบนบก126 

 

จากทาทีตรงนี้ ก็นาท่ีจะทําใหมองเห็นภาพรวมของการบริโภคทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

แลววา แทท่ีจริงแลว พระองคตองการท่ีจะสื่อถึงการบริโภคอาหารวา ทายท่ีสุดแลวเรื่องการบรรลุหรือ

ความหลุดพนจากความทุกขไมใชปญหาทางกายภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของอาหาร ตราบเทาท่ี

ยังละกามไมได ตอใหทรมานกาย แตยังคลุกคลีอยูกับกาม ก็จะไมสามารถหลุดพนได และมองวา

อาหารเปนเพียงสื่อนําท่ีเดินขามพนไปสูนิพพานเทานั้น 

2. หลักการในการบริโภคอาหาร 

จากการวิเคราะหในคัมภีรพระพุทธศาสนา ประจักษชัดวา มโนทัศนเรื่องการบริโภคอาหาร 

พระพุทธเจาทรงวางแนวทาง การบริโภคอาหารสําหรับการประพฤติพรหมจรรยเปนสําคัญ แตถึง

กระนั้น ผูวิจัยมองวา เราสามารถนําหลักการเหลานั้นมาบูรณาการและพัฒนากับพฤติกรรมการบริโภค

ของมนุษยในทุกระดับได ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

                                           
125สมภาร พรมทา, “กิน : มุมมองของพุทธศาสนา”, ใน วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม, 2546): 152. 
126ม.ม. 13/329-331/399-401. 
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1) ปจจยปจจเวกขณะ เปนหลักท่ีพระพุทธเจานําเสนอไวเพ่ือเปนหลักในการบริโภคใหรูจัก

ต่ืนจากโมหะ คือ ความหลง โดยไมใชปญญาพิจารณาในการบริโภคสิ่ง ตาง ๆ ท่ีเปนตามอํานาจจาก

ตัณหา โดยใชปญญาในการกําหนดรูถึงสิ่งท่ีเปนประโยชนตอชีวิตและเปาหมายของการบริโภคท่ี

แทจริง ซ่ึงผูบริโภคจะตองบริโภคสิ่งตาง ๆ ใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสถานภาพ และท่ีสําคัญ 

คือ การเขาถึงความจริงท่ีเปนคุณคาแทของสิ่งท่ีจะบริโภค หมายความวา สิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีดี มีประโยชน 

และมีความจําเปนตอการดํารงชีพ และเปาหมายของการบริโภคเพียงเพ่ือการดํารงอยูไดเทานั้น ซ่ึง

สาระสําคัญ มนุษยควรบริโภคเพียงปจจัยสนับสนุนการมีชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให

หลุดพนจากตัณหานั่นเอง เห็นไดจากท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางแนวทางไวสําหรับการฉันอาหารของ

พระสงฆไววา 

ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวฉันบิณฑบาต ไมใชเพ่ือเลน ไมใชเพ่ือความมัวเมา 

ไมใชเพ่ือประดับ ไมใชเพ่ือตกแตง แตเพียงเพ่ือกายนี้ดํารงอยูได เพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป 

เพ่ือบําบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดเห็นวา โดยอุบายนี้ เราจักกําจัด

เวทนาเกาเสียได และจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน ความดํารงอยูแหงชีวิต ความไมมีโทษ 

และการอยูโดยผาสุกจักมีแกเรา แลวจึงบริโภค127 

 

2) โภชเนมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค128 ประมาณในท่ีนี้ 

เม่ือพิจารณาถึงเถรภาษิตของพระสารีบุตรจะพบคําตอบวา “พึงเลิกบริโภคกอนอ่ิม 4-5 คํา แลวดื่มน้ํา 

เทานี้ก็เพียงพอเพ่ืออยูผาสุกของผูมีใจเด็ดเดี่ยว มุงนิพพาน"129 พระพุทธเจาใหความสําคัญตอการ

บริโภคท่ีมีประโยชน ไมกอใหเกิดโทษตอรางกายนั้น และท่ีสําคัญตองมีสติในการบริโภคอาหารเพ่ือให

เห็นคุณคาของอาหารนั่นเอง ดังท่ีพระองคตรัสไววา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหารไมใชเพ่ือเลนเพ่ือความ

มัวเมา เพ่ือประเทืองผิว และเพ่ือความอวนพี แตเพ่ือกายนี้ดํารงอยู เพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป 

เพ่ือบําบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย โดยอุบายนี้เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียไดและ

จักไมใหเวทนาใหมใหเกิดข้ึน ความเปนไปแหงชีวิตินทรีย ความไมมีโทษ และการอยูโดย

ผาสุกจักมีแกเรา ดังนี้แลวจึงบริโภคอาหาร ความสันโดษ ความเปนผูรูจักประมาณ การ

พิจารณาในการบริโภคนั้น นี้เรียกวา ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค130 

                                           
127ม.มู. 12/23/23. 
128พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 293. 
129ขุ.เถร. 26/983/500. 
130องฺ.ติก. 20/16/159-160, องฺ.จตุกฺก. 21/37/61, อภิ.วิ. 35/518/391. 
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นอกจากนั้นพระองคทรงย้ําเตือนถึงโทษของการไมรูจักประมาณในการบริโภค ดังจะพบได

จากที่ พระพุทธเจาทรงยกนิทานชาดก เรื่อง “สุกชาดก” วา ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต

ครองราชยสมบัติในพระนครพาราณสี สมัยนั้น พระโพธิสัตวทรงเกิดเปนนกแขกเตา มีชีวิตอยูในปา

หิมพานต เปนหัวหนาฝูงนกแขกเตาท้ังหลาย พระโพธิสัตวมีลูกอยูตัวหนึ่ง เม่ือลูกนกนั้นเจริญวัย พระ

โพธิสัตวก็มีจักษุทุรพล นกแขกเตาท้ังหลายมีกําลังบินเร็ว ในเวลานกแขกเตาแกตัวลง สายตาก็เริ่ม

เสื่อมสภาพมองไมเห็น ลูกนกแขกเตาตัวนั้นไดใหบิดามารดาอยูแตในรัง แลวตนเปนผูหาอาหารมา

เลี้ยงดู วันหนึ่งลูกนกแขกเตาบินไปหากินแลวมาจับอยูบนยอดเขามองเห็นเกาะ ๆ หนึ่งกลางมหาสมุทร 

เปนเกาะท่ีมีปามะมวง มีผลหวาน มีสีเหลืองเหมือนทอง วันรุงข้ึนลูกนกแขกเตาไดบินไปท่ีปามะมวง

นั้น กินมะมวงแลวไดคาบเอาผลมะมวงสุกมาใหบิดามารดา พระโพธิสัตวกินผลมะมวงนั้นแลวรูสึกวา

เปนมะมวงจากเกาะกลางมหาสมุทร จึงไดหามไมใหลูกนกแขกเตาไปท่ีเกาะนั้นอีก เพราะรูวานกแขก

เตาท้ังหลายตองพากันตายเพราะติดในรสชาติของมะมวงท่ีเกาะนั้น แตลูกนกแขกเตาท้ังหลายไมเชื่อ

ฟง ยังคงบินไปท่ีเกาะนั้นอีก ครั้งนี้ลูกนกแขกเตากินมะมวงมากเกินไปดวยติดในรสชาติ พรอมกันนั้นก็

ยังคาบมะมวงสุกเพ่ือมาใหบิดามารดา เพราะลูกนกแขกเตากินมะมวงเกินไป และยังคาบมะมวงสุกอีก 

จึงทําใหบินขามมหาสมุทรไมพน จึงตกลงไปกลางมหาสมุทร โดนปลาคาบไปกิน เม่ือลูกนกแขกเตาไม

กลับมาตามเวลาท่ีเคยมา พระโพธิสัตวก็รูไดวาคงตกลงในมหาสมุทรตายเสียแลว เม่ือบิดามารดาของ

เขาไมไดอาหารจึงซูบผอมตายไปในท่ีสุด131 พระพุทธเจาทรงนําอดีตนิทานนี้มาเปนอุทาหรณสอนใจ

โดยชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการไมรูจักประมาณในการบริโภค และไดตรัสย้ําวา 

นกแขกเตาตัวนั้นรูประมาณในการกินอาหารเพียงใด จะมีอายุยืนและเลี้ยงดูมารดา

บิดาไดนานเพียงนั้น แตเม่ือกลืนกินอาหารมากเกินไป มันจึงจมลงแลวในสมุทรนั้น 

เพราะวามันไมรูจักประมาณ เพราะฉะนั้น การรูจักประมาณ คือ การไมติดอยูในรสอาหาร

เปนการดี บุคคลผูไมรูจักประมาณจะจมลง ผูรูจักประมาณจะไมจมลง132 

 

ประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจคือ คําวา “ประมาณ” มาจากคําวา “มตฺต”ในคําวา “มตฺตฺุตา  

จ ภตฺตสฺมึ” แปลวา ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภคนี้ กินกวางแคไหน ขนาดเทาไร อยางไร 

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร (พรรณา) ไดนําเสนอประเด็นนี้เอาไวอยางนาสนใจวา  

    ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค ขอความนี้ไมไดหมายความวา ความ

พอเหมาะพอดีในการบริโภคของคนทุกคนจะตองมีปริมาณเทากัน เชน ประมาณท่ีพอดีใน

การทานขาวของนาย ก คือ 20 คําตอม้ือ แตประมาณนี้ไมจําเปนตองพอดี สําหรับนาย ข 

                                           
131ขุ.ชา.ติก. 27/13-15/122-123. 
132ขุ.ชา.ติก.อ. 4/13-14/24-26. 
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เพราะขนาดความตองการและจุดมุงหมายในการบริโภคของแตละคนไมเหมือนกัน เสน

แบงระหวางความพอดีกับความไมพอดีของพระภิกษุผูมีเปาหมายเพ่ือความหลุดพน กับ

ของนักกีฬาผูตองการบํารุงรางกายใหแข็งแรงเพ่ือชิงชัยในการแขงยอมไมเหมือนกัน133 

 

ฉะนั้นในวิถีปฏิบัตินั้น เราไมสามารถสรุปไดชัดเจนวาควรบริโภคในระดับปริมาณของ

อาหารเทาไรจึงจะพอเหมาะกับความตองการของรางกายของตนเอง เพราะความประมาณของ

ผูบริโภคแตละคนเก่ียวของกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน อายุ อาชีพ การดําเนินชีวิต สภาพแวดลอม 

สุขภาพ จึงทําใหผูบริโภคตองการระดับปริมาณทางอาหารท่ีแตกตางกันไป แตวิธีการท่ีผูบริโภคควร

ตระหนักและควรหลีกเวน คือ การบริโภคมากเกินไป และการบริโภคนอยเกินไป ดังนี้ 

(1) การบริโภคมากเกินไป จะทําใหเกิดโรคตาง ๆ เพราะรางกายไดรับอาหารในปริมาณ

เกินความตองการ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดภาวการณไดสารอาหารเกินจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่ง สารอาหาร

จําพวก ไขมัน แปง น้ําตาล จะทําใหเกิดการสะสมในรูปของไขมัน ทําใหน้ําหนักตัวมาก เปนโรคอวน

ในท่ีสุด และผูท่ีเปนโรคอวนจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังไดงาย เชน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคขอเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามหลักพระพุทธศาสนาคนท่ีบริโภคอาหารท่ี

เกินความตองการของรางกาย ทําใหรูสึกอึดอัดงวงนอน ดังท่ีพระพุทธเจาทรงประทานแนวคิดใหพระ

เจาปเสนทิโกศล ซ่ึงเสวยพระกระยาหารมากกวาปกติวา “เม่ือใดบุคคลผูถูกความงวงเหงาครอบงํา 

บริโภคมาก ชอบแตนอนกลิ้งเกลือกไปมา เม่ือนั้น เขายอมมีปญญาเฉ่ือยชา ชอบเขาหองเปนอาจิณ 

เหมือนสุกรอวนท่ีเขาขุนดวยเศษอาหาร ฉะนั้น”134 และพระพุทธเจาไดประทานคําแนะนําวา “มนุษย

ผูมีสติอยูทุกเม่ือ รูจักประมาณในโภชนะท่ีไดแลว ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา อายุก็ยั่งยืน”135  

พระเจาปเสนทิโกศลไดสํานึก จึงเสวยอาหารตามท่ีทรงแนะนํา ทําใหมีความสบายไมอึดอัดและงวง

นอนอยางแตกอน   

(2)  การบริโภคนอยเกินไป เปนการบริโภคอาหารท่ีไมพอเหมาะตอความตองการของรางกาย 

สงผลใหรางกายไมแข็งแรง รางกายขาดสารอาหารท่ีจะบํารุงเลี้ยง การเจริญเติบโตไมเปนไปตาม

เกณฑ มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ ได เชน โรคกระเพาะ โรคขาดสารอาหารและพลังงาน โรค

เหน็บชาจากการขาดวิตามินบีหนึ่ง โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคคอพอกจากการขาดธาตุ

                                           
133พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร (พรรณา), “จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร : การศึกษาเชิงวิเคราะหบน

ฐานแนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุคตน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, หนา 108-109. 
134ขุ.ธ. 25/325/134.  
135สํ.ส. 15/124/146. 



76 
 

 

 

ไอโอดี นอกจากนั้น การบริโภคนอยเกินไปอันจะทําใหเกิดความหิวและความบีบค้ันท่ีจะสงผลตอการ

บรรลุธรรมไดอีกดวย ดังท่ีปรากฏวา ในสมัยท่ีพระศาสดาประทับอยูในเมืองอาฬวี อุบาสกคนหนึ่ง

ทราบวาพระพุทธเจาเสด็จมาประทับอยูในเมืองท่ีตนอยู ตนมีความตั้งใจท่ีจะไปฟงธรรมยังสํานักของ

พระศาสดา แตโคของเขาตัวหนึ่งหนีไป เขาจึงออกติดตามโคตัวนั้น ตอนใหเขาฝูงโค แลวจึงไปฟงธรรม 

เนื่องจากอุบาสกคนนี้ยังไมไดบริโภคอาหารตั้งแตเชาเพราะมัวแตติดตามโคท่ีหนีไป แมอุบาสกคนนี้จะ

ตั้งใจฟงธรรมในสํานักของพระพุทธเจา แตกลับถูกความหิวบีบค้ันเพราะไมไดบริโภคอาหาร จึงไม

อาจจะบรรลุธรรมได พระพุทธเจาจึงทรงใหอาหารแกอุบาสกเพ่ือบริโภค เม่ืออุบาสกคนนั้นหมดความ

หิวเพราะไดบริโภคอาหารแลวจิตของเขาเปนอารมณเดียว พระศาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนา

จนจบ จนกระท่ังบรรลุโสดาปตติผล136 

จึงสรุปไดวา พระพุทธเจาเองไมไดทรงกําหนดวาจะตองบริโภคอาหารจํานวนเทานั้น 

เทานี้ เพียงแตทรงใหหลักการไวกวาง ๆ ซ่ึงคําวา “รูจักประมาณในการบริโภค” ตามหลักการนี้ ตอง

ประกอบไปดวย 1) การไมบริโภคมากเกินไป และ 2) การไมบริโภคนอยเกินไป ใหพอดีกับความ

ตองการของรางกาย นอกจากนี้ หลักการประมาณในการบริโภคจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค

เพ่ือใหรางกายดํารงอยูได บรรเทาความหิวเกาและปองกันความหิวใหม ภายใตหลักการนี้ก็ยอมท่ีจะ

ทําใหผูบริโภคไมตองตกเปนทาสของอาหาร อันเปนตนเหตุใหเกิดโทษตอรางกายได 

3)  โภชนสัปปายะ คือ หลักการนี้เปนการมุงเนนการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมตอ

สุขภาพ เปนหลักการหรือวิธีสําหรับเปนพ้ืนฐานสําคัญในการลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคและฝกฝน

พฤติกรรมการบริโภคใหรางกายไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอตอรางกาย ซ่ึงเม่ือวาตามหลักแลวการ

บริโภคอาหารเพ่ือสนองความอยากหรือความตองการเพียงแคใหอ่ิมทองเทานั้น แตยังตองพิจารณาถึง

คุณคาของอาหารท่ีครบ 5 หมู ในปริมาณท่ีเหมาะสมและไดสัดสวนตอรางกาย กอปรกับหลีกเลี่ยง

อาหารท่ีเปนพิษ หรืออาหารท่ีรสหวานจัด เค็มจัด เพ่ือจะไมเปนโทษตอรางกาย ฉะนั้น หลักโภชนสัปปายะ

เปนการพิจารณาอาหารท่ีเอ้ือตอการอยูดี เหมาะสมกับรางกายอันจะสงผลตอสุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรง นอกจากนั้นอาหารสัปปายะยังมีสวนสงเสริม และสนับสนุนตอสภาพจิตใจอีกดวย 

จากเนื้อหาท่ีกลาวมานั้น ทําใหเห็นหลักในการบริโภคอาหาร สามารถสรุปได 3 ประการ 

คือ (1) หลักปจจยปจจเวกขณะ การใชปญญาพิจารณาถึงสิ่งท่ีเปนประโยชนตอชีวิต ไมยึดติดใน

รสชาติของอาหาร ไมบริโภคดวยตัณหาหรือไหลไปตามกระแสของกิเลส แตเปนการบริโภคเพ่ือใหเห็น

ถึงคุณคาท่ีแทจริงของอาหารท่ีเราบริโภคนั้น (2) หลักโภชเนมัตตัญุตา การรูจักประมาณในการ

บริโภคเพราะจะทําใหไมรูสึกอึดอัดหากบริโภคมากเกินไป และจะไมรูสึกออนเพลียหากบริโภคนอยไป 

หากไมรูจักพอประมาณก็จะทําใหเกิดโทษตอรางกายในท่ีสุด และ (3) หลักโภชนสัปปายะ การ

                                           
136ขุ.ขุ.อ. 1/25/373. 
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พิจารณาอาหารท่ีเอ้ือตอการอยูดี เหมาะสมกับรางกายอันจะสงผลตอสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและ

เก้ือกูลตอการปฏิบัติธรรมดวย 

 2.5.4 จุดมุงหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ชีวิตเปนสวนหนึ่งท่ีมีองคประกอบเขาดวยกันกับธรรมชาติ และทําหนาท่ีในการรักษา

องคประกอบนั้นไวเพ่ือความประพฤติท่ีถูกตองและความสงบสุข และนําพาชีวิตมุงสูจุดมุงหมาย ตาม

ความประสงคของแตละบุคคล ซ่ึงความเปนอยูของชีวิตตามหลักพุทธศาสนานั้น ตองการดําเนินชีวิต 

เพ่ือใหชีวิตเขาถึงความดีอันเปนท่ีสุดมีอยู 3 ลักษณะ คือ 

 1. จุดหมายข้ันตนของชีวิต (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) คือ ประโยชนปจจุบัน เปนลักษณะการ

ดําเนินชีวิตเพ่ือใหบรรลุจุดหมายข้ันตนท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลา137 เชน มีทรัพยโดยการ

ประกอบอาชีพท่ีมีความสุจริต พรอมท้ังสามารถพ่ึงตนเองได เปนการสรางสถานภาพของตนเองให

ม่ันคง โดยมีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ก็จะทําใหมียศ มีเกียรติ เปนท่ียอมรับของสังคม 

ครอบครัวมีความสุข ทําใหวงศตระกูลของตนเปนท่ีนานับถือของคนท่ัวไป 

 2. จุดหมายข้ันกลางของชีวิต (สัมปรายิกัตถะ) คือ ประโยชนเบื้องหนา เปนลักษณะการ

ดําเนินชีวิตเพ่ือประโยชนเบื้องหนาท่ีไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา แตอาศัยการสัมผัสประโยชน

เหลานี้ดวยจิตใจ ซ่ึงเปนกรอบในการดําเนินชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาในข้ันท่ีทําใหเกิดประโยชนเลย

ตาเห็นจะตองอาศัยการมีศรัทธา ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ใหมีความสุจริต 3 ประการ 

คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต การบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหแกสังคมท่ีตนอยูอาศัย โดย

การเสียภาษีใหรัฐหรือการเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวมเปนเบื้องตน และมีความ

ขยันหม่ันเพียรในการทําความดี เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในความดีท่ีตนมีอยู จะทําใหเกิดปญญาในการ

แกไขปญหาชีวิตท่ีเกิดข้ึน เปนประโยชนในกรอบการดําเนินชีวิต เพ่ือประโยชนท่ีเลยตาเปลาจะ

มองเห็น 

 3. จุดหมายข้ันสูงสุดของชีวิต (ปรมัตถะ) คือ ประโยชนสูงสุดเปนลักษณะการดําเนินชีวิต

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายข้ันสูงสุด คือ “ปรมัตถะประโยชนข้ันสูงสุดเปนข้ันท่ีสามารถใชปญญาหยั่งรูใน

เรื่องของประโยชนท้ัง 2 ข้ันท่ีผานมารูเทาทันความจริง”138 เขาถึงธรรมชาติของชีวิตโลก สัตวโลกท่ี

จะตองเปนไปตามกรรมท่ีตนเองไดสรางไว เม่ือมีอะไรมากระทบหรือครอบงําจิตใจตองไมเศราโศก

เสียใจไมมีความหวั่นไหว ในสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมยึดม่ันถือม่ันในของรักของหวง เปนข้ันท่ีทําจิตใจให

                                           
137พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาแหงชาต,ิ 2544), หนา 31. 
138ที.ปา. 11/273/196. 
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ผองใส และดําเนินชีวิตดวยปญญารอบรูในเหตุและผลของการกระทําตาง ๆ ของมนุษยและสัตวโลก 

ซ่ึงเปนจุดหมายข้ันสุดทายท่ีชีวิตจะเขาถึงนิพพาน139 

 กลาวโดยสรุป พระพุทธศาสนายอมรับความสุขแบบโลกียสุข ท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา

และมุงหวังท่ีจะไดรับ โดยการพัฒนาตนเองเพ่ือหวังประโยชนสวนตัว เชน การมีสุขภาพดี การไดรับ

ความสุขท้ังทางกายและทางใจ เปนตน ถึงกระนั้นมนุษยจะตองพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประโยชนผูอ่ืน

โดยทําคุณประโยชนใหกับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และพัฒนาตนเองใหเขาถึงประโยชน

สูงสุด เปนการพัฒนาชีวิตโดยการทําใหจิตวิญญาณสะอาด บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลส คือ การหลุดพน

จากความทุกขอยางถาวร ท่ีเกิดจากการพัฒนาจิต ท่ีเรียกวา พระนิพพาน 

 

2.6 สรุป  

 จากการศึกษา “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” นี้ ในเบื้องตน ผูวิจัยไดวางกรอบในการศึกษาตอ

ประเด็นของคุณภาพชีวิตในแงของความหมาย องคประกอบของคุณภาพชีวิต แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดบูรณาการแงมุมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังมิติของวิทยาการสมัยใหม 

และพระพุทธศาสนา ซ่ึงจากการศึกษาทําใหพบคําตอบท่ีนาสนใจหลายประเด็นดวยกัน กลาวคือ  

 คุณภาพชีวิตในกรอบของวิทยาการสมัยใหม ชี้นําใหเราไดเห็นถึงการนิยามความหมายของ

คุณภาพชีวิต คือการไดรับคุณภาพชีวิตในเชิงอัตวิสัย ไดแก การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ความพึงพอใจ

ในชีวิตและความสุข และการไดรับคุณภาพชีวิตในเชิงวัตถุวิสัย ไดแก การมีความสามารถในการ

ปรับตัวใหเขากับคานิยมของวัฒนธรรม การตระหนักรูในศักยภาพของชีวิต โดยมิติแหงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตจะตองครอบคลุมองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผานการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการพัฒนากาย 

พัฒนาอารมณ พัฒนาความคิด พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา และกระบวนการพัฒนาเพ่ือการอยู

รวมกันในสังคม ประกอบไปดวย พัฒนาทางสังคม และพัฒนาทางวินัย 

 ประเด็นเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สะทอนใหเห็นวา 

การท่ีบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยอมสงผลให

มนุษยไดรับประโยชนแกตัวเองในแงท่ีทําใหชีวิตมีความสุข มีชีวิตอยูอยางม่ันใจ มีความปลอดภัย 

ความเจริญกาวหนา มีการงานอาชีพท่ีม่ันคง และยังสงผลประโยชนตอสังคม ชวยยกระดับสังคมใหดีข้ึน 

สามารถลดปญหาตาง ๆ ลงได 

 

                                           
139พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 594-595. 
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 อยางไรก็ดี พระพุทธเจาไดทรงออกแบบ ระบบแนวทางการดําเนินชีวิต ใหมนุษยใชเพ่ือ

การแกปญหาและใชเปนหลักในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย เพ่ือสรางสรรคชีวิตและสังคม ดังท่ี

พระพุทธเจาทรงย้ําเตือนอยูเสมอวา “ผูท่ีฝกฝนแลวเปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูมนุษย”และนําเสนอ

ผานคําสอนตาง ๆ เชน หลักภาวนา อันหมายถึงการพัฒนาตนใหมีความเจริญกาวหนา เปนตน 

 สิ่งท่ีนาสนใจจากการศึกษาในมิติของพระพุทธศาสนา ก็คือ จะตองมองหลักการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหครอบคลุม ท้ังมิติของรูปและนามหรือกายกับจิต และใชชีวิตท่ีไดรับการพัฒนาแลวเปน

เครื่องมือในการแสวงหาคุณคาท่ีไมไดหยุดอยูแคการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ความพึงพอใจในชีวิต และ

ความสุขในระดับโลกียสุขเทานั้น หากแตตองพัฒนาตนใหเขาสูโลกุตตระสุขท่ีเปนความสุขแบบยั่งยืน  

เขาถึงความจริงอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนากลาว คือ เขาถึงพระนิพพาน 
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บทท่ี 3 

บุญกิริยาวัตถุ 
  

หลักบุญกิริยาวัตถุจัดเปนแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูวิจัยตั้งสมมติฐานวา สามารถใชเปน

เครื่องมือในการนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตได ซ่ึงในรายละเอียดของบทนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอถึงหลักบุญ

กิริยาวัตถุ ใน 3 หัวขอหลัก คือ (1) คําสอนเรื่องบุญในพระพุทธศาสนา (2) คําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 3  

และ (3) คําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 เหตุผลท่ีตองทําเชนนี้เพราะผูวิจัยตองการตอบโจทยวิจัยท่ีวา 

“พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับบุญกิริยาวัตถุอยางไร” เพ่ือท่ีจะสามารถทําความเขาใจถึง

หลักบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนาวาเปนอยางไร และประกอบไปดวยแนวคิดอยางไรบาง เพราะ

เม่ือไดกรอบแนวคิดในบุญกิริยาวัตถุและจากองคความรูท้ังหมดท่ีไดจากการศึกษาแลวการศึกษา

ดังกลาวจะทําใหเปนประโยชนตอบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุท่ีจะนําไปใชให

เกิดประโยชนตอบุคคล กลุมบุคคล และประเทศชาติ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้   

  

3.1 คําสอนเร่ืองบุญในพระพุทธศาสนา 

เม่ือกลาวถึงคําวา “บุญกิริยาวัตถุ” มาจาก บุญกิริยา + วัตถุ แยกอธิบายความหมายได

ดังนี้ (1) บุญกิริยา หมายถึง การตั้งใจบําเพ็ญบุญ (2) วัตถุ หมายถึง ท่ีตั้งหรือเหตุท่ีทําใหเกิดอานิสงส

ตาง ๆ ดังนั้น บุญกิริยาวัตถุ จึงหมายถึง การบําเพ็ญบุญอันเปนเหตุใหเกิดอานิสงส 01 หรือกลาวอีกนัย

หนึ่ง บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง สิ่งท่ีเปนท่ีตั้งแหงการทําบุญ เรื่องท่ีจัดเปนการทําบุญ หรือทางแหงการ

ทําความด1ี

2  

 เม่ือพิจารณาบุญกิริยาวัตถุจากการใหคํานิยามขางตน จะเห็นวา บุญกิริยาวัตถุเปนสิ่งท่ี

พระพุทธศาสนาวางหลักธรรมหรือหลักการไวเปนขอปฏิบัติ โดยการวางหลักเกณฑสําหรับเปนขอ

ประพฤติเพ่ือใหเกิดประโยชน ประเด็นท่ีจะตองทําความเขาใจตอไป คือ คําวา “บุญ” เพราะหากไม

เขาใจในความหมายท่ีแทจริงของคําวา บุญ อยางถองแทแลว ยอมเปนการยากท่ีจะเขาใจหลักบุญ

กิริยาวัตถุ โดยทัศนะในเรื่องบุญนั้น มีผูรูไดใหความหมายไวหลายทัศนะ ดังนี้  

                                           

 1องฺ.อฏก.อ. 3/36/256-257, องฺ.อฏก.ฏีกา 3/36/292-293, ที.ปา. 11/305/193-196, ขุ.อิติ. 

25/60-61/178. 

 2พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2553), หนา 180. 
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 บุญ ตามความหมายแหงพระไตรปฎกและคัมภีรในพระพุทธศาสนา มุงเอาผล คือ ความสุข 

ความเจริญท้ังทางรางกายและจิตใจอันกอใหเกิดความผองแผว สงบและเกิดความพอใจท่ีจะกระทํา

ความดีใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป ดังนัยแหงพระพุทธพจนท่ีวา “…ถาบุคคลจะพึงทําบุญ ควรทําบุญนั้นบอย ๆ 

ควรทําความเขาใจในบุญนั้นเพราะวา การสั่งสมบุญนําความสุขมาให”3 และดั่งท่ีพระพุทธเจาทรงเนน

ย้ําวา “…ผูทําบุญแลว ยอมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแลว ยอมบันเทิงเชื่อวา ยอมบันเทิงในโลกท้ังสอง 

เม่ือเขาเห็นความบริสุทธิ์แหงกรรมของตนแลวยอมบันเทิงปราโมทย”4 นอกจากนั้นยังตรัสเตือนไมให

ประมาทในการทําบุญ ไมควรดูหม่ินในบุญวามีประมาณนอย แมวาจะเปนบุญเพียงเล็กนอยก็ตาม ดัง

ขอความวา  “...ไมควรดูหม่ินตอบุญ วา มีประมาณนอย จักไมมาถึง แมหมอน้ํา ยอมเต็มไปดวยหยาด

น้ําท่ีตกฉันใด ผูมีปญญาสั่งสมบุญแมทีละนอย ยอมเต็มไดดวยบุญฉันนั้น”5 เม่ือเราทําบุญไวแลวก็จะ

ติดตามตัวเราไป ดั่งเชน ในนิธิกัณฑสูตร ไดเปรียบเทียบบุญเหมือนกับขุมทรัพย ซ่ึงบุคคลฝงไวดวย

การกระทําความดี วา “…บุญอันโจรนําไปไมได บุญเปนท่ีพ่ึงของสัตวในโลกหนา ควรทําบุญอันนําสุข

มาให”6 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) ไดอธิบายความหมายของคําวา “บุญ” หมายถึง 

กรรมท่ีทําดวยเจตนาดีมีจิตสะอาดผองใส ผลลัพธจะออกมาเปนความสุข ทานเรียกวา บุญ ใจจะเปนผู

สั่งใหเกิดการกระทําทางกายและทางวาจา การแสดงออกทางกายและวาจาท่ีเปนบุญ เรียกวา กาย

สุจริต วจีสุจริต6

7 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายของคําวา บุญ หมายถึง เครื่อง

ชําระสันดาน คือ เครื่องชําระฟนจิตใจใหสะอาด และวาสิ่งท่ีทําใหเกิดผล คือ สภาวะท่ีนาชื่นชม 

นอกจากนี้ บางแหงก็แสดงไวอีกความหมายหนึ่งวา สิ่งท่ียังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผูกระทําให

บริบูรณ78 

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวไววา บุญ มีความหมายท่ีสําคัญอยูตรงท่ี

ตรงกันขามกับบาป ดังนั้น โดยหลักท่ัวไปจึงถือวา บุญเปนเครื่องชําระบาป เม่ือชําระบาปไดก็ทําให

สบายใจ เพราะฉะนั้น เม่ือกลาวโดยผล บุญก็เปนชื่อของความสุข ความสบาย ความพอใจ ความอ่ิมใจ

                                           

 3ขุ.ธ. 25/19/30. 

 4ขุ.ธ. 25/11/17. 

 5ขุ.ธ. 25/19/31. 

 6สํ.ส. 15/159/50. 

 7สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิตฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ธรรมสภา, 2546), หนา 86. 

 8พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี15, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หนา 168. 
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นั้นเอง ความสบายใจหรือความสุขนี้มีอยูเปนชั้น ๆ และสําคัญอยูท่ีวาจริงหรือไมจริง ถาเปนบุญจริง 

ตองเปนการทําลายสิ่งท่ีเรียกวา ตัวกู – ของกู จึงเปนบุญจริงไมเปนบุญปลอม8

9 

 จากความหมายของบุญขางตน ไดชวยใหเราเขาใจถึงภาวะของบุญ คือ ภาวะธรรมชาติท่ี

ทําใหจิตมนุษยสูงข้ึน และสงผลใหเกิดการกระทําทางกาย วาจาท่ีสูงตามมาดวย เพ่ือใหเขาใจ

รายละเอียดเก่ียวกับบุญมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขออธิบายบุญ ดังตอไปนี้ 

 บุญ คํานี้ เปนคําท่ีชาวพุทธหรือคนท่ัวไปคุนเคยเปนอยางดี แตในความเขาใจในหมูชาว

พุทธเองก็ยังเขาใจคํานี้แตกตางกันออกไป คนบางสวนเขาใจวา บุญ คือ สิ่งท่ีชวยใหชีวิตดีข้ึนท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต เรื่องนี้ สังเกตไดจากการอธิษฐานขอสิ่งตาง ๆ จากผลของบุญ เห็นไดจากงานวิจัย

ของ สมชาย เกิดแกว ท่ีพบวา มีประชาชนบางสวนอธิษฐานกอนหรือหลังตักบาตรพระสงฆ เชน 

ขอใหไดโชคลาภ หมดเคราะห ไมยากจน หายเจ็บปวย สอบได เปนตน9

10 

 ขอสรุปท่ีกลาวขางตน ชวยใหเห็นวา ชาวพุทธบางสวนยังไมเขาใจแกนแทในเรื่องบุญ จึง

สงผลใหเกิดคานิยมเก่ียวกับบุญ ท่ีไมตรงกับหลักการท่ีเปนจริงในพระพุทธศาสนา และกลายเปนการ

กระทําตามประเพณีนับวาเปนเรื่องท่ีตองแกไข ซ่ึงความหมายของบุญ เม่ือกลาวโดยสรุปแลว มี 2 

ลักษณะ ดังตอไปนี้ คือ 

 1) บุญในสถานะของเหตุ 

  บุญในขอนี้ หมายถึง สภาวะท่ีขจัดอํานาจชั่วรายหรือบรรเทาความชั่วรายทางจิตวิญญาณ

ใหลดลง เชน การใหทานท่ีเกิดจากเจตนาท่ีดีท่ีตองการใหสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แกบุคคลผูควรอนุเคราะห 

สงเคราะหเปนการทําลายความตระหนี่ ความเห็นแกตัว ความโลภของผูให เปนตน จะเห็นวา ความดี

ประเภทนี้เปนเรื่องของการขจัด ทําลายความชั่วราย คือ กิเลส และผูท่ีจะบรรลุเปาหมายของความดี 

ในประเด็นนี้ตองมีกิเลสท่ีลดลง ไมใชทําแลวเพ่ิมกิเลสใหแกจิต ดังนั้น บุญในความหมายนี้ จึงหมายถึง

การชําระใจใหบริสุทธิ์จากกิเลส เรื่องท่ีสามารถนํามายืนยันความจริงในประเด็นนี้ไดคือ วัตถูปมสูตร 

มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก ท่ีแสดงการชําระบาปหรือความชั่วดวยการไมพูดเท็จ การไมเบียดเบียน

สัตว ไมละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืน มีความเชื่อท่ีถูกตอง และไมตระหนี่ ใหทาน แทนการลางบาปใน

แมน้ําศักดิ์สิทธิ์สายตาง ๆ ท่ีมีคนสวนหนึ่งเขาใจวาเปนบุญ สามารถชําระลางบาปได 1011 

 

                                           

 9พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), บุญยิ่งกวาบุญ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2554), หนา 21. 

 10สมชาย เกิดแกว, “พระพุทธศาสนาในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง : ศึกษาเปรียบเทียบการตักบาตรของพระ

พุทธศาสนิกชนในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2537, หนา 373. 

 11ม.มู. 12/79/69. 



83 

 

 

 2) บุญในสถานะของผล  

 บุญ ในความหมายนี้ เปนเรือ่งของผลทางจิตวิญญาณ ท่ีเกิดจากการชําระจิตใหสะอาดตาม

ขอแรก นั่นคือ ความสุข ซ่ึงสามารถศึกษาแนวคิดนี้ไดจากเมตตสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ท่ี

กลาวไวอยางชัดเจนวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวบุญเลย บุญนี้ เปนชื่อของความสุข” 1 1

12 

พระสูตรนี้ ไดชี้ใหเห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับเรื่องบุญวา เปนภาวะท่ีทําใหเกิดความสุขทางจิตวิญญาณท่ี

ไดรับภายหลังจากการชําระ หรือลดความสกปรกของจิตลงตามหลักโอวาทปาติโมกขขอวา ทําจิตให

บริสุทธิ์ การอธิบายบุญในประเด็นนี้ มุงเอาความสุขในระดับโลกิยะ ซ่ึงชี้ใหเห็นวา บุญหรือความดีใน

ระดับโลกิยะยังไมสามารถทําใหมนุษยหลุดพนจากกิเลสไดอยางสิ้นเชิง  

 กลาวโดยสรุป บุญ คือ เครื่องชําระลาง กาย วาจา และจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส

หรือเครื่องเศราหมองตาง ๆ และจัดเปนกรรมดีท่ีประกอบดวยเจตนาท่ีบริสุทธิ์ อันจะสงผลใหเกิด

ความสุข ความสบาย และความเจริญท้ังทางดานรางกายและจิตใจ สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ 

คือ เม่ือวาโดยสวนเหตุ ไดแกสิ่งท่ีชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากอาสวกิเลส และเม่ือวาโดย

สวนผล บุญคือชื่อของความสุข ความสบายใจ และความอ่ิมใจนั่นเอง 

 

3.2 คําสอนเร่ืองบุญกิริยาวัตถุ 3  

 คําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 3 เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาไดวางหลักการเอาไวเพ่ือเปน

หลักการสงเสริมในการทําคุณประโยชน และเพ่ือใหเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเจริญงอกงามท้ัง

ปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และสังคมโดยสวนรวม โดยไดแบงประเภทออกเปน 3 ประการ คือ (1) ทาน

มัย บุญสําเร็จดวยบริจาคทาน (2) สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล และ (3) ภาวนามัย บุญสําเร็จ

ดวยการเจริญภาวนา ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.2.1 ทานมัย : บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

 หลักคําสอนเรื่องทาน เปนวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงวางหลักสําหรับการปฏิบัติเปนขอแรก

เสมอ เพราะเปนวิธีการสําหรับปรับระดับของจิตใจไมใหอยากไดจนเกินไป ลดละความตระหนี่ในจิตใจ 

ไมโลภอยากไดของคนอ่ืน อันเปนการขจัดขัดเกลากิเลสท่ีมีอยูในตน กอนจะปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุท่ีวา

ดวยการรักษาศีล และการเจริญภาวนา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องทานท่ีมีอยูในพระไตรปฎก

กอน เพราะการไดทราบแนวคิดท่ีปรากฏในพระไตรปฎกเปนฐานกอน ซ่ึงจะทําใหเรามีเกณฑหรือมี

เครื่องมือในการชี้ชัดถึงบริบทของทานมากยิ่งข้ึน 

 

 

                                           

 12องฺ.สตฺตก. 23/62/120. 
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 1. ทานท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 คําสอนเรื่องทาน ในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกนั้น  แสดงไวหลายแง

คิด หลายมุมมอง และ หลายบริบท  ซ่ึงมีปรากฏดังนี้ 

 (1) ทานท่ีปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎก  

 ในคัมภีรพระวินัยปฎก มหาวรรค ไดกลาวถึงเรื่องของ เมณฑกคหปติวัตถุ วาดวยเมณฑก

คหบดีถวายปญจโครสกับเสบียงเดินทาง พระพุทธเจาทรงแสดงดังในอนุปุพพิกถา ซ่ึงมีทานกถาเปน

ขอแรก โดยพรรณนาคุณของทานหลายนัย เชน ทานเปนเหตุแหงความสุข เปนมูลรากแหงสมบัติ

ท้ังหลาย เปนท่ีกอใหเกิดโภคสมบัติท้ังปวง12

13   

 อาจจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร พระพุทธเจาจึงทรงตรัสทานกถาเปนขอธรรมแรกของอนุ

ปุพพิกถา คําตอบนี้สามารถศึกษาไดจากคําอธิบายของพระนาคเสนท่ีไดกลาวไวในคัมภีรมิลินทปญหา

วา “ทานกถาเปรียบเหมือนคนท้ังหลายท่ีใหของเลนแกเด็ก ๆ ซ่ึงกําลังเลนฝุน เลนทราย มีไถและคอน

เล็ก ๆ หมอขาวเล็ก ๆ ตุกตาเล็ก ๆ ภาชนะเล็ก ๆ รถเล็ก ๆ ธนูเล็ก ๆ เสียกอนจึงแนะนําในเรื่องการ

งานตอภายหลัง กลาวคือ เม่ือจิตของผูถวายทานท้ังหลายออนแลว ก็เปนสะพานเปนเรือชวยใหขาม

ฝงคือสงสารได”14 จึงกลาวไดวา พระพุทธเจาทรงวางหลักเกณฑท่ีงายตอการประพฤติ และเปนการ

ขจัดขัดเกลากิเลสอยางหยาบดวยการใหทานกอนเสมอ  

 (2) ทานท่ีปรากฏในคัมภีรพระสุตตันตปฎก 

 ในหัวขอท่ีแลวไดชี้ใหเห็นถึงทานท่ีปรากฏในพระวินัยปฎกไปแลว ในหัวขอนี้จึงเปนการทํา

ความเขาใจถึงหลักทานท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก ซ่ึงมีพระสูตรท่ีตองนําเสนอเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจในหลายเรื่อง เพ่ือใหไดความจริงเก่ียวกับเรื่องนี้ ผูวิจัยขอประมวลแนวคิดเก่ียวกับเรื่องทานมา

เพ่ือเปนการศึกษา ดังประเด็นตอไปนี้ 

 ในสังคีติสูตร14

15 พระพุทธเจาทรงแสดงเหตุแหงการใหทาน 8 ประการ ไดแก 

 (1) บางคนใหทานเพราะประสบเขา 

 (2) บางคนใหทานเพราะความกลัว 

 (3) บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาเคยใหแกเรา 

 (4) บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาจักใหแกเรา 

 (5) บางคนใหทานเพราะนึกวา การใหทานเปนการดี 

                                           
13วิ.มหา. 1/26/32. 

 14กรมศิลปากร, คัมภีรมิลินทปญหา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพริ้นติ้ง จํากัด, 2550), หนา 290. 

 15ที.ปา. 11/336/345. 
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 (6)  บางคนใหทานเพราะนึกวา เราหุงหากินเองได สมควรท่ีจะใหทานแกชนผูหุงหากินเอง

ไมได 

 (7)  บางคนใหทาน เพราะเม่ือเราใหทานนี้แลว กิตติศัพทอันงามของเราจักฟุงขจรไป 

 (8)  บางคนใหทานเพ่ือประดับปรุงแตงจิตของตน 

 หลักการใหทานนี้ จัดเปนแรงจูงใจในการใหทานหรือเปนเครื่องกระตุนจิตใจใหเกิดความ

ขวนขวายในการใหทาน ในเหตุแหงการใหทานนี้จัดไดเปนท้ังมิติของการขัดเกลากิเลส และมิติของ

เครื่องเพ่ิมพูนกิเลส ซ่ึงเหตุแหงการใหทานท้ัง 8 ประการนี้ ในขอ 8 เปนการใหทานท่ีอานิสงสมากกวา

ขออ่ืน ๆ เพราะเปนการใหทานเพ่ือเปนเครื่องประดับและเพ่ือเปนบริวารของจิต ในสมถะและ

วิปสสนา ดังท่ีในอรรถกถากลาววา “การใหทานเพ่ือเปนเครื่องประดับจิตและปรุงแตงจิต ในท่ีนี้

หมายถึง ใหทานเปนเครื่องประดับจิตในการเจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน เพราะทาน

จะทําใหจิตใจออนโยน เหมาะแกการเจริญกัมมัฏฐานท้ังสอง”16 

 จะสังเกตเห็นไดวา การจัดประเภทของการใหทานดังกลาวนี้ ชี้ใหเห็นวาการใหทานของแต

ละคนปรารภเหตุในการใหท่ีไมเหมือนกัน  มีความสามารถในการเขาใจธรรมของการใหทานท่ีแตกตาง

กัน ตรงนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขหลายประการ เชน ระดับพ้ืนฐานของจิตใจท่ีไมเหมือนกันท่ีสงผลตอ

คุณธรรมในการใหทานตางกันเปนตน แตอยางไรก็ตามเรื่องนี้ ทําใหเราไดทราบความจริงเก่ียวกับ

ธรรมชาติท่ีทําใหมนุษยเลือกท่ีจะใหทานท่ีแตกตางกัน 

 ในอาทิตตสูตร 1 6

17 ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีวาดวยสิ่งท่ีเปนของรอน พระพุทธเจาทรงแสดงถึง

รางกายและถูกความชราและความตายแผดเผา โดยอุปมาถึงบานท่ีถูกไฟไหม แตเจาของบานไดนําเอา

สิ่งของ เครื่องใช ออกมาไวขางนอกไดทัน ไมใหถูกไฟไหม  ซ่ึงเปนการอุปมาใหมนุษยรูจักเรงสรางสิ่งท่ี

เปนความดีดวยการบําเพ็ญทาน เพราะการใหทานนี้ก็เหมือนกับขาวของเครื่องใชท่ีสามารถนําออกมา

ได ซ่ึงจะเปนประโยชนแกเราในภายภาคหนา 

 ในทานานิสังสสูตร17

18 พระพุทธเจาทรงแสดงถึงอานิสงสของการใหทาน 5 ประการ ไดแก  

 (1) เปนท่ีรักของคนหมูมาก  เพราะผูท่ีชอบเผื่อแผแบงปน มีความเอ้ือเฟออยูเสมอ จะเปน

ท่ีรักใครชอบพอของคนหมูมาก 

 (2) สัตบุรุษคบหา การเปนคนใหทานอยูสมํ่าเสมอ ถือวาเปนการเดินตามทางของสัตบุรุษ

หรือบัณฑิต และเปนท่ีพึงพอใจและสรรเสริญของสัตบุรุษ สัตบุรุษยอมคบหา คอยแนะนํา เปน

กัลยาณมิตรให  

                                           

 16องฺ.อฏก.อ. 3/31/253. 

 17สํ.ส. 15/41/57. 

 18องฺ.ปฺจก. 22/35/56. 
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 (3)  มีชื่อเสียง การใหทานจะไดรับชื่อเสียงโดงดัง จนเปนท่ียอมรับของคนทุกเพศวัย  

 (4)  ไมหางจากธรรม ท้ังนี้เพราะเม่ือใหทานอยูเปนนิจแลว ผูท่ีทําการใหทานจะไดรับยก

ยองวาเปนผูท่ีจิตใจสูง ประเสริฐ มีจิตใจท่ีกวางขวาง ไมมีความเห็นแกตัว ละความตระหนี่ถ่ีเหนียว จึง

ถือไดวาเปนผูไมหางเหินจากธรรม 

 (5)  ยอมเกิดในสุคติสวรรค เหตุผลขอนี้เปนผลสืบเนื่องจากขอท่ีวา ไมหางจากธรรม เม่ือ

บุคคลไดประพฤติธรรม ยอมมีสุคติสวรรคเปนเบื้องหนา  

 นอกจากนั้น ในทานมหัปผลสูตร 1 8

19 พระพุทธเจายังแสดงการใหทานท่ีมีผลมาก คือ ทานท่ี

ใหไปแลวเพ่ือเปนเครื่องประดับจิต ขัดเกลากิเลส ใหควรแกการเจริญสมถะและวิปสสนาจนบรรลุ

มรรคผลไมตองกลับมาเกิดอีก  จึงเปนทานท่ีมีผลมาก   

 ในมงคลสูตร 1 9

20 ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสใหทราบวา มงคลมีอยู 38 ประการ ประกอบดวย 10 

พระคาถา ไปตามลําดับ ซ่ึงในมงคล 38 ประการนั้น พระพุทธเจาไดทรงแสดงการบําเพ็ญทาน ไวใน

ขอธรรมท่ี 15 วาการบําเพ็ญทานจัดเปนมงคลอันสูงสุด ท้ังนี้เพราะวา สิ่งท่ีเปนมงคล ก็คือ หนทาง

แหงความเจริญกาวหนาของชีวิต ดวยเหตุนี้เอง พระพุทธเจาจึงไดตรัสสิ่งท้ังปวงตามความเปนจริงจาก

การตรัสรูของพระพุทธองคไวในพระพุทธศาสนา อันเปรียบเสมือนบันใดท่ียางข้ึนไปสูความกาวหนา

ของชีวิตตามลําดับ การบําเพ็ญทานจึงเปนขอหนึ่งในมงคลท้ัง 38 ประการ 

 ในอสทิสทานวัตถุ20

21 พระพุทธเจาแสดงใหเห็นวา บรรดาคนพาลไมสรรเสริญในการใหทาน 

จึงไมไดไปสูเทวโลก สวนนักปราชญจะอนุโมทนาในการใหทาน จึงไดรับความสุขในปรโลก   

 หลักฐานท่ีปรากฏในอสทิสทานวัตถุขางตนนี้ ยอมยืนยันถึงลักษณะของคนพาลท่ีแสดงให

เห็นวาคนพาลเปนคนท่ีไมนิยมใหทาน ไมสรรเสริญทาน นอกจากไมนิยมแลวยังขัดขวาง พูดจาระราน

ผูใหทานอีกดวย แตในทางกลับกันผูท่ีเปนนักปราชญหรือบัณฑิต ยอมกระทําตรงกันขามกับคนพาล 

คือเห็นคุณคาของการใหทาน เพราะผลของการใหทานยอมไดรับสิ่งท่ีประเสริฐตาง ๆ มากมายและใน

ปรโลกก็มีความสุขเปนท่ีรองรับ ดวยเหตุนี้ ผูท่ีเปนบัณฑิตจึงสรรเสริญการใหทาน 

 ในขณะท่ี ปญจปุพพนิมิตตสูตร 2 1

22 พระพุทธเจาทรงมุงเนนใหคนทําบุญท่ีใหเกิดสมบัติดวย

วิธีการใหทาน ท้ังนี้เปนเรื่องราวของเทวดาท่ีเกิดบุพพนิมิต 5 ประการ โดยในเนื้อความของพระสูตร

ไดแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาไดทรงมีพุทธดํารัสแสดงถึงการทําบุญใหมาก ซ่ึงคําวา ทําบุญใหมากนี้ มี

                                           

 19องฺ.สตฺตก. 23/53/92. 

 20ขุ.ขุ. 25/7/7. 

 21ขุ.ธ. 25/177/88. 

 22ขุ.อิติ. 25/83/448. 
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วิธีการทําอยางไร ในอรรถกถาไดใหคําตอบวา “ทําทาน”23 และการทําทานในพระสูตรนี้ หมายรวม

การใหอภัยทานอีกดวย ไมใชแคการใหดวยอามิสทานหรือใหวัตถุสิ่งของเพียงอยางเดียวเทานั้น 

 และในทานสูตร 2 3

24 วาดวยการใหทานมี 2 ประเภท คือ (1) อามิสทาน การใหสิ่งของเปน

ทาน การใหปจจัย 4 ไดแก เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค และ (2) ธรรมทาน เปน

การใหคําแนะนําสั่งสอนใหรูดี รูชั่ว คือการใหคําแนะนําในสิ่งท่ีดี มีประโยชน รวมถึงสอนถึงศิลปวิทยา

ท่ีดีมีประโยชนในการดําเนินชีวิต อธิบายใหรูและเขาใจในเรื่องบุญและบาป ละสิ่งท่ีเปนอกุศล และ

ทรงเนนย้ําวา การอนุเคราะหดวยธรรมทานเปนเลิศ 

 อังกุรเปตวัตถุ 2 4

25 ระบุถึงหลักการใหทานดวยทรัพยวา ควรรูจักเก็บทรัพยไวไมควรใหทาน

เกินฐานะของตน ใหรูพอเหมาะพอดีในการใหทานดวยทรัพย ซ่ึงในพระสูตรนี้สะทอนใหเห็นถึง

หลักการใหทานท่ีไมควรกระทบหรือเบียดเบียนตนเอง เปนการอธิบายใหเห็นวา ถึงแมวาวัตถุทานท่ีมี

คามากมายเพียงใดก็ตาม แตหากวัตถุทานนั้นเปนวัตถุท่ีมากเกินฐานะของตนคือใหไปแลวเกิดความ

ทุกขใจ วา ถาเราใหวัตถุทานนี้ไปแลวอาจจะทําใหคาใชจายในการดูแลครอบครัวไมเพียงพอ ก็จะทํา

ใหไมสงผลไปยังการประพฤติท่ีกอใหเกิดการปฏิบัติธรรม หรือใหเกิดความเจริญกาวหนาทางจิตใจ 

เพราะฉะนั้นกอนจะใหวัตถุทานควรกําหนดฐานะของตนเอง ใหมีความพอดีในการใหทาน ไมทําให

ตนเองและครอบครัวเดือดรอน  

 ใน ฆตปณฑิตชาดก25

26 พระพุทธเจาทรงแสดงวา บัณฑิตกลาวการใหทานวาเปนความสวัสดี

ของผูนั้นในสวรรค พุทธดํารัสนี้ไดชี้ใหเห็นลักษณะของบัณฑิต วา บัณฑิตจะเปนผูท่ีจิตใจฝกใฝในกุศล

ธรรม สรรเสริญเรื่องของการใหทาน ซ่ึงเรื่องนี้ไดแสดงถึงความจริงท่ีวา บัณฑิตจะเห็นดีและเห็นงาม

ถึงการใหทาน เพราะมองเห็นถึงคุณคาของการใหทานวาเปนประโยชนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผู

ท่ีใหทาน จะไดรับการยืนยันจากบัณฑิตวาจะไดรับความสวัสดี คือ ความเจริญรุงเรืองในโลกสวรรค 

 (3) ทานท่ีปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก 

 สาระท่ีนําเสนอในหัวขอท่ีแลว ทําใหเราเห็นถึงเนื้อหาของการแสดงท่ีวาดวยเรื่อง “ทานใน

พระสุตตันตปฎก” ไปบางแลว และเพ่ือใหถึงสาระสําคัญเก่ียวกับทานมากข้ึน หัวขอนี้จึงขอนําเสนอ

เพ่ิมเติม โดยผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องทานในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก พอสังเขปดังนี้ 

                                           

 23ขุ.อิติ.อ. 1/262/512. 

 24ขุ.อิติ. 25/98/473. 

 25ขุ.เปต. 26/301/216. 

 26ขุ.ชา. 27/162/350. 
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 ใน นวัตตัพพังสังฆัสสทินนังมหัปผลันติกถา 2 6

27 แสดงใหเห็นวา “มนุษยท้ังหลายผูเปนสัตว 

ปรารถนาบุญ บูชาอยู ทําบุญซ่ึงใหเกิดผล ทานใหแลวในพระสงฆมีผลมาก” พุทธดํารัสนี้ ชี้ใหเห็นวา 

การใหทานควรเลือกใหแกผูรับท่ีเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ มีความสงบ เรียบรอย ตั้งใจประพฤติธรรม ไดแก 

พระสงผูเปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ดวยเหตุนี้ ทานท่ีถวายแดพระสงฆจึงมีผลมาก 

 กลาวโดยสรุป มุมมองและทาทีของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอเรื่องทานในคัมภีรพระไตรปฎก 

ไมไดจบแคเพียงการใหทานจะใหผลในแงของการไดรับผลตอบแทน ท้ังในแงของสุคติโลกสวรรค

เทานั้น หากแตทาทีของการใหทาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตของมนุษยใหเลื่อนข้ันของตนเองไปสู

การละความตระหนี่ และพัฒนาตนไปสูการบรรลุถึงพระนิพพานซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดได 

 2. ความหมายของทาน 

ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะกําหนดการศึกษาความหมายของ “ทาน” โดยจะเริ่มตนศึกษา

ความหมายของทานท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกาเปนฐานกอน เพราะจะทําใหเรามีเกณฑ

หรือไดขอสรุปในการชี้ชัดถึงความหมายของทานในยุคตนได จากนั้นจะนําเสนอแนวคิดท่ีปรากฏใน

พจนานุกรมและในแวดวงนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตามลําดับดังนี้ 

2.1 ความหมายของทานในพระไตรปฎกและอรรถกถา 

 1. ความหมายในพระไตรปฎก 

 พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธเจาทรงตรัสถึง ทานมัย ไววา 

“ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ (บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทาน)”28  

 ทาน คือ การให การบริจาค การเสียสละ ซ่ึงไดปรากฏมีในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

นับตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู และออกเผยแผแสดงธรรม ในเบื้องตนของการแสดงเพ่ือใหผูฟงเกิดความ

เลื่อมใสตอหลักคําสอน จึงแสดงอนุปุพพิกถา 5 ซ่ึงมีทานกถาเปนขอแรก 2 8

29 ในบุญกิริยาวัตถุ มีทาน

เปนเบื้องตน 2 9

30 ในสังคหวัตถุ 4 มีทานเปนขอแรก 3 0

31  นอกจากนี้ ทานยังปรากฏเปนขอแรกในบารมี 

1031

32 ท่ีพระโพธิสัตยบําเพ็ญมากอนท่ีจะไดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา     

 2. ความหมายในอรรถกถา 

 ทาน หมายถึง ทานวัตถุ เพราะบุคคลใหทานดวยวัตถุนี้ ฉะนั้น จึงชื่อวา ทาน อธิบาย

วา เขามอบทรัพยท่ีมีอยูของตนแกผูอ่ืน 

                                           

 27อภิ.ก. 37/798/832. 

 28ที.ปา. 11/38/269. 
29วิ.ม. 4 /27/32. 
30ที.ปา. 11/228/230. 
31ที.ปา. 11/140/167. 
32ขุ.พุทฺธ. 33/1/414. 
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 ทาน หมายถึง จาคเจตนา เจตนาเปนเหตุบริจาค อันมีสิ่งของท่ีควรให 10 อยาง มี 

ขาวน้ํา เปนตน อันมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา แกบุคคลอ่ืน 

 ทาน หมายถึง ความไมโลภ ซ่ึงประกอบดวยเจตนาอันเปนเหตุบริจาคทาน 32

33 

 เม่ือกลาวโดยสรุป จากคํานิยามท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา ทําใหทราบ

ชัดวา “ทาน” คือ การใหปนสิ่งของโดยการเสียสละ ลดความเห็นแกตัว มุงประโยชนผูอ่ืน มี 2 

ประการ คือ (1) อามิสทาน ไดแกการใหทานดวยปจจัย 4 และ (2) การใหธรรมทาน เปนการให

ความรูหรือหลักธรรมใหกับผูอ่ืนไดปฏิบัติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากพระคัมภีรทางพระพุทธศาสนา จะเห็น

วา เรื่องทานหรือการใหเปนการทําบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา ทานจัดวาเปนธรรมขอแรกใน

บรรดาหลักธรรมหลาย ๆ ประการ เพราะพระพุทธเจาทรงเห็นความสําคัญของการใหทานเพ่ือเปน

หลักการหรือแนวทางสําหรับปฏิบัติ อันจะเปนทางท่ีดําเนินไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิต คือ พระ

นิพพาน 

 3. ความสําคัญและประโยชนของทาน 

  1.  ประโยชนสวนตน ทานทําใหขจัดความตระหนี่อันเปนมลทินในจิตใจ ท่ีคอย

ขัดขวางไมใหคุณธรรมขออ่ืน ๆ เจริญข้ึน 

  2. ประโยชนสวนสังคม เปนการบําเพ็ญตนเพ่ือเปนประโยชนแกสังคม ทําให

ผูอ่ืนไดรับความสุข แบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้  คือ 

   1) ทานท่ีใหเพ่ือทําคุณแกผูรับ เชน การใหทานเพ่ือใหตนเปนท่ีรักท่ีชอบใจ

ของประชาชนเปนตน เปนการใหเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ใหเพ่ือใหผูรับนิยมชมชอบในตัวผูให ไมไดมุง

เพ่ือเปนบุญ เชน คนท่ีสมัครผูแทนฯ เม่ือถึงเวลาจะหาเสียงทีก็เอากฐิน ผาปา ไปทอดถวาย 10 วัด 20 

วัด ไปสรางสะพาน สรางถนน เพ่ือใหชาวบานเห็นวาตนเปนคนใจบุญ จะไดลงคะแนนเสียงใหตน หรือ

บางคนรักพ่ีสาวเขา ก็เลยเอาขนมไปฝากนองชาย การใหอยางนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือผลประโยชน เพ่ือให

ผูรับรักตัวผูให การทําเชนนี้ถาถามวาไดบุญไหม ก็เห็นจะตองตอบวา ไดบุญเหมือนกันแตนอยเหลือเกิน 

ไดแบบไมเต็มท่ี การใหท่ีจะไดบุญมากนั้น จะตองใหเพ่ืออนุเคราะห และสูงข้ึนไปอีกคือใหเพ่ือบูชาคุณ 

   2) ทานเพ่ืออนุเคราะห ไมใสใจวาจะเปนบุญคุณหรือไม ทําไปเพ่ือเปนการ

อนุเคราะหดวยความเต็มใจ ใหเพ่ืออนุเคราะห เปนการอุดหนุนเอ้ือเฟอกัน ใหดวยความเมตตากรุณา

3 3

34 เชน พอแมใหอาหารแกลูก ครูอาจารยใหความรูแกศิษย ผู มีทรัพยบริจาคทรัพยเ พ่ือเปน

ทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ียากจน เปนตน 

                                           

 33ขุ.ขุ.อ. 1/1/192. 

 34พระสิริมังคลาจารย, มังคลัตถทีปนี แปล เลมท่ี 3, พิมพครั้งท่ี 18, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2537), หนา 17.  
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   3) ทานเพ่ือบูชาคุณ  การใหเพ่ือบูชาคุณความดีของผูอ่ืนใหดวยใจบริสุทธิ์ 

ใหเพ่ือบูชาคุณ เม่ือมีผูปรารถนาดีตอเรา เมตตากรุณา ชวยเหลือ อุปการะเรา เชน พอแม ครูอาจารย 

เราก็แสดงความเคารพนบนอบทานดวย กาย วาจา ใจ บูชาคุณทานดวยทรัพยสินตามกําลัง ยามทาน

เจ็บปวยก็ชวย พยาบาลรักษา ไมละท้ิงทานท้ังในยามสุขและยามทุกข นอกจากนี้บุคคลท่ีควรบูชาคุณ 

คือพระภิกษุสามเณรผูทรงคุณธรรม เปนผูชี้ทางสันติสุขแกโลก ใหรูจักบาปบุญคุณโทษ เปนธุระคอย

สั่งสอนอบรมแนะนําประชาชนใหพนทุกข เราก็บูชาทานดวยปจจัยสี่ เพ่ือใหทานมีกําลังบําเพ็ญสมณ

ธรรมและบําเพ็ญประโยชนแกเพ่ือนมนุษยตามสมณวิสัยไดเต็มท่ี34

35 

 สรุปแลว การใหทานจัดเปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหมีประโยชน ท้ังในแงตอตนเองและตอ

สวนรวม โดยจะเห็นวา ประโยชนตอตนเองก็เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจไมใหตกอยูในกับดักของความ

ตระหนี่ถ่ีเหนียว ซ่ึงเปนการชําระจิตใจใหสะอาด ยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน เพราะถาเกิดความโลภหรือ

ตระหนี่ พฤติกรรมท่ีมีตอการใหทานจะเกิดข้ึนไมไดเลย และการใหทานท่ีมีผลประโยชนตอสวนรวมซ่ึง

เปนการสงเคราะหหรือเพ่ือยดึเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืน ทําใหผูรับนั้นมีความสุขจากทานท่ีตนเองให 

 4. จุดมุงหมายและอานิสงสของทาน 

 อานิสงสของการใหทาน หรือทางศาสนาเรียกวา “อานิสงส” ก็คือประโยชนหรือผลท่ีเกิด

จากการใหทานนั่นเอง ซ่ึงจะมีผลเกิดข้ึนท้ังแกผูใหทานและผูรับทาน แตถาพูดถึงอานิสงสของการให

ทานจะหมายถึง ผลทานท่ีเกิดข้ึน มีข้ึนแกผูใหเปนสําคัญ เฉพาะผูใหทาน ไมวาจะใหดวยเหตุผล

ประการใดก็ตาม (ตามท่ีกลาวมาแลวนั้น) ผูใหยอมจะไดรับอานิสงส คือ ผลท่ีเกิดจากการใหทานนั้น  

 พระพุทธเจา ทรงแสดงถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกผูใหทานไว 5 ประการคือ  

1. ผูใหทานยอมเปนท่ีรัก ท่ีพอใจของคนหมูมาก  

2. สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน  

3. กิตติศัพทอันงามของผูใหทานยอมขจรไป  

4. ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหัสถ  

5. ผูใหทาน หลังจากตายแลวยอมเกิดในสุคติโลกสวรรค35
36  

การใหทานจะใหกับทักขิไณยบุคคล หรือผูรับทานระดับใดก็ตาม ผูใหยอมจะไดรับอานิสงส

หรือผลจากการใหทานนั้นท้ัง 5 ประการดังกลาว แตถาพูดถึงอานิสงสวาจะไดมากนอยเพียงใด ก็ตอง

อาศัยองคประกอบอ่ืน ๆ อีก เชน ผูใหทาน ผูรับทาน วัตถุทาน ยกตัวอยาง วัตถุทาน หากเปนการให

วัตถุเปนทานก็มีอานิสงสระดับหนึ่ง แตถาใหธรรมเปนทานถือวาชนะการใหท้ังปวง36

37  

                                           

 35พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับทางกาวหนา, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, 2553), หนา 131. 

 36องฺ.ปฺจก. 22/35/35–36. 

 37ขุ.ขุ. 25/354/78. 
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นอกจากนั้น พระพุทธเจาทรงแสดงถึงอานิสงสหรือประโยชนของการใหทาน ซ่ึงเปนการ

ตอบคําถามท่ีสุภมาณพโตเทยยบุตร วา การใหทานเปนปจจัยเก้ือหนุนใหไปเกิดในสุคติโลกสวรรค 

หรือหากมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนผูมีโภคะมาก ดังขอความตอนหนึ่งในจูฬกัมมวิภังคสูตร วา  

มาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม ยอมให ขาว น้ํา ผา ยาน 

ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย ประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ มี

ปญญารูชัดอยางนี้แลว ควรใชสอยโภคทรัพยและใหทาน เม่ือใหทานและใชสอยตามควร

แลวจะไมถูกติฉิน นินทา พึงถึงสถานะอันเปนแดนสวรรค3738  

 

มีปญหาเก่ียวกับประโยชนแหงการใหทานปรากฏอยูทุกยุคสมัย แมในสมัยพุทธกาลก็มีผู

สงสัยในการกระทําทานเชนกันวา การกระทําทานดวยความเชื่อ เพ่ืออุทิศใหแกผูตายไปแลว เขาจะ

ไดบริโภคทานนั้นหรือไม ปญหานี้พระพุทธเจาทรงแกไวใน ชาณุสสโสณีสูตร วา  

ทานนั้นจะสําเร็จแกผูตายไปก็เฉพาะในฐานะท่ีเขาจะรับได ถาไมอยูในฐานะท่ีจะรับได

ก็ไมสําเร็จประโยชน หากผูตายไมอยูในฐานะท่ีจะรับ แมทานท่ีใหแลวก็ไมไรผล ฐานะท่ี

ผูตายไมสามารถจะไดรับสวนบุญท่ีอุทิศให ไดแก ผูท่ีตายไปเกิดในนรก เกิดเปนสัตว

ดิรัจฉาน เกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดา สัตวเหลานี้จะมีอาหารเฉพาะตนอยูแลว ฉะนั้นบุญ

ท่ีญาติอุทิศไปใหเขาจึงไมไดรับ แตถาหากผูตายไปเกิดเปนเปรต ญาติทําบุญอุทิศใหสัตว

ประเภทนี้จึงจะไดรับ และการท่ีญาติท้ังหลายท่ีตายไปแลวจะไมไปเกิดเปนเปรตก็เปนไป

ไมได เพราะเวลาผานมาชานานแลว  

 

กรรมหรือการกระทําท่ีทําใหไปเกิดในนรก สัตวเดรัจฉาน ไดแก เปนผู ฆาสัตว ลักทรัพย 

ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความอยากไดของผูอ่ืน มีจิตปอง

ราย มีความเห็นผิด สวนการกระทําท่ีทําใหไปเกิดเปนมนุษย หรือเทวดา ก็คือ การไมกระทํากรรม

ดังกลาวขางตนนี ้ 

บางคนแมจะกระทําการฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ มีความเห็นผิด แตไดใหทานดวยขาว 

น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเครื่องประทีปแก สมณ

พราหมณ เม่ือตายไปจะเกิดเปนชาง หรือสุนัข จะมีขาว น้ํา มาลา และเครื่องประดับตาง ๆ 

เพราะกรรมคือการใหทานนั้น  

บางคนเม่ือมีชีวิตอยูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ไดใหทานแก สมณ

พราหมณ เม่ือตายไปจะเกิดเปนมนุษย หรือเทวดา จะไดรับเบญจกามคุณท่ีเปนมนุษย 

และเบญจกามคุณของเทวดา เพราะกรรมคือการใหทานนั้น38

39  

                                           

 38สํ.ส. 15/41/57-58. 

 39องฺ.ทสก. 24/177/325-329. 
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การใหทานถือเปนหลักปฏิบัติอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชน และจากประโยชนของการให

ทานดังท่ีกลาวมา พอสรุปไดดังนี้  

1. ประโยชนในปจจุบัน (ทิฏฐธมฺมิกตฺถ) เปนประโยชนข้ันตนท่ีผูใหทานจะพึงไดรับ เปน

ประโยชนท่ีเห็นไดโดยงาย เชน การไดความรักความพอใจ คนดีเขามาคบหาสมาคมดวย ชื่อเสียงอันดี

งามยอมขจรไปท่ัว มีทรัพยสมบัติ มีฐานะ มีชีวิตท่ีเปนสุขโดยสรุปคือ มีลาภ ยศ สุข สรรเสริญ  

2.  ประโยชนในเบ้ืองหนา (สมฺปรายิกตฺถ) เปนประโยชนระดับกลาง มีความลึกซ้ึงกวา

ระดับแรก เปนคุณคาของชีวิตภายในท่ีสามารถจะพัฒนาไหกาวเขาไปสูระดับสูง ระดับนี้จะไมยึดติด

ในวัตถุ แตจะใหความสําคัญแกคุณธรรม ยึดม่ันในการทําความดี ดําเนินชีวิตอยูเหนือแรงจูงใจทาง

วัตถุ เปนอยูอยางมีความหวังในชีวิต มีการสมาคมกับคนอ่ืนดวยความจริงใจ กระทํากิจท่ีชอบธรรม

ดวยความรัก รูจักฝกฝนตนเอง ควบคุมอารมณฝายต่ํา ไมลวงล้ํากระทําความผิด มีความอดทน และมี

ชีวิตเพ่ือผูอ่ืนโดยการเสียสละ แบงปน เอ้ืออาทรตอคนอ่ืน เปนตน  

3.  ประโยชนสูงสุด (ปรมตฺถ) เปนประโยชนระดับสูงท่ีสืบเนื่องมาจากระดับ (1) และ (2) 

เปนอานิสงสข้ันสุดทายแหงการใหทาน เปนข้ันท่ีจะบรรลุสาระแหงชีวิต คือ รูแจงแหงสภาพของ

สรรพสิ่งตามความเปนจริง เปนผูหมดเครื่องผูกรัดท้ังปวงถึงความหลุดพน (วิมุตติ) และได ปฏิสัมภิทา 

กลาวโดยสรุป คําสอนในพระพุทธศาสนามักจะเริ่มตนดวยหลักการใหทาน ท้ังนี้เพราะ

พระพุทธเจาทรงยังรูถึงปญหาของมนุษย จึงปรับประยุกตใหเขากับลักษณะจริตของบุคคล เขากับ

ปญหาชีวิตของเขาได เปรียบเหมือนนายแพทยท่ีทําหนาท่ีรักษาคนไขจะเขาใจหรือรูจักโรคของคนไข

แลวจึงทําการเยียวยารักษา อาการปวยจึงจะหายลงได เพราะทานเปนการทําบุญท่ีสําคัญประการ

แรกของมนุษย เปนการให การเสียสละเพ่ือประโยชนแกคนอ่ืน ทานจึงมีความสําคัญท้ังในระดับ

ปจเจกและสังคมดังนั้น คําสอนเรื่องทานจึงเปนการฟอกจิตของผูครองเรือนใหสามารถขจัดความ

หวงใยเรื่องทรัพยสินกอน จากนั้นจึงสอนเรื่องศีล ภาวนา เปนลําดับตอไป 

 3.2.2 สีลมัย : บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  

 ศีล เปนหลักวิธีการฝกฝนอบรมตนตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะตองศึกษาตามหลักคํา

สอนทางพระพุทธศาสนา ถือเปนกาวแรกของการเรียนรูเพ่ือการควบคุมความประพฤติของมนุษยให

ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน และในอีก

ดานหนึ่ง ศีลยังเปนเครื่องขัดเกลากิเลส ตัณหา ในใจมนุษย ศีล จึงเปนท้ังสิ่งท่ีควบคุมความประพฤติ 

และเปนการขัดเกลาจิตใจตนเองไปพรอม ๆ กันดวย สําหรับสาวกผูยังครองเรือน มีวิถีฆราวาส 

พระพุทธเจาทรงสอนใหสาวกนํา ศีล 5 มาปฏิบัติ เพ่ือการดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงามเก้ือกูลการอยู

รวมกันอยางมีความสุข และชวยพัฒนาใหกาวสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  
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 1. ศีลท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 คําสอนเรื่องศีล 5 ในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกนั้น  แสดงไวหลายแง

คิด หลายมุมมอง และ หลายบริบท เพ่ือใหเห็นภาพแนวคิดท่ีชัดเจนผูวิจัยจะไดจัดแสดงไวเปน

หมวดหมูเพ่ืองายตอการอภิปราย และผูท่ีสนใจศึกษาเรื่องศีล 5 ในพระไตรปฎก ผูวิจัยจะนําเสนอ

ประเด็นในการศึกษาสาระสําคัญของศีล ดังนี้ 

 (1) ศีลท่ีปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎก 

 ในคัมภีรพระวินัยปฎก จูฬวรรค หมวดทุติยภาณวาร39

40 ไดยกตัวอยางสัตวมีเบญจศีล ทําให

เคารพกัน เหตุเพราะวาหากมนุษยไมมีเบญจศีลเปนเครื่องคุมครองจิตใจแลว มนุษยก็จะมีพฤติกรรม

และการดําเนินชีวิตไมตางอะไรจากสัตวท่ัว ๆ ไป แตในทางกลับกัน หากประพฤติตามหลักเบญจศีลก็

จะทําใหสังคมเกิดความเคารพและถือเปนการตระหนักรูถึงสิทธิ์ของผูอ่ืน อันจะสงผลใหเกิดความ

สามัคคีกัน 

 นอกจากนี้ ในปาฏลิคามวัตถุ 4 0

41 แสดงโทษของผูทุศีล และอานิสงสของศีล แตไมไดระบุขอ 

เปนพระสูตรสอนกับชาวบาน  อนุมานนาจะเปนเบญจศีล (ตรงกับ โทษการละเมิดศีล และอานิสงส

ศีล  ใน มหาปรินิพพานสูตร) ซ่ึงโทษของผูทุศีลท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว มี 5 ประการ คือ 

 (1) ไมมีโภคทรัพย 

 (2) กิตติศัพทไมงาม 

 (3) ประหมาขวยเขินในท่ีประชุมชน 

 (4) ทํากาละโดยหลง 

 (5) ไปสูอบาย 

 นอกจากนั้น พระพุทธเจายังทรงแสดงถึงอานิสงสของการมีศีล ไว 5 ประการ คือ  

 (1) มีโภคทรัพย 

 (2) กิตติศัพทยอมขจรไปไกล 

 (3) ไมประหมาขวยเขินในท่ีประชุมชน 

 (4) ไมหลงสติ เม่ือทํากาละ 

 (5) เขาถึงสุคติโลกสวรรค 

 จะเห็นวาสาระสําคัญท่ีแสดงไวในในปาฏลิคามวัตถุ ไดชี้ประเด็นสําคัญของประโยชนของ

การรักษาศีลและโทษของการเปนผูท่ีลวงละเมิดในศีล โดยเฉพาะอยางยิ่งอานิสงสท่ีทําใหเขาถึงสุคติ

                                           

 40วิ.จู. 7/304/111. 

 41วิ.ม. 5/285/97. 
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โลกสวรรค ยอมเปนเครื่องเตือนใจใหรูวาสําหรับผูท่ีคิดวาตนเปนคนดี มีศีล แตถาหากยังเปนผูลวง

ละเมิดศีลอยูยอมจะทําใหจิตกอนตาย คิดอกุศล อาจจะสงผลใหไปเกิดในอบายได 

 (2) ศีลท่ีปรากฏในคัมภีรพระสุตตันตปฎก 

 ในหัวขอท่ีแลว ไดชี้ใหเห็นถึงศีลหรือเบญจศีลในพระวินัยปฎก ทําใหเราไดทราบถึงความ 

สําคัญของการรักษาศีลและโทษของการลวงละเมิดศีล ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอถึงศีลท่ีปรากฏใน

คัมภีรพระสุตตันปฎก ท่ีพระพุทธเจาแสดงไวในโอกาสตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ใน อัคคัญญสูตร41

42  ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีแสดงถึงรากเหงาท่ีแทจริงของการนําหลักการหรือกฎ 

ระเบียบของสังคมมา ใชเพ่ือใหกลุมชนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยพระสูตรดังกลาวนี้ ได

สะทอนใหเห็นวา เม่ือมนุษยท่ีอาศัยอยูรวมกันในสังคมมีความตองการท่ีไรขีดจํากัด แตเนื่องจาก

ทรัพยากรท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของกลุมคนเหลานั้นมีจํานวนจํากัด และไมเพียงพอตอการตอบสนอง

ผลประโยชนและความตองการ จึงทําใหกลุมคนท่ีอาศัยอยูจําเปนตองสรางขอตกลงและสรางกฎกติกา

ข้ึนมาเพ่ือเปนกรอบในการประพฤติ ระบุไว 10 ขอ เรียกวา อริยธรรม ครอบคลุมศีล 4 ขอในศีล 5 

แตไมมีขอของสุราเมรัย 

 นอกจากนี้ ในจักรวรรดิสูตร 4 2

43 ระบุศีล 5 ขอท่ีพระจักรพรรดิมอบใหเจาเมืองตาง ๆ พึง

กระทํา แลวจะไมยึดเมืองและแสดงเหตุแหงความเสื่อมถอยอายุของมนุษย เพราะละเมิดกุศลกรรมบถ 

ดังจะเห็นวา กษัตริยราชาธิราช ไดใหโอวาทแกเหลาพระราชาจากแควนตาง ๆ ท่ีมาเฝาวา “พวกทาน

ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงพูดคําเท็จ ไมพึงดื่ม

น้ําเมา”44 โอวาทดังกลาวนั้น หมายถึง “ศีล 5” ท่ีเปนหลักปฏิบัติพ้ืนฐานและหลักจริยธรรมใหเอ้ือตอ

การพัฒนาและดํารงตนอยูรวมกันของประชาชนท่ัวไป 

 ในสามัญญผลสูตร 4 4

45 พระพุทธเจาทรงแสดงถึงศีล 4 ขอ (ไมรวมสุราเมรัย) มีปรากฏอยูใน

จูฬศีล ซ่ึงจัดเปนระดับพ้ืนฐาน ท่ีควรประพฤติและงดเวน เพ่ือขจัดหลักอกุศลอยางหยาบ ไดแก เวน

จากการฆาสัตว, ลักทรัพย, ประพฤติลวงพรหมจรรย, เวนจากการพูดปด, พูดสอเสียด (ยุใหแตกกัน), 

พูดคําหยาบ, และพูดเพอเจอ  

 โสณทัณฑสูตร 4 5

46 พระสูตรนี้เปนการซักถามปญหาระหวางพระพุทธเจากับโสณทัณฑ

พราหมณ โดยมีเนื้อหาเจาะจงไปท่ีคุณสมบัติของพราหมณ คําตอบก็คือ ทรงแสดงศีล 5 ขอ เปน

                                           

 42ที.ปา. 11/111-113/83. 

 43ที.ปา. 11/80/59. 

 44ที.ปา. 11/85/63. 

 45ที.ส.ี 9/150-152/48. 

 46ที.ส.ี 9/300-301/111. 
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คุณสมบัติท่ีพราหมณควรมี และทรงยืนยันเรื่องศีลกับปญญาเปนของท่ีมีอยูคูกัน ท้ังนี้เพราะศีลชวย

ชําระปญญาใหบริสุทธิ์ ปญญาก็ชวยชําระศีลใหบริสุทธิ์ ดังพุทธดํารัสวา “ปญญามีแกผูมีศีล ศีลมีแกผู

มีปญญา ศีลกับปญญาเปนสิ่งล้ําเลิศในโลก เปรียบเหมือนบุคคลใชมือลางมือ ใชเทาลางเทาฉันใด ศีล

กับปญญาก็ชําระกันและกันฉันนั้น” 

 ในกูฏทันตสูตร 4 6

47 ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ โดยหลักการพัฒนา

ประกอบดวย (1) ใหทานเปนประจํา (2) ตั้งม่ันอยูในศีล และ (3) ใหมีสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตั้งม่ันอยูในศีล คือทรงแสดงวา การสมาทานศีล 5 มีเจตนางดเวนจากการ

ฆาสัตว เปนตน ใชทุนทรัพยและมีการตระเตรียมนอยกวาสรณคมน แตมีผลานิสงสมากกวาสรณคมน 

 อภิสันทสูตร47

48 ใชคําเรียกวา มหาทาน 5 ประการ เปนศีลในฐานะ อริยวงศ และทรงแสดง

ศีล เปนของเกา ในอดีต ไมถูกลบลางแมในปจจุบัน และอนาคต พราหมณ และผูรูไมอาจติง ดังท่ี

พระพุทธเจา ตรัสไวดังนี ้

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว อริยสาวกผูเวนขาดจากการ

ฆาสัตวแลว ชื่อวา ใหความไมมีภัย ใหความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวท้ังหลาย 

ไมมีประมาณ ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน อันไมมี

ประมาณ...อริยสาวกเปนผูละเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุ

แหงความประมาท อริยสาวกผูเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน

เหตุแหงความประมาทแลว ชื่อวา ใหความไมมีภัย ไมมีเวรใหความไมเบียดเบียนแกสัตว

ท้ังหลาย ไมมีประมาณ ยอมเปนผู มีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไม

เบียดเบียน อันไมมีประมาณ48

49 

 

 จะเห็นวา มหาทาน ท่ีพระพุทธเจาตรัสเรียกนั้น แทท่ีจริงแลวก็คือ ศีล 5 นั่นเอง และเปน

การใหท่ีเปนมหาทาน คือ ทานอันยิ่งใหญ 

 ในปญจสิกขาปทสูตร49

50 โดยสารัตถะของพระสูตรนี้ นาสังเกตวา ทรงใชคําวา ธาตุ แทนคําวา 

ศีล กลาวคือ คนท่ีมีธาตุอยางใด ก็คบหาธาตุอยางนั้น เชน ผูท่ีเวนจากเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย

อันเปนเหตุแหงความประมาท ก็จะสมาคมคบหากับผูเวนจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยเปน

                                           

 47ที.ส.ี 9/323-324/125. 

 48องฺ.อฏก. 23/39/302. 

 49องฺ.อฏก. 23/40/302. 

 50สํ.นิ. 16/108-109/201. 
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เหตุแหงความประมาทเหมือนกัน เปนการประพฤติในทางเดียวกัน โดยมีความประพฤติ ในศีลธรรม 

จรรยา มารยาท พ้ืนฐานในการอบรมไปกันได  

 สิงคาลกสูตร 5 0

51 แสดงศีล ครบ 5 ขอแตแยกประเด็นศีล 4 ขอแรกจัดเปนกรรมกิเลส ดัง

ปรากฏวา “การฆาสัตว การลักทรัพย การลวงละเมิดภรรยาผูอ่ืน และการพูดเท็จ เรียกวา เปนกรรม

กิเลส บัณฑิตท้ังหลายไมสรรเสริญ”52 พุทธดํารัสดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูท่ีประพฤติลวงละเมิดศีล 

4 ขอแรกยอมเปนผูท่ีเศราหมอง ไมผองไส ดวยเหตุนี้ มนุษยท่ีตองการประพฤติไมตองตกอยูในกรรม

กิเลส จึงตองเปนผูมีเมตตากรุณาไมเบียดเบียนกัน เวนการลักฉอโกง เปนผูมีอัธยาศัยเผื่อแผ ยินดีแต

ในภรรยาของตน ไมพูดเท็จ  พูดแตคําสัตย และพระพุทธเจายังทรงแสดงศีลขอท่ี 5 จัดเปนอบายมุข

ทําใหเกิดความประมาท ดังพุทธดํารัสวา “การหมกมุนในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปน

เหตุแหงความประมาท เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย”53 และทรงแสดงโทษของการดื่มสุราเมรัย 6 

ประการ คือ (1) เสียทรัพยทันตาเห็น (2) กอการทะเลาะวิวาท (3) เปนบอเกิดแหงโรค (4) เปนเหตุให

เสียชื่อเสียง (5) เปนเหตุใหไมรูจักอาย และ (6) เปนเหตุทอนกําลังปญญา53

54 

 เวฬุทวารยสูตร 5 4

55 ใชคําวา ธรรมท่ีควรนอมมาใสตัว 4 ขอ (ไมมีสุรา) สอนใหพิจารณาจาก

ตัวเองนอกจากการเวนในสิ่งท่ีเราไมตองการแลว ยังตองชักชวนผูอ่ืน และกลาวสรรเสริญ  

 เวรัญชกสูตร 5 5

56 วาดวยเหตุปจจัยใหเขาถึงสุคติ โดยสารัตถะเปนการแสดงกุศลธรรมบถ 

ครอบคลุมศีล 4 ขอ ไมรวมสุรามีการอรรถาธิบายลักษณะของการลวงละเมิดศีลไวท้ัง 4 ขอ ดังท่ี

พระพุทธเจาตรัสวา 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตววางทัณฑะวางศาตรา มี

ความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเก้ือกูลแกสัตวท้ังปวงอยู 

ละการถือเอาทรัพยท่ีเขามิไดให เวนขาดจากการลักทรัพย ไมลักทรัพยอันเปนอุปกรณ

เครื่องปลื้มใจของผูอ่ืน ท่ีอยูในบาน หรือท่ีอยูในปา ท่ีเจาของมิไดใหซ่ึงนับวาเปนขโมย 

ละความประพฤติผิดในกามท้ังหลาย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือ

ไมถึงความสมสูในพวกหญิง ท่ีมารดารักษา... 

ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ ไปในท่ีประชุม ... และไมกลาวเท็จท้ังรูอยู 5657 

                                           

 51ที.ปา. 11/242-243/199. 

 52ที.ปา. 11/246/201. 

 53ที.ปา. 11/247/202. 

 54ที.ปา. 11/248/202-203. 

 55สํ.ม. 19/1003/500. 

 56ม.ม.ู 12/439/471. 

 57ม.ม.ู 12/439/472. 
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 ขอความในพระสูตรนี้ไดชี้ใหเห็นวา ลักษณะของการไมลวงละเมิดศีลท้ังหลายแลว มนุษย

ควรวางทาทีตอศีลตาง ๆ ท่ีถูกตอง กลาวคือ ศีลขอท่ี 1 ควรเวนจากการฆาสัตวและมีความเอ็นดูตอ

สรรพสัตวท้ังหลาย ศีลขอท่ี 2 ควรเวนจากการไมถือเอาทรัพยสินท่ีเจาของไมไดใหซ่ึงของอันเปน

กรรมสิทธิ์ท่ีเจาของหวงแหน ศีลขอท่ี 3 ควรเวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลายมีหญิงท่ีมารดา

รักษา และศีลขอท่ี 4 ควรเวนจากการพูดสิ่งท่ีไมเปนจริงท้ังรูอยู 

 ทุจริตวิปากสูตร57

58 เปนพระสูตรท่ีวาดวยวิบากแหงทุจริต โดยสารัตถะระบุศีลครบท้ัง 5 ขอ 

แสดงใหเห็นวาการผิดศีลเปนการทําทุจริตมีผลท่ีไดรับแตกตางกันออกไปตามความผิดท่ีตนไดทํา

ผิดพลาดลงไป ทําใหเกิดผลรับในทางท่ีไมดีตามความผิดในสิกขาบทนั้น ๆ ซ่ึงผลท่ีไดรับนั้นมีจะมีลาย

ละเอียดตามตารางดังตอไปนี้ คือ 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงผลของการทําผิดศีล 5 ในทุจริตวิปากสูตร 
 

การประพฤติลวงละเมิด วิบากกรรมในโลกหนา วิบากกรรมเม่ือเกิดเปนมนุษย 

ขอ 1 ฆาสัตว นรก, สัตวเดรัจฉาน, เปรตวิสัย อายุสั้น 

ขอ 2 ลักทรัพย นรก, สัตวเดรัจฉาน, เปรตวิสัย เสื่อมจากโภคทรัพย 

ขอ 3 ประพฤติผิดในกาม นรก, สัตวเดรัจฉาน, เปรตวิสัย มีศัตรูและมีเวร 

ขอ 4 พูดเท็จ นรก, สัตวเดรัจฉาน, เปรตวิสัย ถูกกลาวตูดวยคําไมจริง 

ขอ 5 ดื่มสุราและเมรัย นรก, สัตวเดรัจฉาน, เปรตวิสัย เปนผูวิกลจริต 
 

 

 นอกจากนั้น ในคิหิสูตร 5 8

59 ใชคําเรียกวา สิกขาบท 5 ประการ (อริยธรรม) ผลของศีลท่ี

เปนไปเพ่ือสมาธิ และ ศรัทธาทําใหไดโสดาบัน ไมตกในอบายภูมิ นรกภูมิ ในอนาคตสําเร็จสัมโพธิ

ญาณ ดังพุทธดํารัสวา “คฤหัสถท่ีมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท 5 ประการ เปนผูไดธรรมเปนเครื่อง

อยูสุขในปจจุบัน อันมีจิตยิ่ง 4 ประการ ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก...เปนผูมี

นรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว...เปนโสดาบัน ไมมีทางตกต่ํา มีความแนนอนท่ีจะสําเร็จ

สัมโพธิในวันขางหนา”60 

                                           

 58องฺ.อฏก. 23/40/301. 

 59องฺ.ปฺจก. 22/179/299. 

 60องฺ.ปฺจก. 22/179/300. 
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 นิรยสูตร60

61 ใชคําวา “ธรรม 5 ประการ” และทรงแสดงผลของศีลทําใหเกิดในสวรรค ดังท่ี

พระพุทธเจาตรัสวา  “บุคคลผูประกอบดวยธรรม 5 ประการ ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูในสวรรค 

ไดแก งดเวนจากปาณาติบาต  งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท 

และงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท” พุทธดํารัสนี้แสดงถึง

อานิสงสของการรักษาศีล ไดรับผลดี คือ การไปเกิดในสวรรค  

 เวรสูตร61

62 วาดวยภัยสูตร พระพุทธเจาทรงใชคําวา ภัยเวร 5 ประการเรียกวา ผูมีศีล และผู

ทุศีล ซ่ึงผูมีศีลทําใหไปเกิดในสวรรค สวนผูทุศีลทําใหไปเกิดในนรก และในอรรถกถาไดอธิบายวา 

ความหมายของภัย วา “ภัย หมายถึง สิ่งท่ีทําใหจิตสะดุง”63 อธิบาย ความหมายของเวร วา “เวร 

หมายถึงอกุศลกรรม และบุคคลผูกอเวร”64 

 ขอความในเวรสูตร ไดชวยใหเราเห็นมโนทัศนตอเรื่องศีลของพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ มนุษยหากกระทําความดี ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ไมลวงละเมิดศีล ก็จะทําใหไป

เกิดในสวรรค และหากมนุษยกระทําความชั่ว ลวงละเมิดศีลอยูเปนประจํา ก็จะทําใหไปบังเกิดในนรก 

ซ่ึงเปนการตีความตามหลักกรรม ท่ีบุคคลเม่ือทําดี ยอมไดดี และเม่ือทําชั่ว ยอมไดชั่ว 

 ราชสูตร 6 4

65 ใชคําวาทุศีล (มี 5 ขอ) แสดงการถูกลงโทษจากพระราชา หากประพฤติผิดศีล 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสในศีลขอท่ี 1 วา “บาปกรรมของเขานั้นเองปรากฏใหรูวา คนนี้ฆาบุรุษหรือสตรี

ตอมาจับเขาแลวประหาร จองจํา เนรเทศหรือทําตามพระราชประสงค เพราะจากการฆาสัตวเปน

เหตุ….ลักทรัพยเปนเหตุ…ประพฤติผิดในกามเปนเหตุ…พูดเท็จเปนเหตุ…เสพของมึนเมาคือสุราและ

เมรัยเปนเหตุ” เนื้อหาของพระสูตรนี้ไดชี้ใหเห็นถึงโทษของการลวงละเมิดศีลเปนเหตุใหไดรับโทษใน

ปจจุบันอันเปนเหตุใหไดรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ คือ 

 

 

 

 

 

 

                                           

 61องฺ.ปฺจก. 22/65/108. 

 62องฺ.ปฺจก. 22/174/290. 

 63องฺ.ปฺจก.อ. 3/174/67. 

 64องฺ.ปฺจก.อ. 3/174/67. 

 65องฺ.ปฺจก. 22/178/296. 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงการเปรียบเทียบศีล 5 กับกฎหมายอาญา 
 

เปรียบเทียบหลักศีล 5 กับกฎหมายอาญา 

ศีล 5 กฎหมายอาญา 

ขอ 1 หามฆาสัตว 1) กฎหมายเก่ียวกับขอหาฆาคนตาย ทํารายรางกายผูอ่ืน ทารุณกรรมสัตว ฆา

สัตวสงวน 

ขอ 2 หามลักทรัพย 2) กฎหมายเก่ียวกับลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย กรรโชกทรัพย รีดเอาทรัพย ยักยอก

ทรัพย บุกรุก ทําใหเสียทรัพย รับของโจร 

ขอ 3 หามประพฤติผิดทาง

เพศ 

3) กฎหมายเก่ียวกับขมขืน อนาจาร พรากผูเยาว ชําเราเด็ก  

ขอ 4 หามพูดเท็จ 4) กฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาท ฉอโกง การหลอกลวง

ผูอ่ืนโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีควรบอกใหชัดแจง 

ขอ 5 หามดื่มสุราและเสพของ

มึนเมา 

5) กฎหมายเก่ียวกับความประมาทเปนเหตุใหคนตาย ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืน

บาดเจ็บ กฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานเมาสุราขณะขับข่ีรถ กฎหมายเก่ียวกับ

ยาเสพติดใหโทษ 
 

 จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวาศีลธรรมกับกฎหมายเปนสิ่งท่ีสอดรับกันซ่ึงลวนแตสราง

หรือบัญญัติข้ึนเพ่ือยกระดับความดีของสังคม โดยจะเห็นวา พระสูตรในพระราชสูตรเปนการลงโทษท่ี

มีข้ึนในสมัยพุทธกาลโดยผูท่ีทําหนาท่ีในการลงโทษก็คือ “พระราชา” แตในปจจุบันตองอาศัย

กฎหมายเพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางสลับซับซอนซ่ึงบัญญัติข้ึนใหสอดคลองกับศีลธรรม 

 ปฐมเวรสูตร65

66 และ ทุติยเวรสูตร66

67 เรียกศีล 5 วา ภัยเวร 5 ประการอานิสงสของศีลทําให

ไมตกในนรก อบายภูมิ ไมไดรับทุกขทางใจ สําเร็จเปนโสดาบัน เนื้อความเหมือนคิหิสูตร 

 ปฐมภยเวรูปสันตสูตร 6 7

68 เรียกศีล 5 วา ภัยเวร 5 ประการ ระบุแยกขอและมีปญญาเห็น

อริยญายธรรม ตามหลักปฏิจจสมุปบาทมาอธิบาย ซ่ึงจากการศึกษาในพระสูตรนี้ พบวา มีเรื่องราว

การสอนของพระพุทธเจากับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถึงภัยเวร 5 ประการ ซ่ึงเปนโทษภัยของผูท่ี

ประพฤติผิดศีล 5 และในทางตรงขามหากผูใดท่ี ภัยเวร 5 ประการสงบแลว ยอมเปนผูไปดี ความวา 

“คหบดี  เม่ือใดแล ภัยเวร 5 ประการนี้ ของอริยสาวกสงบแลว เม่ือนั้น อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม

ท่ีเปนองคแหงโสดาปตติผล 4 ประการ และญายธรรมอันประเสริฐ. . .พึงพยากรณไดวา. . . เราเปน

โสดาบัน. . . ” 69 ภัยเวร 5 ประการสงบแลว คือ 1) บุคคลผูฆาสัตว 2) บุคคลผูลักทรัพย  3) บุคคลผู

                                           

 66องฺ.นวก. 23/27/486. 

 67องฺ.นวก. 23/28/489. 

 68สํ.ม. 19/1024/543. 
69สํ.นิ. 16/41/83-84. 
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ประพฤติผิดในกาม  4) บุคคลผูพูดเท็จ  5) บุคคลผูตั้งอยูในความประมาท เพราะการเสพของมึนเมา 

คือ สุราและเมรัย ยอมประสบภัยเวรใด ซ่ึงมีในชาตินี้บาง ชาติหนาบาง เสวยทุกขโทมนัสทางใจ. . . 

ภัยเวรท้ังหลายนั้น อริยสาวกเปนผูเวนเสียดวยความสงบจากภัยนี้ 

 จากขอความในพระสูตร จะเห็นไดวา ทรงแสดงใหเห็นโทษของการประพฤติผิดศีล 5 นั้น  

ใหผลท่ีไมดีตอตนเอง ซ่ึงอาจแสดงผลในชาติปจจุบันนี้ หรือสงผลในชาติหนา ประกอบดวยความทุกข

ทางใจบาง เปนตน พระองคมิไดทรงแสดงโทษของการละเมิดศีล 5 เฉพาะในชาติหนา คือ การตกนรก 

ไปเกิดในอบายภูมิ เปนสัตวเดรัจฉาน เปรต  หรืออาจสงผลแมกระท่ังมาเกิดเปนมนุษยแลวก็อาจจะ

เปนคนบาได หากผิดศีลขอ 5 คือ สุราเมรัย 6 9

70 เปนตน แตยังทรงชี้ใหเห็นโทษ ในชาตินี้ แตก็ยังไมได

แสดงรายละเอียดใหเห็นโทษในชาติปจจุบัน แตนาจะรวมความถึงการละเมิดศีลทําใหไดรับความทุกข

ทางใจเพราะศีลนั้นพึงรูไดดวยตน ผูอ่ืนไมรูแตตัวเราเองรู   

 มหานามสูตร 7 0

71/ชีวกสูตร 7 1

72 อุบาสกผูมีศีล ระบุศีล 5 ขอ เปนคุณสมบัติอุบาสกผูมีศีลใน

พระพุทธศาสนา 

 (3) ศีลท่ีปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก 

 สิกขาปทวิภังค 7 273 อธิบายสภาวธรรมของ สิกขาบท 5 ประการแสดงใหเห็นจิตแตละดวงท่ี

ประกอบทําใหเกิดกุศลจิตในขณะท่ีเวนจากการกระทําท่ีผิดศีล 

 จะเห็นวา ในคัมภีรพระไตรปฎก ประเด็นเก่ียวกับศีล 5 ท่ีปรากฏใหความสําคัญในเรื่อง

เจตนาเปนหลัก การรักษาศีลมีจุดมุงหมายท้ังในแงของธรรมสําหรับขัดเกลาตนเอง และวินัยในสังคม 

เปนเรื่องของการพัฒนาระดับบุคคล และการพัฒนาระดับสังคม  

 2. ความหมายของศีล 

เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องของศีล กอนอ่ืนจึงควรทราบความหมายท่ีปรากฏในคัมภีร

ชั้นตนกอน ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบในบทนิยามท่ีเปนตนเคาเดิม และจากนั้นจึงนําความหมายของศีลท่ี

ปรากฏในยุคหลังหรือความหมายของนักปราชญในพระพุทธศาสนา ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ความหมายของศีลในพระไตรปฎกและอรรถกถา 

พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธเจาทรงตรัสถึง สีลมัย ไวดังนี้ “สีลมัย

บุญกิริยาวัตถุ (บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีล)”74 

                                           
70องฺ.อฏก.อ. 3/130/495. 

 71สํ.ม. 19/1033/553. 

 72ม.ม. 13/51/48. 

 73อภิ.วิ. 35/703-704. 

 74ที.ปา. 11/38/269. 
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ในพระสุตตันตปฎก “ปฏิสัมภิทามรรค” ไดใหความหมาย อันวา ศีล คือ เจตนาเปนศีล  

เจตสิกเปนศีล  ความสํารวมเปนศีล  ความไมลวงละเมิดเปนศีล 74

75   

สวนในคัมภีรวิสุทธิมรรค พระอรรถกถาจารย ไดใหความหมายของ ศีล คือ ธรรม

ท้ังหลายมีเจตนา เปนตน ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต เปนตน ของบุคคลผูบําเพ็ญวัตตปฏิบัติ

อยูก็ดี 7 5

76   ศีล ยังหมายถึง ความปกติ คือ ความทรงอยูอยางเรียบรอย ไมเบียดเบียนกัน และอันวา 

ศีล คือ ความรองรับภาวะ หมายถึง สามารถเปนฐานรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย  

นอกจากนั้น ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ยังไดใหความหมายของศีล คือ เจตนา เจตสิก สังวร 

และการไมลวงละเมิด กลาวคือ 

1. เจตนาชื่อวา ศีล ไดแก เจตนาของบุคคลผูงดเวนจากบาปธรรมมีปาณาติบาต เปนตน 

อยูท่ีหรือเจตนาของบุคคลผูกําลังบําเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู 

2. เจตสิกชื่อวา ศีล ไดแก วีรติเจตสิกของบุคคลผูงดเวนจากบาปธรรม อีกประการหนึ่ง 

ไดแก เจตนาในกรรมบถ 7 ของบุคคลผูละอยูซ่ึงบาปธรรมท้ังหลายมีปาณาติบาต เปนตน เจตสิกชื่อ

วา ศีล ไดแก กุศลธรรมท้ังหลาย คือ ความไมโลภ ความไมพยาบาท ความเห็นชอบ 

3. สังวร ชื่อวา ศีล คือ ปาติโมกสังวร สติสังวร ญาณสังวร ขันติสังวร และ วิริยสังวร 

4. อวีติกมศีล (การไมลวงละเมิด) ชื่อวา ศีล ไดแก การไมลวงละเมิดท่ีเปนไปทางกาย 

และเปนไปทางวาจาของบุคคลผูสมาทานศีล 76

77 

ในคัมภีรวิมุตติมรรค ศีล หมายถึง เย็น ปกติธรรมชาติของสุขและทุกข อนึ่งศีล หมายถึง 

ศีรษะ ความเย็นและสันติ7778 

สรุปไดวา การประพฤติปฏิบัติท้ังทางกาย วาจา และทางใจ ในทางท่ีดีถือวาเปนปกติ

ของมนุษย ถามนุษยคนไหนประพฤติผิดศีลถือวามนุษยคนนั้นผิดปกติ ศีลยังหมายถึงการงดเวนจาก

การทําบาปท้ังปวง ใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอสรรพสัตวท้ังหลาย ไมเบียดเบียนกันและกัน 

3. ความสําคัญและประโยชนของศีล 

 สังคมจะรมเย็นเปนสุขได หากสมาชิกในสังคมตางเปนผูมีศีล นอกจากนี้ศีลยังเปนเสมือน

อาภรณท่ีแสดงความแตกตางระหวางมนุษยกับสัตวเดรัจฉานไดอยางชัดเจน เพราะผูมีศีลยอมสํารวม

กาย วาจาของตน มิใหกอเวรภัยแกผูอ่ืน 

                                           
75ขุ.ป. 31/39/60. 
76สมเด็จพระพุฒาจารย, (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีรวิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 9. 

 77เรื่องเดียวกัน, หนา 10-11. 

 78พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพครั้งท่ี 8, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), หนา 11. 
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 1) ศีล เปนเบื้องตนของกุศลกรรมท้ังหลาย เปนท่ีตั้งและเปนมารดาแหงความดีงาม

ท้ังหลาย เปนประธานแหงธรรมท้ังปวง เพราะฉะนั้นบุคคลพึงชําระศีลใหหมดจด” ในพระพุทธ 

ศาสนา ศีลเปนธรรมสําคัญเบื้องตนท่ีดีพึงปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลสอยางหยาบ สมาธิเปนธรรมเบื้อง

กลางเพ่ือกําจัดกิเลสอยางกลาง และปญญาเปนธรรมเบื้องปลายเพ่ือกําจัดกิเลสอยางละเลือด หมวด

ธรรมตาง ๆ ท่ีเปนแนวทางปฏิบัติจะมีศีลรวมอยูดวยเสมอ เชน 

 1. บุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบดวย ทาน ศีล ภาวนา 

 2. ไตรสิกขา 3 ประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา 

 3. โอวาทปาฏิโมกข 3 ประกอบ การไมทําบาปท้ังปวง (ศีล) การทําความดีใหถึงพรอม 

(สมาธิ) การทําจิตใจใหผองใส (ปญญา) 

 2) ศีลเปนท่ีตั้งในการปฏิบัติข้ันสูง บุคคลท่ีมุงปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพนจากกิเลส

ตัณหาอยางจริงจัง ตองเริ่มจากการเปนผูมีศีลสมบูรณ ซ่ึงจะชวยใหฝกสมาธิไดผลดียิ่งข้ึน สมาธิก็จะ

หนุนใหเกิดปญญา พิจารณาไตรตรองจนจิตหลุดพนจากกิเลสได ดังปรากฏคําสอนใหพระมหา

ปรินิพพานสูตรวา “…สมาธิท่ีศีลอบรมดีแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตท่ีปญญาอบรมแลว 

ยอมพนจากกิเลสท้ังหลายโดยทางเดียว”79  

 นอกจากนี้ ในชฎาสูตร พระพุทธเจาทรงตรัสวา “...ภิกษุเปนคนมีปญญา มีความเพียร ตั้ง

ม่ันอยูในศีลแลว บําเพ็ญสมาธิ และปญญาอยูนั้น พึงสางชัฎนี้เสียได”80  

 3) ศีล เปนประธานของพิธีกรรม เม่ือพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา ซ่ึงตองมีการรับศีลกอนเสมอเพ่ือความเปนสิริมงคล เพราะศีลเปนประธานของกุศลกรรมท้ังปวง 

 4) ศีล เปนปฏิปทาในการประพฤติพรหมจรรย ในสังคมอินเดียโบราณนั้นความเชื่อเรื่อง

ของการประพฤติพรหมจรรย ของ ลัทธิตาง ๆ มี 2 แนวทางหลัก ๆ คือ สายท่ีเครงครัดบําเพ็ญตนให

ลําบากเพ่ือการบรรลุธรรม (อัตตกิลมถานุโยค) และอีกสายหนึ่ง คือ การของเก่ียวอยูในกามสุข (กาม

สุขัลลิกานุโยค) ศีล วัตรท่ีพราหมณถือปฏิบัติอยูนั้น ถือวาเปนความสุดโตงท้ังสองดาน พระพุทธเจา

ทรงเห็นวาเปนมิจฉาทิฎฐิศีล เปนศีลท่ีไมประกอบดวยปญญาท่ีทําใหหลุดพนจากทุกข  ในขณะท่ี

ปุถุชนคนท่ัวไปยกยองสรรเสริญในศีลหรือวิถีพรหมจรรยของพระองค แตพระองคทรงเห็นวาการยก

ยองในศีลของพระองคนั้นเปนความต่ําตอย และเปนเรื่องเล็กนอยนักเม่ือเทียบกับธรรมท่ีพระองคทรง

คนพบ80

81 หากจะกลาวถึงศีลท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองและสรรเสริญ ไดแก อริยสีลขันธ 8 182 เพราะเปน

                                           

 79ที.ม. 10/89/226. 

 80สํ.ส. 15/61/128. 
81ที.สี. 9/27/10. 
82ที.สี. 9/450-553/198-200. 
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การเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติศีลท่ีประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ  เพ่ือขัดเกลาตน และสลัดตนออกจาก

ความทุกขจากอํานาจกิเลส ตัณหา พระพุทธเจาสงเสริมท้ังหมูสงฆสาวก และประชาชนควรสมาทาน

ตั้งอยูในศีล คือ การประพฤติทางกาย วาจา และการประกอบอาชีวใหบริสุทธิ์ ใหสมบูรณดวย อริ

ยสีลขันธ 8 283  นอกจากนี้ พระองคไดทรงแสดงถึงสิ่งท่ีควรฝกปฏิบัติใหยิ่งข้ึนไปกวาข้ันอริยสีลขันธ นั่น

คือ การปฏิบัติในข้ันของอริยสมาธิขันธ และ อริยปญญาขันธ 8 384 ดังนั้น การสํารวมระวังรักษาไวซ่ึงศีล

ก็เพ่ือมุงเนนขัดเกลากิเลสในใจตน เพ่ือเปนฐานใหเกิดสมาธิท่ีม่ันคง และมีปญญาเห็นสัจจะ หรือ 

ความจริงในอริยสัจ 4 ในท่ีสุด ศีลจึงเปนปฏิปทาเพ่ือการประพฤติพรหมจรรย ท้ังของหมูสงฆสาวก 

และคฤหัสถผูท่ีเปนอุบาสก อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนา 

 5)  ศีลเปนเครื่องมือตรวจสอบตนเองของผูเปนอริยะ สําหรับผูท่ีฝกฝนปฏิบัติตามคําสอน

ของพระพุทธเจา โดยเริ่มจากอริยสีลขันธ อริยสมาธิขันธ อริยปญญาขันธ แตก็เปนการยากในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติของตนเอง และยากท่ีจะรูวาใครเปนผูท่ีจะสามารถเรียกตนไดวาเปนอริยะอัน

หมายถึง เจริญ ประเสริฐ ผูไกลจากขาศึก คือ กิเลส, บุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติมรรค เปน

ตน84

85 พระพุทธเจาจึงไดทรงแสดงหลักธรรมหนึ่งมีชื่อวา “แวนธรรม” เพ่ือใหอริยสาวก ไดตรวจสอบ                

และพยากรณตนเองในการเปนพระโสดาบัน โดยมีเกณฑตรวจสอบ 2 หลักใหญ คือ เปนผูท่ีมีศรัทธา

ม่ันคงในพระรัตนตรัย และตองเปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง              

ไมพรอย ไมถูกตัณหา และทิฏฐิครอบงํา ซ่ึงจะทําใหเปนไปเพ่ือสมาธิ ศีล เปนทางใหพนจากอบายภูมิ 

และมีความแนนอนในอนาคตท่ีจะสําเร็จสัมโพธิญาณ 8 5

86 ผูวิจัยเห็นวา หลักธรรมนี้ เม่ือตรัสแกคฤหัสถ  

นาจะหมายความถึง ศีล 5 หรือศีลอุโบสถท่ีคฤหัสถพึงปฏิบัติ และเม่ือตรัสแกหมูสงฆ ก็จะหมายถึง                

ศีลสําหรับพระภิกษุสงฆ ดังนั้น ศีลจึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบตนเองของผูเปนอริยะ

บุคคล ท้ังท่ีเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีไมลวงละเมิด และเจตนาของศีลในใจตนเองของผูเปนอริยะ ซ่ึงมี

จุดมุงหมายในการรักษาศีล เปนไปเพ่ือ สัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นถูก สามารถเห็นไดวา ศีล นําพาซ่ึง

ความสุข ความหลุดพนจากอํานาจ กิเลศ ตัณหา อุปาทาน ท้ังปวง 

 6)  ศีลเปนความประพฤติท่ีเปนกุศล เบื้องหลังของการกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ นั้น มี

เจตนา หรือใจ เปนตัวสั่งการ ดังนั้น การประพฤติทางกาย วาจา และอาชีวท่ีบริสุทธิ์ ไดนั้นจําเปนตอง

อาศัยจิตท่ี ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ เปนพ้ืนฐาน 8 6

87 จึงจะนอมนําใหเกิดศีลท่ี

                                           
83ที.สี. 9/193-212/65-72, ที.สี. 9/400-401/170-171. 
84ที.สี. 9/553-472/200-205. 
85พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 516-517. 
86ที.ม. 10/158-159/103-104. 
87ม.ม. 13/265/312-313. 
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บริสุทธิ์ และมีความเห็นตรง (สัมมาทิฏฐิ) อันเปนเบื้องตนของกุศลธรรมท้ังหลาย 8 7

88 อีกท้ังกุศลในศีล

เหลานี้เปนไปก็เพ่ือการเจริญสติ8889 ศีลท่ีปฏิบัติดีแลวยอมเกิดกุศลธรรมใหเจริญสติมากยิ่งข้ึน การท่ีศีล

เปนหลักของการฝกใหประพฤติสิ่งท่ีเปนกุศลนั้น สังเกตจากเม่ือเวลาท่ีพระภิกษุจะขออนุญาต

พระพุทธเจาหลีกตัวไปฝกฝนปฏิบัติดวยตนเอง มักจะขอใหพระองคแสดงธรรมโดยยอ พระองคจะ

ทรงย้ําเรื่องของศีล ในแงของการสํารวมดวยสังวรในพระปาฏิโมกข ควรหม่ันสมาทาน และรักษาศีล

เพ่ือเปนไปในการเจริญสติปฏฐาน 4 8 9

90 ศีลท่ีเปนกุศล คือ การละจากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 

แลวหันมาเจริญในกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มุงหวังใหเกิดมรรคผล ดังนั้นศีลจึงเปนการ

สํารวมระวังในแงของการประพฤติท่ีเปนกุศล มุงขัดเกลาตน และยังเปนฐานของการเจริญสมาธิ นําสู

เสนทางแหงมรรคา (มรรคมีองค 8)  

 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของ ศีล มิใชเปนเพียงหลักในการควบคุมพฤติกรรมทาง กาย 

วาจา ใหสะอาดบริสุทธิ์ เปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตอผูท่ีพบเห็นเทานั้น  

แตตองเปนศีลท่ีมาจากเจตนาท่ีบริสุทธิ์ สามารถมุงสรางประโยชนเก้ือกูลตอตนเองและผูอ่ืน และท่ี

สําคัญ ศีล ตองเปนไปเพ่ือสรางเสริมสมาธิใหม่ัน นําไปสูปลายทาง คือ ความหลุดพนดวยปญญา 

สามารถสลัดความเปนตัวเราของเราออกจากอํานาจของตัณหาท่ีเคลือบจิตเราอยู ศีล จึงเปนขอ

ประพฤติปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานการศึกษา (อธิสีลสิกขา) ในการกาวสูเสนทางปฏิบัติเพ่ือการพนทุกข 

 4. จุดมุงหมายและอานิสงสของศีล 

 4.1 จุดมุงหมายของการรักษาศีล 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดรวบรวมจุดหมายการรักษา

ศีล 5 แยกเปนรายขอไว ดังนี้  

 ศีลขอท่ี 1 ปาณาติปาตา เวรมณี ความมุงหมายในการบัญญัติศีลขอนี้ เพ่ือใหมนุษย

อบรมจิตของตนเองใหคลายความเหี้ยมโหด มีความเมตตากรุณาตอกัน และเผื่อแผความรักความเอ้ือ

อาทรแกสัตวท้ังปวงดวย เห็นชีวิตของผูอ่ืนเสมอกับชีวิตของตน และปลูกไมตรีจิตในสัตวทุกจําพวก  

 ศีลขอท่ี 2 อทินนาทานา เวรมณี  ความมุงหมายในการบัญญัติสิกขาบทขอนี้  เพ่ือให

ทุกคนเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู อ่ืน เวนจากการทํามาหากินในทางทุจริต ประกอบอาชีพในทาง

มิจฉาชีพ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนในทางเลี้ยงชีพ 

 ศีลขอท่ี 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ ความมุงหมายในการบัญญัติศีลขอนี้  เพ่ือให

มนุษยสรางความสามัคคีไมแตกราวกัน รักษาสายโลหิตวงศตระกูลของตน ไมส่ําสอนเยี่ยงสัตว

เดรัจฉาน หรือเปนผูมักมากในกาม 

                                           
88สํ.ม. 19/369/212-213, สํ.ม. 19/381/236. 
89สํ.ม. 19/387/245. 
90สํ.ม. 19/412-413/269-271. 
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 ศีลขอท่ี 4 มุสาวาทา เวรมณี ความมุงหมายในการบัญญัติศีลขอนี้  เพ่ือปองการการ

ทําลายประโยชนของตน และผูอ่ืนดวยการพูดเท็จ และใหเปนคนมีสัจจวาจา  

 ศีลขอท่ี 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ความมุงหมายในการบัญญัติศีลขอนี้  

เพ่ือใหเปนคนมีสติไมประมาท รักษาสติของตนไวไมใหเผอเรอ90

91  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  กลาววา สําหรับสังคมมนุษยในวงกวาง ระเบียบ

ความประพฤติข้ันตนอยางนอยท่ีสุด หรือศีลข้ันพ้ืนฐานท่ีจะสรางสภาพเก้ือกูลใหเกิดข้ึน เรียกวา ศีล 5 

มีสาระสําคัญ ไดแก การไมละเมิดตอชีวิต ตอทรัพยสิน ตอของรักกัน และกัน การไมใชวาจาละเมิด

ความจริงเพราะเห็นแกตน มุงทําลายผูอ่ืน และการไมยอมทําลายสติสัมปชัญญะดวยสิ่งเสพ 9 1

92             

เปนศีลในระดับวินัยของคฤหัสถ หรือศีลสําหรับชาวบาน มีเปาหมายอยู 2 อยาง คือ 

 1. การฝกใหมีความประพฤติ และความเปนอยูอยางเปนระเบียบแบบแผน หรือการ

บังคับตนเองใหอยูในระเบียบแบบแผน รวมท้ังการใชระเบียบแบบแผนตาง ๆ เปนเครื่องจัดระเบียบ

ความประพฤติ ความเปนอยูของคน และกิจการของชุมชน 

 2. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีวางไวเปนหลัก หรือเปน

มาตรฐานสําหรับใชฝกคน หรือใชบังคับควบคุมตน ตลอดจนเปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ 

ความเปนอยูของคน และกิจการของชุมชนใหเรียบรอยดีงาม92

93 

 ศีล 5 เปนหลักพ้ืนฐานของผูครองเรือน  เปาหมายเพ่ือการเปนมนุษยท่ีแท คือ การไม

เบียดเบียนกัน ใหอยูรวมกันอยางเปนปกติสุข  เปนระเบียบเรียบรอย เพราะมีความหมายกวาง รับรู 

และเขาใจกันอยางนี้ ทําใหศีล 5 ซ่ึงดูเหมือนเปนเรื่องใกลตัว กลายเปนเรื่องท่ีเขาใจกันนอย ความ

เขาใจผิดในเรื่องศีล 5 มีอยูหลายประการ สวนใหญเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนของชาวพุทธ ความ

เขาใจผิดเหลานี้สงผลใหภูมิปญญาแบบพุทธกลายเปนสวนเกินในสังคม  ไมใชความรูเรื่องการรักษาศีล 

5 แกปญหาใหบุคคล (รวมท้ังสังคม) ไมได  แตเปนเพราะท่ีผานมาคนเปนจํานวนมากไมเขาใจแกนแท

ของคําสอน  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรจะใหความสําคัญเปนอันดับแรก93

94 

 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการรักษาศีล เม่ือกลาวในภาพรวมการรักษาศีล 5 ยอม

ยังประโยชนในแงของการชวยฝกใหมีความประพฤติใหอยูในกรอบของกฎ ระเบียบ แบบแผนตาง ๆ 

และยังเปนมาตรการฝกตนใหอยูใหระเบียบของความประพฤติใหเรียบรอยดีงาม แตเม่ือพิจารณาใน

                                           

 91สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีล เบญจธรรม, พิมพครั้งท่ี 19, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หนา 24.  

 92พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 419-

420. 

 93เรื่องเดียวกัน, หนา 450.    

 94ศีลปาโล, ศีลหา ฉบับคูมือรักษาใจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร, 2548), หนา 1. 
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แตละขอจะพบวา การรักษาศีลขอท่ี 1 จะชวยใหมนุษยยอมรับศักดิ์ศรีและคุณคาของชีวิตผูอ่ืน ศีลขอ

ท่ี 2 จะชวยใหมีความเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน ศีลขอท่ี 3 จะชวยมนุษยระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ 

ไมหมกมุนหรือส่ําสอนทางเพศอันเปนตนเหตุของความเลวรายทางสังคม ศีลขอท่ี 4 จัดเปนมารการท่ี

จะสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เนื่องจากคนไมโกหกหรือหลอกลวง และศีลขอท่ี 5 ชวยใหเคารพและ

เห็นคุณคาของตัวเอง ไมทําลายชีวิตตัวเองดวยของมึนเมา 

 4.2 อานิสงสของการรักษาศีล  

 พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานิสงสของการรักษาศีล วามี 5 ประการ คือ 

 1. ยอมไดโภคทรัพยสมบัติมากมาย 

 2. กิตติศัพทอันดีงามยอมขจรขจายไป 

 3. มีความองอาจเม่ือไปสูชุมชนใด ๆ 

 4. ไมเปนผูหลงตาย (ไมตายอยางไรสติ) 

 5. เม่ือแตกกายทําลายขันธ ยอมมีสุคติเปนท่ีไป94

95 

 อานิสงสของศีลท่ียกไวขางตนนี้ เปนผลจากการรักษาศีล แตอยางไรก็ดี ในพระไตรปฎก

ไดมีการแสดงอานิสงสของศีล ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมแสดงพอเปนสังเขป คือ 

 เรื่อง วิมานนางทาสี มีเรื่องเลาวาครั้งหนึ่งเม่ือพระโมคคัลลานะนั้น ไดจาริกไปบนสวรรค 

เม่ือเห็นนางในทิพวิมานท่ีสวยงาม จึงถามนางอัปสรนั้นวา ทานไดวิมานมาดวยฉันใด นางอัปสร       

ตอบวา ในสมัยเม่ือเปนมนุษย นางเปนหญิงรับใช แตเปนผูมีความเพียรในการปฏิบัติธรรม และ           

มีสิกขาบท 5 (ศีล 5 ) เปนขอประพฤติปฏิบัติ เม่ือนางเสียชีวิตลงจึงไดไปเกิดบนสวรรค มีวิมานท่ี

สวยงาม95

96  

 เรื่อง ฉัตตมาณวกวิมาน พระพุทธเจาตรัสถามเหตุท่ีมาของวิมานกับเทพบุตรวา วิมาน

อันมีรัศมีไปไกล และสวยงามแหงนี้ เหตุใดทานถึงไดมาซ่ึงวิมานนี้ เทพบุตรเลาวา เม่ือครั้งตนเปน   

ฉัตตมาณพ เคยพบพระพุทธเจาและพระองคทรงแสดงธรรมในเรื่องท่ีพ่ึงอันสูงสุด คือ พระรัตนตรัย 

ซ่ึงแตแรกตนไมเคยรู ไมเคยปฏิบัติ เม่ือฟงธรรมจบ เขาไดเขาถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึง นอกจากนี้

พระพุทธเจายังทรงสอนไมใหละเมิดสิกขา 5 (ศีล 5) อันเปนบาปกรรม ซ่ึงตอนแรกมาณพปฏิเสธในคํา

สอน แตตอมาไดระลึกในคําสอนและนํามาปฏิบัติ ขณะท่ีเดินปาอยูเกิดเจอโจรดักซุมทํารายชีวิตเพ่ือ

ชิงทรัพย เม่ือตายแลวดวยสุจริตกรรมท่ีกระทํา เปนผลใหไดมาเกิดในวิมานแหงนี้ 9697   

                                           

 95วิ.ม. 5/285/99. 
96ขุ.วิ. 26/157-172/26-31. 
97ขุ.วิ. 26/886-909/105-109. 
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เรื่อง ภัททิตถิกาวิมาน 9 7

98 มีเรื่องเลาแสดงใหเห็นวาผลของการรักษาศีล 5 และมีพระ

รัตนตรัยเปนสรณะ ไดพบกับสุคติภูมิและ ไดเกิดในวิมานบนสวรรค พระเถระไดประกาศอดีตชาติของ

ตน เม่ือครั้งท่ีเปนสาวกของพระมุนีพระนามวาอโนมทัสสี ตนเปนลูกจางไมมีทรัพยในการทําทานจึง

คิดวาตนจะพึงรักษาศีล 5 นี้ เม่ือไดพบกับพระนิสภะแลวรับสิกขาบท 5 ขอ มาปฏิบัติ ขณะใกลตาย

พลันคิดถึงคติของศีล 5 ท่ีไดกระทําจึงทําใหตนไดไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส9899 เรื่องของพระปญจสีล

สมาทานิยเถระ นี้ เหมือนกับการย้ําใหเห็นถึงอานิสงสแหงศีล  

นอกจากนี้ ปญจสีลสูตร ระบุวา มาตุคามผูมีธรรม 5 ประการ (ศีล 5) หลังจากตายแลวจะ

ไดเกิดในสุคติโลกสวรรค 9 9100 ผูหญิงท่ีรักษาศีล 5 แลวไปเกิดในแดนสวรรคนั้น ไดมีตัวอยางดังท่ีทาน

พระโมคคัลลานะ จาริกไปแดนสวรรค และพบวิมานตาง ๆ มีการสอบถามความเปนมาวาทําอยางไร

จึงไดมาอยูวิมานนี้ ตัวอยาง คือ อุตตราวิมาน100

101 ลขุมาวิมาน101

102โสณทินนาวิมาน102

103อุโปสถาวิมาน103

104 

 กลาวโดยสรุป คนท่ีมีศีลสมบูรณยอมไดรับอานิสงส 5 ประการ คือ (1) ไดกองโภคทรัพย

ใหญ (2) ชื่อเสียงงดงามฟุงขจรไป (3) เปนผูแกลวกลาเขาไปยังบริษัทคือชุมชนทุกหมูเหลา (4) เปนผู

ไมหลงตอนสิ้นชีวิต (5) สิ้นชีวิตแลวเขาถึงสุคติโลกสวรรค และจากการศึกษาเรื่องราวท่ีปรากฏใน

พระไตรปฎก ปรากฏแสดงเหตุท่ีมาใหเกิดในสวรรค มีเนื้อหาหลายตอนท่ีเทวดาท้ังหลายตางก็กลาว

วา เม่ือสมัยท่ีตนเปนมนุษยนั้นตนเปนผูท่ีรักษาศีล 5 

 3.2.3 ภาวนามัย : บุญสําเร็จจากการภาวนา  

 ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาท่ีจะศึกษาในประเด็นของ “ภาวนามัย” คือ ภาวนาท่ีปรากฏใน

คัมภีรพระพุทธศาสนา ความหมายของภาวนา ความสําคัญและประโยชนของการภาวนา และ 

จุดมุงหมายและอานิสงสของการภาวนา ตามลําดับตอไปนี้ 

 1. ภาวนาท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 คําสอนเรื่องภาวนา ในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกนั้น ไดทรงแสดงไว

หลายแงคิด หลายมุมมอง และหลายบริบท เพ่ือใหเห็นภาพแนวคิดท่ีชัดเจนผูวิจัยไดจัดแสดงไวเปน

หมวดหมูเพ่ืองายตอการอภิปราย และผูท่ีสนใจศึกษาเรื่องภาวนา ในพระไตรปฎก ดังจะนําเสนอ

ตอไปนี้ 

                                           
98ขุ.วิ. 26/206-214/36-37. 
99ขุ.อป. 32/134-154/139-141. 
100สํ.สฬา. 18/303/325, สํ.สฬา. 18/312/333. 
101ขุ.วิ. 26/124/136/21-23. 
102ขุ.วิ. 26/173-184/136/31-32. 
103ขุ.วิ. 26/217-228/38-39. 
104ขุ.วิ. 26/229-245/39-41. 
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 (1) ภาวนาท่ีปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎก 

 ปาจิตติยกัณฑ104105 ใชคําเรียกวา มรรคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 

4 อินทรีย  5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 

 (2) ภาวนาท่ีปรากฏในคัมภีรพระสุตตันตปฎก 

 สังคีติสูตร 1 0 5

106 แสดงถึงหลักการทําภาวนา 3 ประการ คือ การอบรมกาย การอบรมจิต 

และการอบรมปญญา 

 ภาวนาสูตร 1 0 6

107 เปนพระสูตรท่ีกลาวถึงการเจริญภาวนา ระบุวิธีการเจริญภาวนาดวย

วิธีการเจริญสติปฏฐาน 4 ประการ คือ พิจารณากายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และ

เห็นธรรมในธรรม ซ่ึงมีองคธรรมประกอบในการปฏิบัติ คือ ตองมีความเพียร มีความรูสึก และความ

ระลึกได จึงจะสามารถกําหนดรู กาย เวทนา จิต และธรรมเกิดความรูและความเขาใจสภาวะนั้น ๆ 

ตามความเปนจริงเห็นการเกิดดับของรูปนาม (สังขาร) เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดอยางชัดเจน 

สามารถถอนอุปาทานยึดม่ันถือม่ัน ในกายและจิต หรือรูปขันธและนามขันธ ทําใหจิตเกิดความบริสุทธิ์

สามารถหลุดพนจากอาสวะหรือกิเลสท้ังปวงได 

 ภารทวาชสูตร107

108 แสดงการเจริญภาวนา 4 ดาน คือ การอบรมกาย ศีล จิต และปญญา 

 มหาราหุโลวาทสูตร 1 0 8

109 แสดงหลักการภาวนา 6 วิธี คือ (1) เมตตาภาวนา (2) กรุณา

ภาวนา (3) มุทิตาภาวนา (4) อุเบกขาภาวนา (5) อสุภภาวนา และ (6) อนิจจสัญญาภาวนา ซ่ึงการ

การภาวนาท้ัง 6 วิธีจะชวยยังประโยชนดังนี้ คือ 

 1. เจริญเมตตา สามารถละพยาบาท 

 2. เจริญกรุณา สามารถละวิหิงสา 

 3. เจริญมุทุตา สามารถละอรติ 

 4. เจริญอุเบกขาสามารถละปฏิฆะ 

 5. เจริญอสุภภาวนา สามารถละราคะ 

 6. เจริญอนิจจสัญญาภาวนา สามารถละอัสมิมานะ 

 นาสนใจวา ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงแกสามเณรราหุล ซ่ึงโดยวัตถุประสงคท่ี

แทจริงก็เพ่ือบรรเทาความพอใจและความกําหนัดเก่ียวกับเรือนราง เพราะในขณะนั้น ราหุลมีอายุ 18 ป 

                                           

 105วิ.มหา. 2/70/256. 

 106ที.ปา. 11/48/272. 

 107สํ.ม. 19/405-406/262. 

 108สํ.สฬา. 18/197/116. 

 109ม.ม. 13/121/130-131. 
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ซ่ึงเปนวัยท่ีกําลังคํานึงหรือคิดถึงเรือนรางของตน ดวยเหตุนี้ จึงแสดงเพ่ือบรรเทาความพอใจและ

ความกําหนัดในเรื่องรางเพ่ือระงับตัณหาและอารมณท่ีจะเกิดข้ึน 

 มาติกากถา 1 0 9

110 ใหความหมายของคําวา ภาวนา วา ผูท่ีละกามฉันทะยอมเจริญเนกขัม

มะ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยภาวนา 

 สุภูติเถราปทาน 1 1 0

111 แสดงใหเห็นวา หลักการภาวนาท่ียอดเยี่ยม คือ หลักการเจริญ

พุทธานุสสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา และยังแสดงถึงอานิสงสจากการเจริญพุทธานุสสติ 

เปนตนวา การไดรื่นรมยในเทวโลก จะไดโภคะจํานวนมาก และไมมีความพรองในโภคะเหลานั้น 

 เม่ือพิจารณาเนื้อหาในสุภูติเถราปทาน ไมปรากฏวา วิธีการเจริญพุทธานุสสติ คือ การ

ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจากระทําอยางไร แตอาจารยยุคหลังไดวางหลักการเจริญพุทธานุสสติ ดวย

วิธีการ ดังนี้ 

 พุทธานุสสติ ใหนั่งขัดสมาธิตั้งตัวใหตรง อยูในท่ีเงียบสบาย ไมมีผูคนพลุกพลาน ไมมี

อะไรใหรําคาญ แลวระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตนใหเปนสีลวิสุทธิแลวพึงระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยนัย

วา อิติป โส ภควา อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ เปนตน สืบเนื่องไมขาดชวง เม่ือเพียรระลึกถึงพระพุทธคุณอยู

โดยทํานองนี้นาน ๆ หลายครั้งหลาย หลายวัน หลายเดือน กิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็จะไมเขามา

พัวพันย่ํายีได111112 

 ปุสสพุทธวงศ 1 1 2

113 แสดงอานิสงสของการเจริญพรหมวิหารภาวนา จะสามารถสําเร็จ

อภิญญาแลว จะไดบังเกิดในพรหมโลก 

 (3) ภาวนาท่ีปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก 

 สุตตันตภาชนีย 1 1 3

114 แสดงวา เจตนาท่ีเปนกุศลซ่ึงเปนกามาวจร เปนรูปาวจร สามารถ

สําเร็จดวยทาน ศีล และภาวนา ซ่ึงเรียกวา ปุญญาภิสังขาร 

 ติกนิทเทส 1 1 4

115 แสดงเรื่องปญญาจะเกิดข้ึนไดก็เพราะการเจริญภาวนา (ภาวนามย

ปญญา) อันเปนปญญาของผูเขาสมาบัต ิ

 กลาวโดยสรุป ขอความเรื่องภาวนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ไดชวยใหเราเห็นมโนทัศนตอ

เรื่องหลักภาวนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง ไดแก การเจริญภาวนาชวยกอใหเกิดปญญาซ่ึงเปนการสรางบา

                                           

 110ขุ.ป. 31/42/608. 

 111ขุ.อป. 32/36-38/127. 

 112สมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร), อริยวังสปฏิปทา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

หจก.ประยูรสาสนการพิมพ, 2554), หนา 56 

 113ขุ.พุทฺธ. 33/13/683. 

 114อภิ.วิ. 35/228/220. 

 115อภิ.วิ. 35/768/504. 
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รีมีท่ีสูงสุด และยิ่งใหญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปนฝายท่ีสูงกวาทาน และศีล และเพ่ือใหเห็น

ความจริงเก่ียวกับภาวนาเพ่ิมเติม ผูวิจัยจะไดกําหนดการศึกษาในเรื่องความหมายของภาวนา เปน

ลําดับตอไป  

 2. ความหมายของภาวนา 

 2.1 ความหมายของภาวนาท่ีในพระไตรปฎกและอรรถกถา 

  1. ความหมายในพระไตรปฎก 

  พระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธเจาทรงตรัสถึง ภาวนามัย ไวดังนี้ 

“ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ (บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนา)”116  และในพระสุตตันตปฏก ขุททก

นิกาย ปฏิสัมภิทามรรค พระพุทธเจายังไดทรงตรัสอธิบาย คําวา “ภาวนา” ไววา “ชื่อวาภาวนา 

เพราะมีความหมายวาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนานั้นไมลวงเลยกัน เพราะมีความหมายวา อินทรีย

ท้ังหลายมีรสเปนอยางเดียวกัน เพราะมีความหมายวานําความเพียรท่ีสมควรแกธรรมนั้นเขาไป 

เพราะมีความหมายวาปฏิบัติเนื่อง ๆ”117  

  คําวา ภาวนา มีความหมายวา การเจริญ การทําใหมีข้ึน การทําบอย ๆ ในอารมณ

กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง เชน การบริกรรมกสิณ วา ปฐวี ๆ การคิดในใจหรือการทองในใจบอย ๆ 

ทําซํ้าแลวซํ้าเลา เรียกวา บริกรรมภาวนา เปนภาวนาในระดับการบริกรรม อยูในข้ันเตรียม คือ การ

กําหนดอารมณ กรรมฐาน เม่ือทํามากเขาบอยเขา จิตเปนสมาธิ มีความสงบมากข้ึนใกลตอฌาน ใน

ข้ันนี้เรียกวา อุปจารภาวนา เม่ือจิตสงบแนวแนมีอารมณเปนหนึ่ง ประกอบดวยวิตก วิจารณ ปติ สุข 

เอกัคคตา จัดเปน อัปปนาภาวนา117

118 

  2. ความหมายของภาวนาในอรรถกถา 

  ในอรรถกถา ไดตีความวา คําวา “ภาวนา” เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กัมมัฏฐาน” 

จัดเปนการฝกอบรมทางดานจิตใจ เพราะคําวา กัมมัฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งแหงการทํางานหรือการ

กระทํา 1 1 8

119 และใหความหมายของภาวนา วา “ธรรมชาติอันใดอันพระโยคีบุคคลอบรมอยู เจริญอยู 

ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อวา ภาวนา ไดแก ธรรมควรเจริญ คือ ใหเกิดในสันดาน”120 

 

 

                                           

 116ที.ปา. 11/38/269. 

 117ขุ.ป. 31/35/596. 

 118ม.ม. 13/120/130. 

 119องฺ.ฉกฺก.อ. 3/107/157. 

 120ขุ.ป.อ. 1/3/19. 
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  3. ความสําคัญและประโยชนของการภาวนา 

  จุดมุงหมายท่ีแทจริงของสมถภาวนาในพระพุทธศาสนา คือ เพ่ือเตรียมจิตใหพรอม

สําหรับการใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรม ตามความเปนจริง เพ่ือความหลุดพนจากกิเลส

ท้ังหลาย หรืออาจกลาวไดวา “สมาธิเปนฐานของการเจริญวิปสสนา” ก็ได 

  สําหรับประโยชนของการเจริญภาวนาในแงบุญกิริยาวัตถุ มี 2 ข้ัน ไดแก 

  1) ประโยชนข้ันตน เพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน เปนผูมีใจหนักแนน 

เขมแข็ง จิตสงบผอนคลาย เพราะสามารถหยุดยั้งความกลัดกลุมวิตกกังวลลงได มีประสิทธิภาพใน

การดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังสงผลใหสุขภาพกายดีอีกดวย เพราะเม่ือจิตใจสบายรางกายก็ปวย

นอยลง และท่ีสําคัญก็คือ เม่ือเจริญภาวนาจนจิตเปนสมาธิ ก็จะทําใหจิตไดรับการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

   1. มีลักษณะแข็งแรง มีพลังมาก คือ การท่ีจิตมีพละกําลัง แข็งแรง ก็ดวยอาศัย

การฝกสมาธิ จนเปนผลทําใหเกิดการคงท่ีไมหวั่นไหวตออารมณท่ีมากระทบ เปรียบเหมือนน้ําท่ีมี

กระแสหรือไหลไปทางเดียวยอมจะมีพลังกวาน้ําท่ีมีหลายกระแสหรือไหลแบบกระจาย 

   2. มีความราบเรียบ สงบลึกซ้ึง คือ ความท่ีมีจิตมีความเสมอภาค และดุลยภาพ

ทางอารมณ มีภาวะความสงบเปรียบเหมือนกับแมน้ําท่ีไมมีคลื่น ไมมีสิ่งใดมากระทําใหเกิดการกระเพ่ือม 

   3.  มีความใส กระจางชัด มองอะไรเห็นไดโอยงาย คือ ความท่ีจิตมีอารมณนิ่ง 

ซ่ึงสามารถท่ีจะเพงจิตไปท่ีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโดยชัดเจน เหมือนน้ําท่ีมีความใส ไมขุนและไมมีคลื่น

สามารถท่ีจะมองตัวปลาในน้ําไดอยางชัดเจน หรือเหมือนกระจกท่ีเราสามารถมองเห็นตัวเราไดอยาง

ชัดเจน 

   4.  มีความนุมนวลควรแกงานหรือเหมาะแกการใชงาน คือ ไมกระดาง ไม

กระวนกระวาย ไมขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน 120

121 

   5. มีความชุมชื่นใจ หรืออ่ิมใจ คือ สภาวะของจิตท่ีเต็มไปดวยความปติ ซาบซาน

ระเริงอารมณและเสวยอารมณของความสุข เกิดจากการท่ีเราสามารถท่ีจะดับนิวรณท้ัง 5 ได เหมือน 

สาระน้ําท่ีไมพรองไปดวยน้ํา มีน้ําเต็มเปยม ไมลน ไมขาด 

   6. มีความพรอมแหงจิต คือ ลักษณะของจิตท่ีมีความคงท่ี ไมหวั่นไหวตอ

อารมณท่ีมากระทบ หรือเม่ืออารมณภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถท่ีจะจัดการกับอารมณ

เหลานั้นได เปนการเตรียมพรอมในการรับรูธรรมตาง ๆ ไมวาธรรมเหลานั้น จะเปนกุศลธรรมหรือ

อกุศลธรรม121

122 

                                           

 121พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 830. 

 122พุทธทาสภิกขุ, สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

2549), หนา 13-15. 
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  การฝกภาวนาทําใหจิตเปนสมาธิ เปนสภาวะของอารมณท่ีมีอาการตาง ๆ ซ่ึงทําให

ผูท่ีมีลักษณะอารมณอยางนี้มีกําลังใจการฝกปฏิบัติสมาธิใหมีความนิ่ง จิตใจไมหวั่นไหวและสามารถใช

เปนบาทฐานสําหรับการฝกวิปสสนากรรมฐานไดเปนอยางดี มีคุณภาพของจิตท่ีสามารถนําไปขัดเกลา

กิเลสใหเบาบางลงได 

  2) ประโยชนข้ันสูง เพ่ือพัฒนาจิตใหสูงข้ึนสูการเจริญวิปสสนาภาวนา ฉะนั้น เม่ือ

เจริญสมถภาวนาถึงระดับขณิกสมาธิ (สมาธิข้ันตน หรือสมาธิชั่วขณะ) หรืออุปจารสมาธิ (สมาธิระดับ

ท่ีระงับนิวรณได กอนจะเขาสูภาวะฌาน) ก็สามารถเจริญวิปสสนาภาวนาตอไปไดเลย กลาวคือ ไมได

มุงเจริญสมถภาวนาเพ่ือใหบรรลุฌาน ฉะนั้น ในจุดมุงหมายข้ันสูงก็เพ่ือใหพบความจริงของชีวิต ทําให

เห็นรางกายอันประกอบข้ึนดวยขันธ 5 และมีลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน ดังนี้ 

   1. เห็นไตรลักษณ 1 2 2123 ธรรมดาวา มนุษยเราเม่ือยังไมไดเจริญวิปสสนา ยอมถูก

เครื่องปกปดอยูทําใหไมเห็น ความจริงของชีวิตตกอยูในกฎไตรลักษณ เครื่องปกปดไตรลักษณ ทาน

กลาวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา มี 3 ประการ คือ 

    1) อนิจจลักษณะไมปรากฏ เพราะสันตติถูกปดบังไว เพราะมิไดมนสิการ

ความเกิดและความดับ หรือความเกิดข้ึนและความเสื่อมสิ้นไป ก็ถูก สันตติ  คือ ความสืบตอหรือ

ความเปนไปอยางตอเนื่อง ปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ สิ่งท้ังหลายท่ีเรารูเราเห็นนั้นลวนแตมี

ความเกิดข้ึนและความแตกสลายอยูภายในตลอดเวลา แตความเกิดดับนั้นเปนไป อยางหนุนเนื่อง

ติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิด-ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ความเปนไปตอเนื่องติดตอกันอยางรวดเร็ว อยาง

นั้น ทําใหเรามองเห็นเปนวา สิ่งนั้นคงท่ีถาวร เปนอยางหนึ่งอยางเดิม ไมมีความเปลี่ยนแปลง เหมือน 

อยางตัวเราเองหรือคนใกลเคียงอยูดวยกัน มองเห็นกันเสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตเม่ือ

เวลา ผานไปนาน สังเกตดู หรือไมเห็นกันนาน ๆ เม่ือพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลว

จากเดิม แต ตามความเปนจริง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาทีละนอยและตอเนื่องจน

ไมเห็นชองวาง ตัวอยาง เปรียบเทียบพอใหเห็นงายข้ึน เชน ใบพัดท่ีกําลังหมุนอยางเร็วยิ่ง มองเห็น

เปนแผนกลมแผนเดียวนิ่ง เม่ือทําใหหมุนชาลง ก็เห็นเปนใบพัดกําลังเคลื่อนไหวแยกเปนใบ ๆ เม่ือ

หยุดมองดูก็เห็นชัดวาเปนใบพัด ตางหากกัน 2 ใบ 3 ใบ หรือ 4 ใบ เม่ือใชเครื่องมือหรือวิธีการท่ี

ถูกตองมากําหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดข้ึนและความดับไป จึงจะประจักษความไมเท่ียงแท ไม

คงท่ี เปนอนิจจัง 

    2) ทุกขลักษณะไมปรากฏ เพราะอิริยาบถปดบังไว เพราะมิไดมนสิการความ

บีบค้ันกดดันท่ีมีอยูตลอดเวลา ก็ถูก อิริยาบถ คือความยักยาย เคลื่อนไหว ปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไม 

 

                                           

 123ม.มู.12/344/358. 
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ปรากฏ ภาวะท่ีทนอยูมิได หรือภาวะท่ีคงสภาพเดิมอยูมิได หรือภาวะทีไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได 

ดวยมีแรงบีบค้ันกดดันขัดแยงเราอยูภายในสวนประกอบตาง ๆ นั้น จะถึงระดับท่ีปรากฏแกสายตา

หรือความรูสึกของมนุษย มักจะตองกินเวลาระยะหนึ่ง แตในระหวางนั้น ถามี การคืบเคลื่อนยักยาย

หรือทําใหแปรรูปเปนอยางอ่ืนไปเสียกอน ก็ดี สิ่งท่ีถูกสังเกตเคลื่อนยายพนจากผูสังเกต ไปเสียกอน 

หรือผูสังเกตแยกพรากจากสิ่งท่ีถูกสังเกตไปเสียกอน ก็ดี ภาวะท่ีบีบค้ันกดดันขัดแยงนั้นก็ไมทัน 

ปรากฏใหเห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนนี้ ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ ตัวอยางงาย ๆ ก็คือ 

ใน รางกายของมนุษยนี้แหละไมตองรอใหถึงข้ันชีวิตแตกดับดอก แมในชีวิตประจําวันนี้เอง ความบีบ

ค้ัน กดดัน ขัดแยงก็มีอยูตลอดเวลาท่ัวองคาพยพ จนทําใหมนุษยไมอาจอยูนิ่งเฉยในทาเดียวได ถาเรา

อยูหรือตองอยู ในทาเดียวนานมาก ๆ เชน ยืนอยางเดียว นั่งอยางเดียว เดินอยางเดียว นอนอยาง

เดียว ความบีบค้ันกดดัน ตามสภาวะจะคอย ๆ เพ่ิมมากข้ึน ๆ จนถึงระดับท่ีเกิดเปนความรูสึกบีบค้ัน

กดดันท่ีคนท่ัวไปเรียกวาเปนทุกข เชน เจ็บปวดเม่ือย จนในท่ีสุดก็จะทนไมไหว และตองยักยาย

เปลี่ยนไปสูทาอ่ืนท่ีเรียกวาอิริยาบถอ่ืน เม่ือความบีบค้ันกดดันอันเปนทุกขตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลง 

ความรูสึกบีบค้ันกดดันท่ีเรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ก็หายไปดวย (ในตอนท่ีความรูสึกทุกข

หายไปนี้ มักจะมีความรูสึกสบายท่ีเรียกวาความสุข เกิดข้ึนมาแทนดวย แตอันนี้เปนเพียงความรูสึก

เทานั้น วาโดยสภาวะแลว มีแตความทุกขหมดไปอยางเดียว เขาสูภาวะปราศจากทุกข) ในความ

เปนอยูประจําวันนั้น เม่ือเราอยูในทาหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่งนาน ๆ พอ จะรูสึกปวดเม่ือยเปนทุกข เรา

ก็ชิงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปสูทาอ่ืนหรืออิริยาบถอ่ืนเสีย หรือเรามักจะเคลื่อนไหว เปลี่ยนทาเปลี่ยน

อิริยาบถอยูเสมอ จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได เม่ือไมรูสึกทุกข ก็เลยพลอยมองขาม ไมเห็น

ความทุกขท่ีเปนความจริงตามสภาวะไปเสียดวย ทานจึงวา อิริยาบถปดบังทุกขลักษณะ 

    3) อนัตตลักษณะไมปรากฏ เพราะฆนสัญญาปดบังไว เพราะมิไดมนสิการ

ความแยกยอยออกเปนธาตุตาง ๆ ก็ถูก ฆนะ คือความเปนแทง เปนกอนเปนอันเปนมวยหรือเปน

หนวยรวม ปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ สิ่งท้ังหลาย ท่ีเรียกชื่อวาอยางนั้นอยางนี้ ลวนเกิด

จากเอาสวนประกอบท้ังหลายมารวมปรุงแตงข้ึน  เม่ือแยกยอยสวนประกอบเหลานั้นออกไปแลว สิ่งท่ี

เปนหนวยรวมเรียกชื่อวาอยางนั้น ๆ ก็ไมมี โดยท่ัวไป มนุษยมองไมเห็น ความจริงนั้นเพราะถูกฆน

สัญญาคือความจําหมายหรือความสําคัญหลายเปนหนวยรวมคอยปดบังไว เขากับคํากลาวอยาง

ชาวบานวา เห็นเสื้อแตไมเห็นผา เหน็แตตุกตามองไมเห็นเนื้อยาง คือคนท่ีไมไดคิดไมได พิจารณาบาง

ทีก็ถูกภาพตัวตนของเสื้อปดบังตาหลอกไว ไมไดมองเห็นเนื้อผาท่ีปรุงแตงข้ึนเปนรูปเสื้อนั้น ซ่ึงวาท่ี

จริงผานั้นเองก็ไมมี มีแตเสนดายมากมายท่ีมาเรียงกันเขาตามระเบียบ ถาแยกดายท้ังหมดออกจากกัน 

ผานั้นเองก็ไมมี หรือเด็กท่ีมองเห็นแตรูปตุกตา เพราะถูกภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว ไมได

มองถึงเนื้อยางเปนสาระท่ีแทจริงของตัวตุกตานั้น เม่ือจับเอาแตตัวจริง ก็มีแตเนื้อยาง หามีตุกตาไม 

แมเนื้อยาง นั้นเองก็เกิดจากสวนผสมตาง ๆ มาปรุงแตงข้ึนตอ ๆ กันมา ฆนสัญญา ยอมปดบังอนัตต
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ลักษณะไวในทํานองเดียวกัน ตัวอยางงาย ๆ ท่ีไดยกมากลาวไวนี้ เม่ือใชอุปกรณ หรือวิธีการท่ีถูกตอง

มาวิเคราะหมนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตาง ๆ จึงจะประจักษในความมิใช

ตัวตน มองเห็นวาเปนอนัตตา123

124 

  การเห็นความเปนจริงของชีวิตวาตกอยูในสภาพไมเท่ียง เปนทุกข และไมเปน

ตัวตนนั้นตองอาศัย ภาวนามยปญญา124

125 เปนปญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปสสนา มิไดหมายถึง การใช

ปญญาในข้ันสุตตมยปญญา ท่ีเกิดจากการอาน ฟง หรือ จินตมยปญญา ท่ีอาศัยการวิเคราะห คิด 

พิจารณา แตเม่ือผูปฏิบัติไดเจริญภาวนา จนกระท่ังไดญาณทัสสนะ125

126 ก็จะเห็นดวยวิปสนาปญญา126

127 

  2. ละสังโยชน นอกจากผลแหงการเห็นทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริงแลว 

ภาวนามยปญญายอมทําใหสามารถกําจัดกิเลสท่ีเปนอนุสัยกิเลส หรือสังโยชนท่ีอยูภายในจิตใจไป

ตามลําดับดวยสังโยชน คือ กิเลสท่ีผูกใจสัตวไวมี 10 อยางไดแก 

   1.  สักกายทิฏฐิ  เห็นวา รางกายเปนเรา เปนของเรา (คําวารางกายนี้หมายถึง 

ขันธ 5) 

   2. วิจิกิจฉา ความลังเลสังสัย ในคุณพระรัตนตรัย 

   3. สีลัพพตปรามาส  รักษาศีลแบบลูบ ๆ คลํา ๆ ไมรักษาศีลอยางจริงจัง 

   4. กามฉันทะ มีจิตม่ัวสุมหมกมุน ใครอยูในกามารมณ 

   5. พยาบาท มีอารมณผูกโกรธ จองลางจองผลาญ 

   6. รูปราคะ ยึดม่ันถือม่ันในรูปฌาน 

   7. อรูปราคะ  ยึดม่ันถือม่ันในอรูปฌาน คิดวาเปนคุณพิเศษท่ีทําใหพนจากวัฎฎะ 

   8. มานะ   มีอารมณถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี 

   9. อุทธัจจะ มีอารมณฟุงซาน ครุนคิดอยูในอกุศล 

   10. อวิชชา มีความคิดเห็นวา โลกามิสเปนสมบัติท่ีทรงสภาพ127

128 

  กลาวโดยสรุปเก่ียวกับความมุงหมายของการภาวนา สามารถสรุปได 4 ระดับ คือ 

(1) สมาธิภาวนาท่ีเปนไปเพ่ือความสุขในปจจุบัน หรือเพ่ือพักผอนจิต (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) (2) สมาธิ 

 

 

                                           

 124สมเด็จพระพุฒาจารย, (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีรวิสุทธิมรรค, อางแลว, หนา 1073. 

 125ที.ปา. 11/305/271. 

 126ที.สี. 9/234/78. 

 127ม.มู. 12/452/491. 

 128องฺ.ทสก. 24/13/491. 
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ภาวนาเพ่ือการใหไดญาณทัสสนะ คือ การไดญาณวิเศษ เชน มีหูทิพย ตาทิพย เปนตน ยังถือเปน

ข้ันตนเทานั้น (3) สมาธิภาวนาเพ่ือสติและสัมปชัญญะ คือเพ่ือใหมีสติรูตัวอยูตลอดวาถูกตองหรือไม 

ทําอะไรดวยความรอบคอบและยั้งคิด และ (4) สมาธิภาวนาเพ่ือความสิ้นไปซ่ึงอาสวะ นั่นก็คือดับ

กิเลสท้ังปวงไดหมด เพ่ือบรรลุนิพพาน 

  4. จุดมุงหมายและอานิสงสของการภาวนา 

  แมวา การเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนาจะเปนการปฏิบัติธรรมทางจิต แต

อานิสงสจะแตกตางกัน ซ่ึงอาจกลาวไดดังตอไปนี้ 

  อานิสงสของการเจริญสมถภาวนานี้ เปนอานิสงสท่ีมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต 3 

ประการ ดังนี้ คือ 

  (1) จิตใจสงบ จิตผอนคลายหายเครียด เพราะละความวิตกกังวล ความกระวน

กระวายตาง ๆ เสียได 

  (2) จิตมีความม่ันคง แนวแนวอยูกับกิจท่ีกําลังทําอยู ประสิทธิภาพในการงานจึงดี

ข้ึน มีความรอบคอบยิ่งข้ึน ความผิดพลาดและอุบัติเหตุลดลง 

  (3) สุขภาพกายดีข้ึน เม่ือภาวะจิตสงบ ม่ันคง ยอมทําใหสุขภาพกายดี ผิวพรรณ 

ผองใส แมในยามปวยไข จิตท่ีเขมแข็งจะชวยใหโรคทางกายไมกําเริบ หรืออาจบรรเทาอาการทางกาย

ไดดวยยิ่งกวานั้น พลังสมาธิยังสามารถระงับทุกขเวทนาทางกายได ท้ังนี้เพราะ “ใจเปนนาย กายเปนบาว” 

 สวนในระดับอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนสมาธิระดับฌาน มีอานิสงส 5 ประการ ดังนี้ 

 (1)  ไดพักผองอยางสุขสบายในปจจุบัน 

 (2)  เปนฐานของวิปสสนาภาวนา ในการเจริญวิปสสนาอาจใชสมาธิข้ันขณิกสมาธิหรือ

อุปจารสมาธิเปนฐานก็ได แตหากเจริญสมาธิมาถึงข้ันอัปปนาสมาธิแลวจึงเจริญวิปสสนา ก็จะทําให

บุคคลนั้นมีคุณธรรมพิเศษยิ่งข้ึน 

 (3)  เปนฐานของอภิญญา สําหรับผูฝกสมาธิจนไดสมาบัติ 8 แลว เม่ือตองการอภิญญา ก็

สามารถทําใหเกิดข้ึนได 

 (4) ไดเกิดในพรหมโลก สําหรับปุถุชนผูไดฌานแลวและสามารถรักษาฌานนั้นไวไดมิให

เสื่อมถอยไป 

 (5) ทําใหเขานิโรธสมาบัติได สําหรับผูไดสมาบัติ 8 แลว สามารถเสวยสุขอยูไดโดยไมมีจิต

ตลอดเวลา 7 วัน 

 อานิสงสของวิปสสนาภาวนา หรือเจริญปญญาผูเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน 4 ยอม

ไดรับอานิสงส 5 ประการ ดังนี ้

 (1) มีสติสัมปชัญญะม่ันคงเสมอ เพราะการพิจารณาสติปฏฐานตองอาศัยสติสัมปชัญญะ

เปนองคประกอบสําคัญ ความมีสติสัมปชัญญะจะสงผลใหบุคคลไมหลงไมเลอะเลือนในยามสิ้นชีวิต 
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 (2)  มีจิตเปนอิสระ โปรงเบาสบาย เพราะเม่ือพิจารณาสภาวะอารมณจนประจักษชัดแลว

วาท้ังกาย เวทนา จิต และธรรมลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ มีแตความไมเท่ียงแท จึงไมเกิดความยึด

ม่ันถือม่ันวาเปนของเราของเขา จิตก็ไมกระเพ่ือมดวยความยินดีหรือเสียใจกิเลสไมสามารถครอบงําจิตได 

 (3) มีความประมาท เม่ือจิตเห็นความไมเท่ียงของสิ่งท้ังปวง ยอมเกิดความไมประมาทใน

วัยวาตนยังเปนหนุมสาว ไมประมาทในความไมมีโรควาตนยังเปนสุขภาพดีแข็งแรงและไมประมาทใน

ชีวิต เพราะไมรูวาความตายอาจมาถึงเม่ือใด ฉะนั้นจึงขวนขวายประกอบกุศลกรรม ทําใหจิตผองแผว

ในขณะท่ียังมีชีวติอยู 

 (4) มีสุคติเปนท่ีหมาย เม่ือจิตเปนกลาง ไมยึดม่ันถือม่ัน ไมหวั่นไหว กระวนกระวายจิต

ขณะนั้นยอมเปนกุศล เปนบุญอยางยิ่ง เม่ือตายไปยอมเกิดในสุคติโลกสวรรค 

 (5)  สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได เม่ือเจริญวิปสสนาจนบังเกิดปญญารูแจง (วิปสสนา

ญาณ) โดยลําดับจนถึงมรรคญาณ ซ่ึงเปนญาณโลกุตระ ท้ังจิตและอารมณสงบจากรูปนาม รูแจงอริสัจ 

ทําลายอนุสัยกิเลสและสังโยชน พนจากสังสารวัฏในท่ีสุด 

 ในมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาตรัสแสดงไววา บุคคลใดท่ีเจริญสติปฏฐาน 4 อยาง

ม่ันคงตอเนื่องเปนเวลา 7 ป ยอมปรากฏผลอยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล หรือมิฉะนั้นก็ได

อนาคามิผล หรือแมเพียงเจริญสติปฏฐาน 4 อยางตอเนื่องทุกขณะเปนเวลา 7 วัน ยอมหวังผลไดวา

บรรลุอรหัตผลในชาตินี้ หรือหากยังมีกิเลสอุปาทานหลงเหลืออยูก็จะบรรลุอนาคามิผล 128

129  

   นางไดพูดกลาวถึงภิกษุวาเปนผูบวชโดยความยากจน มารดาของนางไดกลาวยกตัวอยาง

พระพุทธเจาวาพระองคไดออกบรรพชาจากตระกูลสักกยราช นางพราหมณี มารดาไดถามอุบาสก ผู

ซ่ึงสําเร็จมรรคผลเก่ียวกับเหตุผลของการออกบวช อุบาสกตอบวา กุลบุตรไดเห็นโทษของกามคุณ 

และเห็นอานิสงสของการบรรพชา และไดแสดงใหเห็นถึงคุณของพระรัตนตรัย และอานิสงสของศีล 5 

นางเปสการี ไดถามวา ตัวนางและมารดา สามารถตั้งอยูในไตรสรณคมนและศีลไดหรือไม เขาตอบวา 

ธรรมนี้พระพุทธเจาไดแสดงไวแกคนท้ังปวง นางท้ังสองจึงขอรับ และกลาวถามวามีสิ่งใดท่ีสูงกวานี้

หรือไม เขาจึงบอกกรรมฐานท่ีวาดวยอาการ 32 ให หลังจากนั้นนางไดยึดม่ันในกรรมฐานนั้น และ

สําเร็จโสดาปตติผล เม่ือนางตายลงไดไปเกิดเปนนางสนมของทาวสักกเทวราช มีวิมานท่ีรุงเรืองสดใส 

เปนกุศลแหงเจริญภาวนาในอสุภกรรมฐาน129

130  

 สรุปไดวา อานิสงสหรือประโยชนของการเจริญสมถภาวนายังมิใชหนทางแหงความหลุดพน

ไดอยางแทจริง แมวาจะปฏิบัติจนไดไปเสวยสุขบนพรหมโลกแลวก็ตาม เม่ือหมดพลังของบุญก็ยอม

ตองจุติมาเกิดใหม ยังตองเวียนวายอยูในสังสารวัฏตอไป สวนการเจริญวิปสสนา หากบุคคลใด มีความ

                                           

 129ที.ม. 10/300/254-256. 

 130ขุ.วิ.อ. 2/17/148. 
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เพียรอยางถึงท่ีสุด ก็สามารถบรรลุนิพพานได อยางไรก็ตาม การบรรลุมรรคผลนิพพานสําหรับฆราวาส

ไมใชเรื่องงาย เพราะฆราวาสยังตองเก่ียวของกับกิจกรรมทางโลกอีกมากมาย ซ่ึงตองเผชิญกับกิเลส

ตาง ๆ จากสิ่งเยายวนใจในสังคมวัตถุนิยมในปจจุบัน ตลอดจนการกระทบอารมณตาง ๆ จากบุคคล

รอบขาง จากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และจากสภาพสังคม ฉะนั้น หากฆราวาสสามารถเจริญ

ภาวนาไดในระดับท่ีจิตใจสงบเปนสุข แมจะไมบรรลุนิพพานในชาตินี้ ก็ถือไดวาเปนอานิสงสท่ี

ประเสริฐแลวสําหรับการเปนมนุษยปุถุชน 

 

3.3 คําสอนเร่ืองบุญกิริยาวัตถุ 10  

 คําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 มีปรากฏในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี อรรถกถาสังคีติสูตร ซ่ึง

พระอรรถกถาจารยไดขยายความเพ่ิมจากหลักทาน ศีล และภาวนาท่ีกลาวไวแลวในหัวขอท่ีผานมา 

โดยเหตุผลก็เพ่ือท่ีจะทําใหเขาใจหลักการทําบุญในพระพุทธศาสนาชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยมีเนื้อหา

ดังตอไปนี้ 

 3.3.1 ทานมัย : บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

 หลักคําสอนเรื่องทานมัย ผูวิจัยไดกลาวไวโดยพิสดารในเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 3 ในท่ีนี้ จะขอ

กลาวโดยสรุปก็คือ  

 บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแตทรัพย สิ่งของ เงินทอง 

ตลอดจนกําลังกาย สติปญญา ความรูความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนโดยสวนรวม รวมถึง

การละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเปนสิ่งมีคาท่ีสุดเพ่ือการปฏิบัติ

ธรรม 

 จึงกลาวไดวา บุญสําเร็จจากการใหวัตถุเพ่ือสงเคราะห เปนการสละวัตถุสิ่งของตาง ๆ 

แมแตวัตถุภายนอกเล็ก ๆ นอย ๆ การสละเพ่ือประโยชนกับบุคคลนั้น ดวยเจตนาดี ชวยเหลือ

สงเคราะห เปนบุญสําเร็จดวยการให เปนทานกุศล ดวยเจตนาท่ีดีท้ัง 3 กาล คือ กอนจะให กําลังให 

และใหไปแลว ก็ยังมีความชื่นชมยินดีในการใหนั้น โดยไมหวัง ผลตอบแทนใด ๆ การใหเชนนี้เปนทาน

ท่ีมีผลมากมีอานิสงสมาก   

 3.3.2 สีลมัย : บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 

 หลักคําสอนเรื่องสีลมัย ผูวิจัยไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอบุญกิริยาวัตถุ 3 ฉะนั้นในท่ีนี้ จะ

ขอกลาวโดยสรุป ก็คือ  

  บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  เปนการประพฤติท่ีดีงามทางกาย วาจา และใจ ความมี

ระเบียบวินัย และความมีมรรยาทงดงาม  การควบคุมตนใหตั่งอยูในความดี ใหตั้งอยูในความไม

เบียดเบียน ดํารงตนใหอยูในศีลธรรม เวนความชั่วท้ังปวง การรักษาศีลตองมีเจตนาจึงจะเปนศีลได 

ตองสมาทานและตั้งใจรักษาจึงจะเปนบุญท่ีเกิดจากการรักษาศีล 
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 กลาวโดยสรุป บุญสําเร็จไดดวยการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไมใหละเมิดศีล ไมวา

จะเปนศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร หรือ 227 ขอของพระภิกษุ เพ่ือ

รักษากาย วาจา และใจ ใหบริสุทธิ์สะอาด พนจากกายทุจริต 4 ประการ คือ ละเวนจากการฆาสัตว 

ละเวนจากการลักทรัพย ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา อันเปนท่ีตั้งแหง

ความประมาท วจีทุจริต 4 ประการ คือไมพูดสอเสียด ไมพูดปด ไมพูดเพอเจอ และไมพูดคําหยาบ 

มโนทุจริต 3 ประการ คือ ไมหลงงมงาย ไมพยาบาท ไมหลงผิดจากทํานองคลองธรรม 

 3.3.3 ภาวนามัย : บุญสําเร็จดวยการภาวนา  

 หลักคําสอนเรื่องภาวนามัย ผูวิจัยไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอบุญกิริยาวัตถุ 3 ฉะนั้นใน

ท่ีนี้ จะขอกลาวโดยสรุป ก็คือ 

 บุญสําเร็จไดดวยการภาวนา เพ่ือพัฒนาจิตใจและปญญาเปนการอบรมจิตใจในการละกิเลส 

ตั้งแตข้ันหยาบ ไปจนถึงกิเลสอยางละเอียด ยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนโดยใชสมาธิปญญา รูทางเจริญและ

ทางเสื่อมทําบุญดวยการเจริญภาวนาคือฝกอบรมจิตใจ จิตสงบ ไมมีกิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็น

คุณคาสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง 

 กลาวไดวา บุญสําเร็จดวยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือ การอบรมจิตใจในการละกิเลส 

ตั้งแตข้ันหยาบไป จนถึงกิเลสอยางละเอียด ยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนโดยใชสมาธิปญญา รูทางเจริญและ

ทางเสื่อม จนเขาใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนทางไปสูความพนทุกข บรรลุมรรค 

ผล นิพพานไดในท่ีสุด  

 3.3.4 อปจายนมัย : บุญสําเร็จดวยการประพฤติออนนอมถอมตน  

 การทําความดีดวยการประพฤติออนนอมถอมตน  มีสัมมาคารวะ  คนบางคนอาจคิดไมถึง

วา การประพฤติตนเปนคนออนนอมถอมตน มีความสํารวม กาย วาจา ใจ จะถือเปนบุญอยางหนึ่ง 

ท้ังนี้ ก็เพราะวาการออนนอมถอมตน ไมวาจะเปนผูนอยประพฤติตอผูใหญ  และการท่ีผูใหญแสดง

ตอบดวยความเมตตา หรือการออนนอมตอผูมีคุณธรรม รวมถึงการใหเกียรติ ใหความเคารพตอ

ความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคล หรือสังคมอ่ืนท่ีแตกตางจากเรานั้น  การใหความเคารพ 

ผูใหญและผูมีพระคุณ 3 ประเภท คือ ผูมี วัยวุฒิ ไดแกพอแม ญาติพ่ีนองและผูสูงอายุ ผูมี คุณวุฒิ 

หรือคุณสมบัติ ไดแก ครูบาอาจารย พระภิกษุสงฆ จากการศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหคํา

จํากัดความไวหลากหลาย ดังนี ้

 1. ความหมายของอปจายนมัย 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทานไดใหความหมายของ อปจายนมัย วาหมายถึง 

บุญสําเร็จดวยการประพฤติออนนอมถอมตน 1 3 0

131 และไดใหรายละเอียดของอปจายนมัย วาเปนการ

                                           

 131พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 492. 
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ทําบุญดวยการใหความเคารพ มีความออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกันเคารพยกยองทานผูมี

ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือท่ีนิยมกันในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุฒิ 

ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แตในทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสําคัญท่ีสุด...เปนการชวยกันรักษาสังคมใหอยู

ดวยความสงบรมเย็น ถาสังคมของเราไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะวุนวายมาก จิตใจก็

แข็งกระดาง กาวราว กระทบกระท่ังกันเรื่อย แตพอมีความเคารพใหเกียรติแกกัน มีความสุภาพออนโยน 

จิตใจก็จะมีความนุมนวล การอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี งดงาม เปนสุข บุญก็เกิดข้ึน 131

132  

 พระมหาแสวง โชติปาโล ไดใหความหมายของ อปจายนมัย วาหมายถึง การออนนอม

ถอมตนตอผูใหญเหนือตน โดยวัยวุฒิหรือโดยคุณธรรม ดวยจิตท่ีผองใส โดยไมหวังการตอบแทนใด ๆ 

จากผูท่ีตนแสดงความออนนอมก็ดี หรือดวยการลุกข้ึนรับ การจัดท่ีนั่ง ท่ีนอน ตอนรับโดยไมหวังการ

ตอบแทนก็ด1ี32

133  

 สมคิด แผนสมบูรณ ไดแปลคําวา  อปจายนมัย วาหมายถึง บุญสําเร็จดวยการประพฤติ

ถอมตน ไดแก การเห็นผูแกกวาแลวลุกข้ึนยืนรับ รูจักกราบไหว การหลีกทางให เปนตน133

134   

 ทวี สุขสมโภชน ไดกลาว อปจายนะ คือ การเคารพนอบนอมตอบุคคลท่ีควรเคารพนอบ

นอม โดยมิไดหวังลาภ ยศ สักการะแตอยางใด ถาการเคารพนอบนอมโดยหวังสิ่งตอบแทนดังกลาว 

ไมชื่อวาเปนอปจายน แตเปนมารยาสาไถยไป มี 2 อยาง คือ (1) สามาญอปจายนะ คือ การแสดง

ความเคารพนอบนอมตอ บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ครู อาจารย ซ่ึงเรามีหนาท่ีท่ีจะตองใหความ

เคารพนบนอมตอทาน เพราะทานเปนผูใหญเปนครูอาจารยของเรา (2) วิเสสอปจายนะ คือ การแสดง

ความเคารพนอบนอมในพระรัตนตรัย ดวยการระลึกถึงพระคุณตาง ๆ เชน พระพุทธเจาเปนผูหางไกล

จากกิเลส เปนตน134

135  

 ฉัตรชัย สุจริตกุล ไดกลาวถึง อปจายนมัย วา คือ การสรางบุญ โดยมีความประพฤติออน

นอมนุมนวล มีความออนนอมถอมตน ออนโยนจากจิตใจ ไมใชเพียงแคพูดยกยองตน แตเปนท่ี

พฤติกรรมออนโยนนุมนวล ออนนอมตอผูท่ีมีวุฒิท้ังสามสูงกวาเราคือ มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ 135136  

                                           

 132พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2547), หนา 11. 

 133พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหาธีรานท, 

2531), หนา 4. 

 134สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2549), หนา 39. 

 135ทวี สุขสมโภชน. “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, เอกสารประกอบการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย ชุดท่ี 7.1, หนา 19. 

 136ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, (กรุงเทพมหานคร :  

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ), (อัดสําเนา), หนา 6. 
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 สรุปไดวา อปจายนะ หรือ อปจายนมัย หมายถึง บุญท่ีเกิดจากความประพฤตินอบนอมตอ

ผูสมควรออนนอม การออนนอมถอมตนจัดวาเปนบุญประการหนึ่ง เพราะขณะนั้นจิตใจออนโยนไม

แข็งกระดาง การออนนอมถอมตนตอผูใหญ ผูใหญก็แสดงออกในความมีเมตตาตอผูนอย เปนการให

เกียรติ และใหความเคารพในความแตกตางซ่ึงกันและกัน การกราบไหว การตอนรับ การพูดจามี

สัมมาคารวะใหเกียรติกันจึงเปนบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา เปนความเจริญ และเปนสิริมงคล

ในชีวิต 

 2. อานิสงสของอปจายนมัย 

 ผูมีสัมมาคารวะตอผูใหญ บูชาสักการคุณ บุคคลผูสมควรไดรับการบูชายอมไดรับอานิสงส 

4 ประการ ดังนี้ 

 (1)  เปนผูมีอุปนิสัยออนโยน เพราะลดละความสําคัญตน ความถือตน 

 (2)  เปนผูมีความเจริญกาวหนา เพราะไมดื้อดึง ยอมรับฟงคําแนะนําสั่งสอนของผูอ่ืนแลว

นํามาพิจารณาปรับปรุงตนเอง 

 (3)  เปนท่ีรักใครเอ็นดูของผูใหญ เพราะความมีน้ําใจดูแลปรนนิบัติ และความมีมารยาท 

ยอมทําใหผูใหญเอ็นดูและยินดีอุปถัมภคํ้าชูเม่ือสบโอกาส 

 (4)  เปนผูไดรับพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกผูกราบไหว

ประพฤติตนออนนอมตอผูอาวุโส 

 สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของการอปจายมัยไดดี คือ จัณฑาลีเทพธิดา 

เม่ือพระพุทธเจาทรงเล็งเห็นอายุขัยของหญิงชราคนหนึ่งชื่อจัณฑาลี ซ่ึงจะไปบังเกิดในนรก จึงทรง

เสด็จดําเนินมาใหนางเห็น พระโมคคัลลานเถรเจา นึกรูวาพระองคเสด็จมาโปรดนาง จึงไดแนะนําให

นางกราบไหวและใหทําใจเลื่อมใสตอพระอรหันต ผูไกลจากกิเลส ซ่ึงจะทําใหนางมีความสุขเกษมเปรม

ปรีดิ์ตราบชั่วชีวิตของนาง นางจัณฑาลีไดยินคําแนะนํารูสึกปติยินดี ไดกราบลงเบื้องพระบาทของพระ

พุทธองค จากนั้นมีแมโคลูกออนตัวหนึ่งวิ่งตรงมาและขวิดนางเสียชีวิต นางจัณฑาลีเหมือนนอนหลับ

และตื่นข้ึน เห็นวิมานท่ีตกแตงสวยงามมีเทพอัปสรเปนบริวารมากมาย 136

137 

 สรุปไดวา อปจายนมัย มีอานิสงสหรือประโยชนหลายประการ ไดแก การเปนผูมีความ

ออนโยน ลดความถือตน จะกระทําสิ่งใดก็จะเจริญกาวหนา เปนท่ีรักและเอ็นดู อีกท้ังยังไดรับพร 4 

ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ สวนผลในชาติหนาคือการไดไปสูสุคติภูมิ 

 3.3.5 เวยยาวัจจมัย : บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายรับใช 

 เวยยาวัจมัย เปนการทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช การทําความดีดวยการชวย

ขวนขวายทําในกิจท่ีชอบ หรือ เปนการใหความชวยเหลือแกสังคมรอบขาง ในการทํากิจกรรมความดี

                                           

 137ขุ.วิ.อ. 2/21/177. 
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ตาง ๆ กระทําสิ่งท่ีเปนคุณงามความดี ท่ีเกิดประโยชนตอคนสวนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

เชน การชักนําบุคคลใหมาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน จากการศึกษามี

นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไวหลากหลาย ดังนี้ 

 1. ความหมายของเวยยาวัจจมัย 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของ เวยยาวัจจมัย วาหมายถึง “บุญ

สําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจท่ีชอบ ทําดีดวยการชวยเหลือรับใชผูอ่ืน 137

138  

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวา เวยยาวัจจมัย เปนการทําบุญดวยการชวยเหลือ  

รับใช บริการ คนไมมีเงินก็ไมใชวาทําบุญไมได เวยยาวัจจมัยกุศลนี้ทําไดทุกคนอยางในสมัยกอนก็นิยม

มาลงแรงชวยกันในเวลามีงานสวนรวม138

139  

 พระมหาแสวง โชติปาโล กลาววา เวยยาวัจจมัย หมายถึง การตั้งใจดวยจิตท่ีผองใส ในอัน

ท่ีจะชวยขวนขวายในกิจท่ีชอบแกคนท่ีเจริญดวยวัย ดวยคุณ หรือชวยอนุเคราะหแกคนท่ีเจ็บไข ดวย

ดวงจิตท่ีประกอบไปดวยความกรุณา โดยไมหวังการตอบแทนใด ๆ139

140  

 สมคิด แผนสมบูรณ กลาววา เวยยาวัจจมัย หมายถึง บุญสําเร็จดวยการขวนขวายในกิจท่ี

ชอบ ไดแก การถวายอาหารแดพระภิกษุ การชวยเหลือผูประสบภัย การชวยเหลือทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา การชวยพัฒนาประเทศชาติ การชวยพัฒนาการศึกษา และการประพฤติดีและ

ชักชวนใหผูอ่ืนประพฤติตาม140

141   

 ทวี สุขสมโภชน กลาววา เวยยาวัจจะ คือ การชวยเหลือในกิจการงานท่ีเก่ียวกับกุศลตาง ๆ 

การชวยเหลือทําการงาน ตาง ๆ ท่ีไมมีโทษ งานท่ีเก่ียวกับกุศล เชน ปริยัติ ปฏิบัติ การบริจาคทาน 

การปฏิสังขรณ การทําความสะอาดวัดวาอาราม ปูชนียสถาน งานอ่ืน ๆ ท่ีเปนงานทางโลก ท่ีไมมีโทษ 

เชน เปนงานของบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง ธิดา จัดเขาเปนเวยยาวัจจะท้ังหมด 141

142  

 ฉัตรชัย สุจริตกุล กลาววา เวยยาวัจจมัย เปนบุญท่ีเกิดจากการตั้งใจขวนขวายชวยเหลือ

งานผูอ่ืน ไดแก การชวยดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด หรือคําพูดแนะนําบอกกลาว 142

143  

 

 

                                           

 138พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 128. 

 139พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 6. 

 140พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 4. 

 141สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 152. 

 142ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 25. 

 143ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, อางแลว, หนา 32-33. 
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 สรุปไดวา เวยยาวัจจมัย หมายถึง การทําความดท่ีีเกิดจากการขวนขวายในกิจท่ีชอบ การชวยเหลือ

รวมมือในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน หรือการเสียสละแรงกาย แรงใจ เพ่ือสวนรวม การชวยเหลือ

ผูอ่ืน เชน การชวยดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด และคําพูดท่ีแนะนําบอกกลาว สวนการ

บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม เชน ชวยสรางสะพาน สรางถนน สรางศาลาสรางวัด ขุดคลอง รวมท้ัง

การชวยงานบุญตาง ๆ เชน งานบวช งานกฐิน ผาปา เปนตน การทําบุญดวยวิธีดังกลาวจะไดผลมาก

หากกระทําดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทนดวยลาภสักการะ ชื่อเสียงเกียรติยศ ใด ๆ 

 2. อานิสงสของเวยยาวัจจมัย 

 การขวนขวายชวยเหลือในกิจท่ีดีงาน ผูทําบุญดวยวิธีนี้ ยอมไดรับอานิสงส 3 ประการ ดังนี้ 

 (1) ไดรับการชวยเหลือเม่ือมีปญหา การท่ีชวยเหลือผูอ่ืนดวยใจเปนธรรมและมีเมตตา ยอม

เกิดผลใหบุคคลนั้นไดรับการเก้ือกูลบางเม่ือถึงคราวคับขับหรือประสบปญหาใด ๆ มักมีผูเขามา

ชวยเหลือ โดยมิไดคาดคิดมากอน ท้ังนี้เปนเพราะผลบุญท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน  

 (2) เปนท่ีรักของบุคคลรอบขาง ผูท่ีทําตามเปนประโยชน ไมเปนพิษภัยแกบุคคลอ่ืน ยอม

ทําใหผูใกลชิดและผูอยูรอบขางสบายท้ังกายและใจ เขาจึงไดรับความรักจากบุคคลเหลานั้น 

 (3) มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน การไมทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืน ท้ังยังทําตนเปนประโยชน

ยอมกอใหเกิดมิตรภาพ ความสามัคคีปรองดองกันในหมูคณะเปนผลใหสังคมสงบสุข 

 สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของเวยยาวัจจมัยไดดี คือ พระฐิตัญชลิยเถระ 

เดิมเปนนายพรานเลี้ยงชีพดวยการลาสัตวในปา ครั้งนั้นพระพุทธเจาพระนามวา ติสสะ ไดเสด็จเขาไป

ในปา นายพรานไดพบก็บังเกิดจิตเลื่อมใสในพุทธลีลาอันสงางามของพระองค จึงนอมจิตกระทําอัญชลี

อภิวาท 3 ครั้ง พรอมกราบทูลใหประทับนั่งใตรมพฤกษา หลังจากประทับนั่งแลวเกิดฝนตกอยางหนัก 

มีฟาคํารามท่ัวสารทิศ แตจิตของนายพรานมิไดหวั่นไหว ดูแลขวนขวายหาสิ่งกําบังมิใหหยาดน้ํามา

ถูกตองพระวรกายของพระองค ดวยจิตอันเบิกบานปติยินดี ขณะท่ีปรนนิบัติอยูนั้น บังเกิดอสุนีบาต

ฟาดลงมาบนรางของนายพราน นายพรานรูสึกวาตนไดลมลงแลวลุกข้ึนทามกลางวิมานทอง มี

เสียงดนตรี และรางกายก็เปลงปลั่งเจิดจรัสเหนือเหลาเทพอ่ืน ๆ143

144 

 สรุปไดวา อานิสงสหรือประโยชนของเวยยาวัจจมัย นั้นทําใหในชาตินี้เปนผูท่ีทําสิ่งใดเม่ือมี

ปญหาก็ไดรับความชวยเหลือ มีสัมพันธกับผูอ่ืน เปนท่ีรักกับบุคคลรอบขาง สวนในชาติหนาคือการได

ไปสูสุคติภูมิ 

 3.3.6 ปตติทานมัย บุญสําเร็จไดดวยการใหสวนบุญ 

  การทําความดีดวยการใหผูอ่ืนมารวมทําบุญกับเรา หรือ กลาวงาย ๆ คือ ไมวาจะทําบุญ

อะไร ก็เปดโอกาสใหคนอ่ืนไดมารวมทําบุญดวย การทําบุญแลวตั้งใจอุทิศใหคนอ่ืน บุญพิเศษนี้เกิด

                                           

 144ขุ.อป.อ. 8/81/71. 
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จากความเมตตาปรารถนาดีท่ีอยากแผบุญแผกุศลท่ีตนทําเอาไวใหคนอ่ืนไดบุญดวย การจะอุทิศบุญ

ใหแกผูอ่ืนได  ตัวเองก็ตองมีบุญมากพอ เชน มีบุญท่ีเกิดจาก การทํากาย วาจา ใจใหสะอาดบริสุทธิ์ 

หรือไดทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปนตน เม่ือตั้งจิตปรารถนาใหคนอ่ืนไดรับสวนบุญ บุญจึงจะไป

ถึงบุคคลท่ีอยูปลายทาง จากการศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไวหลากหลาย ดังนี้ 

1. ความหมายของปตติทานมัย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ทานไดใหความหมายของ ปตติทานมัย วา หมายถึง 

บุญสําเร็จดวยการใหสวนบุญ ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอ่ืนและไดใหรายละเอียด

ของปตติทานมัย วา เปนการใหผูอ่ืนมีสวนรวมในบุญหรือในการทําบุญดวย เวลาเราทําความดีอะไร

สักอยางก็ไมหวงแหนไว เราเปดโอกาสใหคนอ่ืนไดมีสวนรวมบุญดวยการทําความดีดวยกัน ท้ังผูมารวม 

และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพ่ิมท้ังสองฝาย คนท่ีใหเขารวมกับตัวเอง บุญก็ไมไดลดลง ยิ่งใหกลับยิ่งไดมาก

ข้ึน144

145  

พระมหาแสวง โชติปาโล ไดใหความหมายของ ปตติทาน วา หมายถึง การตั้งใจแผสวน

บุญเทาท่ีตนไดบําเพ็ญแลว เพ่ือใหเปนประโยชนแกสาธารณชนดวยดวงจิตท่ีประกอบไปดวยความเอ้ือ

อารี145146  

สมคิด แผนสมบูรณ ไดแปลคําวา ปตติทานมัย คือ บุญสําเร็จดวยการแผสวนบุญ บุญ

สําเร็จดวยการเฉลี่ยสวนดีใหแกผูอ่ืน หมายถึง บุคคลทําบุญกุศลอยางใดอยางหนึ่งแลวเปลงวาจาวา 

สพฺพสตตฺานํ ปตฺตํ โหตุ แปลวา ขอสวนบุญนี้จงมีแกสัตวท้ังหลายท้ังปวง146

147  

ทวี  สุขสมโภชน ไดกลาวถึง ปตติทาน คือ การอุทิศสวนบุญกุศลไปให บิดา มารดา ครู

อาจารย ญาติพ่ีนอง และสรรพสัตวท้ังหลายท่ีลวงลับไปแลว อันไดแก เจตนาท่ีอยูในกุศลจิตท่ีเกิด

ในขณะท่ีตั้งใจอุทิศสวนบุญกุศลท่ีเราไดกระทํามาแลว มีการบริจาคทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา 

เม่ือไดอุทิศแลวมิใชจะลดนอยลงหรือหมดไป มีแตจะเพ่ิมพูนข้ึนเปนลําดับอุปมาเหมือนการตอแสง

เทียนไปเรื่อย ๆ เปนรอยเปนพันเลม แสงเทียนท่ีเทียนเลมแรกก็ยังไมดับหรือหมดไปแตอยางใด แต

แสงเทียนท่ีเกิดจากการตอเทียนไปเปนจํานวนมากกลับจะทําใหเกิดความสวางไสวยิ่งข้ึน 147

148  

 

 

                                           

 145พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 14. 

 146พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 4. 

 147สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 167. 

 148ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 19. 
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ฉัตรชัย สุจริตกุล ไดกลาวถึง ปตติทานมัย วาเปนการเฉลี่ยสวนบุญแกผูอ่ืน หมายถึง เปด

โอกาสใหคนอ่ืนไดทําบุญรวมกับเราดวย มี 2 นัยยะ นัยยะท่ี 1 คือ มีการเฉลี่ยสวนบุญ กอนการ

ทําบุญ และนัยยะท่ี 2 คือ หลังการทําบุญ148

149  

สรุปไดวา ปตติทานมัย หมายถึง การทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนความดีใหแกผูอ่ืน หรือการ

อุทิศสวนกุศลใหผูอ่ืนอนุโมทนา เปนการเปดโอกาสใหผูอ่ืนมารวมทําบุญ และการอุทิศสวนกุศลแกผู

ลวงลับแลวดวยการตัดบาตร ถวายสังฆทาน เลี้ยงพระแลวกรวดน้ําแผสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษท่ี

ลวงลับแลว การอุทิศสวนบุญใหไดผลมากนั้น ควรอุทิศแผเมตตาไปยังสรรพสัตวท้ังหลาย และเจา

กรรมนายเวรดวย 

2. อานิสงสของปตติทานมัย 

อานิสงสของปตติทานมัย หรือ การอุทิศสวนบุญ การทําบุญดวยวิธีนี้ ทําใหเกิดผลทางดาน

จิตใจ 2 ประการ ดังนี้ 

1)  บรรเทาความตระหนี่ในใจลงได การอุทิศสวนบุญแกผูลวงลับไปแลวไดกวางขวางมาก

เทาใด ความตระหนี่หวงแหนท่ีมีอยูในจิตใจจะลดนอยลงเทานั้น 

2)  มีความสุขใจ อ่ิมเอิบปติ เม่ือจิตใจคลายความตระหนี่ลงได ยอมเกิดความสุขใจ ชื่นใจท่ี

ตนไดเปนผูใหแกผูอ่ืน 

สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของปตติทานมัยไดดี  ท่ีมีปรากฏวา พระเจา 

พิมพิสารทรงไดยินอมนุษยรองโหยหวนในคืนหนึ่ง เม่ือทูลถามพระพุทธองค จึงทรงไดคําตอบวา เปน

เสียงบรรดาเปรตท่ีเคยเปนญาติในอดีตชาติ วิบากกรรมท่ีทําใหเกิดเปนเปรต คือ กระทําอกุศลกรรม

เพราะอิจฉาริษยาพระพุทธองค และภิกษุสงฆท่ีไดบริโภคอาหารดี ๆ จึงชิงกินเองบาง ใหลูกของตนกิน

บางครั้นตายไปจึงตกนรกกลายเปนเปรตมารอการอุทิศสวนกุศลให พระเจาพิมพิสารจึงถวายทาน อีก

ครั้งหนึ่ง แลวทรงหลั่งน้ําทักษิโณทกอุทิศแกเปรตท้ังหลายเหลานั้น ทันใดนั้น ก็บังเกิดสระโบกขรณี

ดารดาษดวยดอกบัว เปรตท้ังหลายเหลานั้นไดอาบและดื่มกินระงับความหิวกระหายลงได มีผิวพรรณ

ดุจทอง จากนั้นพระราชายังถวายของกินตาง ๆ รวมท้ังถวายเครื่องอุปโภคตาง ๆ เชน ผา พาหนะ 

เครื่องปูลาดและท่ีนอน เปนตน แลวทรงกลาวอุทิศแกเปรต ผลบุญก็บังเกิดแกเปรตเหลานั้นทุก

ประการ149

150  

สรุปไดวา อานิสงสหรือประโยชนของปตติทานมัยนั้น เปนผลทางดานจิตใจท่ีชวยให

บรรเทาความตระหนี่ในใจใหลดเบาบางลงได และทําใหเกิดความสุขในใจ เม่ือตนนึกถึงสิ่งท่ีตนไดเปน

ผูให และยังมีผลกับสัตวในภพภูมิท่ีตนไดอุทิศสวนบุญนี้ใหอีกดวย 

                                           

 149ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, อางแลว, หนา 6. 

 150ขุ.เปต. 26/278-301/321. 
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3.3.7 ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา 

 บุญสําเร็จจากการยินดีในกุศลท่ีผูอ่ืนไดกระทําแลว การไดรวมอนุโมทนา เชน กลาววา 

“สาธุ” เพ่ือเปนการยินดี ยอมรับความดี และขอมีสวนรวมในความดีของบุคคลอ่ืน ถึงแมวาเราไมมี

โอกาสไดกระทํา ก็ขอใหไดมีโอกาสไดแสดงการรับรูดวยใจปติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก

บุคคลท่ีไดอนุโมทนาบุญนั้นเองดวย จากการศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไว

หลากหลาย ดังนี ้

1. ความหมายของปตตานุโมทนามัย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทานไดใหความหมายของ ปตตานุโมทนามัย วา 

หมายถึง บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ ทําบุญดวยการยินดีในการทําความดีของผูอ่ืน 1 5 0

151 และ

ไดใหรายละเอียดของปตตานุโมทนามัย วาไดเปนการอนุโมทนาสวนบุญ คือ พลอยชื่นชมยินดี หรือ 

แสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการทําความดี คือ ในการทําบุญของผูอ่ืน เม่ือเขาทําบุญ ทําความดี 

เราก็พลอยชื่นใจอนุโมทนาดวย151

152  

พระมหาแสวง โชติปาโล ไดใหความหมายของ ปตตานุโมทนา วาหมายถึง การตั้งใจ

พลอยยินดีกับบุญท่ีผูอ่ืนใหหรือไมใหก็ตาม ดวยดวงจิตท่ีปลอดจากมลทิน คือ ความตระหนี่ 152153  

สมคิด แผนสมบูรณ ไดแปลคําวา ปตตานุโมทนามัย วาหมายถึง บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา

สวนบุญ ไดแก การแสดงความยินดีตอบุญอันบุคคลอ่ืนกระทําแลว หมายเอาเฉพาะเม่ือผูอ่ืนแบงสวน

บุญใหแลว ผูนั้นควรแสดงความยินดี หรือควรยินดีตอการกระทําความดีท่ีไดรูแลว ไดเห็นแลว เพ่ือผล

แหงการแสดงความยินดีนั้น คือ การไดรับสุขสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามสมควรแกภพนั้น ๆ153

154  

ทวี  สุขสมโภชน ไดกลาวถึง ปตตานุโมทนามัย คือ การนอมรับสวนบุญท่ีอุทิศให อันไดแก 

บุญกุศลท่ีคนท้ังหลายไดทําแลว มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน อุทิศใหแกคนอ่ืน ๆ จะโดยกลาวใหดวย

วาจา หรือ เขียนเปนตัวอักษรก็ตาม จิตของบุคคลผูรับเกิดความโสมนัสข้ึน แลวกลาววา “สาธุ” ยอม

สําเร็จเปนกุศลปตตานุโมทนาแลว หรือ การยินดีในบุญท่ีบุคคลอ่ืนไดทําสําเร็จแลว เชน การเห็น

บุคคลอ่ืนเขากําลังทําบุญกุศลอยู หรือ เห็นปูชนียสถานท่ีเปนวัตถุกอสรางจารึกชื่อผูสรางอุทิศถวาย

แลวเกิดปติโสมนัสข้ึนไดเปลงวาจา สาธุ อนุโมทนาบุญกับเขา154

155  

 

                                           

 151พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 230. 

 152พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 6. 

 153พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 4. 

 154สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 185. 

 155ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 6. 
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ฉัตรชัย สุจริตกุล ไดกลาวถึงปตตานุโมทนามัย วาเปนบุญท่ีสําเร็จดวยการยินดีในบุญของ

อ่ืน เปนการสรางบุญโดยการแสดงความรูสึกชื่นชมยินดีในการทําบุญหรือการทําความดีของผูอ่ืน155

156  

สรุปไดวา ปตตานุโมทนา คือ การทําความดีซ่ึงสําเร็จดวยการยินดีในความดีของผูอ่ืนหมายถึง 

การอนุโมทนากุศลท่ีผูอ่ืนกระทํา ซ่ึงการอนุโมทนาบุญกุศลนั้น ผูอนุโมทนาตองมีเจตนาจริงใจท่ีจะ

อนุโมทนา มีความยินดีในความดีของผูอ่ืน หรือยินดีในกุศลของผูอ่ืน จึงเปนการยอมรับและชื่นชม โดย

ไมระแวงสงสัยในการทําความดีของผูอ่ืน 

2. อานิสงสของปตตานุโมทนามัย 

อานิสงสของปตตานุโมทนามัยหรือการอนุโมทนาบุญ แมวา การทําบุญดวยวิธีนี้ ผูปฏิบัติไม

ตองลงทุนดวยวัตถุทานใด ๆ ก็ตาม แตผลจากใจท่ีชื่นชมยินดีในความดีของผูอ่ืนยอมบังเกิดข้ึนแกผู

อนุโมทนาบุญ 4 ประการ ดังนี ้

1. เปนผูมีสวนในบุญนั้น 

2. เปนเหตุใหทําบุญไดงายข้ึน 

3. มีจิตใจใฝในบุญกุศล 

4. มีความอ่ิมเอิบใจ 

กรณีของปตตานุโมทนามัย จะเห็นไดจากตัวอยางของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ครั้งหนึ่งนาง

ไดชักชวนหญิงสหายไปสูมหาวิหาร และไดเปลื้องเครื่องประดับมหาลดามอบใหกับทาสีไวแลวเดินไป

เฝาพระพุทธองค หลังจากฟงธรรมเสร็จแลว ก็เดินออกจากวิหาร และเม่ือพนจากวิหารแลว นางสั่งให

นางทาสีสงเครื่องประดับมาใหนาง ปรากฏวา นางทาสีลืมไวท่ีวิหารนางวิสาขาจึงสละเครื่องประดับ

ราคา 9 โกฏิแสนตําลึง ถวายเพ่ือสรางวิหาร และไดพาสหายไปชมวิหาร เห็นความเรียบรอยดีทุก

ประการ บังเกิดความปลาบปลื้มปติยินดีโสมนัสอยางยิ่ง จึงบอกสหายใหอนุโมทนากับผลบุญนั้น หญิง

สหายท้ังหลายตางก็เลื่อมใสในเมตตาจิตของนางวิสาขาก็ปติยินดีท่ีนางแบงสวนบุญนี้ใหจึงอนุโมทนา

วา “สาธุ” พรอมเพรียงกัน สหายหญิงคนหนึ่ง นึกถึงผลบุญนี้ตลอดเวลา วันหนึ่งสิ้นชีวิตลง ก็ไดไป

บังเกิดบนดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทอง และบริวารพรอมดวยอานุภาพของผลบุญนั้น 156

157 

สรุปไดวา อานิสงสหรือประโยชนของปตตานุโมทนามัย เปนผลในชาตินี้ ไดแก การไดมี

สวนในบุญท่ีผูอ่ืนไดทํา จึงเปนสาเหตุใหทําบุญไดงายข้ึน ทําใหมีจิตใจใฝในบุญกุศล เกิดความปติอ่ิม

เอิบใจ แมอานิสงสในชาติหนาหากระลึกถึงได ก็ทําใหไปสูสุคติภูมิ 

 

 

                                           

 156ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, อางแลว, หนา 6. 

 157ขุ.วิ.อ. 2/44/358-362. 
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 3.3.8 ธัมมัสสวนมัย : บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม 

  1.  ความหมายของธัมมัสสวนมัย 

      ทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู บมเพาะสติปญญาใหสวางไสว ฟงธรรมะ 

ฟงเรื่องท่ีดีมีประโยชนตอสติปญญา หรือมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตท่ีดี เปนความจริง ความดี 

ความงาม การทําความดีดวยการฟงธรรม ฟงเกิดความรูและปญญา สามารถนําความรูหรือหลักธรรม

ไปใชในการดําเนินชีวิต ผลบุญขอนี้จะทําใหผูฟงเกิดการรูแจง เห็นจริงในสัจจธรรมยิ่งข้ึน จนเกิด

ปญญา ก็พยายามนําเอาความรูและธรรมะนั้นนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต จาก

การศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไวหลากหลาย ดังนี้ 

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายไววา “บุญสําเร็จดวยการฟง

ธรรมเปนการทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู”158 และในพจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม 

ทานกลาววา ธัมมัสสวนมัย เปนการทําบุญดวยการฟงธรรมเพ่ือศึกษาหาความรู 158159  

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายวาเปนการทําบุญดวยการฟงธรรม เพราะ

ธรรมเปนเรื่องสําคัญท่ีจะทําใหมีปญญา ทําใหมีหลักในการประพฤติปฏิบัติและดําเนินชีวิตท่ีดี ถาไมมี

การฟงธรรม ไมมีการอานหนังสือธรรมะ ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะชะงักแลวการท่ีจะเจริญ

ในบุญก็เปนไปไดยาก 1 5 9

160 และกลาววา ธรรมสวนะ คือ การฟงธรรมรวมท้ังการอานคนควาหาความรู

ธรรม หรือเรื่องเก่ียวกับความจริง ความดีงาม160

161  

  พระมหาแสวง โชติปาโล กลาววา การตั้งใจรับฟงขอแนะนําความรูท่ีเปนประโยชน

ปราศจากโทษดวยอัธยาศัยท่ีปราศจากมลทินโทษ โดยหวังท่ีจะสรางประโยชนเผื่อแผแกสังคม อยางนี้

วา เราสดับความรูจากทานผูรูจนมีความเขาใจถูกตองแลว ก็ตั้งใจวาจะปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นจน

เกิดผลกอนแลว จักตั้งจิตเมตตากรุณาสั่งสอนผูอ่ืนท่ีสนใจ ใหเขาเหลานั้นไดประสบผลเชนตนบาง โดย

ไมหวังสิ่งตอบแทน161

162  

 

 

 

                                           

 158พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 

492. 

 159พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 10, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน จํากัด, 2545), หนา 94. 

 160พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 15. 

 161พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 20. 

 162พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 4-5. 
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  สมคิด แผนสมบูรณ กลาววา บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม ไดแกการฟงธรรมดวย

จิตใจออนโยน คือ มุงประโยชนวา ธรรมนี้เปนอุบายแหงการปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนและผูอ่ืน แลวฟง

ดวยธรรมดวยศรัทธา ดวยเลื่อมใส ดวยปติยินดี ดวยเบิกบาน ดวยหวังรูหวังเขาใจ และหวังประพฤติ

ปฏิบัติตามธรรมอันสมควรแกธรรม162

163  

  ทวี สุขสมโภชน กลาววา ธัมมัสสวนะ คือ การฟงธรรม ไดแก การฟงธรรมใน

สถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีวัดหรือสถานท่ีท่ีจัดใหมีการบรรยายธรรม ทางวิทยุ หรือโทรทัศน ก็ไดชื่อวาเปน

การฟงธรรมท้ังนั้น การฟงธรรมมี 2 ประการ คือ (1) การฟงธรรมเพ่ือใหคนท้ังหลายชื่นชม วาเปนคน

ดีมีศรัทธา เปนคนธัมมะธัมโมเปนการฟงท่ีมิไดมาจากความเลื่อมใสศรัทธาท่ีแทจริง มีกิเลสซอนเรนอยู 

ยอมจะมีผลนอย อานิสงสนอย (2) การฟงธรรมท่ีทําใหจิตใจออนโยน มีสติปญญา รูจักบุญรูจักบาป 

รูจักคุณ หรือโทษ และสิ่งท่ีเปนประโยชนและมิใชประโยชน163164  

  ฉัตรชัย สุจริตกุล กลาววา ธัมมัสสวนมัย หมายถึง การตั้งใจฟงธรรมโดยมีสมาธิ คือ 

ตองมีจิตเปนกุศลคิดอยากฟงธรรมกอน มีสมาธิ จดจอกับธรรมท่ีฟง การฟงธรรมเปนเครื่องขัดเกลา

จิตใจใหใสสะอาด ขัดเกลากิเลส เชน ทิฏฐิมานะ164

165  

  สรุปไดวา ธัมมัสสวนมัย คือ การทําความดีซ่ึงสําเร็จจากการฟงธรรม หมายถึง บุญท่ี

เกิดจากการฟงธรรมบุคคลผูมีเจตนาตั้งใจฟงธรรมเปนการทําบุญวิธีหนึ่ง เพราะการฟงธรรมชวยให

เขาใจหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง ไดชื่อวาเปนพหูสูต แลวนําความรูนั้นไปปฏิบัติให

เกิดประโยชนแกตนและสวนรวม เปนการบมเพาะสติปญญาใหสวางไสว การฟงเรื่องท่ีดีมีประโยชน

ตอการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้การพิมพเจริญข้ึนมาก จึงถือไดวาการอานหนังสือ

เก่ียวกับธรรมะจึงจัดรวมอยูในการฟงธรรมดวย 

  2. อานิสงสของธัมมัสสวนมัย 

  การฟงธรรมท้ังหลายเปนประจํา โดยรวมแลวเปนการย้ําเตือนใหบุคคลหม่ันกระทําแต

สิ่งท่ีดีงาม ละเวนการกระทําท่ีชั่ว รวมท้ังการทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข 1 6 5166 

ฉะนั้นผูฟงธรรมจึงไดรับอานิสงส 5 ประการ ไดแก 

  1. ไดฟงสิ่งท่ีเปนประโยชนซ่ึงยังไมเคยฟงมากอน 

  2. สิ่งใดท่ีไดฟงแลว หากไมเขาใจชัดแจง ยอมเขาใจแจมแจงข้ึน 

                                           

 163สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 195. 

 164ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 26. 

 165ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, อางแลว, หนา 42. 

 166ที.ม. 10/90/51-52. 
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  3. บรรเทาความสงสัยลงได 

  4. เกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

  5. จิตของผูฟงยอมผองใส 166

167 

 สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของธัมมัสวนมัยไดดี คือ เรื่องของพระนันทกเถระ 

ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี เม่ือพระพุทธเจา เสด็จไปยืนฟงธรรมของพระนันทกเถระ โดยท่ี

ทานไมรูเม่ือรอจนทานแสดงธรรมจบกอน จึงออกไปแสดงองค พระนันทกเถระเม่ือไดทราบวาพระพุทธเจา

มาฟงธรรมของตน ก็รูสึกสะดุงกลัว พระองคจึงแสดงตรัสวา ผูท่ีมาประชุมในท่ีนี้ มีการกระทํา 2 อยาง คือ 

การแสดงธรรม กับการนิ่ง ภิกษุจะตองเปนผูมีศรัทธา มีศีล เจโตสมาธิ อธิปญญา และธรรมวิปสสนา 

หลังจากนั้น พระนันทกเถระ ไดกลาวถึงการฟงธรรมตามกาลเวลา ยอมมีอานิสงส 5167

168  

 สรุปไดวา ธรรมสวนะ หรือ ธัมมัสสนมัย มีอานิสงสหรือประโยชนในการไดรับฟงหรือ

ขอมูลขาวสารใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และมีจิตใจท่ีเบิกบานผองใส 

 3.3.9 ธัมมเทสนามัย : บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม 

 ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู ทําความดีดวยการอบรมสั่งสอนใหความรู การแสดง

ธรรม  คือการใหธรรมะหรือขอคิดท่ีดี ๆ แกผูอ่ืน ดวยการนําธรรมะหรือเรื่องดี ๆ ท่ีเปนประโยชนไป

บอกตอ หรือใหคําแนะนําใหเขาไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี หรือการประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา 

ใจ ไมวาจะเปนรูปของการกระทํา ในทางท่ีชอบ ใหเปนตัวอยางท่ีดีแกบุคคลอ่ืน หรือการนําธรรมไป

ขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน ทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแกผูรับฟง และ

นํามาประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป จากการศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไว

หลากหลาย ดังนี ้

 1. ความหมายของธัมมเทสนามัย 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดใหความหมายของ ธัมมเทสนามัย ไววา “บุญ

สําเร็จดวยการแสดงธรรม”169 และในพจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม ทานกลาว ธัมมเทสนามัย เปน 

“การสั่งสอนธรรมใหความรู”170  

 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) ไดอธิบาย ธัมมสวนมัย วาเปนการทําบุญดวยการแสดงธรรม

ใหผูอ่ืนฟง ซ่ึงในเวลาแสดงธรรมใหผูอ่ืนฟงตองตั้งใจใหถูกตอง วามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวา

เจตนาไมดี มุงท่ีผลประโยชนสวนตัว จะไมมีผลมาก แตถาตั้งเจตนาวาจะแสดงธรรมไปเพ่ือใหผูฟงไดรู

                                           

 167องฺ.ปฺจก. 22/202/344. 

 168องฺ.นวก. 23/5/439. 

 169พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 147. 

 170พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 94. 
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และเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหไดรับประโยชน เพ่ือนําไปพัฒนาชีวิตผูแสดงธรรมก็ไดบุญดวย การ

นําธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งท่ีถูกตองดีงาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล 

ภาวนา ทําใหเขามีปญญา ทําใหเขาทําดี เปนคนดีได ก็ยิ่งไดบุญมาก 1 7 0

171  และกลาววา ธรรมเทศนา 

คือ การแสดงธรรม บอกกลาว แนะนํา ใหความรูธรรม หรือเรื่องเก่ียวกับความจริง ความดีงาม 171

172  

 พระมหาแสวง โชติปาโล กลาววา ธัมมเทสนา หมายถึง การตั้งใจแนะนําใหความรูท่ี

ปราศจากโทษ ดวยความเฉลียวฉลาดในอุบายการเผยแผจนสามารถทําใหผูฟงเกิดความรู ความเขาใจ 

สามารถหยิบเอาไปปฏิบัติตาม กอใหเกิดประโยชนสุขได ดวยไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ172

173  

 สมคิด แผนสมบูรณ กลาววา ธัมมเทสนามัย หมายถึง บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม ไดแก 

การท่ีบุคคลไมมุงหวังซ่ึงความชํานิชํานาญในธรรมใหแกตน แสดงธรรมแกบุคคลอ่ืนดวยอัธยาศัยท่ี

เก้ือกูล เพ่ือเปนการชี้แนวทางอันเปนประโยชนท้ังในชาตินี้และชาติหนา173

174   

 ทวี สุขสมโภชน กลาววา ธรรมเทศนา คือ การแสดงธรรม การบรรยายธรรม การสอน

ธรรม รวมถึงแนะนําชี้แจงวิชาการตาง ๆ ท่ีไมมีโทษ ก็สงเคราะหเขาใจในธรรมเทศนาดวย 174

175  

 ฉัตรชัย สุจริตกุล กลาววา ธัมมเทสนามัย ไดแก ผูแสดงธรรมท่ีมีจิตเปนกุศลอยากใหผูอ่ืน

ไดรูไดเขาใจในธรรมท่ีเขาพึงรู โดยบริสุทธิ์ใจ การแสดงธรรมมิไดหมายเอาเพียงพระธรรมเทศนา หรือ

การเทศนบนธรรมาสนของพระภิกษุสงฆเทานั้น แตหมายถึงการบรรยายธรรม การตอบคําถาม บอก 

เลา อธิบาย ตลอดจนการแสดงใหเห็นดวยอุบายตาง ๆ หรือการสอนในรูปแบบใด ๆ ใหผูศึกษาเกิด

ปญญาเขาใจในธรรมะ ซาบซ้ึงในธรรมะ รวมความคือ การถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมะ 

ท้ังทางปฏิบัติและปริยัติของผูแสดง ผูแสดงจะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ก็ไดท้ังนั้น175

176   

 สรุปไดวา ธัมมเทสนามัย คือ การทําความดี ซ่ึงสําเร็จดวยการแสดงธรรม หมายถึง บุญท่ี

เกิดจากการแสดงธรรม ไมวาจะเปนพระภิกษุหรืออุบาสก อุบาสิกา ท่ีใหขอธรรมะ หรือขอคิดท่ีดีแก

ผูอ่ืน เพ่ือใหผูอ่ืนไดรูวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี ก็ตาม การแนะนําสั่งสอนธรรมท่ีสืบทอดกันมาเปนปจจัย

สําคัญ ท่ีชวยใหพระพุทธศาสนายังคงดํารงม่ันคงถึงปจจุบัน และยังชวยใหบุคคลอ่ืนไดเกิดความเขาใจ

หลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ พอแมแนะนําคําสั่งสอนลูกหลานให

ประพฤติดี พ่ีสอนนอง เพ่ือนแนะนําเพ่ือใหละเวนจากการประพฤติมิชอบ เปนตน 

                                           

 171พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 15. 

 172พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 20. 

 173พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 6. 

 174สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 237. 

 175ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 26. 

 176ฉัตรชัย สุจริตกุล, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10, อางแลว, หนา 45. 
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 2. อานิสงสของธัมมเทสนามัย 

 ผูท่ีมีความรูความสามารถและมีโอกาสแสดงธรรมเพ่ือประโยชนสุขของผูอ่ืน ยอมมีอานิสงส 

3 ประการ ดังนี้ 

 1. เปนผูมีปญญาแหลมคม เพราะการอบรมสั่งสอนผูอ่ืนทุกครั้ง เทากับการอบรมตักเตือน

ตนไปดวยทุกครั้งเชนกัน 

 2. เปนผูไดรับความเคารพบูชา ผูท่ีฟงการแสดงธรรมแลวนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิด

ประโยชนสุขแกตน ยอมซาบซ้ึงความกตัญูและเคารพเลื่อมใสใหธรรมแกตน 

 3. มีความปติ สุขใจ อยูเสมอ เพราะตระหนักถึงความเปนผูมีคุณคาตอมนุษยชาติ 

 ธรรมเทศนาเปนประโยชนในชาตินี้ 

 ในทางโลก เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน มี 4 ประการ คือ 

 1. อารักขสมฺปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 

 2. อุฏฐานสมฺปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน 

 3. กลฺยาณมิตฺตตา ความมีเพ่ือนเปนคนดี 

 4. สมชีวิตา  การเลี้ยงชีวิตตามสมควร176

177 

 ในทางธรรม เรียกวา โลกุตตรธรรม มี 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 

 ธรรมเทศนาท่ีเปนประโยชนในชาติหนา 

 ในทางโลก เรียกวา สัมปรายิกัตถะประโยชน มี 4 ประการ คือ 

 1. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา 

 2. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาศีล 

 3. จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาค 

 4. ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา177

178 

 สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของธัมมเทสนามัยไดดี คือ เรื่องของนางทาสีผู

หนึ่ง เม่ือครั้งท่ีพระพุทธองคประทับท่ีโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี พระเจาอุเทน ผูครองกรุง สั่งใหประทาน

ทรัพยเปนคาดอกไมประจําวัน ๆ ละ 8 กหาปณะ แกพระนางสามาวดี และพระนางไดมอบใหนางทาสี 

ชื่อ ขุชชุตตรา เปนผูจัดอกไมเปนกิจวัตรประจําวัน ในวันหนึ่ง นางขุชชุตตรา ไดไปซ้ือดอกไมกับนาย

มาลาการ นายมาลาการไดใหรอเพราะวันนี้พระพุทธเจาไดเสร็จมาแสดงธรรมเม่ือนางไดฟงธรรมแลว 

นางไดอยูในโสดาปตติผล และปกติแลว นางขุชชุตตรา จะยักยอกเงินจาก 8 กหาปณะ ออกไป 4 

กหาปณะ เปนของตน ในครั้งนี้นางไดซ้ือดอกไมท้ัง 8 กหาปณะ พระนางสามาวดี ไดถามวาทําไมดอก

                                           

 177องฺ.อฏก. 23/54/340. 

 178องฺ.จตุกฺก. 21/61/101. 



132 

 

 

ถึงมากกวาปกติ นางไดตอบความจริง แทนท่ีพระนางจะโกรธ กลับตอบใหนางทาสี ไดแสดงธรรมท่ีตน

ไปฟงมาแกหมูบริวารท้ัง 500 คน นางท้ังหมดไดฟงแลวสําเร็จโสดาปตติผล และตั้งแตนั้นก็ใหนางไป

ฟงธรรมของพระพุทธเจา และกลับมาแสดงใหฟง หลังจากนั้นพระองคไดทรงแตงตั้งใหนางอยูใน

ตําแหนงฝายธรรมกถิกา แสดงวาการไดฟง แสดง พูด บอก ชี้แจงอยางสมํ่าเสมอ ทําใหผูนั้นเปน

พหูสูตเปนท่ีนับถือแกชุมชนทุกชั้น178

179 

 สรุปอานิสงสหรือประโยชนของการแสดงธรรมนั้น ในชาตินี้ชวยใหผูมีสติปญญา นาเคารพ 

เกิดปติ สุขใจอยู เสมอ การแสดงธรรมเพ่ือประโยชนใหสําเร็จบินบูรณนั้นตองงามในเบื้องตัน 

ทามกลาง และท่ีสุด แสดงธรรมเพ่ือใหรูเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น มิใชแสดงธรรมแกผูอ่ืนดวย

ลาภ สักการะ และการสรรเสริญ 

 3.3.10 ทิฏุชุกัมม : การทําความเห็นใหตรง  

 ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง ซ่ึงการทําความดีดวยการทําความเห็นใหถูกตอง 

เหมาะสม การไมถือทิฏฐิ เอาแตความคิดเห็นของตนเปนใหญ แตใหรูจักแกไข ปรับปรุงพัฒนา

ความคิด และความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหถูกตองตามธรรมอยูเสมอ หรือจะพูดงาย ๆ วา ใหคิดและ

ประพฤติตนใหถูกตอง ความเห็นถูกนั่นเอง ขณะท่ีเปนความเห็นถูก ปญญาเกิดเปนบุญ เปนกุศล และ

ความเห็นตรงนี่เอง ท่ีจะทําใหกุศลประการอ่ืน ๆ บุญประการอ่ืน ๆ เจริญข้ึนงอกงามข้ึนเพราะมีความ

เขาใจถูกเปนสําคัญ จากการศึกษามีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหคําจํากัดความหมายไวหลากหลาย 

ทานดังนี้ 

 1. ความหมายของทิฏุชุกัมม 

  ทิฏุชุกัมม เปนการทําความเห็นใหตรงตามความจริง 10 ประการ ดังนี้ 

 1) การใหทานมีผล 

 2) การบูชามีผล 

 3) การตอนรับแขกดวยของตอนรับมีผล 

 4) ผลของกรรมดี กรรมชั่วมี 

 5) โลกนี้มี (สัตวจากภพอ่ืนมาเกิดในภพนี้) 

 6) โลกอ่ืนมี (สัตวจากภพนี้ไปเกิดในภพอ่ืน) 

 7) มารดามีคุณ 

 8) บิดามีคุณ 

 9) สัตวท่ีเปนโอปปาติกะ (เชน เทวดา และเปรต) มีจริง 

 

                                           

 179ขุ.อิติ.อ. 1/179/52-55. 
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 10) สมณพราหมณผูปฏิบัติชอบ ทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอ่ืนดวยปญญาไดเองและ

สามารถใหผูอ่ืนรูไดดวย (คือ พระอรหันต) มีจริง179

180 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของ ทิฏุชุกัมม ไววา “การทํา

ความเห็นใหตรง การแกไขปรับปรุงความคิดเห็นใหถูกตอง”181  

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายคําวา ทิฏุชุกัมม เปนการทําความเห็นใหตรง คือ 

ใหถูกตอง ความเห็นถูกตองนี้ตองทํากันเสมอ ไมวาจะทําอะไร ควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุก

อยางวา เราทําดวยความรูความเขาใจถูกตองหรือเปลา เชน เม่ือทําทาน ก็พิจารณาวา เราทําดวย

ความเขาใจถูกตองหรือไม181182 และกลาววา ทิฏุชุกัมม คือ การทําความเห็นใหตรง ไมวาจะทําอะไร ก็

ทําดวยสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นความเขาใจท่ีถูกตองหรือปรับความคิดเห็นของตนใหถูกตองตาม

หลักการของธรรมนั้น ๆ เชน ใหทาน เพ่ือชวยเขาดวยเมตตาการุณยและสละโลภหรือมัจฉริยะในใจ

ของตนไมใชใหเพ่ือหาผลตอบแทน เปนตน182

183  

 พระมหาแสวง โชติปาโล กลาววา ทิฏุชุกัมม หมายถึง การประคองความเห็นของตนให

ตรงกับความเปนความจริงและความถูกตอง เปนตนวา ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผลจริง 183

184  

 สมคิด แผนสมบูรณ กลาววา ทิฏุชุกัมม หมายถึง การทําความเห็นใหตรง คือ สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาทิฏฐิของพระอริยสาวก ไดแก ความเห็นชอบในอริยสัจ 4 ซ่ึงจําแนกไปตามปฏิจจสมุปบาท คือ 

ชาติ ชรา จนถึงอวิชชา แลวทําใหสิ้นกิเลสท้ังปวง สวนสัมมาทิฏฐิของปุถุชน ไดแก ความเห็นถูกตอง

ตามกรรมบถ 10 คือ เห็นวา บุญเปนบญุ บาปเปนบาป กลาวคือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 184

185   

 ทวี สุขสมโภชน กลาวา ทิฏุชุกัมม คือ การกระทําความเห็นใหตรงกับความเปนจริง 

ไดแก กัมมัสกตาญาณ คือ ปญญาท่ีรูวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตนเองจะทําดีหรือทําชั่วก็ตาม 

ยอมจะตองไดรับผลของกรรมนั้น185

186  

 

 

 

                                           

 180อภิ.ปุ. 36/82/166. 

 181พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 130. 

 182พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, อางแลว, หนา 15. 

 183พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 20. 

 184พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, อางแลว, หนา 6. 

 185สมคิด แผนสมบูรณ, ยอดบุญ, อางแลว, หนา 253. 

 186ทวี สุขสมโภชน, “กฎแหงกรรม”, ใน อภิธรรมชาติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อางแลว, หนา 27. 
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 สรุปไดวา ทิฏุชุกัมม คือ การทําความดี ซ่ึงสําเร็จดวยการเห็นท่ีถูกตองตามคลองธรรม

หมายถึง การทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง ถูกตอง และเหมาะสม  เห็นถูกตองตามความเปน

จริง คือ เห็นสิ่งท้ังหลายตามสภาวะของมันเปนไปตามเหตุปจจัย รูดีรูชั่ว รูถูกรูผิด รูวามีประโยชน

หรือไมมีประโยชน แกไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นใหถูกตอง ซ่ึงจะมีผลใหมีการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

 2) อานิสงสของทิฏุชุกัมม 

 อานิสงสของการทําความเห็นใหตรง ผูท่ีปรับความเห็นของตนใหถูกตองตามทํานองคลอง

ธรรม เปนสัมมาทิฏฐิ ยอมไดรับอานิสงสเพียงประการเดียวท่ีสําคัญยิ่ง คือ ยอมลวงพนจากความทุกข 

ความเดือดรอนท้ังปวง เพราะสัมมาทิฏฐิกอใหเกิดกุศลกรรมท้ังปวง 

 สิ่งท่ีสามารถสนับสนุนการอธิบายถึงอานิสงสของทิฏุชุกัมมไดดี คือ เรื่องราวของสุจิปริวาร 

ผูมีสมบัติ 80 โกฏิเปนผูยินดีในบุญกุศล และใหบุตร ภรรยา และบริวาร ตางไดรักษาศีลอุโบสถ เดือน

ละ 6 ครั้ง มีบุรุษผูขัดสนไดมาขอรับจางทํางานกับเศรษฐี ในวันอุโบสถหลังจากทุกคนบริโภคอาหาร

แลว ก็เขาไปนั่งนึกถึงศีล อยูในท่ีอยูของตน บุรุษขัดสนมีความสงสัยวาคนหายไปไหน เม่ือสอบถาม

แลว จึงคิดวา มีตนผูเดียวท่ีไมมีศีล จึงไปขอเศรษฐี เพ่ือรักษาอุโบสถ แตสามารถรักษาไดครึ่งเดียวไม

เต็มวัน เขาจึงตั้งใจรักษาตั้งแตนั้น ตกกลางคืนเกิดลมปนปวนในทอง เศรษฐีจึงรับยาแตเขาก็ไมรับ 

ตั้งใจจะรักษาศีลอยางมาก ถึงตอนเชาในเวลาใกลตาย คนท้ังหลายจึงไดนําเขาไวนอกหอง พระเจา

แผนดินผานมาเห็น เขาไดแลเห็นและเกิดความปรารถนาในสมบัติ เม่ือถึงเวลาตายเขาไดไปเกิดเปน

บุตรของพระเจาแผนดิน ชื่อ อุทัยกุมาร เม่ือระลึกได จึงกลาววา เปนผลกรรมอันเล็กนอยของเรา ผล

ในชาติหนายังนําไปสูสุคต1ิ86

187  

 จึงกลาวไดวา ทิฏุชุกัมม คือ การทําความคิด ความเห็นของตนใหตรง หมายถึงการพยายาม

ปรับความเห็นของตนใหตรงตามหลักท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงเอาไว ขอใดทรงแสดงไวอยางไร ก็ปรับ

ความคิดความเห็นของตนใหตรงตาม เชน ทรงแสดงวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ก็ปรับความคิดความเห็น

ของตนใหตรงตามนั้น แตเม่ือกลาวโดยสรุปก็คือ เม่ือบุคคลมีเจตนากระทําทางกาย ทางวาจา และแมแต

ทางใจ ก็ชื่อวาเปนการกระทํา ไมวาจะดีหรือชั่วก็ตาม เม่ือกระทําไปแลวบุคคลจะไดรับผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การกระทําเหลานั้นตามสมควรแกกรรมของตน และกรรมท่ีบุคคลกระทํานั้น ท้ังสวนเหตุและสวนผล 

เปนเรื่องท่ีบุคลผูนั้นจะตองไดรับ มีความเชื่อในคุณของพระธรรม ในคุณของพระสงฆ มีความเห็นวา 

คนเราจะตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏร่ําไป ตราบใดท่ียังไมสามารถตัดเหตุแหงสังสารวัฏคือ

กิเลสกรรมไดหลังจากคนตายไปแลว ก็จะกอใหเกิดเปนปฏิสนธิวิญญาณในกําเนิดตาง ๆ แตเม่ือบุคคลได

ทําลายเหตุแหงสังสารวัฏ คือ ละกิเลสไดหมดสิ้นหมดกรรมแลว ก็จะไมมีการเกิดอีกตอไปเปนตน ทิฏุชุกัมม

จึงเปนบุญ สวนเหตุทําลายโมหะความหลง และมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ตลอดถึงความเคลือบแคลงสงสัย

ตาง ๆ ใหออกไปจากจิตใจ อํานวยผลใหเกิดความสุขแกบุคคลเหลานั้นตามสมควรแกฐาน โดยการเขาถึง

ความจริงแหงธรรมะท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงเอาไว 

                                           

 187ขุ.ชา.อ. 3/1162/513-517. 
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3.4 แนวทางการประยุกตใชและประโยชนจากคําสอนเร่ืองบุญกิริยาวัตถ ุ

 กอนท่ีจะอภิปรายเรื่องบุญกิริยาวัตถุสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางไร 

ประเด็นคําถามท่ีควรคาแกการหาคําตอบเพ่ิมเติมก็คือ พระพุทธเจาไดนําหลักการเหลานี้ไปเปนฐาน

ในการประยุกตใชหรือไม และนําเสนอตัวอยางของการประยุกตใชบุญกิริยาวัตถุเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไวอยางไร ซ่ึงประเด็นนี้นาจะเปน “บทวิเคราะหสําคัญ” ท่ีจะทําใหเราไดทราบทาทีของ

พระพุทธเจาท่ีมีตอการนําหลักบุญกิริยาไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 คําตอบท่ีสําคัญตอประเด็นคําถามในเบื้องตน ก็คือ บุญกิริยาวัตถุจัดเปนชุดแนวคิดท่ี

พระองคใชเปนเครื่องมือและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากหลักคําสอนท่ีวา ดวยทาน ศีล 

ภาวนา เปนสิ่งท่ีพระองคทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแตอดีตชาติ ตลอดจนบรรลุเปนพระพุทธเจา ดังจะ

เห็นจากตัวอยางท่ีนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

 1. พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบของการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 

  1) การใหทาน การประพฤติการใหทานของพระพุทธเจา สามารถศึกษาไดจาก เม่ือครั้ง

ท่ีพระพุทธเจาเสวยชาติเปนพระโพธิสัตว ไดบําเพ็ญทานบารมี ดังปรากฏอรรถกถา ขุททกนิกายวา ใน

อดีตกาล นครอินทปตถะแควนกุรุ พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของ

พระเจากุรุราช เม่ือเขาสูวัยศึกษาเลาเรียน ก็ไดไปร่ําเรียนท่ีเมืองตักกสิลา เพ่ือเรียนศิลปศาสตรอันเปน

ประโยชนในการปกครองและวิชาหลัก เม่ือจบการศึกษาก็ไดกลับพระนครเพ่ือครองราชย มีพระนาม

วา “พระเจาธนญชัย” ทรงใหสรางโรงทานและบริจาคยังพระสกนิกรท่ัวประเทศ ทรงบริหารประเทศ

ใหเจริญรุงเรือง แลวทรงบริจาคทานเปนจํานวนมาก ทําใหเหลาพสกนิกรตางพากันซาบซ้ึงเปนอยาง

มาก ในระหวางนั้น แควนกาลิงคะไดเกิดภาวะขาดแคลนอยางหนัก ประชาชนตางทุกขรอนเพราะขาว

ยากหมากแพง ฝนไมตกตามฤดูกาล ทําใหเกิดความแหงแลงทุกหยอมหญา จึงไดพากันตกลงกันวา จะ

ไปขอชางมงคลจากพระเจาธนญชัย เม่ือมาถึงประตูเมืองก็ไดถูกหามปรามไมใหเขาเฝา พระเจาธนญชัย

เสด็จมาถึงเพราะอยูไมใกลจากสถานท่ีแหงนั้น และก็ไดทราบความถึงความเดือดรอนของประชาชนใน

แควนกาลิงคะ จึงทรงพระราชทานชางมงคลตามคํารองขอของคนเหลานั้น ดั่งท่ีพระองคตรัสวา “การ

ท่ีเราจะทําลายความตองการของผูคนท้ังหลายไมเปนการสมควรแกเรา และจะพึงเปนการทําลายกุสล

สมาทานของเราอีกดวย จึงเสด็จลงจากคอพระยาคชสาร มีพระดํารัสวา หากท่ีมิไดตกแตงไวมีอยู เรา

จักตกแตงแลวจักให จึงทรงตรวจดูรอบ ๆ มิไดทรงเห็นท่ีมิไดตกแตง จึงทรงจับพระยาคชสารท่ีงวงแลว

วางไวบนมือของพราหมณ” พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญบุญ มีทาน เปนตน ตลอดพระชนมายุ ผลแหงการ

บําเพ็ญทานไดไปอุบัติในเมืองสวรรค187188 

 

                                           

 188ขุ.พุทฺธ.อ. 2/3/71. 
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  2) การรักษาศีล ในการประพฤติศีลของพระพุทธเจา สามารถศึกษาไดจากเรื่องราวตาง ๆ 

เชน การท่ีพระองคทรงมีเมตตาตอสรรพสัตว ดังจะเห็นจากอาหารท่ีพระพุทธเจาทรงฉันเสร็จแลว เม่ือ

สิ้นสุดภัตกิจ อาหารท่ีบิณฑบาตยังคงเหลือจะตองท้ิง พระองคยังตองเทลงในน้ําท่ีปราศจากตัวสัตว 1 8 8189 

และบัญญัติใหพระสงฆ เทอาหารท่ีเปนเดนลงท่ีไมมีหญาหรือตนไมหรือลางเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว 1 8 9190 

หามเทของท่ียอยสลายยากลงน้ําท่ีมีสัตวอาศัยอยู 1 9 0

191 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณยังลนเหลือตอชีวิตสัตว อ่ืน และเม่ือตอนท่ีพระองคยังทรงพระเยาวอยู  พระองคได

ชวยเหลือนกท่ีเทวทัตตกุมารไดยิง และไดยื่นเขาไปชวยเหลือเยียวยานก เปนผลใหเกิดกรณีขัดแยง

ระหวางสิทธัตถกุมารกับเทวทัตตกุมาร จนตองนําคดีข้ึนสูการตัดสินจากอํามาตย ผลสรุปก็คือพระองค

ชนะ และใหความเปน “ไท” แกนกไดในท่ีสุด จะเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงมีเมตตาตอสรรพสัตวเปน

อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น จากพระจริยาวัตรของพระองคยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงการประพฤติท่ีม่ันคง

ตอการบําเพ็ญศีลเปนอยางยิ่ง 

 3) การเจริญภาวนา หลักการเจริญภาวนาของพระพุทธเจา สามารถศึกษาไดจากเรื่องราว

ตาง ๆ นับตั้งแตพระองคทรงเปนเจาชายสิทธัตถะ โดยจะเห็นวา พระองคทรงบรรลุปฐมฌานเม่ือครั้ง

ตั้งแตยังทรงพระเยาว กลาวคือ ในสมัยกอนพระราชาจะเสด็จไปทําพิธี แรกนาขวัญ ทุกป เพ่ือบํารุง

ขวัญแกราษฎรวันหนึ่งเจาชายสิทธัตถะตามเสด็จพระเจาสุทโธทนะไปในพิธีแรกนาขวัญดวย ขณะท่ี

พระเจาสุทโธทนะทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญอยูนั้น พระพ่ีเลี้ยงตางพากันไปดูพิธีหมด ปลอยให

เจาชายสิทธถัตถะอยูตามลําพังพระองคเดียวภายใตรมตนหวา ขณะนั้นบรรยากาศเงียบสงัด เจาชาย

สิทธัตถะนั่งขัดสมาธิ กําหนดลมหายใจเขา-ออกจนไดสมาธิข้ันปฐมฌาณ วันนั้นแมดวงอาทิตยจะบาย

คลอยไปแลว และรมเงาของตนไมอ่ืนก็ชายไปตามแสงอาทิตย แตเงาของตนหวาท่ีเจาชายสิทธัตถะ

ประทับอยูนั้น กลับหยุดตรงเหมือนอยูเวลาเท่ียง เม่ือพวกพ่ีเลี้ยงกลับมาเห็น จึงรีบไปทูลพระเจา 

สุทโธทนะ พระเจาสุทโธทนะเม่ือทราบขาวนั้นก็เสด็จมาโดยเร็ว ครั้นไดทรงเห็นความอัศจรรยนั้นจึง

ยกพระหัตถไหวพระราชโอรส 1 9 1

192 และหลังจากทรงออกผนวชไดทรงแสวงหาทางพนทุกขอยูเปนเวลา 

6 ป ผานการทดลองในรูปแบบตาง ๆ มี การบําเพ็ญทุกรกิริยา เปนตน แตก็ยังไมสามารถบรรลุได จึง

ไดหันมาบําเพ็ญภาวนา โดยการบําเพ็ญเพียรทางจิต จนกระท่ังบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  

 

                                           
189ม.มู. 12/30/28.  

 190วิ.ม. 5/284/95. 

 191วิ.ม. 5/467/359. 

 192สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (ฉบับกรมการศาสนา), 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หนา 75. 
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 จากการศึกษาถึงพฤติกรรมของพระพุทธเจาท่ีเก่ียวกับบุญกิริยาวัตถุ จากพระจริยวัตรตาง ๆ 

ก็นาจะเปนเหตุเพียงตอการท่ีจะตอกย้ําถึงหลักฐานและสิ่งท่ียืนยันไดวา พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ

ของการบําเพ็ญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล และ ภาวนา นับตั้งแตในอดีตชาติท่ีปรากฏในชาดก จนกระท่ัง

ไดบรรลุเปนพระสัมมาพุทธเจา 

 2. พระพุทธเจาทรงประยุกตหลักบุญกิริยาวัตถุตอบุคคลหรือกลุมบุคคล 

 ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอเพ่ือเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ (Best Practice) เพ่ือจะไดถอด

บทเรียนสําคัญในการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสัมพันธกับบุญกิริยาวัตถุ และตอบคําถาม

ท่ีวา พระพุทธเจาทรงนําหลักบุญกิริยาวัตถุประยุกตใชตอบุคคลหรือกลุมบุคคลอยางไร แทท่ีจริงแลว 

พระพุทธเจาทรงนําเสนอบุญกิริยาวัตถุใหกูฏทันตพราหมณไปใชแทนการฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ  

 สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดตั้งขอสังเกตตอพระสูตรใน “กูฏทันตสูตร” เอาไวอยางนาสนใจวา 

“พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกกูฏทันตพราหมณ นักปกครองผูหนึ่งของแควนมคธ พระพุทธเจาทรง

สอนใหลดอาชญากรรม ใหประชาชนทุกหมูเหลามีรายได มีความเปนอยูดี”193 คําถามมีวา แนวคิดใน

กูฏทันตสูตรไดนําเสนอหลักการและวิธีการดังกลาวอยางไร จึงทําใหนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา

มองวา ควรนําพระสูตรดังกลาวนั้นมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของมนุษย ชุมชน และสังคม 

       ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระสูตรท่ี 5 มีชื่อวา “กูฏทันตสูตร”194 

เปนพระสูตรท่ีวาดวยพราหมณชื่อกูฏทันตะ เรื่องพราหมณและคหบดีชาวบานขาณุมัต ซ่ึงปรารภ

ประเด็นของการบูชามหายัญของพระมหากษัตริย ซ่ึงสะทอนใหเห็นการแกปญหาของชีวิตมนุษย 

สังคม และเศรษฐกิจในสมัยพุทธกาล ในสมัยนั้น กูฏทันตะ ผูซ่ึงทําหนาท่ีเปน “ผูใหญบาน” อันเปน

พระราชทรัพยท่ีพระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทานปูนบําเหน็จใหดูแลนั้น ตองการจะทําพิธี

บูชามหายัญ ซ่ึงไดทําการตระเตรียมสัตวจํานวนมาก มีโคเพศผู ลูกโคเพศผู ลูกโคเพศเมีย แพะ แกะ 

นํามาผูกไวกับหลักเพ่ือรอการเชือดฆาประกอบพิธีในการบูชา  

 อยางไรก็ดี กูฏทันตพราหมณก็ไมทราบวาจะทําการบูชายัญอยางไร จึงไดนําเอาเรื่องนี้ไป

ทูลถามจากพระพุทธเจา พระพุทธองคทรงยกตัวอยางของพระเจามหาวิชิตราช มาตรัสเลาประกอบ 

ซ่ึงมีเนื้อหาในการท่ีพระเจาพระมหาวิชิตราชตองการบูชามหายัญ ท่ีจะเอ้ืออํานวยประโยชนแกตนเอง 

แตก็ไดรับคําแนะนําจากพราหมณปุโรหิต ถึงเรื่องการบูชาท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรม โดยมีประเด็น

หลักท่ีนาสนใจเก่ียวกับบุญกิริยาวัตถุ สงผลใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนี้ 

 

                                           

 193สุชีพ ปุญญานุภาพ, “องคประกอบท่ีทําใหสมบูรณ”, ใน ธรรมจักษุ, ปท่ี 84 ฉบับ 84 (1 ตุลาคม 

2540). 

 194ที.สี. 9/323-358/125-150. 
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 1.  ยกเลิกการฆาสัตวหันมาใหทานแทน (บําเพ็ญทาน รักษาศีล) 

 พราหมณปุโรหิตแนะนําวา การบูชาครั้งนี้ตองไมมีการฆาสัตวและการเบียดเบียนใด ๆ 

กลาวคือ ไมฆาสัตว ไมตัดตนไม ไมเก่ียวหญาคา และไมบังคับทาสแรงงานของพระราชาใหทําในสิ่งท่ีไม

ตองการ แตใหการบูชาสําเร็จไดดวยการใหวัตถุเปนทาน ไดแก เนยใส น้ํามัน เนยขน เปรียง น้ําผึ้ง 

และน้ําออยเทานั้น194

195 ซ่ึงเปนสิ่งของท่ีหาไดงายและใชชีวิตประจําวัน 

 2. วิถีทาง (Means) ท่ีนําไปสูกระบวนการพัฒนา คือ ทาน ศีล ภาวนา 

  ในกูฏทันตสูตรนี้ พระพุทธเจาไดนําเสนอลําดับข้ันตอนการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสตอบพราหมณ ดังนี้ 

 1) นิตยทาน เตรียมการนอยกวามหายัญของพราหมณ แตมีผลมากกวา 

 2)  การสรางวิหารถวายพระสงฆจากทิศท้ัง 4 เตรียมการนอยกวานิตยทาน แตมีผล

มากกวานิตยทาน 

 3)  การเขาถึงพระรัตนตรัย เตรียมการนอยกวาการสรางวิหาร แตมีผลมากกวาการ

สรางวิหาร 

 4)  การสมาทานศีล 5 เตรียมการนอยกวาการเขาถึงพระรัตนตรัย แตมีผลมากกวาการ

เขาถึงพระรัตนตรัย 

 5)  การออกบวชประพฤติพรหมจรรยเตรียมการนอยกวาการสมาทานศีล 5 แตมีผล

มากกวาการสมาทานศีล 

 6) ภิกษุผูบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน นอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ 

สมาธิ ใชทุนทรัพยและมีการตระเตรียมนอยกวาภิกษุท่ีสมบูรณดวยศีล แตมีผลานิสงสมากกวาภิกษุท่ี

สมบูรณดวยศีล 

 7) ภิกษุผูบรรลุอรหันต ปญญา ใชทุนทรัพยและเตรียมการนอยกวาภิกษุผูบรรลุ

ปฐมฌานฯ แตมีผลานิสงสมากกวาภิกษุผูบรรลุปฐมฌานฯ 

 จากลําดับข้ันตอนของการพัฒนาตามท่ีปรากฏในกูฏทันตสูตร ท่ีพระพุทธเจาทรงเสนอนั้น 

สามารถสงเคราะหกับหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

                                           

 195ที.สี. 9/345/144. 
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ภาพท่ี 3.1 แสดงลําดับการบูชายัญในกูฏทันตสูตรท่ีสงเคราะหดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ 

  

 จากแผนภาพดังกลาว แสดงถึงหลักการบูชายัญแบบพุทธ ท่ีพระพุทธเจานําเสนอจัดเปน

การบูชาแบบใหม โดยตรัสเปนลําดับตั้งแตยัญท่ีใชทุนทรัพยและมีการตระเตรียมนอยกวา แตมี

ผลานิสงสมากกวา เริ่มตั้งแตนิตยทานไปจนถึงภิกษุผูบรรลุอรหันต อันเปนการพัฒนาตั้งแตทาน ศีล 

และภาวนา  

 3. การพัฒนาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 สูผลของการพัฒนาตามหลักภาวนา 4 

 พระพุทธเจาทรงยกเรื่องพระเจามหาวิชิตราชข้ึนมาแสดงเปนตัวอยาง เพ่ือใหพราหมณได

นําไปปฏิบตัิในการทําพิธีบูชายัญ ในพระสูตรนี้พระพุทธองคทรงตองการใชใหเห็นถึงการบูชายัญแบบ

พุทธ โดยผลของการบริหารประเทศของพระเจามหาวิชิตราช เม่ือวิเคราะหแลวสามารถสังเคราะหเขา

ตามหลักภาวนา 4 ดังนี ้

 1. ดานกายภาวนา การพัฒนาทางกาย ผลจากการท่ีพระเจามหาวิชิตราชปฏิบัติตามขอเสนอ

ของพราหมณปุโรหิต สงผลตอการพัฒนา คือ  

 1) เศรษฐกิจหมุนเวียนและเติบโต ประชาชนมีรายไดดีข้ึน ความยากจน ชองวาง

ระหวางรายไดและความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 2) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไดรับการดูแลถนอมรักษา ไมใหถูกทําลายจํานวนมาก 

ปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพภายนอกในทางท่ีเปนคุณ อยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีดี 

 3) แสวงหาทรัพยอยางถูกตอง ชอบธรรมและปราศจากการเบียดเบียน 

 4) ใชจายทรัพยเพ่ือประโยชนตนเองและผูอ่ืนโดยการใหทาน 

 

พัฒนาภาวนา พัฒนาศีล พัฒนาทาน การบูชายัญ

แบบพุทธ 

การทํานิตยทาน 

การสรางวิหาร 

 

หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 

ถึงพระรัตนตรัย 

สมาทานศีล 5 

  

ประพฤติ

พรหมจรรย 
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 2. ดานสีลภาวนา การพัฒนาทางศีล การท่ีพราหมณปุโรหิตทูลถวายคําแนะนํา พระเจา

มหาวิชิตราชไดปฏิบัติตาม สงผลใหเกิดคุณคาตอการพัฒนา คือ 

 1) ตั้งอยูในศีล อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี ไมเบียดเบียนกัน เสียสละ เก้ือกูลกัน มีความ 

สัมพันธท่ีดีตอกัน เคารพสิทธิของกันและกัน เพราะปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 

 2) ครอบครัวและบานเมืองสงบสุข ม่ันคง เขมแข็ง ปลอดภัย ไมมีปญหาตาง ๆ ใน

สังคม เชน โจรกรรม ฆาตกรรม เปนตน 

 3) สังคมมีความยุติธรรม เสมอภาคเทาเทียมกันในการเขาถึงโอกาสและทรัพยากร ให

เกียรติกัน ยกยองคนขยันและคนดี เกิดการมีสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 

 3. จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิตใจ เม่ือพระเจามหาวิชิตราชไดบริหารกิจการตาม

ขอเสนอของพราหมณปุโรหิต ผลท่ีเกิดแกประชาชน มีดังนี้ 

  1) ผูมีคนมีสุขภาพจิตท่ีดี มีความสงบสุข ไมเครียดเพราะปญหาเศรษฐกิจและสังคม 

  2) พัฒนาคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน 

เสียสละ ผองใส เบิกบาน มีสุขจากการกระทําเพ่ือประโยชนสังคม ไมเดือดรอนใจ ไมขุนมัวดวยอํานาจ

ความโลภ ไมคิดเบียดเบยีน ไมพยาบาท ยกยองและเชิดชูความดีของผูอ่ืน เปนตน 

 4. ปญญาภาวนา การพัฒนาทางปญญา เม่ือพระเจามหาวิชิตราชไดบริหารกิจการตาม

ขอเสนอของพราหมณปุโรหิต ผลท่ีเกิดแกประชาชน มีดังนี้ 

  1) ฝกใหรูเขาใจเก่ียวกับชีวิตและโลกตามความเปนจริงวาสรรพสิ่งลวนอิงอาศัยกัน มี

ความเขาใจระบบการดํารงอยูอยางเปนองครวม 

  2) พระราชาทรงใครครวญพิจารณาเหตุและผลของการกระทําตาง ๆ ตลอดจน

แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมดวยพระปญญาตามคําแนะนําของพราหมณปุโรหิตโดยยึดหลักการความ

ถูกตองชอบธรรม ไมหวั่นไหว ในสิ่งตาง ๆ ท่ีมากระทบ 

  3) กูฏทันตพราหมณมีจิตเลื่อมใสและเกิดปญญาจากการฟงธรรมและบรรลุธรรมเปน

พระโสดาบัน195

196 

 จากยุทธศาสตรดวยบุญกิริยาวัตถุ 3 สงผลใหเกิดการพัฒนาตามหลักภาวนา 4 ท่ีสงผลให

เกิดการพัฒนาทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา พระพุทธเจาไดนําหลักบุญ

กิริยาวัตถุไปบูรณาการใชกับกลุมคนดังกลาว ดังท่ีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) กลาววา 

“กูฏทันตสูตรนี้...เปนวิถีทางเพ่ือเอ้ือประโยชนใหประชาชนไดมีโอกาสบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา ให 

 

                                           

 196ศันสนีย ชุมพลบัญชร, “กูฏทันตสูตรกับการจัดการเศรษฐศาสตรมหภาค”, ใน ธรรมธารา, (ฉบับรวม

ท่ี 3 ป 2559) : 155-157. 
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ครบกระบวนการของบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ยังผลใหเกิด “สังคมแหงการตื่นรู” ซ่ึงถือวาเปน

เปาหมายท่ีแทจริง”196

197 

 กลาวโดยสรุป จากกรณีศึกษาในกูฏทันตสูตร จะเห็นถึงหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิง

พุทธ ท้ังในมิติของหลักการ วิธีการ และขอปฏิบัติเพ่ือประชาชนหรือใหมนุษยมีความเจริญกาวหนา 

ตามยุทธศาสตรดวยบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนา ซ่ึงเปนหลักพุทธธรรมในฐานะเปนเครื่องมือท่ี

จะนํามนุษยเขาถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. ประโยชนและความสําคัญของการประยุกตใชหลักบุญกิริยาวัตถ ุ

 พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการประยุกตใชหรือการประพฤติธรรมเปนอยางมาก 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมท่ีตนประพฤติดีแลวยอมนําสุขมา

ให”198 ดวยเหตุนี้การท่ีจะทําใหหลักบุญกิริยาวัตถุสําเร็จประโยชนหรือเกิดประโยชนแกบุคคล และ

กลุมคน จะตองนําหลักดังกลาวไปประยุกตใชตามกรอบของ ทาน ศีล ภาวนา ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต หมายความวา การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในแตละวันของเรานั้น เราตองมี

กรอบหรือหลักสําหรับเปนแนวทาง ในการปฏิบัติตนเพ่ือใหชีวิตของเราดําเนินไปอยางถูกตอง และ

หางไกลจากโทษภยัท้ังปวง ขัดเกลาจิตใหตั้งอยูในจริยธรรมอันดีงามได ซ่ึงหลักบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน 

ศีล ภาวนา เปนสิ่งท่ีจะชวยใหเราดําเนินชีวิตในลักษณะดังกลาวได ดังตอไปนี้  

 1. ใชหลักการบําเพ็ญทานในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเก้ือกูลกัน เปลี่ยนแปลง

สังคมแหงการยื้อแยงเปนสังคมแหงการแบงปน ซ่ึงทานจัดเปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมเกิดความ

เมตตาและกรุณา ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ ไดกลาวเอาไวอยางนาสนใจวา “การชวยเหลือกันยาม

เดือดรอน ไมวาจะมีมากหรือนอยก็แบงปนให เพ่ือแสดงความรัก ความปรารถนาดี เอ้ือเฟอโอบออม

อารี นี่คือทานดวยเมตตา เวลามีความทุกข เดือดรอน เจ็บไขไดปวย ก็ไปใหเพ่ือชวยเหลือ นี่คือ ทาน

ดวยกรุณา”199 

 2. ใชหลักการบําเพ็ญศีลในการดําเนินชีวิต เม่ือบุคคลประพฤติตามกรอบของศีล ก็จะทําให

ผูปฏิบัติไมทําความชั่วตาง ๆ มีการทํารายผูอ่ืนเปนตน อันจะกอใหเกิดโทษแกตนเอง ทําใหเราดําเนิน

ชีวิตอยูในครรลองแหงศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  อีกท้ังยังชวยลดรายจายอันเกิดจากพฤติกรรมท่ีผิดศีล

ดวย เชน การมีภรรยาหลาย การดื่มสุรา เปนตน นอกจากนี้ทําใหสังคมมีระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ 

                                           

 197พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการ

ความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด เลขท่ี 1, 2554), หนา 337. 

 198ขุ.ชา. 27/102/339. 

 199พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุขทุกแงทุกมุม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, 

2554), หนา 11. 
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ดังท่ี พุทธทาสภิกขุ กลาววา “ศีลเปนกฎเกณฑตาง ๆ และการรับผิดชอบตอสังคมหนวยหนึ่ง ๆ ของ

สังคม คือ คนหนึ่ง ๆ ในสังคม”200 สอดรับกับปญญานันทภิกขุ ท่ีกลาววา “ศีล เปนระเบียบใหคนทุก

คนปฏิบัติ แลวจะอยูกันดวยความสุข ถาไมมีระเบียบใหทุกคนปฏิบัติ ตางคนตางทําตามชอบใจ ไมมี

อะไรเปนเครื่องบังคับบัญชา จิตใจก็จะฟุงไปตามอารมณตามสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความทุกขมาก

ข้ึน”201 

 3. ใชหลักการบําเพ็ญภาวนาในการทําภารกิจตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหเปนคนจิตใจหนักแนนและ

ไมฟุงซาน สามารถทํางานหรือภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและปญญาจะทําใหเราสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ในชีวิตไดอยางถูกตอง ซ่ึงการบําเพ็ญภาวนายอมจะยังประโยชนในมิติทางกายและ

จิตในหลายประการ เชน ยอมเปนการดับทุกขและโทมนัส (ดับความทุกขกายและความทุกขใจ)202 

ยอมเปนไปเพ่ือคลายความกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความระงับ (ผอนคลายท้ังทางดานรางกายและ

จิตใจ)203 ทําใหมีเวทนาเบาบาง ชวยชะลอความแก มีอายุยืนยาว 2 0 3

204 และถึงจะมีทุกขเวทนาทางราง

เกิดข้ึน ก็ไมอาจครอบงําจิตใจได204205  

 ฉะนั้น การประพฤติบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในชีวิตประจําวัน จัดเปนกระบวนการท่ีชวย

สงเสริมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนทําใหพฤติกรรมและจิตใจมีการพัฒนาท่ีดีได และแผขยายให

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ไดรับประโยชนจากการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา 

 

3.5 สรุป    

 จากการศึกษา หลักคําสอนเก่ียวกับบุญกิริยาวัตถุ ไดขอสรุปท่ีคอนขางชัดเจนวา บุญกิริยา

วัตถุ เปนหลักคําสอนท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนา ซ่ึงหมายถึงท่ีตั้งแหงการทําบุญหรือท่ีตั้งแหงการ

กระทําความดี เรื่องท่ีจัดเปนความดี หรือทางท่ีทําความดี 

 บุญกิริยาวัตถุ 3 เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวเพ่ือเปนหลักการในการทําความดี 

ประกอบดวย (1) บุญสําเร็จจากการใหทาน (2) บุญสําเร็จจากการรักษาศีล และ (3) บุญสําเร็จจาก

การภาวนา ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดประโยชนแกตนเอง และเพ่ือความสุขแกชนหมูมาก 

 

                                           

 200พุทธทาสภิกขุ, วิธีแกปญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคุรุสภา, 2523), หนา 38. 

 201พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), การทํางานเพ่ืองาน : การทําหนาท่ีคือการปฏิบัติธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา 104. 

 202ที.ม. 10/373/301. 

 203องฺ.เอก. 20/296/37. 

 204ส.ํส. 15/124/145. 

 205ส.ํม. 19/908/440. 
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 บุญกิริยาวัตถุ 10 เปนหลักการท่ีพระอรรถกถาจารยไดแบงจากหลักการทําบุญ 3 ประการ

ท่ีพระพุทธเจาทรงวางเอาไว เพ่ือใหไดวิธีทําบุญท่ีหลากหลายและมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้

เพ่ือใหเกิดความละเอียด มีความเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดงายข้ึน แตเม่ือพิจารณาแลวก็เปนหลักการ

ท่ีขยายออกจากหลักทาน ศีล ภาวนา นั่นเอง ซ่ึงประกอบดวย (1) ทานมัย คือ บุญสําเร็จดวยการ

บริจาคทาน (2) สีลมัย คือ บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการภาวนา 

(4) อปจายนมัย คือ บุญสําเร็จดวยประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ (5) เวยยาวัจจมัย คือ บุญ

สําเร็จดวยการขวนขวายในกิจการท่ีชอบ (6) ปตติทานมัย คือ บุญสําเร็จดวยการใหสวนบุญ (7) 

ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา (8) ธัมมัสสวนมัย คือ บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม (9) 

ธัมมเทสนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม และ (10) ทิฏุชุกัมม คือ การทําความเห็นถูกตอง 

และเม่ือพิจารณาแลวบุญกิริยาวัตถุ 10 สามารถสรุปลงใน บุญกิริยาวัตถุ 3 เปนภาพ ดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงสรุปบุญกิริยาวัตถุ 10 ท่ีจัดเขาในบุญกิริยาวัตถุ 3 

  

 ภาพดังกลาว เปนการแสดงรายละเอียดของบุญกิริยาวัตถุ 10 ท่ีสามารถสรุปลงในบุญ

กิริยาวัตถุ 3 กลาวคือ 

 1) หมวดทาน ประกอบดวย (1) ทานมัย การบริจาคทาน (2) ปตติทานมัย การใหสวนบุญ 

และ (3) ปตตานุโมทนามัย การอนุโมทนาในสวนบุญ โดยเหตุผลในการจัดปตติทานมัยและ

ปตตานุโมทนามัย ลงในหมวดทาน เพราะเปนเรื่องของการละความตระหนี่และความโลภท่ีมีในตน 

และเปนการชวยสงเคราะหสังคม 

 2) หมวดศีล ประกอบดวย (1) สีลมัย การรักษาศีล (2) อปจายนมัย การประพฤติถอมตน

ตอผูใหญ และ (3) เวยยาวัจจมัย การมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงเหตุผลในการสงเคราะหหลักอปจายน

ทานมัย 

ศีลมัย 

ภาวนามัย 

บุญกิริยาวัตถุ 10 

การบริจาคทาน 

การใหสวนบุญ 

 

บุญกิริยาวัตถุ 3 

การอนุโมทนาในสวนบุญของผูอื่น 

 

การรักษาศีล 

 
การประพฤติถอมตนตอผูใหญ 

 
การมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 
 

การเจริญภาวนา 
 
การฟงธรรม 

การแสดงธรรม 

การมีความเห็นถูกตอง 
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มัยและเวยยาวัจมัย ลงในศีลเพราะท้ังสองประเภทนี้เปนเรื่องความประพฤติอันดีงามของบุคคล ซ่ึง

จัดเปนจารีตศีล คือ ศีลท่ีสําเร็จดวยการปฏิบัติ 

 3)  หมวดภาวนา ประกอบดวย (1) ภาวนามัย การเจริญภาวนา (2) ธัมมัสสวนมัย การฟง

ธรรม (3) ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม และ (4) ทิฏุชุกัมม การมีความเห็นถูกตอง เหตุผลท่ี

สงเคราะหหลักธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนามัย และทิฏุกัมม ลงในหมวดภาวนา ก็เพราะเปนเรื่องท่ี

เก้ือกูลใหเกิดความสงบและกอใหเกิดปญญา 

 ประเด็นท่ีนาสนใจ ก็คือ อาจมีคําถามวา ทําไมจัดทิฏุชุกัมมลงในหมวดภาวนา เพราะใน

ขอความในอรรถกถา วา “ทิฏุชุกัมม ยอมถึงการสงเคราะหลงในบุญกิริยาวัตถุแมท้ัง 3 คือ ทาน ศีล 

ภาวนา”206 คําตอบก็คือ ทิฏุชุ กัมม สามารถจัดเขาในหมวดทาน ศีล ภาวนา ก็จริง เพราะ

ทิฏุชุกรรม เปรียบเหมือนนายทายเรือท่ีคอยถือหางเสือใหแลนไปตรงทิศทางอยูเสมอ ถาขาดผูถือ

หางเสือแลวเรือจะแลนตรงไปไมได ผูท่ีบริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถาไมมีทิฏุชุกัมม รวม

ประกอบเขากับ ทาน ศีล ภาวนา เหลานี้ ก็ยอมสงผลไมสมบูรณ ตัวอยางเชน หากไมมีทิฏุชุกัมม

ประกอบในการใหทาน พฤติกรรมในการใหทานก็คงไมเกิดข้ึน เพราะไมเชื่อวา ทานนั้นใหผลจริง หรือ

เปนการสงเสริมใหคนอ่ืนทําผิด เชน ใหเงินแกคนติดสุราหรือติดยาบาเพ่ือไปเสพสุราหรือยาบาน เปนตน 

 แตอยางไรก็ตาม กระบวนในการไดมาของการทําความเห็นใหถูกตองยอมพัฒนามาจาก

ปญญา ซ่ึงตองอาศัยการอบรมเจริญดวยปญญา จนเกิดโยนิโสมนสิการ ดวยเหตุนี้ การมีความเห็น

ถูกตองจะมีไมไดเลยหากขาดการศึกษาหรือการเรียนรู จนเกิดความเขาใจแจงชัดปญญาก็คอย ๆ 

เพ่ิมข้ึน จนกวาจะเปนผูเห็นตรงจริง ๆ  

 ฉะนั้น การตั้งขอสังเกตเชนนี้ไมไดยืนอยูบนพ้ืนฐาน ของการอนุมานโดยไรเหตุผลรองรับแต

ประการใด เราจะพบคําสอนของพระพุทธเจาท่ีวา “ภิกษุท้ังหลายเม่ือดวงอาทิตยกําลังจะอุทัย  ยอมมี

แสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการมนสิการโดย

แยบคาย) ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตเพ่ือความเกิดข้ึนแหง อริยมรรคมีองค 8 ฉันนั้น 2 0 6

207 และโยนิโส

มนสิการ เปนไปเพ่ือประโยชนยิ่งใหญ เพ่ือความดํารงม่ันไมเสื่อมสูญ ไมอันตรายแหงสัทธรรม207

208 

                                           

 206อภิ.สงฺ.อ. 1/138/432. 
207สํ.ม. 19/55/44. 

     208องฺ.เอก. 20/124/19. 



 
 

 
 

บทที่ 4 
บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ 

  
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในบทน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาท้ังในส่วนของภาคเอกสารและ

ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นฐานข้อมูลในด้านเน้ือหาและหลักแนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์รูปแบบ
การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ ควรเป็นเช่นไร ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาสังคม ที่กําลังเกิดขึ้นและขยายวงกว้างในภูมิภาค

ต่าง ๆ ทุกองค์กรของประเทศชาติ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาชุดความคิดเพ่ือบูรณาการหลักการ
เหล่าน้ี เพ่ือจะนําไปเป็นฐานรองรับในการออกแบบเคร่ืองมือ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สอดรับกับมิติของการพัฒนาทางกายภาพ พฤติกรรม จิตใจและปัญญา ด้วยเหตุน้ี 
ผู้วิจัยจึงนําเสนอชุดความคิดที่น่าจะเหมาะสม และสอดคล้องกับการนําไปพัฒนา ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงหลักบูรณาการการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

หมวดทาน 

หมวดศีล 

หมวดภาวนา 

ให้ปันสิ่งของ 

เฉลี่ยความดีให้ผู้อื่น 

ยินดีในความดีผู้อื่น 

รักษาศีล 

ประพฤติอ่อนน้อม 

ช่วยเหลือขวนขวาย 

ฟังธรรม 

สั่งสอนธรรม 

ทําความเห็นให้ตรง 

เจริญภาวนา 

กายภาวนา 

สีลภาวนา 

จิตตภาวนา 

ปัญญาภาวนา 

กาย 

บูรณาการการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

จิต 
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จากแผนภูมิข้างต้น ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบเพ่ือออกแบบหลักการบูรณาการ ของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้สอดรับใน 4 มิติ คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดเป็นกระบวนการพัฒนาสุขภาพ ด่ังที่พระพรหมคุณาภรณ์ให้
คําอธิบายในประเด็นน้ีอย่างมีนัยสําคัญว่า “สุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา เป็นการสื่อ
ความหมายใกล้สุขภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะสมบูรณ์...ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของ
ชีวิต”1 จากแนวทางนี้ สามารถที่จะเช่ือมโยงชีวิตเพ่ือที่จะนําไปสู่การพัฒนาใน 4 มิติ โดยมีตัวช้ีวัด คือ 
ภาวนา 4 ซึ่งคําว่า “ภาวนา” ก็เป็นเรื่องของการพัฒนานั่นเอง ดังที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
ให้ความหมายว่า ภาวนา เป็นการทําให้เจริญ ทําให้เป็น ทําให้มีขึ้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. กายภาวนา เป็นการพัฒนากายให้มีคาวามสัมพันธ์เก้ือกูลที่ดีกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 
 2.  สีลภาวนา เป็นการพัฒนาศีลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม 
 3.  จิตตภาวนา เป็นการพัฒนาจิตทําให้จิตใจเจริญ งอกงาม มีความเข้มแข็ง มั่นคง สงบสุข 
และเป็นอิสระ 
 4.  ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาปัญญาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล
และหย่ังรู้ความจริงจนเข้าถึงอิสรภาพ ปลอดทุกข์ และไร้ปัญหา2 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะเห็นว่า ในเบ้ืองต้นเป็นการแยกให้
มองเห็นภาวการณ์ที่สัมพันธ์เก่ียวกับองค์ประกอบของชีวิต คือ มิติของกาย และใจ เพ่ือให้มองเห็น
ช่องทางในการเข้าปฏิสัมพันธ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงจุดมากย่ิงขึ้น เพราะมนุษย์จะสามารถ
ดําเนินชีวิตที่ประกอบกันเข้าเป็นรูปและนาม หรือ กายกับจิต จะแยกจากกันไม่ได้ ด่ังที่ พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า “นามและรูปน้ี อิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแยกกันเด็ดขาดไม่ได้ ท่าน
อุปมาว่า เหมือนไม้สองชิ้นที่มาพิงกัน ถ้าเอาอันหน่ึงออก อีกอันจะล้มไปด้วย และอย่างที่ว่ามา ความ
เป็นไปของมันยังโยงไปถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอีกด้วย”3  

                                                                    

 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, ใน พุทธจักร, ปีท่ี 59 ฉบับท่ี 11 
(พฤศจิกายน 2548) : 5-10. 
 2พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
2551), หน้า 39. 
 3พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 
กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2542), หน้า 114. 
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 ถึงกระน้ัน หากจะอธิบายถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครบวงจรหรือแบบองค์รวม 
พระพุทธศาสนาเน้นพัฒนาท้ัง 4 มิติ คือ กาย พฤติกรรม จิต และปัญญา เพ่ือให้องค์ประกอบทั้ง 4 
น้ัน สามารถเช่ือมสมานและสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม ต่อเน่ืองกันทั้งระบบของชีวิตมนุษย์น่ันเอง 
 ฉะน้ัน การท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องอาศัยตัวช้ีวัดในพัฒนา 4 ประการ คือ (1) ตัวช้ีวัด
ด้านกายภาพ การมีกายที่ได้รับการพัฒนา (2) ตัวช้ีวัดด้านพฤติภาพ การมีพฤติกรรมที่ได้รับการ
พัฒนา (3) ตัวช้ีวัดด้านจิตภาพ การมีจิตใจที่ได้รับการพัฒนา และ (4) ตัวช้ีวัดด้านปัญญาภาพ การมี
ปัญญาเข้าใจตามความจริง ซึ่ งคุณภาพชีวิตที่ ไ ด้รับการพัฒนาดังที่กล่าวน้ี ล้วนต้องอาศัย
กระบวนการพัฒนามาจากหลักบุญกิริยาวัตถุ คือ หมวดทาน หมวดศีล และหมวดภาวนา ดังจะ
อภิปรายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดทาน 
 คําว่า หมวดทาน ในบริบทน้ี หมายถึง วิธีการแบ่งปันวัตถุสิ่งของ การแบ่งปันความดี และ
การยินดีในความดีของผู้อ่ืน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับมิติทางกายภาพ พฤติกรรม 
จิตใจและปัญญา ด้วยเหตุน้ี บุคคลหรือกลุ่มคนควรจะอาศัยรูปแบบดังกล่าว เพ่ือพัฒนาไปสู่คุณค่าใน
เชิงปัจเจก และสังคม ซึ่งจะทําให้มนุษย์แต่ละคนมีความสุข อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข รัก เคารพ ให้
เกียรติและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันในสังคม โดยผ่านรูปแบบการแสดงออกถึงการแบ่งปันมี 3 แนวทาง 
คือ (1) การให้ทาน (2) การแบ่งปันความดี และ (3) การแบ่งปันความยินดีในความดีของผู้อ่ืน 
 4.2.1 การให้ทาน  
 การให้ทาน หมายถึง การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อ่ืน โดยมุ่งหวังจะจุนเจือ
ให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความเมตตาจิตของตน4 จึงสรุปได้ว่า การให้ทาน หมายถึง 
การเสียสละสิ่งของ เป็นต้น ด้วยหวังที่จะบูชาคุณความดี และหวังจะอนุเคราะห์คนอ่ืน การให้ทานที่ดี 
จะต้องเป็นคนมีจิตยินดีในสิ่งของที่ตนจะบริจาค ให้ดีทั้งในส่วนเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และที่สุดอีกด้วย5 
ฉะน้ัน การให้ทานจึงจัดเป็นกุศลหรือความดีที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
ตระหน่ี หรือตกอยู่ภายใต้การครอบงําของความช่ัว เพ่ือให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจขอให้ดูข้อสรุป
ตามตารางดังต่อไปน้ี 
 
 

                                                                    

 4พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ก้าวไปในบุญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 6. 
 5พระมหาแสวง โชติปาโล, บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหาธีรานนท์, 
2531), หน้า 3. 
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ตารางที่ 4.1 แสดงมูลฐานของความดีจากการให้ทาน 
 

ความดี 
บุญ/กุศล 

มูลฐานของความดี 
กุศลมูล/กุศลเจตสิก 

ความชั่ว 
บาป/อกุศล 

มูลฐานของความชั่ว 
อกุศลมูล/อกุศลเจตสิก 

ให้ทาน การเสียสละ อโลภะ ไม่โลภ ไม่ให้ทาน ทุจริต  โลภะ ความโลภ 
 
 

 อาจมีคําถามว่า “ให้อะไร เพราะเหตุไรจึงต้องให้กันและเอ้ืออาทรต่อกัน เป้าหมายของการ
ให้ที่แท้จริงคืออะไร” คําตอบก็คือ การให้วัตถุสิ่งของ ดังจะอธิบายต่อไปน้ี  
 การให้วัตถุ คือ เป็นการแบ่งปันปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัยและยา
รักษาโรค เป็นต้น6 การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานถือเป็นการให้ “ความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน” และเป็นสิ่งที่
สําคัญอย่างย่ิง เพราะชีวิตมนุษย์เกิดมาพร้อมกับการให้7 กล่าวคือ บิดา มารดาเป็นผู้ให้ชีวิตและเล้ียงดู
จนเติบใหญ่ ให้ความรัก ความอบอุ่น จนเมื่อเติบโตขึ้นมาเข้าสู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ครูก็ให้ความรู้แก่
นักเรียน และนักเรียนก็ให้ความเคารพเช่ือฟัง นอกจากน้ันยังมีความสัมพันธ์อ่ืน ๆ เช่น การให้ระหว่าง
เพ่ือนกับเพ่ือน เจ้านายกับลูกน้อง เป็นต้น 
 การแบ่งปันวัตถุสิ่งของจึงมีความสําคัญ ซึ่งทุกสังคมโลกล้วนอาศัยการแบ่งปันเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวนํ้าใจของคนในสังคม ด่ังที่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการให้วัตถุสิ่งของไว้ว่า “การให้วัตถุ เป็นประดุจการให้เลือดเน้ือเพ่ือสร้างข่ายใยและถ่ายโอน
เซลล์แห่งมิตรภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ฉะน้ัน การแบ่งปันน้ีเองจะเป็นตัวเช่ือมสมานหรือ
เป็นหุ้นส่วนแห่งเลือดเน้ือที่จะทําให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจมาก
ขึ้น”8 การให้จึงเป็นหลักการข้ันพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ และสังคมโดยส่วนรวม เช่น ให้อาหารในเวลาที่มนุษย์ประสบกับภัยพิบัติ
หรือความหิวโหว ให้เสื้อผ้าอาภรณ์หรือเคร่ืองนุ่งห่มในเวลาเพ่ือนมนุษย์มีความขาดแคลน การแบ่งปัน
ช่วยเหลือบริจาคผ้าห่มสําหรับภูมิภาคหรือพ้ืนที่ที่ประสบกับภัยหนาว การให้ที่พักพิงช่ัวคราวสําหรับผู้
ที่ขาดแคลน  หรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือพยาบาลในเวลาที่เพ่ือนมนุษย์เจ็บไข้ไม่สบาย 
ฉะน้ันการให้ทานจึงเป็นหลักการสําคัญ ในการที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน ด่ังที่ พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า “การบําเพ็ญทาน คือ การที่มนุษย์ทั่วหน้ามีใจเผื่อแผ่
แก่กันและกัน ย่ิงเป็นของที่โลกต้องการขึ้น มิฉะน้ัน จะกลายเป็นโลกอันน่าทุเรศอย่างที่สุด...เพราะ

                                                                    

 6องฺ.ทุก.อ. 2/142/68. 
 7ที.ปา.11/305/195. 
 8พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จํากัด เลขท่ี 1, 2554), หน้า 160. 
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นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และชาติ ศาสนาแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ทําเองด้วย”9 ฉะน้ัน 
การให้วัตถุสิ่งของจึงเป็นพลังเชิงปฏิสังสรรค์ในการทําให้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเกิดความผูกพัน มีความ
เข้าใจระหว่างกัน และการที่มนุษย์จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ก็เพราะวัฒนธรรมการ
ให้จากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
 ถึงอย่างไรก็ตาม การให้วัตถุสิ่งของ คนที่อยู่ในฐานะผู้ให้ควรจะให้ด้วยความเต็มใจ ไม่หวัง
สิ่งตอบแทนและเป่ียมไปด้วยเมตตาจิต ไม่รู้สึกเสียดายหรือหวังผลตอบแทนจากการให้น้ัน เพราะ
เป้าหมายของให้ทาน ก็เพ่ือเป็นการลดความเห็นแก่ตัว ความตระหน่ีถี่เหนียว ความคับแคบในจิตใจ
และไม่ให้เรายึดติดในวัตถุสิ่งของน้ันมากเกินไป ด่ังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่า “สัตว์ทั้งหลาย
ไม่ให้แล้วจึงบริโภค ความตระหน่ีอันเป็นมลทินยังครอบงําจิตใจของสัตว์เหล่าน้ัน”10 ข้อสําคัญ วัตถุ
หรือสิ่งของที่จะให้ทาน ควรเป็นสิ่งของที่ยังใช้การได้ มีคุณภาพ มิใช่การละทิ้งหรือกําจัดของที่ด้อย
คุณภาพ หมดอายุ หรือใช้การไม่ได้แล้วไปให้ผู้อ่ืน นอกจากน้ันในการให้หรือแบ่งปันวัตถุสิ่งของควรที่
จะตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  ไม่ใช่การบริจาคหรือแบ่งปันที่ฉาบฉวยหรือ 
“ทําดีเอาหน้า” ด่ังที่พุทธทาสภิกขุ ได้ตระหนักถึงหลักการให้ทานควรจะประกอบด้วยการไตร่ตรอง
หาเหตุผลก่อนที่จะให้ ว่า “การให้ทานเอาบุญน้ันเอง ที่ทําให้เกิดการฟุ่มเฟือยขึ้นในสังคมฝ่ายผู้รับ
ทาน จนกลายเป็นผลร้ายขึ้นในวงพระศาสนา หรือในวงสังคมอ่ืน ๆ เช่น มีคนขอทานในประเทศมาก
เกินไป เป็นต้น” เช่น การแจกผ้าห่มเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติลมหนาว หากจะมีการแจกหรือให้ผ้าห่มควร
ที่จะช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนจริง ๆ ก็ควรที่จะลงพ้ืนที่สํารวจพ้ืนที่จริง ๆ ก่อนที่จะบริจาคไปยัง
ผู้บริโภค ด่ังที่ พงษ์พิพัฒน์ ได้ตระหนักถึงประเด็นเก่ียวกับการแจกผ้าห่มในทุกปีว่า “...ต้องเตรียม
ความพร้อม โดยเฉพาะเร่ืองการสํารวจข้อมูล สภาพความเป็นนอยู่จริง ๆ ของชาวบ้าน ไม่ใช่ปล่อยให้
ชาวบ้านได้รับผ้าห่มไปหน่ึงผืนแล้วแบ่งกันห่มห้าคน หรืออีกบ้านหนึ่งได้รับซ้ําแล้วซ้ําเล่า เพราะรู้จัก
กันกับคนให้ แถมได้มาก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไร” ซึ่งสอดรับกับ ชัยธวัช ที่มองว่า “การแจกผ้าห่ม 
เพ่ือให้เข้าถึงผู้ขาดแคลนจริง ๆ ต้องมีการสํารวจครอบครัวที่ยากจน และต้องรวมไปถึงจํานวนคน 
และวัย ที่อาจมีความจําเป็นไม่เท่ากัน ต้องแจกให้ถึงที่ ไม่ใช่การฝากให้กันและที่สําคัญ ผ้าห่มต้องกัน
หนาวได้”11 ด้วยเหตุน้ีการจะให้วัตถุสิ่งของหรือจะบริจาคส่ิงใด ควรจะศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับหรือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
 ฉะน้ัน แนวคิดเก่ียวกับการแบ่งปันวัตถุสิ่งของ จัดได้ว่าเป็นการให้วัตถุสิ่งของในกรอบของ 
“ความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน” คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

                                                                    

 9พุทธทาสภิกขุ, การทําทาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จํากัด, 2540), หน้า 1-2. 
 10ขุ.อิติ. 25/26/370. 
 11ศากุน บางกระและปานใจ ปิ่นจินดา, มหกรรม ‘ผ้าห่ม’ ถล่มเมือง, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/684744 [4 ธันวาคม 2560]. 
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมากอย่างหน่ึงต่อการดํารงชีวิต โดยผู้ที่ให้วัตถุทานต้องตระหนักถึงความต้องการ
แก่ผู้รับอย่างแท้จริงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือ ผู้ให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ทางจิตให้หลุดพ้นจากความยึดถือคับแคบ มีสภาพจิตใจที่ละจากความตระหน่ีถี่เหนียว ไม่โลภ และ
ผู้รับจะได้รับประโยชน์ คือ สิ่งของที่ได้รับจากการให้ทานน้ัน สามารถนําเอามาบรรเทาความทุกข์ยาก
ของตนเองได้  
 4.2.2 การแบ่งปันความดี 
 เป็นการแบ่งปันความดีที่เราได้กระทํา โดยให้รับรู้ร่วมกันในความดีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และจะเห็นคุณค่าว่า เมื่อเราแบ่งปันความดีให้ผู้อ่ืน เราจะรู้สึกมีความสุข (เฉลี่ยความดีให้ผู้อ่ืน)  
 สําหรับพระพุทธศาสนา การแบ่งปันความดี (ปัตติทานมัย) ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่
ชาวพุทธทุกคนควรจะยึดถือและปฏิบัติ ถึงแม้ว่า เจตนาของการแบ่งปันความดีหรือการอุทิศส่วนบุญ
จะมุ่งไปท่ีบุคคลอ่ืน แต่หากเรากล่าวไปตามความจริงแล้วก็คือ เป็นการกระทําเพ่ือมุ่งพัฒนาตนเอง
เป็นหลัก ซึ่งในที่น้ีสามารถสรุปประโยชน์การแบ่งปันความดีหรือการอุทิศส่วนบุญ เป็น 2 ประการ คือ 
 1. ประโยชน์ในทางโลก ผู้ที่กระทําการแบ่งปันความดีให้กับญาติผู้ล่วงลับย่อมได้รับการ
สรรเสริญจากผองเพ่ือนว่า เป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี มีบิดา มารดา เป็นต้น และจัดได้ว่า
เป็นบุคคลที่น่าคบหาสมาคมด้วยเป็นอย่างย่ิง  
 2. ประโยชน์ในทางธรรม ผู้ที่กระทําบุญโดยการแบ่งปันความดีให้แก่ผู้อ่ืน ช่ือว่าได้ละความ
ตระหน่ีออกจากสันดารของตน ในส่วนน้ีเราจะสังเกตเห็นว่า เจตนาในการกระทําบุญเพ่ืออุทิศให้แก่ผู้
ล่วงลับ ผู้อุทิศย่อมได้รับบุญจาก 3 ส่วน กล่าว คือ ได้บุญจากการกระทําบุญส่วนหน่ึง (ทานมัย) ได้
บุญจากการอุทิศส่วนหนึ่ง (ปัตติทานมัย) และได้บุญจากการละมัจฉริยะ คือ ความตระหน่ีอีกส่วน
หน่ึง12 
 จากประโยชน์ข้างต้น เป็นเหตุจูงใจให้คนในสังคมไทยและสังคมโลก ต้องหันมาตระหนักถึง
หลักการและประพฤติตามหลักในการแบ่งปันความดีให้แก่ผู้อ่ืน ซึ่งประโยชน์ในการแบ่งปันความดีน้ี
จะมีส่วนช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงซึ้งคุณค่าของผู้ใหญ่ และช่วยมองเห็นถึง
ในการเช่ือมความสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคลกับสังคมให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้นด้วย 
 กล่าวโดยสรุป หลักคําสอนเก่ียวกับการแบ่งปันความดีให้ผู้อ่ืน ถือว่าเป็นหลักคําสอนที่
สําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งสอนให้ชาวพุทธรู้จักการแบ่งปัน กล่าวคือ รู้จักละความตระหน่ีในบุญ ย่ิงไป
กว่าน้ัน ก็คือสอนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รู้จักการทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ 
 
 
                                                                    

 12อินทร์ เอียต, “การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการอุทิศส่วนบุญในประเพณีสารทเขมร (พจุมเบ็ญ)”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2558, หน้า 94. 
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 4.2.3 ความยินดีในความดีของผู้อ่ืน  
 คําถามที่สําคัญ คือ “เพราะเหตุไร มนุษย์จึงต้องยินดีในความดีของผู้ อ่ืน” เหตุผล
เน่ืองมาจาก การท่ีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและไม่สามารถดํารงตนอยู่คนเดียวได้ มนุษย์จึงมีความจําเป็น
ที่ต้องพ่ึงอาศัยกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันเพ่ือการดํารงเผ่าพันธ์ุ ด้วยเหตุน้ีการยินดีในความดีที่ผู้อ่ืนได้
กระทําจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิต การดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณค่าด้านอ่ืน ๆ 
ต่อไป การยินดีในความดีของผู้อ่ืนจึงเป็นเหมือนพลัง หรือคุณค่าภายในที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อสังคม 
ฉะน้ัน การเปิดพ้ืนที่ในการร่วมสร้างสรรค์ในความดีที่กระทํา และยินดีในความดีที่ผู้อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน
กระทําโดยการร่วมอนุโมทนาและยินดีต่อกัน จึงเป็นความจําเป็นที่มนุษย์จะต้องมีและแสดงออกต่อ
กันและกัน (ยินดีในความดีของผู้อ่ืน)  
 ประเด็นเก่ียวกับการทําความดีด้วยการยินดีในความดีของผู้อ่ืน คือ การอนุโมทนาบุญที่
ผู้อ่ืนได้กระทํามา พร้อมกับการยอมรับ และยินดีต่อการทําความดีหรือการทําบุญของผู้อ่ืน เมื่อใครไป
ทําบุญมาเราก็รู้สึกช่ืนชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดมีอคติหรืออิจฉา ระแวงสงสัยในการกระทําความดีของ
ผู้อ่ืน ด้วยความมีสุจริตทางใจเป็นที่ต้ังด้วยความบริสุทธ์ิใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมเป็น
อย่างย่ิง เพราะผู้ที่มีปัตตานุโมทนามัย ย่อมจะไม่ขัดขวางหรือสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับผู้อ่ืน อีก
ทั้งยังจะช่วยสนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้กระทําความดี และสร้างบุญอย่างเต็มที่ เพราะได้รับการเห็นดีเห็นงาม
ว่าสิ่งที่ตนได้กระทําน้ันเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นคุณงามความดีจึงยินดีที่จะทําบุญน้ันอย่างเต็มใจ และ
เต็มกําลังความสามารถที่ตนจะกระทําได้ การประพฤติตามหลักการดังกล่าวน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม ดังที่ พระครูนิภาสสันติวิกรม ได้สรุปประโยชน์ไว้อย่างน่าสนใจว่า  

ปัตตานุโมทนามัย ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะคนในสังคมมีจิตใจ
ที่งดงาม ยินดีในการสร้างคุณงามความดีแม้ไม่ได้กระทําเองแต่ก็ยินดีและอนุโมทนาในสิ่งที่
ผู้อ่ืนกระทําด้วยความบริสุทธ์ิใจ ดังน้ัน สังคมที่มีคนที่ประกอบไปด้วยผู้มีความปรารถนาดี
และพลอยยินดีกับคุณงามความดีที่บุคคลอ่ืนกระทํา ประพฤติปฏิบัติธรรม และช่วยเหลือผู้
ที่ด้อยโอกาสเพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้อ่ืนเพ่ือการดําเนินไปพร้อมกันในการสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นของคนในสังคม ช่วยให้สังคมชุมชน สังคมประเทศดําเนินไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามอยู่ตลอดเวลา13 

 
 จึงเห็นได้ว่า ความพลอยยินดีในคุณงามความดี หรือบุญที่บุคคลอ่ืนกระทําน้ันเป็นบุญอย่าง
หน่ึงที่ช่วยก่อให้เกิดกุศลความดี และบุญในข้ออ่ืน ๆ ตามมา เพราะเมื่อเรามีความยินดีในการสร้าง
ความดี สร้างกุศล สร้างบุญของบุคคลอ่ืนเราย่อมไม่ขัดขวางการกระทําน้ันอีกทั้งยังให้การสนับสนุน
                                                                    

 13พระครูนิภาสสันติวิกรม, “การศึกษาวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, ใน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, Vol. 3 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) : 1. 
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อย่างจริงจัง และเต็มใจ รวมไปถึงปราศจากอกุศลทั้งปวงอันอาจจะมีเกิดขึ้นกับจิตใจเรา เมื่อเรายินดี
ในความดี ในกุศล ในบุญของบุคคลอ่ืนบุญน้ันย่อมเกิดกับเราด้วยเพราะจิตใจเราปราศจากอกุศลทั้ง
ปวง คือ ปราศจากความโกรธความอิจฉาริษยา ปราศจากความโลภในการหวังที่ได้บุญน้ันเอง 
ปราศจากความหลงคือไม่มัวเมาลุ่มหลงในกุศล และบุญที่ตนเองไม่ได้สร้าง สังคมจะเจริญได้ก็เพราะ
บุคคลที่อยู่ในสังคมมีทัศนะความเห็น และการกระทําไปในทางเดียวกันในการสร้างกุศล คุณงามความ
ดี ไม่มีจิตใจที่ไม่บริสุทธ์ิต่อกันมีแต่ให้การสนับสนุนและสร้างสิ่งที่ดีงาม รวมถึงทําบุญไปด้วยกันแม้จะ
กระทําไม่ได้ก็ยังยินดีต่อการสร้างของบุคคลอ่ืนไปด้วย อีกทั้งปัตตานุโมทนามัยช่วยให้ตัดอกุศลมูล อัน
เป็นรากเหง้าของความช่ัวออกไปจากจิตใจของผู้ที่กระทําได้ 
 

4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดศีล 
 คําว่า หมวดศีล ในบริบทน้ี หมายถึง การรักษาศีล การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน และการ
ช่วยเหลือขวนขวายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับมิติทางกายภาพ พฤติกรรม จิตใจและปัญญา
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หลักการของศีลเป็นพันธกรณีของคนในสังคมเพ่ือสร้างรากฐานแห่งสังคมให้
กลายเป็นสังคมแห่งสันติหรือความสงบของทุกชีวิต ฉะน้ัน มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามหรือประพฤติเรื่อง
ต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของหลักการ 3 ประการ คือ (1) การรักษาศีล (2) การประพฤติอ่อนน้อม และ (3) 
การช่วยเหลือขวนขวาย ดังต่อไปน้ี 
 4.3.1 การรักษาศีล  
 คําว่า ศีล ในที่น้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นถึงศีล 5 เป็นสําคัญ เพราะ ศีล 5 เป็นพ้ืนฐานในการประพฤติ
ทางกาย วาจา และทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์14  ปัญหาก็คือ หลักการ
น้ีจะเอ้ือต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุได้อย่างไร ซึ่งเมื่อวิเคราะห์คําสอน
เรื่องศีลอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านแล้ว จะพบคําตอบว่า ศีล 5 ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ทําให้กุศลธรรมหรือ
ความดีงามในระดับปัจเจกบุคคลเท่าน้ัน แต่ยังสัมพันธ์ไปถึงความประพฤติในระดับสังคม เพราะสังคม
ใดที่มีผู้ประพฤติศีล ไม่ว่าจะข้อใดก็ตาม ก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเบียดเบียนซึ่งกันและแผ่ขยายเป็น
วงกว้างไปยังระดับสังคม แต่หากสมาชิกในสังคมยึดแนวปฏิบัติในการรักษาศีล อย่างเคร่งครัดก็จะทํา
ให้สังคมมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเกิดความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม ด่ังพุทธดํารัสว่า “ศีลเป็นที่พ่ึง  เป็นเบ้ืองต้น  เป็นความประพฤติ เป็นความสํารวม เป็น
ความระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน เพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล”15 และพระสีลวเถระ ได้
ประพันธ์คาถาสรรเสริญศีล ไว้ว่า “ศีลเป็นเบ้ืองต้น  เป็นที่ต้ังเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย เป็น
                                                                    

14สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, มนุษยธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2541), หน้า 30. 

15ขุ.จู. 30/7/63. 
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ประธานแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะน้ัน พึงชําระศีลให้บริสุทธ์ิ”16 ดังน้ันบุคคลหรือสมาชิกในสังคมควร
จะประพฤติตามหลักศีล 5 ซึ่งเป็นหลักข้อห้ามที่เป็นภูมิคุ้มกันสังคมโดยมีเป้าหมายเพ่ือสันติภาพของ
ชีวิตและสังคม โดยยึดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) ศีลข้อปาณาติบาต หรือศีลข้อที่ 1 ที่ช้ีให้เห็นว่า “งดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตก
ล่วงไป”17 หากตีความตาม “นัยระหว่างบรรทัด” ก็ย่อมทําให้เข้าใจว่า จะต้องฆ่าจึงจะทําให้ผิดศีล แต่
หากฆ่าแล้วไม่ตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นแต่เพียงทําให้ศีลด่างพร้อยเท่าน้ัน แต่เมื่อ
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เมื่อกล่าวถึงศีลข้อน้ี ยังรวมถึงการไม่เข้าไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอ่ืน ด่ังที่ 
พระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมายของศีลข้อน้ีว่า “เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิติ 
หมายเอาทั้งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน ที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ที่สุดซึ่งยังอยู่ในครรภ์ทุกประเภทไม่มีกําหนด”18 
อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึงการล่วงละเมิดศีล การตายหรือการสิ้นชีวิตของสัตว์น้ันเท่าน้ันจึงจัดได้
ว่าเป็นการสิ้นสุดลงของศีลข้อน้ี19 
 ประเด็นที่ผู้วิจัยใส่ใจไม่ได้อยู่ที่ การละเมิดศีลจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ระดับปัจเจกบุคคล 
เท่าน้ัน แต่สิ่งที่ต้องตระหนักถึง คือ การประพฤติผิดศีลยังก่อให้เกิดผลเสียต่อระดับสังคมหรือ
ประเทศชาติได้ เพราะการผิดศีลแต่ละข้อย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของบุคคลน้ัน แต่การผิดศีลย่อม
ส่งผลเสียต่อสังคมและสร้างความรุนแรงหรือหายนะต่อสังคมโดยรวมด้วย เพราะในแง่ของความจริง
ของแต่ละชีวิตต่างก็หวังความอยู่รอดของตนเองทั้งน้ัน ด่ังที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเด็นน้ีว่า  

 เราต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ใครก็ตาม
ที่มาทําลายชีวิตเราผู้ต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ 
การกระทําของเขานั้น ย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราเลย อน่ึง แม้หากเราเองจะทําลาย
ชีวิตบุคคลอ่ืน ผู้ต้องการมีชีวิต การกระทําของเรานั้น ย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจของเขาเลย20 

 
 ด้วยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงมุ่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเมตตา เห็น
อกเห็นใจกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนหรือทําร้ายซึ่งกันและกัน เพราะส่ิงมีชีวิตทุกชนิดต่าง
ต้องการความปลอดภัยและความสุขทั้งสิ้น ดังพุทธดํารัสว่า “บุคคลต้ังใจค้นหาทั่วทุกทิศ ก็ไม่พบใครที่

                                                                    
16ขุ.เถร. 26/612/445. 

 17ที.ปา. 11/286/225. 
 18พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 769. 

19มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม  2,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2535), หน้า 57. 
 20สํ.ม. 19/1003/502. 
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ไหนซึ่งเป็นที่รักย่ิงกว่าตนเลย สัตว์เหล่าอ่ืนก็รักตนมากเช่นน้ันเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่
ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน”21

  ท่าทีในลักษณะน้ี สะท้อนให้เห็นว่า โดยหลักการในทางพระพุทธศาสนา เรามี
สิทธ์ิในชีวิตของตนเอง ป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้บรรลุเป้าหมาย และในขณะเดียวกัน
เราไม่มีสิทธ์ิที่จะไปละเมิดชีวิตสัตว์อ่ืน แต่ต้องแสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความเมตตาหรือแสดง
ความช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อ่ืน หรือสัตว์อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ดังที่ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ได้
กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เราจะต้องให้ความเคารพชีวิตทุกชีวิต ถ้ามนุษย์มีความเคารพต่อชีวิตแล้ว 
เขาไม่มีวันจะทําลายชีวิตใด ๆ โดยปราศจากความย้ังคิด ไม่ว่าชีวิตน้ันจะเป็นของคน ของสัตว์ ของ
แมลง ของดอกไม้ หรือแม้แต่ใบไม้”22 ฉะน้ัน การเคารพและการให้เกียรติสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตด้วยกัน และมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้
แสดงออกมาถึงการช่วยเหลือ การมีเมตตา การโอบอ้อมอารี เมื่อเห็นชีวิตอ่ืนได้รับความเดือดร้อน
หรือความลําบาก  
  ปัจจุบันทุกสังคมกําลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม
อย่างมาก ซึ่งจะเห็นสภาพของสังคม คนทั่ว ๆ ไป ในปัจจุบันย่ิงทําให้เราห่างไกลจากสังคมในอุดมคติ
ของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้วิพากษ์สังคมไทย
ไว้อย่างน่าคิดว่า “สังคมไทยในเวลาน้ีค่อนข้างจะเป็นสังคมท่ีสับสน คนไทยมีความพร่ามัว ไม่ค่อยมี
หลักยึดที่ชัดเจน แต่ละคน ๆ ก็ยุ่งกับการหาประโยชน์ใส่ตัว ไม่คํานึงถึงปัญหาของส่วนรวม ไม่คิด
สร้างสรรค์สังคมกันอย่างจริงจัง ที่จะร่วมกันคิดสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวขึ้นไปสู่ความดีอะไรต่าง ๆ น้ี 
ไม่ค่อยมี”23  
 ข้อคิดเห็นของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ข้างต้นทําให้เราเห็นว่า การคํานึงแต่
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความเห็นแก่ตัว และนําไปสู่ปัญหาทางสังคมในหลาย ๆ 
เรื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นเก่ียวกับการฆ่าสัตว์ ซึ่งดูประหน่ึงว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคมไทยจะย้อนแย้งกับการรักษาศีลในเชิงอุดมคติของพระพุทธศาสนา เห็นได้จากผลการวิจัยของ
พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่ ที่ได้ศึกษา ทัศนะเร่ืองศีล ในข้อการฆ่าสัตว์ ที่พบมุมมองพฤติกรรมของ

                                                                    
21สํ.ส. 15/119/137. 
22เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, สังคมทุรชน : ยุทธศาสตร์แห่งความล่มสลายของสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ซัค

เซสมีเดีย, 2529), หน้า 26. 
23พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2537), หน้า 13.  
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คนส่วนใหญ่มองว่า “การดําเนินชีวิต โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ชนิดใดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่า
ประชากรส่วนใหญ่เห็นว่าการฆ่าสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมชาติ”24   
 จากปัจจัยและมุมมองพฤติกรรมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ข้างต้น ประจักษ์ชัดว่า มนุษย์ในสังคม
ส่วนใหญ่ต่างทราบถึงคุณและโทษของการฆ่าสัตว์ แต่ก็ยังมีพฤติกรรมการล่วงละเมิดอยู่เป็นประจํา 
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงควรมีท่าทีต่อชีวิตสัตว์อ่ืนให้ถูกต้อง ที่ไม่ใช่มองแค่กรอบของการล่วงละเมิดศีลข้อ
ปาณาติบาตในระดับปัจเจกบุคคลเพียงฝ่ายเดียว ควรจะเคารพและให้เกียรติสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย่างเท่า
เทียมกัน เพราะถ้าไม่เคารพและละเมิดกฎของศีลธรรมข้อน้ี แน่นอนเลยว่า สังคมก็จะต้องเต็มไปด้วย
การฆ่าฟันกันเหมือนผักปลา โดยไม่ใส่ใจและยึดมั่นในหลักเมตตา กรุณา ดังที่ พระไพศาล วิสาโล 
ตระหนักถึงการปกป้องชีวิตสัตว์อ่ืน ว่า “ศีล คือความประพฤติด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน มีนํ้าใจและ
ไม่ละเมิดผู้อ่ืน ตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคม และกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม”25 สอด
รับกับ พระติช นัท ฮันห์ ได้นําเสนอถึงท่าทีของศีลข้อที่ 1 ว่า “ด้วยความตระหนักรู้ถึงความทุกข์
ทรมานอันเกิดจากการทําลายชีวิต ฉันขอต้ังสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะความกรุณา และเรียนรู้วิธีที่จะ
ปกป้องชีวิตของผู้คน สรรพสัตว์ พืช และแร่ธาตุ ฉันต้ังจิตมั่นที่จะไม่ทําลายชีวิต ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนทําลาย
ชีวิต และจะไม่มองข้ามการทําลายชีวิตโลกน้ี ในมโนสํานึกและวิถีชีวิตของฉัน”26 
 ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้พ้ืนฐานของการเคารพสิทธ์ิของผู้อ่ืนและชีวิตสัตว์อ่ืน 
ย่อมจะช่วยให้ตนเองเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านกาย วาจาให้บริสุทธ์ิ ซึ่งจะเอื้อต่อการ
เก้ือหนุนในการพัฒนากุศลธรรมด้านสมาธิ และพัฒนาปัญญาต่อไป และในแง่มิติสังคม ศีลข้อน้ียังเป็น
ประโยชน์ที่ช่วยเป็นข้อตกลงและเป็นเกราะกําบัง ป้องกันความเดือดร้อนต่อสมาชิกในสังคมส่วนรวม
หรือสัตว์อ่ืนอีกด้วย 
 (2) ศีลข้ออทินนาทาน หรือศีลข้อที่ 2 ที่ช้ีให้เห็นว่า “การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของไม่ได้ให้”27 คือ ไม่เอาของที่เขามิได้ให้ หรือไม่ลักขโมย ถือเอาสาระว่า ความประพฤติหรือการ
ดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านทรัพย์ และกรรมสิทธ์ิ28 ตามหลักการพัฒนา

                                                                    

 24พระมหาพิชิตชัย  ยมพาลไพ่ , “การศึกษาทัศนะเร่ืองศีล 5 ของชาวพุทธไทยปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะ
กรณีการฆ่าสัตว์ ”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), บทคัดย่อ. 
 25พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิสัดศรีสฤษด์ิวงศ์, 2546), หน้า 437. 
 26ติชนัท ฮันห์ เขียน, ศานติในเรือนใจ, แปลโดย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543), หน้า 88. 
 27ที.ปา. 11/286/225. 

28พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 769. 
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คุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ มีนัยที่มุ่งเน้นถึง การเคารพในทรัพย์สินของผู้อ่ืน โดยไม่ผ่าน
กระบวนการในการยอมรับจากเจ้าของ ถือเอามาเป็นกรรมสิทธ์ิของตน  
 การบัญญัติศีลข้อน้ี จึงเป็นการยับย้ังสกัดความวุ่นวาย หรือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้
บริสุทธ์ิจากการเข้าไปโจรกรรมของผู้ที่ล่วงละเมิด โดยการนําเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยเจตนาเพ่ือยึด
ทรัพย์สินน้ันมาเป็นของตน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินน้ันไม่ได้อนุญาตหรือยินยอม ซึ่งหากสมาชิกในสังคม
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อศีลดังกล่าว ก็จะทําให้สังคมหรือชุมชนน้ัน เต็มไปด้วยการลักทรัพย์ในเคหสถาน 
การลักทรัพย์ในร้านค้า การยักยอก การชิงทรัพย์ ปล้น หรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เบียดบัง การทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับสินบนของผู้มีอํานาจ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีการรักษาศีลข้อ 2 จึง
เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน ด่ังที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ได้เห็นความสําคัญของ
ศีลข้อน้ี ว่า “เมื่อไม่ลัก ไม่เบียดเบียนบังเอาของเขามา ก็ทําให้ทรัพย์สินเขาปลอดภัย เมื่อทรัพย์สิน
ปลอดภัย เจ้าของทรัพย์สินก็หมดห่วงหมดกังวล มีความสบายใจ ไม่ต้องหวาดระแวงภัย ไม่ต้อง
ป้องกันอะไรมาก ชีวิตก็เป็นสุขทุกเมื่อ เพราะวางใจว่าทรัพย์สินของตนปลอดภัย”29 ด้วยเหตุน้ี การที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์รักษาศีลข้อน้ี ก็เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันให้สมาชิกในสังคมเคารพใน
กรรมสิทธ์ิทรัพย์ของคนอ่ืน และป้องกันมิให้เข้าไปเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยไม่ถูกต้อง 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ การที่มนุษย์ซึ่งมีความโลภเป็นมูลฐาน เป็น
ปัจจัยหลักที่มีส่วนสําคัญในการทําให้ขาดการตระหนักรู้ และพยายามล่วงละเมิดศีลดังกล่าวเมื่อสบ
ช่องหรือได้โอกาส ดังที่พระพุทธเจ้าพยายามยํ้าเตือนให้เราได้ตระหนักว่า “ความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วยังเป็นตัวจักรสําคัญที่ทําให้เรา ไม่รู้จักเหตุและผล 
เพราะเมื่อใดจิตถูกครอบงําด้วยสิ่งดังกล่าว ความมืดบอดของปัญญาก็จะตาม”30 อกุศลมูลดังกล่าว
เป็นเหตุให้มนุษย์ยังคงล่วงละเมิดและประพฤติผิดศีลอยู่ร่ําไป เห็นได้จากผลการวิจัย ของ พระมหา
อิสระ  สิงห์เปี้ย ได้ศึกษา ปัญหาอทินนาทานตามพุทธจริยศาสตร์ พบว่า “การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อหลักศีลธรรม หรือจริยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานตลอดชีวิตเป็นเรื่องยากมาก เพราะเมื่อเผชิญสถานการณ์
บางอย่างที่เป็นเหตุจูงใจให้กระทําอทินนาทานแม้ว่าบางคร้ังรู้ว่าผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายก็ตามแต่
ก็ยังตัดสินใจเลือกทําผิดเพราะไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้”31 ฉะน้ัน ปรากฏการณ์สังคมท่ีเห็นเช่น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมในเมือง สะท้อนให้เห็นว่า ทรัพย์สินที่สร้างขึ้นได้จากการประกอบ
หาเล้ียงชีพ มักจะเห็นว่า คนในสังคมต้องป้องกันทรัพย์สินอย่างเต็มที่ เช่น มีทั้งรั้วบ้าน ลูกกรงเหล็ก 

                                                                    

 29พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), ศีล 5 รักษาโลก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พับลิชชิ่ง จํากัด, 2558),หน้า 92. 
 30ขุ.อิติ. 25/88/305, ขุ.จู. 30/128/263-264, ขุ.ม.29/156/434-435. 

31พระมหาอิสระ สันเปี๊ย, “การวิเคราะห์ปัญหาอทินนาทานตามพุทธจริยศาสตร์เถรวาทในบริบท
สังคมไทย”, วิทยานิพนธ์อักษรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), บทคัดย่อ. 
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ทั้งกุญแจ กล้องวงจรปิดเพ่ือจับขโมย มียามประจําเฝ้าหมู่บ้าน แต่ถึงกระน้ันก็ยังมีเหตุให้ทรัพย์สินถูก
โจรกรรมอยู่เป็นประจํา 
 ด้วยเหตุน้ีตามหลักพระพุทธศาสนาจึงได้วางหลักสัมมาอาชีพเพ่ือไว้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพอันถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือป้องกันการยับย้ังไม่ให้ประกอบมิจฉาชีพหรืออาชีพที่ผิด 
อันส่วนหน่ึงของการทําโจรกรรมหรือการล่วงละเมิดศีลข้ออทินนาทานน่ันเอง เหตุผลเพราะการเลี้ยง
ชีพที่ชอบสามารถช่วยขจัดความโลภที่เกิดขึ้นจากสภาพความยากจนเพ่ือการดํารงชีพได้ ด่ังที่ แก้ว ชิด
ตะขบ สรุปในประเด็นน้ีอย่างน่าสนใจว่า “ผู้ที่มีศีลจะพึงปฏิบัติในการประกอบอาชีพอย่างมีศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ โดยไม่ลักขโมยปล้นจี้เขากิน คุณธรรมข้อน้ีเป็นเหตุให้คนเราละเว้นมิจฉาชีพ โดย
มาคํานึงถึงคุณภาพของความเป็นคนของตน สามารถขจัดความบีบคั้นทางใจอันเกิดจากความยากจน
ลงได้”32 สอดคล้องเป็นแนวเดียวกันกับ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ก็สรุปในทิศทางที่สอดรับ
กันว่า “สําหรับผู้มีสัมมาชีพรักในสัมมาชีพแล้วย่อมมีจิตใจมั่น มองเห็นโทษของมิจฉาชีพ โทษของการ
ทําอทินนาทาน แล้วรังเกียจที่จะกระทําอทินนาทานย่ิงรู้ว่าอทินนาทานมีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม
ด้วยแล้วย่ิงไม่แตะต้องทําตัวห่างจากอทินนาทานด้วยประการทั้งปวง”33 ฉะน้ัน สังคมท่ียึดสัมมาชีพใน
การประกอบอาชีพ ละอทินนาทาน จึงเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสามารถไว้วางใจกันได้ ไม่มีการปล้น
ชิงหรือแย่งชิงกัน 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การกําหนดรักษาศีลข้อที่ 2 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแง่ที่ว่า
ตนเองเป็นผู้ที่เว้นห่างจากบาปอกุศล ทําให้เกิดความเรียบร้อยทั้งทางกายและวาจา และในระดับ
สังคมทําให้สมาชิกในสังคมเคารพในกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยไม่เข้าไปล่วงละเมิด ช่วยป้องกัน
มิให้ผู้ไปถือเอาทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง และยังทําให้สมาชิกในสังคมดํารงชีพด้วยสัมมาชีพคืออาชีพที่
สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 
 (3) ศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร หรือศีลข้อที่ 3 ที่ช้ีให้เห็นว่า “การงดเว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม”34 คือ ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย หรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน
ทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองตน35 โดยแยกได้ 2 

                                                                    

 32แก้ว ชิดตะขบ, คู่มือพุทธศาสนิกชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2555), หน้า 174. 
 33พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), ศีล 5 รักษาโลก, อ้างแล้ว,หน้า 134. 
 34ที.ปา. 11/286/225. 

35พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 769. 
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ลักษณะ คือ (1) ห้ามประพฤติผิดเป็นชู้ทางประเวณี และ (2) ห้ามประพฤติผิดล่วงละเมิดในคนที่เขา
รักและหวงแหน36  
 พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า  “. . .พิจารณาว่า ถ้าใครจะประพฤติผิดในภรรยาของเราก็จะไม่
เป็นข้อที่ช่ืนชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในภรรยาของคนอ่ืน ก็จะไม่เป็นข้อที่ช่ืนชอบที่
พอใจแก่คนอ่ืน . . .”37 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ละเมิดทางเพศกับคนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง 
โดยการเคารพในสิทธิคู่ครองคนอ่ืนน่ันเองและตัวของเรานั้นจําเป็นต้องเคารพต่อพันธะสัญญาที่เราได้
ให้ไว้ต่อคู่ครองของตนเองด้วย 
 ประเด็นที่ต้องใส่ใจก็คือ การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารจะช่วยเกิดการพัฒนาคุณภาพได้
อย่างไร คําตอบที่สําคัญก็คือ การบัญญัติศีลข้อน้ีช่วยให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์
ต่อกัน ใส่ใจรับผิดชอบครอบครัว ไม่ส่ําส่อนหรือหมกมุ่นทางเพศ รวมความก็คือ จัดเป็นมาตรการที่
ช่วยป้องกันปัญหาทางเพศและทําให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นสุข ด่ังที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาศีลข้อน้ีว่า “เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่
แตกร้าวกัน รักษาสายโลหิตวงศ์ตระกูลของตน ไม่ส่ําส่อนเย่ียงสัตว์เดรัจฉาน หรือเป็นผู้มักมากในกาม”38  
 สถาบันครอบครัวมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังทําหน้าที่สนองความ
ต้องการของมนุษย์ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ แต่อย่างไรก็ดี สภาพปัญหาครอบครัวในปัจจุบัน
จะพบปัญหาอัตราการหย่าร้างของคู่สมรส หรือสามีภรรยาเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีสาเหตุหลัก
จากการไม่ยึดมั่นในศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ขาดความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกัน เป็นเหตุให้การ
ครองชีวิตคู่สมรสเกิดมีปากเสียง ทะเลาะวิวาทกันมากขึ้น ทําให้เกิดความล้มเหลวในการครองชีวิตคู่
ดังที่ อุมาพร ตรังสมบัติ ได้กล่าวไว้ว่า “ความขัดแย้งจากการขาดความซื่อสัตย์ เป็นสาเหตุสําคัญใน
ความล้มเหลวของชีวิตสมรส เพราะสิ่งที่ตามมาภายหลังจากการนอกใจ คือ การขาดความนับถือ 
ความเช่ือใจระหว่างกันและบานปลายไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด”39 
 สาเหตุปัญหาข้างต้น ทําให้เราเห็นว่า ปัญหาการนอกใจโดยละเลยหรือเพิกเฉยต่อศีลข้อ
กาเมสุมิจฉาจาร เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การหย่าร้างหรือการยุติความสัมพันธ์ด้านชีวิตคู่ ซึ่งการผิด
ศีลข้อน้ีทําให้มนุษย์ยึดติดในกาม และเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเลียนแบบทางสังคม (Imitation 

                                                                    

 36ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา 201 พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2538), 
หน้า 237. 

37สํ.ม. 19/1003/503. 
 38สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีล เบญจธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 19, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หน้า 24. 
 39อุมาพร ตรังคสมบัติ, จิตวิทยาชีวิตคู่และการบําบัดคู่สมรส, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ครอบครัว, 2545), หน้า 56. 
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Process) ทําให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจวัตถุนิยมเชิงบริโภคอีกด้วย เห็นได้จากข้อสรุป ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงปัจจัยและพฤติกรรมการเสพกามท่ีก่อให้เกิดปัญหาว่า “การประพฤติผิดศีลข้อกา
เมสุมิจฉาจาราน้ัน ทําให้มนุษย์ยึดติดในกาม นอกจากเป็นเหตุให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่ของตน
ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างแล้ว ยังทําให้เกิดความยับย้ังช่ังใจทําการข่มขืนกระทําชําเราทําร้ายผู้อ่ืน ซ้ํา
การเสพกามยังเป็นผลให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมอีกด้วย”40 นัยดังกล่าวสอดรับกับ พระธรรมวราจารย์ 
(แบน กิตฺติสาโร) ได้กล่าวไว้ว่า “กามเหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทง 
เหมือนหอกที่พุ่งปักอกเจ็บปานใดก็ตาม แต่กามทั้งหลายเป็นทุกข์ย่ิงกว่าน้ัน”41 ด้วยเหตุน้ีการที่บุคคล
ล่วงละเมิดในศีลข้อ 3 มีตัวแปรที่สําคัญจากความลุ่มหลงใน “กามราคะ” หรือมีความกําหนัดเกิดขึ้น
จนเป็นเห็นให้ประพฤติล่วง จนทําให้สถาบันครอบครัวเกิดความสั่นคลอน ขาดความอบอุ่น และ
แตกแยกในที่สุด 
 เพราะฉะน้ัน การที่สามีจะซื่อสัตย์ต่อกันได้ พระพุทธศาสนาจึงได้วางหลักสทารสันโดษเพ่ือ
เป็นหลักประกันความมั่นคง ของสถาบันครอบครัวและฝ่ายภรรยาจะซื่อสัตย์ต่อสามีของตนได้จะต้อง
มีหลัก ปติวัตร คือความจงรักในสามีของตน ตัวอย่างที่สามารถยืนยันความจริงในข้อน้ีได้ ก็คือ นกุล
บิดาและนกุลมารดา ที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลขอให้ทั้งคู่ได้พบกันในทุกชาติ ด้วยคํากล่าว
ที่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนํานกุลมารดาคหปตานี ซึ่งยังเป็นสาว มาเพ่ือข้า
พระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจ นกุลมารดาคหปตานีเลยแม้ด้วยใจ ที่
ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกาย ข้าพระองค์ทั้ งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบัน และใน
สัมปรายภพ”42  
 จากแนวคิดการรักษาศีลในข้อที่ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจาร น้ี สะท้อนให้เห็นว่า การงดเว้น
จากการประพฤติในกามและการมีหลักสทารสันโดษช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นผลให้
เกิดการเคารพและการตระหนักรู้ในคู่ครองของตน ไม่ต้องเข้าไปแย่งชิง ฉกฉวย ซึ่งคู่รักของคนอ่ืน อัน
เป็นหลักประกันสถาบันครอบครัวเกิดความอุบอุ่นและมั่นคง ป้องกันความแตกร้าวในครอบครัว 
 (4) ศีลข้อมุสาวาท หรือศีล ข้อ ที่ 4 ที่เป็นการบ่งช้ีให้เห็นว่า“การงดเว้นจากการพูด 
เท็จ”43 คือ ไม่พูดเท็จ ความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจา

                                                                    

 40ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล 5 สําหรับผู้นํา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้า 39. 
 41พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร), ธรรมาวลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ กิตติวรรณ, 2551), 
หน้า 569. 
 42องฺ.ฉกฺก. 22/16/476. 
 43ที.ปา. 11/286/225. 
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เท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชน์ หรือแกล้งทําลาย44 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญ
กิริยาวัตถุ มีนัยที่มุ่งเน้นถึง ไม่ใส่ร้าย หรือการไม่พูดหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นการทําลายสิทธิ
เสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงของผู้อ่ืน 
 ศีลข้อน้ีกําหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหวังที่จะไม่ให้เกิดการหลอกลวง หรือการพูดในแง่มุมต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการเสียหายต่อการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ฉะน้ัน มนุษย์จึงควรมีการพูดหรือการใช้ถ้อยคําที่เป็นจริงในการสื่อสาร งด
เว้นจากถ้อยคําที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดกับแก่ผู้รับสาร ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “มนุษย์
ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพ และกล่าวถ้อยคําที่หลบหลู่”45 
 อย่างไรก็ดี การพูดจัดได้ว่ามีส่วนสําคัญในการสื่อสาร เพราะไม่ต้องมาทะเลาะหรือมา
ฟ้องร้องในเร่ืองราวอะไรที่บาดหมางที่เน่ืองมาจากการพูดน้ัน แต่ปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะ
ชอบพูดโกหก เห็นได้จากผลการวิจัยของ พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม ซึ่งได้ศึกษา แนวคิดเรื่องมุสาวาทใน
พุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า คนส่วนมากมักเข้าใจว่า การพูดความจริงจะทําให้สูญเสียประโยชน์ แต่
การพูดเท็จจะช่วยให้รักษาผลประโยชน์ไว้ได้ คนส่วนใหญ่จึงมักเลือกที่จะพูดเท็จมากกว่าความจริง 
และแพร่หลายในทุกสาขาอาชีพ46 
 ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงพยายามให้หลีกเลี่ยงถ้อยคําที่ขัดแย้งกันอันไปนําไปสู่การ
ทะเลาะวิวาทกัน ด่ากันและเสียดสีกัน จนนําไปสู่การวางหลักเกณฑ์ในการพูด ดังต่อไปน้ี 
 1)  ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าวคําน้ัน 
 2)  ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาน้ันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็น
ที่ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าวคําน้ัน 
 3)  ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจาน้ันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืน ในข้อน้ัน ตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจาน้ัน  
 4)  ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ันเป็นที่รัก เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 
 5)  ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาน้ันเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ
ของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 

                                                                    
44พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 769-

770. 
45องฺ.ปญฺจก. 22/152-153/250-251. 
46พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม, “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2541, 157 หน้า. 
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 6) ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของ
คนอ่ืน ในข้อน้ัน ตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจาน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่
สัตว์ทั้งหลาย47 
 ดังน้ัน หลักการที่เก่ียวกับการพูดของพระพุทธเจ้าน้ัน ต้องประกอบไปด้วยคําที่เหมาะกับ
กาล เป็นความจริง อ่อนหวาน ประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นวาจาที่มีจิตประกอบด้วยเมตตา ด้วย
เหตุน้ีบุคคลเมื่อจะพูด ก็ควรจะพูดด้วยคําพูดที่ได้รับการไตร่ตรอง พิจารณาดีแล้วด้วยความเห็น
ถูกต้อง เมื่อพูดแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้ฟัง 
 ศีลข้อน้ีจึงเป็นการจัดระเบียบของการพูดกัน ซึ่งการพูดเป็นกิจกรรมที่สําคัญย่ิงของมนุษย์ 
เพราะเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอด สืบต่อเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่กัน ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงควรมีแนว
ทางการพูดที่ถูกต้องและต้องทําให้เป็นระบบแบบเช่ือมโยงกันต่อไปน้ี 
 1.  ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต้องพูดจาต่อกันอย่างถูกต้อง โดยพ่อแม่จะต้องเป็น
ต้นแบบที่ดีด้านน้ีให้แก่ลูก และในขณะเดียวกันก็แนะนํา สั่งสอน อบรมการพูดที่ถูกต้องให้แก่ลูก และ
ป้องกันการพูดที่เสียหายให้แก่ลูก 
 2.  กลุ่มเพ่ือนต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันด้วยการช่วยกันแนะนํา ตักเตือนให้เพ่ือนอย่าง
ถูกต้องสร้างสรรค์ 
 3.  สถาบันการศึกษาต้องเป็นองค์กรต้นแบบของการพูดที่ต้อง ชัดเจน ตามกรอบของ
ศีลธรรม 
 4.  สื่อทางสังคม เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบของคนในสังคม 
โดยเฉพาะเยาวชนมากท่ีสุด และปัญหาที่เกิดจากสื่อน้ันมีค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อทาง
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้สื่อคือเยาวชนเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้มีการเลียนแบบคําพูดที่ผิด ๆ 
ปัญหาที่มีการกล่าววิพากษ์วิจารณ์กัน ได้แก่ ปัญหาการพูดภาษาไทยไม่ชัด หรือการพูดคําหยาบคาย 
ก้าวร้าวที่เลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น ดังน้ัน สื่อมวลชนทุกแขนงต้องเป็นต้นแบบของการ
สื่อสารที่ถูกต้องและหน่วยที่กํากับดูแลเรื่องน้ีต้องเข้มงวด กวดขันเรื่องน้ีอย่างจริงจัง เพ่ือให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ตามกรอบวจีสุจริต48 
 5. ศีลข้อสุราเมรัยฯ หรือศีลข้อที่ 5 ที่ทรงช้ีให้เห็นว่าสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี 
(เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา สุรา และเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท) คือ ไม่เสพ

                                                                    

 47ม.ม.13/87/88. 
 48ธีรโชติ เกิดแก้ว, พุทธปรัชญา : มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553), หน้า 392. 



163 

ของมึนเมา ความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเน่ืองจาก
การใช้สิ่งเสพติดที่ทําให้เสียสติสัมปชัญญะ49    
 พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า สุราและเมรัย เป็นต้นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออ่ืน ๆ ความว่า  

. . . เมื่อบุคคลด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท แล้วฆ่าหญิง 
หรือชายตาย ลักทรัพย์เขามาจากบ้าน หรือจากป่า ละเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรีของ
ผู้อ่ืน ทําลายประโยชน์ของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีด้วยมุสาวาท พระราชาจับเขามา
ประหารจองจํา เนรเทศ กระทําตามปัจจัย เพราะเหตุแห่งการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท50   

 
 นอกจากเป็นที่ต้ังแห่งความประมาทแล้วสุราเมรัย ยังเป็นสิ่งเสพติดให้โทษทําให้เสีย
สติสัมปชัญญะ เป็นสิ่งที่ควรงดเว้น ใน สัมพพลหสุสูตร51 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย การด่ืม
นํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก 
ในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบาก แห่งการด่ืมสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็น
บ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์”   
 พระอรรถกถาจารย์ ได้แสดงถึงโทษ 6 ประการของสุราและเมรัย52 คือ (1) ความเสื่อม
ทรัพย์อันผู้ด่ืมพึงเห็นเอง (2) ก่อการทะเลาะวิวาท (3) เป็นบ่อเกิดโรค (4) เป็นเหตุเสียช่ือเสียง (5) 
เป็นเหตุไม่รู้จักอาย (6) เป็นเหตุทอนกําลังปัญญา 

ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศีล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเป้าหมาย
หลัก เพ่ือเป็นบาทฐานของการก่อให้เกิดปัญญา และนําไปสู่ความหลุดพ้น ส่วนเป้าหมายรองเป็นขั้น
ของศีลโดยเฉพาะ คือ การขัดเกลาตนเอง ให้คนแต่ละคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความสุข
ตามอัตภาพของตน ๆ ความหมายตรงน้ี คือ ศีล 5 ช่วยฝึกให้มีความประพฤติ และความเป็นอยู่อย่าง
เป็นระเบียบแบบแผน หรือการบังคับบัญชาตนเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผน ตลอดทั้งการใช้ระเบียบ
แบบแผนต่าง ๆ เป็นเคร่ืองจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของแต่ละคน นอกจากน้ีศีล 5 ยัง
เป็นไปเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสังคมให้มีความสุข เพราะสังคมเป็นที่อยู่ของคนหมู่ใหญ่ เมื่อคนหมู่ใหญ่มี
ศีล เป็นหลักสําหรับดําเนินชีวิตแล้ว ก็จะเป็นสังคมท่ีมีความสุขความเจริญตลอดไป  

1) ศีลเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความดีงามของชีวิต ที่ว่าศีลเป็นเคร่ืองควบคุมกายวาจาให้
เรียบร้อย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิต คือ เว้นจากการทุจริตทางกาย ได้แก่

                                                                    
49พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 771. 
50องฺ.ฉกฺก. 22/178/211-214. 
51องฺ.อฏฺฐก.อ. 3/4/130/495. 
52ที.ปา. 11/248/202-203. 
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ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร และเว้นจากวจีทุจริต  ได้แก่มุสาวาท ซึ่งรวมเรียกว่า 
กรรมกิเลส 4 กายวาจาก็จะดําเนินไปสู่หลักการแห่งความประพฤติดีปฏิบัติชอบ 3 ประการ คือ (1) 
กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย (2) วจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจา (3) มโนสุจริต ความ
ประพฤติดีทางจิตใจ ศีลยังเป็นเครื่องป้องกันคนผู้มีศีลไม่ให้มีจิตคิดและทําบาปในฐานะ 4 ประการ 
คือ (1) เกิดความลําเอียงเพราะชอบ หรือฉันทาคติ (2) เกิดความลําเอียงเพราะไม่ชอบ หรือโทสาคติ 
(3) เกิดความลําเอียงเพราะเขลา หรือโมหาคติ (4) เกิดความลําเอียงเพราะกลัว หรือภยาคติ  เมื่อคนผู้          
ไม่ถูกฐานะทั้ง 4 เข้าครอบงํา ก็จะมีชีวิตที่ไม่ดําเนินไปสู่ทางแห่งความเสื่อม 6 ประการ ได้แก่ (1) ด่ืม
สุรา และของมึนเมา (2) เที่ยวกลางคืน (3) เที่ยวดูการละเล่น (4) เล่นการพนัน (5) คบคนช่ัวเป็นมิตร  
(6) เกียจคร้านทําการงาน  

2) ศีลที่เป็นไปเพ่ือความดีงามระหว่างมนุษย์กับสังคม พฤติกรรมภายนอกเป็นอย่างไร          
ก็เน่ืองมาจากคุณธรรมภายในอีกเช่นกัน ธรรมที่เกิดจากความมีศีลซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก จึงเป็น
สิ่งแสดงความดีงามหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในแต่ละข้อแห่ง
หลักการของศีลน้ีล้วนเป็นไปเพ่ือความดีงามระหว่างมนุษย์กับสังคม เมื่อมนุษย์ช่วยเหลือกันตาม
หลักการอย่างน้ี ก็จะทําให้สังคมเกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จนเป็นสังคมท่ีมีเอกภาพ และมี
ความสุขสงบตลอดไป53 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรักษาศีล จึงเป็นหลักประกันสังคมให้มนุษย์
มีชีวิตเพ่ือให้ความเคารพและให้เกียรติกันและกัน ไม่ถือเอาหรือละเมิดในทรัพย์สินของผู้อ่ืนอันมิใช่
กรรมสิทธ์ิของตน ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความรักเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์ต่อกัน พัฒนาชีวิตในด้านการ
พูดจาโดยการถ่ายทอดข้อมูลหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา และมีการพัฒนาชีวิต
ในด้านการเลือกสรรด่ืมกินสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่มัวเมาในสิ่งที่ทําให้เกิดการบ่ันทอนทาง
สติปัญญา ฉะน้ัน การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแง่ที่ทําให้ช่วยขจัดปัญหาทางสังคม 
คือ อาชญากรรมด้านชีวิต ทรัพย์สิน เพศสัมพันธ์ การโกหกหรือหลอกลวง และการทําลายชีวิตตัวเอง
และผู้อ่ืนได้ด้วยการไม่เสพสิ่งมึนเมา 
  

                                                                    

 53โสวิทย์ บํารุงภักด์ิ, “ศึกษาวิเคราะห์ศีล 5 ในพระไตรปิฎก”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หน้า 56. 
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4.3.2 การประพฤติอ่อนน้อม  
นักสังคมวิทยา (Social Theorists) มองว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Animals) ที่เป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม และเป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตจากการคบหาสมาคมซึ่งกันและกันของบุคคลใน
สังคม54 ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จึงจําเป็นต้องรวมกันเป็นกลุ่มกันที่เรียกว่า สังคมมนุษย์ และการที่มนุษย์ต้อง
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มน้ันจึงต้องพ่ึงพาอาศัยกันอยู่เป็นสังคม ซึ่งการที่มนุษย์จะสามารถดํารงชีวิตอยู่รอด
ในสังคมได้น้ัน จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในฐานะต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ในการสร้างความสัมพันธ์ (Connection) เพ่ือการติดต่อและการปฏิบัติต่อกัน 

การที่จะปฏิบัติต่อกันหรือต่อบุคคลอ่ืน จําเป็นต้องอาศัยความเคารพหรือความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สําคัญประการหน่ึงในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้มองเห็นคุณความดีและ
ความสําคัญของบุคคลแล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งน้ัน โดยถูกต้องและเหมาะสมด้วยความจริงใจ ช่วย
ให้สังคมมนุษย์มีความเคารพและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจําเป็นที่บุคคลในสังคมจะได้นํา
หลักธรรมข้อน้ีไปประยุกต์ใช้ในสังคมและชีวิตประจํา ความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้มิได้เป็น
หลักธรรมที่ถือว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหน่ึงใน
ชีวิตของคนทุกคนดังพระพุทธพจน์ที่ว่า ความเคารพความถ่อมตนน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด55 

ความเคารพ หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน โดยแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ที่สูงกว่า
ตน โดยวัยวุฒิ คือ อายุ เพราะบุคคลเหล่าน้ันมีอายุสูงกว่าตน คืออายุรุ่นคราวเดียวกับพ่อ แม่ ปู่ ย่า 
ตา ยาย หรือ พ่ี เราควรให้ความเคารพบุคคลเหล่าน้ัน โดยวัยวุฒิเหมือนกับที่เราแสดงความเคารพต่อ
พ่ีน้องที่สูงวัยกว่าตัวเรา นอกจากน้ัน ยังหมายถึง ความเคารพต่อบุคคลผู้สูงกว่าตน โดยคุณวุฒิ คือ สูง
กว่าด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ดังน้ัน ความเป็นผู้เคารพบุคคลอ่ืนที่สูงกว่าตนโดยอายุ หรือคุณธรรม 
จึงเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างแท้จริง56 

สําหรับการประพฤติอ่อนน้อม เป็นข้อปฏิบัติที่เปรียบประดุจดังมหาสมุทรเป็นที่ไหลมา
รวมกันของน้ําจากทั่วทุกสารทิศเพราะมีระดับตํ่ากว่าฉันใด ผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดคุณธรรมความดี 
จากผู้รู้ทั้งหลายก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือที่กล่าวสั้น ๆ ว่า “ทิ้งพยศ ลดมานะ ทิฏฐิ” ไม่มี
ความมานะถือตัว ไม่อวดดีถือดี สามารถน้อมตัวลงเพ่ือถ่ายทอดคุณความดีของผู้อ่ืนเข้ามาสู่ตนได้ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการประพฤติอ่อนน้อมในหัวข้อน้ี จะช่วยให้ผูกสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้น 

                                                                    

 54Theoresten Sellin, Culture Conflict and Crime, (New York : Social Science Research 
Council, 1938), p. 32. 
 55ขุ.ขุ. 25/9/8. 
 56พระคันธสาราภิวงศ์, มงคลชีวิต 38 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2558), 
หน้า 89. 
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สนิทสนมย่ิงขึ้น เป็นการปรับความดีที่มีอยู่ให้มีคุณค่า เพราะมนุษย์เราถ้าแสดงความประพฤติอ่อน
น้อมต่อกันได้ก็จะสามารถสร้างมิตรภาพ ที่ย่ิงใหญ่ในหมู่มนุษย์และสังคมโลกได้ 

กล่าวโดยสรุป การประพฤติอ่อนน้อมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการประพฤติอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ คือ การให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ 3 ประเภท คือ (1) ผู้มีวัยวุฒิ 
ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องและผู้สูงอายุ (2) ผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ 
และ (3) ผู้มีชาติวุฒิ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ และเช้ือพระวงศ์ 

4.3.3 การช่วยเหลือขวนขวาย 
 การช่วยเหลือขวนขวายเป็นการทําแต่ในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
ไม่ชักนําพวกพ้องไปในทางเสื่อมหรือร่วมมือกันอย่างผิด ๆ เช่น คิดเอาเปรียบคนกลุ่มอ่ืน ประเทศอ่ืน
ใช้กําลังที่เหนือกว่า กดขี่ข่มเหงเขาอย่างไม่เป็นธรรม หากหลีกเลี่ยงการประพฤติเช่นน้ีได้ ย่อมมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงให้มวลมนุษย์ทั้งโลกได้อีกทางหน่ึงตามกําลังสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ กําลังทรัพย์และเวลา อย่าน่ิงดูดาย อย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ความเป็นผู้มีนํ้าใจ 
ไม่น่ิงดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้ อ่ืนให้สําเร็จ รู้จักช่วยกระทํากิจอันเป็น
ประโยชน์บุคคลอ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้งนํ้าใจ
ช่วยใครไม่เป็น คือไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ขณะที่ผู้อ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน การ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนบ้านไปจนกระทั่งถึงสังคม เช่น การที่ได้มาร่วมกิจกรรมกัน ซึ่ง
ต่างก็ได้ถือเอาอาหารคาวหวานหรือผลไม้มาถวายแก่พระสงฆ์แล้วบางส่วนก็นําไปแจกกัน ก็เรียกได้ว่า 
ได้ทําหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว การทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย สังคมที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดถึงประเทศชาติ สิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระทํา การ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้ง กาย วาจาใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส 
 การประพฤติตนของแต่ละบุคคลก็ควรให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และครอบครัวบ้างตาม
สมควรแก่ฐานะของตน คฤหัสถ์สามารถแยกประโยชน์ออกได้เป็น 3 อย่าง ในการปฏิบัติ คือ 
 1. อัตตัตถะ จุดหมายเพ่ือตน หรือประโยชน์ตน คือประโยชน์ 3 ข้างตน ซึ่งทําให้เกิดขึ้นแก่
ตนหรือพัฒนาชีวิตของตนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนพึงปรารถนาแต่สิ่งที่ปรารถนานั้นจะต้องเป็นไป
ตามทํานองคลองธรรม หรือจารีตประเพณีนิยมซึ่งเคยประพฤติปฏิบัติกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. ปรัตถะ จุดหมายเพ่ือผู้อ่ืน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน ซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือเพ่ือนมนุษย์ให้
บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต ด้วยการชักนําสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเข้าถึงการ
ช่วยตนเองและบุคคลอ่ืนได้ตามลําดับ และให้รู้จักเหตุและผลสิ่งที่ควรมิควรเป็นต้น 
 3. อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์สุขและความดีงาม
ร่วมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งสภาวะและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่พวกเราใน
ฐานะบุคคลและชุมชนพึงช่วยกันสร้างสรรค์บํารุงรักษา เพ่ือเก้ือหนุนให้ทั้งตนและผู้อ่ืนก้าวไปสู่
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จุดหมายที่แท้จริงเดียวกัน คือ ประโยชน์สุขของครอบครัวและสังคมคฤหัสถ์หรือในฐานะอุบาสกและ
อุบาสิกาทั่วไป57 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของหมวดศีล โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (1) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีศีล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านกาย วาจาให้มีความสงบ 
เรียบร้อย การปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งหากสามารถที่
จะฝึกปฏิบัติรักษาศีลในระดับของตนแล้ว ก็ย่อมมีผลในทางบวกได้ เช่น พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ มี
ความมั่นขยันในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และเมื่อได้ตรวจสอบตนเองแล้วไม่พบข้อบกพร่องก็ย่อม
ที่จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจอยู่เนืองนิตย์ (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีความอ่อนน้อม 
ความประพฤติเป็นผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ทั้งต่อผู้น้อยด้วยกัน และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มี
คุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิดความเช่ือ 
และวิธีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอ่ืน เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวตน ก็ถือว่าเป็น
บุญ บุญประเภทน้ีส่งเสริมผู้กระทําให้เป็นผู้มีเกียรติ และ (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีการ
ช่วยเหลือขวนขวาย ด้วยการเข้าช่วยเหลือสละแรงกายเพ่ืองานส่วนรวม เพ่ือนบ้านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ในวงกว้างหมายถึงการบําเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง บุญประเภทน้ีส่งเสริมผู้กระทํา
ให้เป็นผู้มีมิตร และมีบริวารมาก 
 

4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนา 
 คําว่า หมวดภาวนา ในบริบทน้ี หมายถึง วิธีการเจริญภาวนา การฟังธรรม การแสดงธรรม 
และการทําความเห็นให้ถูกต้อง ให้สอดรับกับมิติของการพัฒนาทางกายภาพ พฤติกรรม จิตใจและ
ปัญญา โดยมีหลักของการพัฒนาดังรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
 4.4.1. การเจริญภาวนา  
 การเจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการทําบุญอีกรูปแบบหน่ึง ที่มุ่งพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา ทําให้จิตใจสงบ จนเห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งในข้อน้ีหลายคนอาจจะทําเป็น
ประจําอยู่แล้ว เช่น น่ังสมาธิ วิปัสสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินกําลัง ดังน้ัน อาจจะ
ทําง่าย ๆ ด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้น ๆ บูชาพระท่ีเราเคารพบูชาก่อนนอนทุกคืน เช่น คาถา
พระพุทธเจ้าชนะมาร คาถาหลวงปู่ทวด เป็นต้น การสวดมนต์เป็นประจํา อย่างน้อยก็เป็นการน้อมนํา
จิตใจของเรา ไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต เป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบ ตาม
สิ่งที่เราเคารพนับถือ และผลบุญข้อน้ีจะทําให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

                                                                    

 57พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม 
จํากัด, 2558), หน้า 22-23. 
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 ประเด็นที่สําคัญก็คือ หลักภาวนามัย มีวิธีปฏิบัติ 4 ประการ คือ กายภาวนา สีลภาวนา 
จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ดังจะได้นําเสนอไปโดยลําดับ ดังน้ี 
 1) วิธีการเจริญภาวนาทางกาย คําว่า กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย 
การฝึกอบรม ให้รู้จักติดต่อเก่ียวกับสิ่งทั้งหลายภายนอก ทางอินทรีย์ทั้งหกด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ58 ฉะน้ันประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกาย
ภาวนา จึงสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับอินทรีย์ทั้ง 6 ดังน้ี  
 1. การดูเป็น คือ การใช้ศักยภาพของตาในการดูสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ และเลือกดูแต่สิ่ง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 2.  การฟังเป็น คือ การใช้ศักยภาพของหูเรียนรู้เสียงต่าง ๆ ที่ประสาทหูจะรับได้อย่างมี
สติ และเลือกฟังแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 3.  การดมเป็น คือ การใช้ศักยภาพของจมูกในการสูดดมสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติและเลือก
สูดดมแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 4. การกินเป็น คือ การใช้สติและปัญญาพิจารณา เลือกกินด่ืมแต่สิ่งที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 5. การสัมผัสเป็น คือ การใช้สติ ปัญญา พิจารณาเลือกสรรใช้สอยแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ 
 6. การคิดเป็น คือ การใช้สติ ปัญญาควบคุม พิจารณาความคิดให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง 
 ฉะน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกายเก่ียวกับการเจริญภาวนา ก็คือ การพัฒนาอินทรีย์
ภายใน 6 ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับสัมพันธ์หรือเป็นทางเช่ือมต่อกับโลก
ภายนอก เรียกว่า อินทรีย์ภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจ รับรู้เปิดช่องทางที่
เข้าไปสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุและทางธรรมชาติทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การฝึกพัฒนากาย
หรือฝึกพัฒนาอินทรีย์น้ัน จึงจําเป็นต้องพัฒนาอินทรีย์ คือฝึกให้มีอินทรีย์สังวร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การสนับสนุนจิตให้มีการเจริญทางปัญญา ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า  

 เธอทั้งหลายควรสําเหนียกอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ จักปฏิบัติเพ่ือความสํารวมจักขุอินทรีย์ ซึ่ง

                                                                    

 58พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 10, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน จํากัด, 2545), หน้า 36. 
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เมื่อไม่สํารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได้ 
จักรักษาจักขุอินทรีย์ถึงความสํารวมในจักขุอินทรีย์ ฟังเสียงทางหู ฯลฯ รู้ธรรมทางใจ59 
 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านรูปแบบการเจริญภาวนาทางกายที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับอินทรีย์ในแต่ละข้อน้ัน สิ่งที่คอยกํากับกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางกาย ก็คือ  
 1)  สติ สัมปชัญญะ คือ การระลึกรู้ และรู้เท่าทัน กระบวนการของการรับรู้ของอินทรีย์แต่
ละข้อและผลท่ีตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจํา ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกทั้งสองด้าน กระบวนการท่ีนํามาใช้ก็
คือ การควบคุมความรู้สึกเชิงบวกให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม และควบคุมอารมณ์เชิงลบ
ไม่ให้แสดงผลออกมาเป็นการกระทําที่เลวร้าย หรือปรับเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้เป็นอารมณ์ที่
สร้างสรรค์แทน 
 2) การใช้ปัญญากํากับในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างมีเหตุผล โดยผ่านกระบวนการ
ของการคิด การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การจําแนกแยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้เกิดการ
กระทําที่สร้างสรรค์และอํานวยประโยชน์ทั้งส่วนตน ผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2) วิธีการเจริญภาวนาทางพฤติกรรม (สีลภาวนา) ประเด็นน้ี เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพทางกายให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของ และเทคโนโลยี) 
และสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ มวลเพ่ือนมนุษย์60 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์กับสังคม
หรือสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงออกทางร่างกาย 
การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมที่ดีงาม ในขณะที่เข้าไปสัมพันธ์กับ
เพ่ือนมนุษย์ สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้ดีโดยไม่ใช้วาจา และอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหายเวรภัย แต่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมสันติสุข61 
 จะเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสีลภาวนา จะมุ่งไปที่การใช้ปัจจัยภายนอก โดย
ความประพฤติให้อยู่ในระบบในการดําเนินชีวิต ที่ไม่ให้ชีวิตตนเองเข้าไปเบียดเบียนร่างกาย ทรัพย์สิน 
คู่ครอง วาจา ตลอดจนพัฒนาชีวิตของตนไม่ให้เข้าไปมัวเมากับสิ่งที่ทําลายหรือบ่ันทอนสติปัญญาของ
ตนเอง  

                                                                    

 59ม.มู. 12/421/455. 
 60พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, พุทธจักร, ปีท่ี 59 ฉบับท่ี 11 
(พฤศจิกายน 2548) : 108. 
 61เร่ืองเดียวกัน, หน้า 112. 
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 3) วิธีการเจริญภาวนาทางจิต (จิตตภาวนา) หมายถึง หลักการหรือเคร่ืองมือที่จะทําให้บุคคลมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางจิตใจที่ดีและมีภูมิคุ้มกันได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีการพัฒนาสติตามแนวทาง
สติปัฏฐาน 4 ประการ ซึ่งสติปัฏฐานน้ัน เป็นธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งสติ หรือการปฏิบัติที่มีสติเป็นประธาน 
เป็นเคร่ืองมือกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง62 ประกอบด้วยหลักปฏิบัติดังน้ี คือ 
 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การใช้สติพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายในทุกขณะของ
การดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม พูด หรือแม้กระทั่งการเข้าออก ซึ่งหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทางกายในหัวข้อน้ี จะทําให้เรารู้เท่าทันการกระทําทุกอย่างที่จะส่งผลให้มนุษย์ทํา
ทุกเรื่องได้อย่างไม่ผิดพลาดถูกต้อง และเกิดผลดี 
 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามความเป็น
จริงว่าเป็นเพียงเวทนา ซึ่งเราทราบกันดีกว่า ความรู้สึก (เวทนา) ของมนุษย์ที่มีต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงจะ
มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และรู้สึกเฉย ๆ ต่อสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้ทางอินทรีย์ทั้ง 6 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็นน้ี จะมุ่งเน้นให้มนุษย์รู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายหลังที่อายตนะ
ภายในรับรู้อารมณ์ภายนอกเข้ามา เหตุผลที่ต้องให้มนุษย์ต้องพัฒนาในด้านน้ีเพราะจิตมนุษย์มักไหล
ไปตามความรู้สึกฝ่ายบวก และในขณะเดียวกันก็จะปฏิเสธ ต่อต้านความรู้สึกเชิงลบที่ตนไม่ปรารถนา 
การมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะทําให้มนุษย์ควบคุมความรู้สึกเชิงบวกให้อยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสมและให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และขณะเดียวกันก็จะควบคุม ปรับเปลี่ยนความรู้สึกในเชิงลบ
ให้ถูกต้องหรือทางขจัดเสีย 
 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ความจริงประการหน่ึงที่พบเก่ียวกับหัวข้อน้ีคือ มนุษย์ไม่
ค่อยสนใจที่จะหยุดดูความคิดของตนมากนัก ทั้งน้ีอาจมองว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
เพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องคิด แต่หลักการเรียนรู้ทางอินทรีย์ของมนุษย์ในพระพุทธศาสนามองว่า
เรื่องน้ีเป็นสิ่งจําเป็นมาก เน่ืองจากการกระทําทางกายและวาจาส่งผลมาจากกระบวนการคิดและ
ความรู้สึกภายในของมนุษย์ ดังน้ัน การเรียนรู้ในข้อน้ีคือการใช้สติกําหนดรู้เท่าทันความคิดของตนอยู่
ทุกขณะ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขจัดความคิดที่ผิด และพัฒนาคิดที่ถูกต้องต่อไป 
 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการใช้สติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดกับจิต (เจตสิก) ซึ่งถือ
ว่าเป็นธรรมชาติที่ควบคู่กับจิตมนุษย์มี 3 ลักษณะ คือ กุศลเจตสิก หมายถึงอารมณ์ฝ่ายบวกท่ี
ประกอบด้วย อโลภะ อโทสะ อโมหะ (กุสลา ธัมมา) อกุศลเจตสิก หมายถึง ความรู้สึกฝ่ายลบ 
ประกอบด้วย ความโลภ โทสะ โมหะ (อกุสลา ธัมมา) และ อัพยากตเจตสิก (อัพยากตา ธัมมา) 
หมายถึง อารมณ์ที่เป็นกลาง ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล เช่น ขันติ ความอดทน การที่
จะบอกได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต่อเมื่ออารมณ์ข้อน้ีผลักดันให้มนุษย์ทําเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เช่น อดทน
ต่อคําด่าทอของผู้อ่ืนเป็นกุศลเจตสิก อดทนต่อความยากลําบากเพ่ือหาทางแก้แค้นคนใดคนหน่ึงเป็น
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อกุศลเจตสิก63 ฉะน้ัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหัวน้ี จึงต้องมุ่งเน้นให้มนุษย์พัฒนากุศลเจตสิก ขจัด
อกุศลเจตสิก และควบคุมอัพยากตเจตสิกให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
 จะเห็นว่า การหมั่นเจริญสติเป็นการใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรมน้ัน จะส่งผล
ทั้งทางตรงต่อการพัฒนากายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น อันจะส่งผลต่อการรองรับอารมณ์
ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ ซึ่งการเจริญสติปัฏฐานน้ัน จะส่งผลให้พัฒนาอารมณ์ เมื่ออารมณ์น่ิงไม่
ซัดส่ายไปตามแรงกระทบต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลต่อการตัดสินหรือการใช้ปัญญา ให้สามารถรู้เท่าทัน
กิเลสท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยไม่ตกเป็นทาสหรือการบังคับควบคุมกิเลส ด้วยเหตุน้ี การหมั่น
เจริญสติปัฏฐานจะช่วยให้เราไม่เป็นทาสของความคิด หรืออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ สามารถยับย้ังหรือ
ระงับความโกรธ ความโลภ และความหลงได้ และสามารถเป็นนายเหนืออารมณ์ได้ 
 4) วิธีการเจริญภาวนาทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) เป็นการพัฒนาปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา64 ทั้งน้ีเพราะการ
พัฒนาปัญญามีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการมองโลกและชีวิต เพระปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ ตามความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น จนเกิดความเข้าใจและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี การพัฒนาปัญญา 
จึงเป็นการฝึกอบรมปัญญาเพ่ือสร้างความรู้ ความคิด และความเข้าใจ ให้รู้จักคิดพิจารณาและ
แก้ปัญหาด้วยปัญญา65  
 การพัฒนาปัญญาน้ันมีผลต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในบริบทอ่ืน ๆ เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่
สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง เช่น เมื่อบุคคลมีการพัฒนาทางปัญญาก็จะทําให้เป็นเหตุที่มีส่วนสําคัญใน
การทําให้เกิดสุขภาพดี ด่ังแผนภาพ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงรูปแบบการใชป้ัญญาในการพิจารณาพัฒนาคณุภาพชีวิต 
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หกรรมิก, 2548), หน้า 51. 

ปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพดี 

มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องสุขภาพ 
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 ประเด็นที่น่าใส่ใจก็คือ ปัญญา ที่แปลว่า ความรู้น้ัน หมายถึง รู้อะไร คําตอบก็คือว่า คําว่า 
ปัญญา ในบริบทน้ี มุ่งเน้นถึง การรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด โดยการรู้ในลักษณะน้ี
มุ่งเน้น การรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง จะใช้หลักเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดของคําว่า รู้ 7 
อย่าง ด้วยกัน คือ 
 1) ความเป็นผู้รู้จักการ รู้จักและเข้าใจในหลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ ใน
สังคมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต โดยรู้จักว่าตนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
อย่างไร สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม่ควรทําภายใต้เหตุ และผลอันถูกต้อง 
 2)  ความเป็นผู้รู้จักผล เข้าใจผลที่จะตามมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาก็จะต้อง
ปรึกษาหารือกันด้วยการใช้เหตุแลผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ร่วมมือช่วยกันในการแก้ปัญหา 
 3)  ความเป็นรู้จักตนเอง รู้จักประมาณตนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งฐานะทางการเงิน และความ
เป็นอยู่ ฐานะหรือตําแหน่งในหน้าที่การงาน รวมไปถึงรู้จักสภาพความคิด และจิตใจของตน เมื่อรู้ว่า
ตนมีกําลัง มีความคิดอย่างไร มีอุปนิสัยอย่างไร เมื่อน้ัน ย่อมที่จะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้อง 
 4)  ความเป็นผู้รู้จักหลกัของความดีและความยืดหยุ่น ทั้งในเรื่องของอารมณ์ พฤติกรรมต่าง ๆ 
ต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้าหากัน ด้วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง รู้จักยืดหยุ่น
และยอมรับกันในทุกแง่มุมโดยไม่ขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ เป็นต้น 
 5)  ความเป็นผู้จักกาลเทศะหรือวางตนให้สอดรับกับเวลา การเข้าใจในกาลเวลาอันสมควร 
และระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจอันใด ๆ และพึงใช้กาลเวลาน้ันให้เหมาะสม เช่น รู้ว่าเวลา
ไหนควร เวลาไหนไม่ควรทํา รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร อะไรควรทําก่อน อะไรควรทําหลัง ด้วยการจัด 
ลําดับของงาน และเวลาให้สัมพันธ์กัน รวมถึงรู้จักประมาณเวลาขณะทําสิ่ง ๆ น้ันให้เหมาะสม 
 6) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนหรือวางตนให้เข้าการเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมที่
ตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่าน้ันมีความต้องการอะไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อ
ทราบเช่นน้ันแล้ว ย่อมทําให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และเกิดความร่วมมือจาก
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 7) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสม การเป็นผู้รู้จักเลือกคบคน ใครควรคบหรือไม่ควร
คบ และรู้จักว่าคนแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มีคุณธรรมต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน มี
หน้าที่การงานต่างกัน ดังน้ัน จึงควรรู้จักเลือกคบหาคนท่ีควรคบ ทําให้ได้คนดี คนทํางานเก่ง และ
เหมาะสมกับงาน66 
 องค์ธรรมทั้ง 7 ประกอบด้วยวิธีการประพฤติที่ดํารงอยู่บนพ้ืนฐานของการ “รู้ กล่าว คือ 
จะต้องเป็นผู้มีปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์และท่าทีต่อการดํารงชีวิตอยู่รวมกัน โดย
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ประกอบด้วย การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชม และรู้จักบุคคล ซึ่ง
การรู้จักวิธีการและแนวทางในการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  
 ผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาปัญญา พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต)  กล่าวไว้ 3 ระดับ คือ 
 1) ระดับสัญญา เป็นความรู้ระดับพ้ืนฐานที่ได้จากการรับรู้ข้อมูลภายนอกผ่านทางอายตนะ 
เป็นความรู้ที่เกิดจากการกําหนดหมายรู้ ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้สําหรับเทียบเคียงและเป็นวัตถุดิบของการรู้
และการคิดต่อ ๆ ไป ดังน้ัน ความรู้ชนิดน้ีต้องอาศัยตัวสติ คือ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ คือ 
ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในที่เราได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส และรับเรื่องในใจ เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนแห่งสัญญา ถ้ากล่าวสรุปความรู้ระดับสัญญาเป็นวามรู้ที่
ได้จากการศึกษาเล่าเรียน จดจํา โดยอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ทําหน้าที่ในการรู้รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส และอารมณ์ที่ใจนึกคิด 
 2) ความรู้ระดับทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเข้าใจโดยนัยเหตุผล ได้แก่ ความรู้ที่สรุปลงอย่าง
ใดอย่างหน่ึงและความรู้ประเภทน้ีจะประกอบด้วยความยึดถือที่ผูกพันกับอัตตา ซึ่งความรู้ในระดับน้ี
อาจผิดหรือถูกก็ได้ ถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง ตรงความจริงก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่ถ้าเป็นความ
คิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงความจริงก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ 
 3) ความรู้ระดับญาณ คือ การหย่ังรู้ เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงที่เป็นนามธรรมท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
ความจริงที่เป็นนามธรรม เช่น การเห็นความทุกข์ที่อยู่เบ้ืองหลังความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น67  
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการเจริญภาวนา ในทางพระพุทธศาสนาได้
ออกแบบวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างประสานสอดคล้องกัน ที่ครอบคลุมทั้งมิติของกาย และจิตใจ 
โดยผ่านรูปแบบของการพัฒนาทางกาย (กายภาวนา) การพัฒนาทางศีลหรือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(สีลภาวนา) การพัฒนาทางจิต (จิตตภาวนา) และการพัฒนาทางปัญญา 
 4.4.2 การฟังธรรม  
 การฟังธรรม จะทําให้เราได้ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ทั้งส่งเสริมต่อสติปัญญา และการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งการฟังธรรมน้ี ไม่จําเป็นต้องไปฟังที่วัด หรือจากพระท่านโดยตรง แต่อาจจะฟังจากเทป ซีดี 
หรือเป็นการฟังจากผู้รู้ต่าง ๆ และธรรมในที่น้ี ก็มิได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรม ในทางศาสนา
เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริง เรื่องดี ๆ ที่ทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญา ผลบุญข้อน้ีจะทํา
ให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงย่ิงขึ้น ประเด็นน้ีศึกษาได้จากอานิสงส์ หรือประโยชน์ของการฟังธรรม 
(ธัมมัสวนานิสงส์) 5 ประการ คือ 
 1) ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟัง 
 2) เรื่องใดที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจย่ิงขึ้น 
                                                                    

 67พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 49-54. 
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 3) บรรเทาหรือหมดความสงสัย 
 4) แก้ความคิดเห็นที่ผิดได้ 
 5) จิตใจผ่องใส เบิกบาน68 
 ผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เกิดจากการฟังธรรม ถ้าพิจารณาลงไปใน
รายละเอียดแต่ละเรื่องแล้วจะพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในหัวข้อน้ี มีต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานที่เป็นความรู้ ความ
เข้าใจโดยทั่วไป จนถึงความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่เรียกว่า การเห็นหรือที่กล่าวว่า ดวงตาเห็น
ธรรม เช่น โกณฑัญญะพราหมณ์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร69แล้วได้
ดวงตาเห็นธรรม คือ โสดาปัตติมรรคญาณ70 เป็นต้น  
 4.4.3 การแสดงธรรม 

การแสดงธรรมน้ัน เป็นการแนะนําสั่งสอนให้ผู้อ่ืน ต้ังอยู่ในธรรมหรือกล่าวธรรม71 โดยการ
ให้ความรู้ ความถูกต้องดีงาม แสดงคําสอนที่มุ่งเน้นให้นําไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในทาง
พระพุทธศาสนา การได้สัมผัสทางประสาทหู ตา จมูก กาย ใจ ก่อให้เกิดธรรมารมณ์72 ด้วยเหตุน้ีการ
แสดงธรรมน้ัน จึงมุ่งหมายถึงการแนะนําถ่ายทอดสิ่งที่ดี ที่เป็นถูกต้องให้กับผู้อ่ืน ซึ่งหมายรวมถึง
ความรู้ทางโลกด้วย เช่นการช่วยเหลือสอน บอก แนะนําในวิชาที่เรียนหรือศึกษาอยู่ รวมถึงอธิบาย
งานให้เพ่ือนร่วมงานโดยที่การกระทําน้ันไม่เป็นไปเพ่ือการเบียดเบียนผู้อ่ืน ก็ถือว่าเป็นการบุญด้วยการ
สั่งสอนธรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งในการสั่งสอนธรรมเพ่ือให้ผู้อ่ืนนําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติเหล่าน้ัน อาจจะมีกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของการ การปฏิบัติตนให้มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส มีการสนทนา การแนะนํา การตอบ
ปัญหาข้อข้องใจ การแสดงธรรม เป็นต้น ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะห์ตามหลักการพระพุทธศาสนา จะพบว่า 
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางในการแสดงธรรมไว้คือ ธรรมของผู้แสดงธรรมมี 5 ประการ  ประกอบด้วย 

1) แสดงธรรมให้มีขั้นตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเน้ือหาตามลําดับความยาก
ง่ายลุ่มลกึ มีเหตุสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันไปโดยลําดับ  

2) จับจุดสําคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล ช้ีแจงให้เข้าใจชัดเจนในแต่ละแง่ประเด็น อธิบาย
ยักเย้ืองไปต่าง ๆ ให้มองเห็นกระจ่างตามเหตุผล  

                                                                    

 68องฺ.ปญฺจก. 22/202/344. 
 69วิ.ม. 4/13/20. 
 70วิ.ม.อ. 3/56/27. 
 71พระราชสุธี (โสภณ โสภณจิตฺโต), อุทยานบุญ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548), 
หน้า 183. 
 72พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก, ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (ปทุมธานี : บริษัท ฟองทองเอ็น
เตอร์ไพรช์ จํากัด, 2541),หน้า 21. 
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3) ต้ังจิตเมตตาแสดงธรรมด้วยความปรารถนาดี คือ ต้องแสดงธรรมด้วยความมีจิตเมตตา  
มุ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสอน   

4) ไม่มีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส คือ สอนผู้อ่ืนโดยไม่หวังว่าตนจะได้ลาภ สินจ้าง หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน  

5) วางจิตตรง ไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือ สอนตามหลักเน้ือหา มุ่งแสดงอรรถแสดงธรรม 
ไม่ยกตน ไม่เสียดสีผู้อ่ืน73 

หลักในการตรวจสอบตนของผู้ที่จะทําหน้าที่แสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน มีหลัก 3 ประการ โดยถอด
แบบจากอาการท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน คือ 

1) ผู้แสดงธรรมต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่แสดง หรือได้บรรลุผลประจักษ์ในเรื่องที่สอนด้วย
ตนเองก่อนแล้ว 

2) ผู้สอนควรให้อิสรภาพ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังคิดพิจารณา ใช้ปัญญาของเขา 
พัฒนาปัญญาของตนเอง และเข้าใจเข้าถึงความจริงด้วยตัวของเขาเอง ผู้สอนเพียงนําข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงมาตีแผ่แจกแจงให้ดู และกระตุ้นให้คิดให้พิจารณา  

3) ในแง่สิ่งที่จะแสดงธรรม ผู้แสดงธรรมต้องแสดงในสิ่งที่เป็นจริง ยืนยันได้ มีแก่นสาร ไม่
เหลวไหล นําไปปฏิบัติได้ผล ไม่เป็นหมัน ไม่เป็นโมฆะ ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริง ทําแค่ไหนอย่างไรก็
ได้ผลสมกับการกระทําและองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัย74  

อย่างไรก็ดี การแสดงธรรมหรือการสอนแก่ผู้อ่ืน เราสามารถศึกษาได้จากวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “พุทธวิธีการสอน” มี 4 ลักษณะ75 ได้แก่ 

1) สอนด้วยวิธีการสนทนา ซึ่งวิธีน้ีเหมาะกับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยัง
ไม่รู้ เข้าใจหลักธรรม เป็นการใช้คําถามนําสู่การสนทนาเพื่อนําเข้าสู่ความเข้าใจธรรม และนําให้เกิด
ศรัทธาในที่สุด 

2) สอนด้วยวิธีบรรยาย เหมาะกับการสอนในท่ีประชุมใหญ่ และผู้ฟังมีพ้ืนฐานศรัทธาอยู่
บ้าง แต่ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม 

3) สอนด้วยวิธีการตอบปัญหา ซึ่งวิธีน้ีผู้สอนต้องรู้จักวิธีตอบ เข้าถึงวัตถุประสงค์ในการถาม 
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเหมาะสม ทําให้การสอนได้ผลดีย่ิงขึ้น 

4) วางกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน พร้อมกับช้ีเหตุผลของการมีกฎกติกาน้ัน76 

                                                                    

 73องฺ.ปญฺจก. 22/159/263. 
74พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 641. 
75พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการศึกษา

แห่งชาติ, 2544), หน้า 46-50. 
76เร่ืองเดียวกัน. 
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กล่าวได้ว่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้แสดงธรรม ก่อนจะสอนผู้อ่ืน ต้องตรวจสอบตนเอง  
เจตนาที่สอนควรเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิใจ  ไม่ใช่หวังลาภยศ ช่ือเสียง เงินทอง แต่ต้อง หวังให้เขา
ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ฟังสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ลําดับเน้ือหาที่แสดง
ธรรมเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงให้สอดคล้องกัน 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้ายังมีวิธีการแสดงธรรม ที่เรียกว่า “พุทธวิธีลีลาการแสดงธรรม” 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้แสดงธรรมได้อย่างงดงาม ทั้งเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และเบ้ือง
ปลาย เป็นแบบอย่างให้ผู้ที่จะแสดงธรรมควรตระหนักรู้ ดังน้ี คือ 

1) สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไรก็ช้ีแจงจําแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน จนผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจแจ่มเห็นจริงในสิ่งที่สอน ดุจช้ีให้เห็นด้วยตา
ตัวเอง เห็นได้จากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง จะมีคําสรรเสริญจากผู้ฟังในตอนท้ายว่า 
“ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด
ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้”77 

2) สมาทปนา ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทําก็แนะนํา
บรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญ จนเกิดยอมรับอยากลงมือทํา
หรือนําไปปฏิบัติ คนผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว มีจิตคล้อยตามพระธรรมเทศนา เกิดอุตสาหะ
อยากปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง เช่น คนใดผู้ฟังทานกถา จะทําให้ได้ทั้งโภคสมบัติและ
บริวารสมบัติ จึงพยายามขวนขวายทํากรรมที่จะยังสมบัติทั้งสองน้ันได้สําเร็จ78 

3) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ การปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขันมั่นใจที่จะทําให้สําเร็จลงได้ สู้งานไม่หว่ัน ไม่กลัวเหน่ือย ไม่กลัวยาก คํานึงถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เช่น พระจักขุปาลเถระ ได้ต้ังจิต
อธิษฐาน ที่จะไม่จําวัดตลอดไตรมาสเพ่ือปฏิบัติกรรมฐาน จนได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับการแตก
สลายของประสาทตา แม้นัยน์ตาของท่านจะแตกไป แต่ท่านก็ได้ทรงไว้พระพุทธศาสนา79 

4) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือ บํารุงจิตใจให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดย
ช้ีให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จ ทําให้ผู้ฟังมีความหวัง
และร่าเริงเบิกบานใจ เช่น ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านของอุทัยพราหมณ์ 
พราหมณ์ก็เอาข้าวใส่บาตรถวายแด่พระองค์... ได้ตรัสตอบพราหมณ์เป็นคาถาเล่นคําโดยปฏิภาณ 
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สอดแทรกไปด้วยความร่าเริงในธรรม เป็นทํานองเตือนพราหมณ์ไม่ให้ท้อถอย เพราะการกระทําจะให้
ผลได้โดยส่วนมากก็ต้องทําบ่อย ๆ80  

ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่จะแสดงธรรมจะต้องมีคุณสมบัติในการแสดงธรรม ที่ประกอบไปด้วย (1) 
ต้องมีการช้ีแจง อธิบาย บรรยายขยายความให้ละเอียดและฟังเข้าใจง่าย (2) ต้องพูดให้ผู้ฟังร่าเริง
บันเทิงใจ ยินดี สนุกสนาน ไม่เบ่ือที่จะฟัง (3) ต้องพูดให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาปสาทะ ความเลื่อมใส และ 
(4) ต้องพูดเจาะใจ กระตุกใจให้ผู้ฟังร่าเริง ดังน้ันเทคนิคลีลาการแสดงธรรมดังกล่าว สามารถผูกเป็น
คําสั้น ๆ ว่า “แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง” 

คุณสมบัติในการแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความสามารถในการ
แสดงธรรมหรือสอนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดรับกับบุคคลท่ีพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับ
ดอกบัวที่มี 4 เหล่า ที่จัดคน 4 ประเภทที่อยู่ในฐานะของบุคคลที่สามารถฝึกสอนให้รู้ธรรมได้ตาม
ความยากง่าย โดยหลักธรรมที่ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษในการแสดงธรรมหรือสอนธรรมแก่ผู้อ่ืน คือ 
หลักปฏิสัมภิทา 4 ซึ่งหมายถึง ปัญญาแตกฉาน รู้แจ้งเห็นจริงโดยพิสดารอันพึงรู้ พึงเห็น มี
องค์ประกอบ ดังน้ี คือ 

1) อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชารู้แจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรือ
ความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหน่ึง ก็สามารถแยกแยะ
อธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหน่ึง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเชื่อมโยงต่อ
ออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล  

2) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งใจหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดารก็
สามารถจับใจความมาต้ังเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหน่ึง ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 

3) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ ปรีชาแจ้งในภาษา รู้ศัพท์ ถ้อยคําบัญญัติ
และภาษาต่าง ๆ เข้าใจใช้คําพูดช้ีแจงให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเห็นตามได้ 

4) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทันการมีไหวพริบ 
ซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่ เอามาเช่ือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม 
เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์81 

สิ่งที่น่าสนใจเพ่ิมเติม ก็คือ การแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืนน้ัน พระพุทธเจ้าทรงวางบรรทัดฐานให้
มนุษย์ได้ตระหนักถึงความบริสุทธ์ิจากการแสดงธรรม โดยไม่หวังอามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนแอบแฝง โดยจะต้องอยู่ในกรอบของธรรมที่ถือว่าเป็นของดี อาศัยความกรุณา ความเอ้ือเอ็นดู และ
ความปรารถนาดี ด่ังที่พระพุทธเจ้า ทรงเน้นยํ้าว่า  
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปหน่ึงรูปใด แสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน โดยมีจิตคิดอย่างน้ีว่า ขอให้คน
ทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา แลครั้นฟังธรรมแล้วพึงเลื่อมใส ขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงกระทํา
อาการแห่งผู้เลื่อมใส แก่เราด้วยเถิด ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นน้ี ไม่บริสุทธ์ิ... 

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด... ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน โดยมีจิตคิดอย่างน้ีว่า ธรรมอันพระ
ผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล ควรเช้ือเชิญให้มาพิสูจน์
ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวิญญูชนพึงรู้ได้จําเพาะตน ขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา
ครั้นฟังแล้ว พึงเข้าใจธรรมทั่วชัด และคร้ันเข้าใจทําชัดแล้ว พึงปฏิบัติเพ่ือเป็นเช่นน้ันเถิด 
ดังน้ี เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอ่ืน ๆ เพราะอาศัยความท่ีธรรมเป็นธรรมดี...เพราะอาศัย
ความการุณย์...เพราะอาศัยความเอ้ือเอ็นดู...เพราะอาศัยความปรารถนาดี ธรรมเทศนา
ของภิกษุเช่นน้ี บริสุทธ์ิ82 

 
ในพระสูตรข้างต้น สามารถศึกษากรณีตัวอย่างของ เรื่องราวของพระกุมารกัสสปเถระ ผู้

เป็นเลิศในทางกล่าวธรรมวิจิตร ดังน้ี 
สมัยหน่ึงท่านพระกุมารกัสสปเถระจาริกไปแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุประมาณ 500 รูป 

ครั้งน้ันพระยาปายาสิผู้ครองเสตัพยนคร ได้ยินซื่อช่ือเสียงของพระเถระผู้มีปัญญาในการแสดงธรรม 
จึงเข้าไปพบ พระยาปายาสิน้ีมีความเห็นผิด ๆ ว่า “โลกอ่ืนไม่มี สัตว์ผุดโตทันทีไม่มี ผลของกรรมดี
กรรมช่ัวไม่มี” เป็นต้น พอพบพระเถระจึงได้กล่าวแสดงความเห็นของตน เช่นว่า “โลกอ่ืนไม่มี กรรมดี
กรรมช่ัวไม่มีผลหรอก เพราะหากมีจริง มิตรสหายหรือญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าที่ตายไป ก็น่าจะ
กลับมาบอกข้าพเจ้าบ้าง” พระเถระตอบด้วยอุปมาว่า “หากเจ้าหน้าที่ของท่านพระยาจับโจรที่ทําผิด
มาสั่งให้ลงโทษจับมัดแน่น เอามือไพล่หลัง พาตระเวนไปในถนน 4 แพ่ง โจรขอร้องผ่อนผันจาก
เจ้าหน้าที่ว่า รอก่อน ข้าพเจ้าจะไปหามิตรสหายญาติที่บ้านโน้น นิคมโน้นก่อน เจ้าหน้าที่จะยอมไหม”
พระยาปายาสิตอบว่า “โจรจะไม่ได้รับการผ่อนผันใด ๆ” พระเถระ จึงกล่าวต่อไปว่า “ท่านเจ้าพระยา
โจรก็เป็นมนุษย์ เจ้าหน้าที่ก็เป็นมนุษย์ โจรยังไม่ได้รับการผ่อนผันเลย แล้วกรรมช่ัวที่บุคคลกระทําแลว้
ไปบังเกิดในอบายภูมิ ไฉนจักได้รับการผ่อนผันจากอบาย นายนิรยบาล ผู้ไม่ใช่มนุษย์จะยอมหรือที่จะ
ให้ผู้น้ันไปแจ้งแก่มิตรสหายหรือญาติสายโลหิต ด้วยเหตุน้ี กรรมดีกรรมช่ัวย่อมมีผล” พระยาปายาสิก็
ไม่เกิดศรัทธาง่าย ๆ และได้กล่าวแสดงทิฏฐิของตนเป็นอันมาก พระเถระก็กล่าวแสดงแก้เป็นอันมาก 
สุดท้ายท่านพระยาปายาสิก็สละความเห็นผิดของตน ได้รับประโยชน์จากการกัลยาณมิตรเช่นพระ
กุมารกัสสปเถระไปบังเกิดในเทวโลกช้ันจาตุมหาราช83 
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กล่าวโดยสรุป การแสดงธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอ่ืนและตนเองน้ัน ควรจะต้อง
ตระหนักถึงธรรมของผู้แสดงธรรม หลักการตรวจสอบตนเอง ถอดแบบจากพุทธวิธีการแสดงธรรม 
พุทธวิธีลีลาการแสดงธรรม หลักปฏิสัมภิทา และสิ่งที่สําคัญก็คือ การแสดงธรรมต้องไม่หวังเพ่ือ
ประโยชน์แก่อามิสสินจ้าง โดยจะต้องเป็นความบริสุทธ์ิจากการแสดงธรรมจริง ๆ ที่มุ่งแค่เพ่ือความ
กรุณา ความเอ็นดู และเพ่ือประโยชน์แก่ผู้รับฟัง จึงจะทําให้สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ในการแสดงธรรมได้รับ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแง่ของการได้เกิดปัญญาทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 4.4.4 การทําความเห็นให้ถูกต้อง  

การทําความเห็นให้ถูกต้อง คือ การไม่ถือทิฐิ  เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่  แต่ให้
รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ ซึ่ง
ความเห็นให้ถูกต้องหรือความเห็นตรงในที่น้ี หมายถึง ความเห็นที่ตรง  ในที่น้ีหมายถึง สัมมาทิฏฐิ  ซึ่ง
แปลว่า ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกต้อง  และความเห็นชอบน้ี มี 2 แนวทาง คือ ความเห็นชอบในทาง
โลก (โลกียะ) หมายถึง ความเห็นถูกต้องตามคลองธรรม โดยมีความเห็นชอบ เช่น ว่าทานมีผล การ
บูชามีผล ผลวิบากกรรมดี กรรมช่ัวมี เป็นต้น และไม่มีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้ผลแล้วไม่มีผล ยัญที่
บูชาแล้วไม่มี่ผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากกรรมที่ทําดี และทําช่ัวก็ไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี 
มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทําโลกน้ีและ
โลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกน้ี84 และความเห็นที่ไม่นําไปสู่
ความพ้นทุกข์85 และความเห็นชอบในในทางธรรม (โลกุตระ) หมายถึง เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง 
คือ เห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย เห็นความจริงในอริยสัจ 486 
 แต่อย่างไรก็ดี การทําความเห็นให้ถูกต้อง จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยกระบวนการ 
หลักการและเคร่ืองมือตามกรอบของ สัมมาทิฏฐิ ด่ังที่ พระมหาหรรษา ธมฺหาโส (นิธิบุณยากร) ได้
กล่าวไว้ว่า “สัมมาทิฏฐิจะทําให้มนุษย์ตระหนักรู้และเข้าใจโลกและชีวิตตามกรอบของอริยสัจ 4 และ
มองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และเป็นเหตุผลตามกรอบของโยนิโสมนิการ”87  
 อาจมีคําถามว่า ปัจจัยหรือกระบวนการที่ทําให้มนุษย์มีความเห็นถูกต้องเกิดจากอะไร 
คําตอบก็คือ (1) ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกคือ การรับฟังการ

                                                                    

 84ม.มู. 12/440/475. 
 85พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร: บ.สหธรรมิก, 2553), หน้า 440. 

86พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 613-
614. 
 87พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 224. 
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แนะนําสั่งสอนเล่าเรียนหาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเล่าชักจูงของผู้อ่ืนโดยเฉพาะการสดับฟัง
สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร (2) โยนิโสมนิการ การใช้ความคิดเห็นที่ถูกวิธี ความรู้จักคิด คิด
เป็นคือทําในใจโดยแยกคาย มองสิ่งทั้งหลายความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวเหตุผลแยกแยะสิ่งน้ัน ๆ 
หรือปัญหาน้ัน ๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย88 ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 1. ปรโตโฆสะ แปลตามศัพท์  หมายถึง การได้สดับฟังพระสัทธรรมจากผู้อ่ืน89 เป็นฐาน
ของ ทิฏฐิ (ความเห็น) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่ต้ังขึ้น90 ปรโตโฆสะ จึงหมายถึง เสียงจากผู้อ่ืน การ
กระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะนํา การถ่ายทอด อธิบาย ข้อเขียน ข่าวสาร คํา
บอกเล่า การเรียนรู้จากผู้อ่ืน ในสิ่งที่ดีงามถูกต้องจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร เรียกได้ว่า เป็น
องค์ประกอบภายนอก หรือ วิธีการแห่งศรัทธา91  
 2. โยนิโสมนสิการ หรือการทําอุบายในใจให้แยบคาย  เป็นการพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า  
การใช้ความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอย่างมีระเบียบ การรู้จักคิดพิจารณาด้วยอุบาย การคิด
แยกแยะออกดูตามสภาวะของสิ่งน้ัน ๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ92 โดย
ในคัมภีร์อรรถกถา ได้สรุปโยนิโสมนสิการไว้มี 4 แบบ ดังน้ี คือ 
  1) อุปายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี หมายถึง การคิดที่อาศัยวิธีการอันสอดคล้องกับเรื่องที่
ศึกษา เช่นเดียวกับการทําวิจัยต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม หากใช้วิธีวิจัยผิดก็จะไม่ได้ความจริงใน
เรื่องนั้น การตรวจสอบความจริงบางเร่ืองต้องใช้วิธีอุปนัย บางเร่ืองต้องใช้วิธีนิรนัยแต่บางเร่ืองต้องใช้
ประสบการณ์ตรงเป็นเครื่องตรวจสอบยืนยันความจริง เช่น พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการทรมานตน
หรือทุกกรกิริยาไม่ใช่วิธีบําเพ็ญที่ถูกต้อง เมื่อพระองค์ทรงหันมาใช้วิธีบําเพ็ญเพียรทางจิตจึงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า 
  2) ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ หมายถึง การคิดที่ดําเนินตามขั้นตอนของวิธีการน้ัน ๆ 
ไม่มีการลัดขั้นตอน หรือด่วนสรุปข้อมูลที่ได้มา การด่วนสรุปจัดเป็นเหตุผลวิบัติประการหน่ึง ดังกรณีที่
เราหยิบส้มผลหน่ึงมาชิม เมื่อส้มผลนั้นเปรี้ยว เราก็ด่วนสรุปว่า ส้มที่เหลือในลังทั้งหมดเปรี้ยว
นอกจากน้ัน การคิดต้องดําเนินตรงทางไปสู่เป้าหมายโดยไม่มีการฟุ้งซ่านออกนอกทาง น่ันคือเราต้อง
มีสมาธิในการคิด บางคนกําลังค้นคว้าข้อมูล เพ่ือทําวิจัยเรื่องนํ้าท่วมอยู่ดี ๆ เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจ

                                                                    

 88องฺ.ทุก. 20/371/110. 
 89องฺ.ทุก.อ. 1/127/66. 
 90ขุ.ป. 31/124-5/192-3. 

91พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 621. 
     92เร่ืองเดียวกัน, หน้า 263. 
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เก่ียวกับเรื่องภัยแล้ง ก็ลืมจุดมุ่งหมายเดิม เขาไปเสียเวลาอ่านข้อมูลเรื่องภัยแล้ง ซึ่งออกนอกทางไป
เลยคนนี้ไม่มีปถมนสิการ 
  3) การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล หมายถึง การคิดจากเหตุโยงไปหาผล (ธัมมัญญุตา)
และการคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ (อัตถัญญุตา) การคิดแบบน้ีจะทําให้เราเป็นคนรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ เมื่อเราจะทําอะไร ต้องคาดว่าผลอะไรจะตามมา หรือเมื่อเห็นความผิดปกติเกิดขึ้น จะต้อง
สามารถบอกได้ว่ามาจากสาเหตุอะไร นอกจากน้ัน เราจะไม่กลัวความล้มเหลว อันที่จริงความล้มเหลว
ไม่มีสิ่งที่ เรียกว่าความล้มเหลวแท้ที่จริง คือวิบากหรือผลของกรรมที่ไม่ดีถ้าเราอยากประสบ
ความสําเร็จ ครั้งต่อไปเราต้องทํากรรมคือเหตุที่ดี แล้ววิบากหรือผลที่ดีก็จะตามมา ทุกวันน้ีที่เราพูดว่า
ทําดีไม่ได้ดี คือเราไปดูผลระยะสั้นเช่นได้เงินทอง ไม่ดูผลระยะยาว คนทุกวันน้ีได้รับอิทธิพลจาก
โฆษณาทีวีที่ออกมาเป็นช้ิน ๆ ใช้เวลาออกอากาศไม่ก่ีวินาที น่ีคือ อันตรายของข้อมูลข่าวสารทุกวันน้ี 
เพราะทําให้คนชินกับการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกตัดตอนมาเสนอ ไม่สามารถคิดเช่ือมโยงให้เห็นภาพทั้ง
ระบบ อย่างเป็นองค์รวม 
  4) อุปปาทมนสิการ คือ คิดเป็นกุศล หมายถึง การคิดแง่สร้างสรรค์ คือ คิดให้มี
ความหวังและได้กําลังใจในการทํางาน ค้นหาส่วนดีมาทําประโยชน์ นําส่วนที่ดีไปใช้ ส่วนที่ไม่ดีเว้นไว้
มุ่งหาส่วนดีของสิ่งต่าง ๆ มาใช้สร้างความหวังและกําลังใจ เป็นวิธีการปลุกใจตนเอง คือ อสังขาริก
วิริยะหมายถึง กําลังใจที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคนอ่ืนมาปลุกใจ93 
 จะเห็นว่า หลักโยนิโสมนสิการ เป็นหลักที่ประกอบด้วย การคิดอย่างถูกวิธี การคิดถูกทาง 
การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดการพิจารณาให้เกิดกุศลธรรม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญที่
จะทําให้มนุษย์มีความเห็นที่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การประพฤติตามหลักทิฏฐุชุกัมม์น่ันเอง 
 กล่าวโดยสรุป การทําความเห็นให้ตรง เป็นการทําความเห็นให้ตรง ซึ่งสามารถพัฒนาได้
โดยการมีปัจจัยภายนอกได้แก่หลัก ปรโตโฆสะ ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นด่ังการเช่ือมต่อแห่งสะพานที่
นําไปสู่การทําความเห็นให้ถูกต้องตามความจริงและปัจจัยภายในได้แก่ หลักโยนิโสมนสิการ อันเป็น
หลักการคิดพิจารณาโดยแยบคาย ละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึ้ง มีระเบียบและมีเหตุผลตามความจริง ซึ่ง
การปฏิบัติตามหลักดังกล่าวน้ี ย่อมที่จะสามารถทําให้เกิดการสร้างและเสริมคุณภาพจิต มุ่งเร้าให้เกิด
คุณธรรมหรือเกิดกุศลธรรมต่าง ๆ 
 

4.5 สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ 
 ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบเพ่ือศึกษาให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยา
วัตถุไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ (2) การพัฒนา

                                                                    

 93ที.สี.อ. 11/118-120. 
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คุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม ทําให้เราได้เห็นท่าทีและมุมมองเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1) คุณลักษณะของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตต้องได้รับการพัฒนาทั้งในมิติของอัตวิสัยและวัตถุวิสัย ทั้งน้ีการพิจารณาถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขึ้นอยู่กับความจําเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือการดํารงชีวิต
อยู่ เช่น สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว หรือการได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่งจัดเป็น
สภาวะความต้องการท่ีจําเป็นในเชิงวัตถุวิสัย และจําเป็นต้องผสมผสานกับแนวทางเชิงอัตวิสัย ที่
ประเมินได้จากความสุขทางจิตใจ ความพึงพอใจในชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คุณภาพชีวิตที่ดีต้อง
ได้รับการพัฒนาในมิติทางร่างกายและจิตใจ ดังที่ พระมหาพรชัย สิริวโร กล่าวว่า คุณภาพชีวิต ควร
จะครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะต้องครอบคลุมไปยังสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย ความคิดจิตใจ 
อารมณ์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้เข้าสภาวะแวดล้อมและสังคม
ที่ตนอยู่ได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวิตที่ เป็นประโยชน์ให้ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติด้วย94 ซึ่งการมองในลักษณะน้ีดูประหน่ึงว่า จะยอมรับความจริงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่มี
นัยคล้ายคลึงการพัฒนาทางด้านกาย พฤติกรรม จิต และปัญญา อันเป็นการมองตามระนาบเดียวกัน
กับพระพุทธศาสนาตามหลักภาวนา 4  
  ข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันกับ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ มองว่า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ด้าน
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ อารมณ์และความรู้สึกด้านร่างกาย คือ ความมีสุขภาพทาง
กายที่ดี สภาพความเป็นอยู่และสภาพการดํารงชีวิตด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
บริบทของสังคมได้ตามสภาวะ95  
  ในขณะที่ ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ควรทําความเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์เราคือ
อะไรให้ชัดเจน และสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคืออะไร เมื่อทราบชัดแล้ว จึงพัฒนาชีวิตให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายน้ัน”96 ซึ่งทัศนะเช่นน้ีมักอิงอยู่กับความคิดที่ว่า หากต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้อง

                                                                    

 94สัมภาษณ์, พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 
มกราคม 2560. 
 95สัมภาษณ์, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
 96สัมภาษณ์, ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 5 
มกราคม 2560. 
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เข้าใจในส่วนประกอบของชีวิต กล่าวคือ ชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ หรือนามกับรูป หากจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตต้องพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
  จะเห็นว่า การศึกษาถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ัน เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการนํามาพัฒนาจะเป็นวิธีที่ก่อตัวและดํารงอยู่บนฐานของ “หลักธรรมหรือคุณธรรม” ที่เป็น
ข้อปฏิบัติหรือแนวทางที่นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เห็นได้จากการสนทนากลุ่มที่ต่างมุ่งไปที่
แนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรม ตัวอย่างเช่น ยุวดี วิบูลญ์จันทร์ มองว่า “การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมีองค์ประกอบหลายอย่างและส่ิงหน่ึงที่ควรคํานึงถึง คือ การนําธรรมะนําทางชีวิตสู่ความสุขที่
แท้จริง”97 และพรพิมล เหมศิรัตน์ เสนอว่า “ควรที่จะพัฒนาให้ทุกคนอยู่ในกรอบของคุณธรรมและ
จริยธรรม ควรยึดปฏิบัติศีล 5 ให้เคร่งครัด เมื่อทุกคนปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของทุก
คนในสังคมดีขึ้น”98  และสอดคล้องกับ สายสุดา บรรเลงจิต ที่กล่าวว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิตควร
เริ่มจากการมีคุณธรรม เช่นการมีศีล 5 ในการเป็นวินัยหรือกรอบในการดําเนินชีวิต การไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน”99 
  ในภาพรวมของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม แนวคิดคุณภาพชีวิต
ครอบคลุมปรากฏการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม เป็นการมองที่มีกลิ่นไอของ
แนวคิดพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมอยู่ค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะทางด้านความเช่ือ 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ล้วนนับถือพระพุทธศาสนา ฉะน้ันจึงไม่
แปลกใจอะไรท่ีข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามจะมีแนวคิด หรือหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
เก่ียวข้องเป็นส่วนหน่ึงของเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2) อิทธิพลหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประเด็นที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้สอดรับกับมิติของอัตวิสัยและวัตถุวิสัย จากการวิเคราะห์การให้คํา
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ทําให้พบคําตอบที่น่าสนใจ ดังน้ี 
  (1) ปัจจัยด้านอัตวิสัย เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับทัศนะของตนหรือความสมดุลของตน ซึ่งใน
ประเด็นน้ี พระเทพปริยัติโมลี ได้ให้ความเห็นมุ่งเน้นที่ “ความอยู่ดีกินดีและความอิสรภาพ” โดยมอง
ว่า “ความอยู่ดีกินดีซึ่งเป็นอิสรภาพของปัจเจกบุคคลที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าน้ันคือการตระหนักถึง
ศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งประเด็นน้ีมุ่งเน้นไปที่ผลได้ (Outcome) ของคุณภาพชีวิต” 100 นอกจากเรื่อง 
ความเป็นอิสรภาพของปัจเจกบุคคลแล้ว ความพึงพอใจก็เป็นสิ่งสําคัญที่เป็นดัชนีช้ีวัดของคุณภาพชีวิต 

                                                                    

 97สนทนากลุ่ม, ยุวดี วิบูลญ์จันทร์, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 
 98สนทนากลุ่ม, พรพิมล เหมศิริรัตน์, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 
 99สนทนากลุ่ม, สายสุดา บรรเลงจิต, วิศวกรเคร่ืองกล, 5 กันยายน 2560. 
 100สัมภาษณ์, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 
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เห็นได้จากข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดังที่ดนัย พรหมแดน กล่าวว่า “คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจเป็นสําคัญ คือ ความรู้สึกพอใจของบุคคลเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตมีนัยที่เป็นไปในเชิงบวกต่อการ
ครองชีพหรือการดํารงชีวิต ในแนวทางของแต่ละคนจะพึงปรารถนาและยังต้องตระหนักถึงสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย”101 
  (2) ปัจจัยด้านวัตถุวิสัย เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหรือสิ่งที่สัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกของชีวิต 
เช่น การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ การเรียนรู้จากสภาวะแวดล้อม ดังที่  ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
ให้ความสําคัญแก่การเรียนรู้เป็นสําคัญ (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับทุกคนในสังคมไทย ให้เห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เกิดเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้” (2) ปรับทัศนคติของสังคมให้ยกย่องผู้ที่ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นคนที่มีคุณค่า มีความ
ขยันหมั่นเพียรและสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ (3) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการ
เรียนรู้และปรับตัวรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้
อย่างกว้างขวาง102 และยังสอดรับกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ อดุลย์ คน
แรง กล่าวว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะต้องเป็นการสร้างการยอมรับ และยกย่องจากสังคม ได้แก่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เวลาว่างบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน ให้ความ
ร่วมมือกับสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตนโดยยึดหลักของกฎหมาย และ
คุณธรรม จริยธรรม” 103

   

  ปัจจัยด้านวัตถุวิสัย นอกจากประเด็นเก่ียวกับการยอมรับจากทางสังคม สิ่งที่ตอบสนอง
หรือความสมบูรณ์ทางร่างกายจะต้องพัฒนาไปด้วย ก็คือ เรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เห็นได้จากข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ดังตัวอย่างเช่น อัญชุลี  เอ่ียมอารมณ์ 
เสนอว่า “การให้ความสําคัญกับสุขภาพ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ บริโภคอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ เป็นการพัฒนาให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมส่วน และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ”104 
  ถึงกระน้ัน ด้านจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับกติกา กฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่ง
เป็นตัวบ่งช้ีด้านวัตถุวิสัย อันเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรม โดยพัฒนาไปสู่คุณค่าในเชิงปัจเจก และสังคม 
เป็นปัจจัยที่ทําให้มนุษย์แต่ละคนมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข รัก เคารพ ให้เกียรติและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกันในสังคม ดังที่ สุนทรี กุลทอง มองว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะต้อง

                                                                    

 101สนทนากลุ่ม, ดนัย พรหมแดน, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 
 102สัมภาษณ์, ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย
มหิดล, 7 มกราคม 2560. 
 103สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
 104สนทนากลุ่ม, อัญชุลี  เอ่ียมอารมณ์, ครู คศ.3, 5 กันยายน 2560.   
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อาศัยการฝึกฝน ความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยูร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยดี มีความเก้ือกูล พ่ึงพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทําลายกัน เพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคน
ในสังคมได้อย่างปกติสุข”105 
  นอกจากน้ี ประเด็นเรื่องความปลอดภัย เช่น ที่ทํางานปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่
มีอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) โดยการใช้ชีวิตอยู่ในที่ไม่ต้องเสี่ยง
อันตรายหรือไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะต้องคํานึง เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ 
วงกต ศรี-เพ็ญ ให้ความเห็นว่า “การใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย มีทัศนคติที่ดี มี
จิตใจที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที”106 
  กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่า การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยคุณลักษณะใน 2 มิติ คือ (1) คุณลักษณะทางด้านอัตวิสัยซึ่งเกิดจาก
การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุก
ระดับช้ัน สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมา
จากสุขภาพกายดีด้วย หรือคํากล่าวที่ว่า “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” และ (2) 
คุณลักษณะทางด้านวัตถุวิสัย ที่เกิดจากการมีสุขภาพกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตได้จากการที่บุคคลน้ันมีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบและอวัยวะทุก
ส่วนทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีสมรรถภาพสูง สามารถทํางานได้นาน ๆ โดยไม่เหน่ือยง่าย 
การนอนและการพักผ่อนเป็นไปตามปกติ ผิวพรรณผุดผ่อง รูปร่างทรวดทรงสมส่วน เป็นต้น อีกทั้ง
การมีสถานะทางสังคม ยศ ตําแหน่ง เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับนับถือ รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์
กับผู้อ่ืนด้วย การมีสภาพของความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทําให้
ผู้อ่ืนหรือสังคมเดือดร้อน สามารถเข้ากับบุคคลและชุมชนได้ทุกสถานะอาชีพ ไม่เป็นคนถือตัว ไม่เป็น
คนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน เป็นที่เคารพรักและเป็นที่นับถือของคนทั่วไป และสถานะทางเศรษฐกิจ
การเงินและรายได้ที่มั่นคง 
  2. หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ  
  มโนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ เป็นการแสดงแนวคิด
เก่ียวกับหลักการ วิธีการ และประโยชน์จากการนําเอาหลักบุญกิริยาวัตถุไปปฏิบัติ ทั้งน้ีเพราะ
พระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนาที่ให้หลักลงมือปฏิบัติ แก่มนุษย์ผู้ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเหตุน้ี 
บุญกิริยาวัตถุ จัดเป็นทางเลือกประการหน่ึง ที่จะให้คําตอบและช้ีให้เห็นถึงความกระจ่างแจ้ง สําหรับ

                                                                    

 105สนทนากลุ่ม, สุนทรี กุลทอง, ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ, 5 กันยายน 2560. 
 106สนทนากลุ่ม, วงกต ศรีเพ็ญ, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉะน้ันแนวทางในการอธิบายและตีความในประเด็นน้ี จึงให้ความสําคัญกับ
การประยุกต์ใช้ตามกรอบของบุญกิริยาวัตถุ ตามรายละเอียดดังน้ี             
  1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดทาน  
  จากการให้การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญและการสนทนากลุ่ม เก่ียวกับประเด็นของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดทาน ได้กล่าวถึงเรื่องหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี 
  (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบําเพ็ญทาน 
  เป็นการบูรณาการหลักการบําเพ็ญทานมาใช้ในการพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เจริญขึ้น 
หรือ คุณภาพชีวิตที่ดีน้ัน ต้องปฏิบัติไปตามกระบวนการพัฒนาชีวิตตามหลักการให้ทาน ดังน้ี 
  1. ทานจัดเป็นจุดเริ่มต้นของการขัดเกลาจิตใจเพ่ือฟอกอัธยาศัย  
  การให้ทานจัดเป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการขัดเกลาขั้นพ้ืนฐานน้ัน ทั้งน้ีเพราะทาน ศีล 
ภาวนา เมื่อมารวมกันก็จะส่งเสริมกันและ ทานทําให้เรามีศีลดีย่ิงขึ้น เพราะทานจะเป็นการขจัดความ
ตระหน่ี และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ให้เจือจางลงไป ทําให้มีนํ้าใจที่จะเผื่อแผ่คนอ่ืน ศีลก็จะช่วย
สนับสนุนในการให้ทานเป็นไปด้วยดี เพราะการรักษาศีลจะช่วยให้เราเป็นบุคคลตระหนักที่จะควบคุม
กาย วาจาของตนให้มีความประพฤติที่เรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนและสมาชิกในสังคม 
ทาน และ ศีล จะช่วยส่งเสริมให้การเจริญภาวนาเป็นไปด้วยดี เพราะทาน และศีลจะช่วยควบคุม
พฤติกรรมที่จะทําให้เราฟุ้งซ่าน หรือ เกิดกระวนกระวายใจอันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญภาวนา ดังที่ 
พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ) ได้ให้ความเห็นว่า  

 ทายกผู้ต้องการบําเพ็ญบุญต้องเริ่มจากการให้ทาน เพ่ือดําเนินไปสู่ศีล และภาวนาใน
ที่สุด การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนาตามหลักบุญกิริยาวัตถุจึงเป็นการ
พัฒนาจิตใจอย่างเป็นขั้นตอน มีความสัมพันธ์สืบเน่ืองกันจากระดับที่บุคคลสามารถทําได้
โดยง่าย ไปถึงระดับที่ต้องอาศัยความเพียรอย่างแรงกล้า บุคคลผู้สามารถเจริญสมาธิ
ภาวนาจนใจสงบแน่วแน่ควรแก่การงานน้ัน จิตใจของบุคคลน้ัน ต้องได้รับการฝึกฝนในขั้น
การให้ทาน และการรักษาศีลเพ่ือขจัดความโลภ ความโกรธ และความหลงอันเป็นรากเหง้า
ของอกุศลมาเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าบุคคลไม่สามารถชําระศีลอันเป็นการบําเพ็ญเพียรทางกาย
ให้บริสุทธ์ิ ก็ไม่อาจจะยังสมาธิภาวนาให้เกิดและไม่อาจจะบรรลุฌาน วิปัสสนา (ญาณ) 
มรรคและผลใด ๆ ได้107 

 
 
 

                                                                    

 107สัมภาษณ์, พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ ปณฺฑิโต), เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์, 29 
มกราคม 2560. 
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  2. ทานจัดเป็นตัวช้ีวัดเชิงกายภาพ  
  เน่ืองจากมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่เพียงลําพังตนเองไม่ได้ แต่ต้องอยูร่วมกันเป็นสังคม 
ฉะน้ันการให้ทานถือว่าเป็นประเด็นที่ว่าด้วยการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลจะพึงปฏิบัติ
ต่อกัน ทั้งน้ีเพราะการให้ทานเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือกันเพ่ือแก้ปัญหาความอยู่รอดทางกายภาพสู่
สังคมที่เต็มไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือ และเก้ือกูลกัน อันเป็นการร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและ
การผูกไมตรี ดังที่ ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ให้ความเห็นว่า  

 การให้ทานน้ันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับช่วยส่งเสริมความร่วมมือกันในทางสังคม เป็น
การเช่ือมต่อช่องว่างทางสังคม และทางเศรษฐกิจ การสร้างความรักใคร่ในหมู่คณะให้เกิด
ความสามัคคี ส่งผลให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งการให้ทาน ถือว่าเป็นเบ้ืองต้นของการทําคุณ
งามความดีในตัว จัดว่าเป็นหลักธรรมนํามาซึ่งการผูกมิตรไมตรีช่วยเหลือสังคมเป็น
ธรรมชาติ เพ่ือชําระจิตใจให้สะอาดเป็นแนวทางไปสู่แนวทางสูงสุดตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา108 

 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว มนุษย์จึงจําเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการรู้จักให้ แบ่งปันสิ่งของ 
เน้นการแบ่งปันและจุนเจือบุคคลที่มีความต้องการปัจจัยภายนอก เพ่ือความเก้ือกูลและสงเคราะห์กัน 
ดังที่ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ให้ความเห็นที่สอดรับกันว่า “ทาน...เป็นข้อปฏิบัติสําหรับเก้ือกูล
สงเคราะห์กัน เอ้ือกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่หวงแหน ไม่คิดกอบโกยเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ดังน้ัน ทานจึง
เป็นความเต็มใจที่จะให้ เต็มใจที่จะเปิดเผย ไม่ปกป้องตัวเองด้วยความตระหนี่ให้เกิดความกลัด
กลุ้มใจ”109 และยังสอดคล้องกับ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ได้ให้ความเห็นว่า “ทานเป็นกลไก
ควบคุมสังคมให้ดําเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย110 และดังที่ ดร.ชาติเมธี หงษา ก็มองไปในทิศทาง
ที่สอดรับกันว่า “การให้ทานนอกจากจะมีความสําคัญต่อบุคคลและพระพุทธศาสนา ยังมีความสําคัญ
ต่อสังคมส่วนร่วม เพราะคนเราจะอยู่คนเดียวโดยลําพังในสังคมไม่ได้ การให้ทานจึงเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญต่อสังคม”111 และ ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ ก็ให้ความเห็นคล้ายกันว่า “สิ่งที่เรา
บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อ่ืนน้ันก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคม

                                                                    

 108สัมภาษณ์, ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 5 
มกราคม 2560. 
 109สัมภาษณ์, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
 110สัมภาษณ์, ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย
มหิดล, 7 มกราคม 2560. 
 111สัมภาษณ์, ดร.ชาติเมธี หงษา, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12 มกราคม 2560. 
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โดยส่วนรวม การให้ทานน้ีอยู่ที่ไหน ๆ ก็ทําได้ และไม่จําเป็นต้องใช้เงิน เช่น การแบ่งของกินให้กับ
แม่บ้านที่ทํางานหรือยาม เป็นต้น”112 
  3. การให้ทานคือเคร่ืองมือกําจัดความตระหน่ีและความโลภในจิตใจ 
  ประเด็นเร่ืองการให้ทาน ควรเป็นการให้โดยไม่คิดหวังผลตอบแทนจากผู้อ่ืน ซึ่งถือว่า
เป็นการกําจัดกิเลส คือความตระหน่ีและความโลภภายในจิตของตนเองให้หมดไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันในการใช้เง่ือนไขทางวัตถุ มาเป็นเคร่ืองประเมินและช้ีวัดผลของการให้ทาน เช่น บาง
คนบริจาคมาก ได้บุญมาก เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องตามหลักการให้ทาน เห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ ได้กล่าวว่า  

การให้น้ันจะให้ผลดีเต็มที่ เมื่อผู้ให้สามารถ เอาชนะใจตนเอง ด้วยการขจัดความ
ตระหน่ีหวงแหน ออกไปจากใจได้ คือ ให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่หวังผล ตอบแทนจากผู้รับ 
ขอเพียงให้ได้บุญกุศล และความสบายใจเท่าน้ัน113  

 
  สอดรับกับ ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร ที่ช้ีให้เห็นว่า “ทาน คือ การให้ การสละ การ
แบ่งปัน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนซึ่งสามารถให้ได้ทั้งวัตถุสิ่งของ เงินทอง”114 และยังสอดคล้องกับ 
พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ให้ความเห็นว่า “ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่หวัง
ผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญน้ันจะ
ช่วยออกแบบชีวิตของเราให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ”115 
  (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเฉล่ียความดีให้ผู้อ่ืน 
  การเฉล่ียความดี มาจากคําว่า “ปัตติทานมัย” หรือการอุทิศส่วนบุญ ถือว่าเป็นหลักคํา
สอนที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่สอนมนุษย์รู้จักการแบ่งปัน ทําให้เป็นคนที่รู้จักละความตระหน่ีในความดี 
ตลอดจนทําให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้กระทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ตามระเอียดต่อไปน้ี 
  1. การเฉล่ียความดีช่วยทําให้มีจิตใจกว้างขวางและขจัดความตระหนี่ เน่ืองจากการ
เฉลี่ยความดีให้แก่ผู้อ่ืนน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นการเพ่ิมพูนความดี หรือบรรเทาความทุกข์ของผู้อ่ืนให้เบาบาง

                                                                    

 112สัมภาษณ์, ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 
2560. 
 113สัมภาษณ์, ดร.ประยูร  ป้อมสุวรรณ์, ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 9 
มกราคม 2560.  
 114สัมภาษณ์, ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11 มกราคม 
2560.  
 115สัมภาษณ์, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 
มกราคม 2560. 
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ลงและอีกส่วนก็คือเป็นการละความตระหน่ีที่มีขึ้นภายในจิตใจ ดังที่ กําพล พูลมี กล่าวว่า “ด้านปัตติ
ทานมัย ทําให้ได้บุญเพ่ิมขึ้น คือผู้อุทิศก็ได้บุญ ผู้อนุโมทนาก็ได้บุญ ทําให้จิตใจกว้างขวางเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้
ประโยชน์ร่วมด้วย ทําให้ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับได้อนุโมทนาส่วนบุญ”116 สอดคล้องกับอดุลย์ คนแรง ที่
ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “ด้านปัตติทานมัย ทําให้ได้บุญเพ่ิมขึ้น ผู้อุทิศก็ได้บุญ ผู้
อนุโมทนาก็ได้บุญ ทําให้จิตใจกว้างขวางหวังประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทําให้ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ ได้อนุโมทนา
ส่วนบุญพ้นจากทุกข์เวทนา”117  
  2. ก่อให้เกิดความกตัญญู เป็นการรู้สํานึกในบุญคุณ เน่ืองจากความกตัญญูเป็นเคร่ืองหมาย
ของความดี และเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน ด้วยเหตุน้ีพระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนหลัก “ปัตติทานมัย” เพ่ือให้เป็นหลักการในกระทําความดีอย่างหน่ึงที่พึงปรารถนาของมนุษย์
ทุกคน และยังบุคคลที่ปฏิบัติดังกล่าวน้ีเป็นผู้มีความกตัญญู ดังที่ พรพิมล เหมศิรัตน์ เสนอว่า “ด้าน
ปัตติทานมัย ช่วยให้เกิดความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ญาติพ่ีน้องที่
ล่วงลับไปแล้ว และที่ยังมีชีวิตอยู่และเผื่อถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกด้วย เป็นการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบ
แทน”118 
  (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการยินดีในความดีของผู้อ่ืน 
  คําว่า “การยินดีในความดีของผู้อ่ืน” มาจากคําว่า “ปัตตานุโมทนามัย” หมายถึง การ
อนุโมทนาส่วนบุญ หรือการยินดีในคุณงามความดีที่ผู้อ่ืนกระทํา โดยการพลอยช่ืนชมยินดีด้วยใจที่
บริสุทธ์ิ ซึ่งการประพฤติตามองค์ธรรมข้อน้ี ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังน้ี 
  1. ทําให้ไม่เกิดความอิจฉาริษยาต่อกัน เน่ืองจากมีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้กระทําความดี 
กล่าวคือ มีความช่ืนบานใจในเวลาที่ผู้ได้กระทําความดี ก็พลอยช่ืนชมยินดีตามด้วยคุณธรรมคือมุทิตา 
อันเป็นผลทําให้สามารถกําราบความริษยาและอิจฉา ดังที่ กําพล พูลมี กล่าวว่า “ด้านปัตตานุโมทนา
มัย เป็นการยินดีกับบุญของผู้อ่ืน ทําให้จิตใจพลอยยินดี เบิกบานไปด้วย ไม่อิจฉาริษยาผู้อ่ืน”119 และ
สอดคล้องกับ ยุวดี วิบูลย์จันทร์ ที่กล่าวว่า “ด้านปัตตานุโมทนามัยจะช่วยให้คนเรามียินดี ยอมรับ
ความดี และขอมีส่วนร่วมในการทําความดีของผู้อ่ืน แม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทํา”120 
  2. ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เพราะสังคมท่ีมีคนที่ประกอบไปด้วย
ความปรารถนาดีและพลอยยินดีกับความดีที่ผู้อ่ืนกระทํา ย่อมจะช่วยหล่อหลอมและปลูกฝังให้เกิด

                                                                    

 116สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 117สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
 118สนทนากลุ่ม, พรพิมล เหมศิริรัตน์, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 
 119สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 120สนทนากลุ่ม, ยุวดี วิบูลญ์จันทร์, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 
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ความสามัคคีภายในสังคม ดังที่ สุนทรี กุลทอง กล่าวว่า “ด้านปัตตานุโมทนามัย เป็นการยินดีต่อผู้อ่ืน 
ไม่อิจฉาริษยา ทําให้สุขภาพร่างกาย อารมณ์ ความคิดสูงส่ง พร้อมที่จะช่วยดูแลผู้อ่ืน และสังคม
ได้”121 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดทาน ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ปันสิ่งของ 
2) การเฉล่ียความดีให้ผู้อ่ืน และ 3) การยินดีในความดีของผู้อ่ืน จัดเป็นวิธีการที่ก่อตัวและดํารงอยู่บน
ฐานของ “หิตายะ หรือที่เรียกว่า “ประโยชน์เก้ือกูล”เพราะถือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวด
ทานเป็นเรื่องที่สําคัญประการแรกสําหรับคฤหัสถ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากคฤหัสถ์ยังต้องดํารง ชีวิตอยู่ในสังคม
และอาศัยปัจจัย 4 เป็นเครื่องเล้ียงชีวิต ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการมีชีวิต เมื่อทุกคน
ต้องการปัจจัย 4 เพ่ือการดํารงชีวิตเช่นเดียวกัน การขวนขวายเพ่ือการได้มาซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นต้องกระทําอยู่เสมอ เพราะเมื่อชีวิตยังดําเนินไปอยู่ตราบใด ความจําเป็นที่จะใช้ปัจจัยเหล่าน้ีก็
ยังมีอยู่ตราบนั้น เมื่อเง่ือนไขของการมีชีวิตขึ้นอยู่กับความต้องการทางวัตถุ การแสวงหาความม่ันคง
แก่ชีวิตเพ่ือชีวิตที่ดี มีความสุขสบายตลอดไปจึงเป็นอุดมคติของการมีชีวิตในปัจจุบันชาติ ซึ่งกรณีน้ี
เห็นได้ชัดเจนในสังคมที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกระแสวัตถุนิยมดังเช่นในปัจจุบัน 
 2) การพัฒนาคุณภาพชวิีตด้วยหมวดศีล  
 จากการให้สัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญและการสนทนากลุ่ม เก่ียวกับประเด็นของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยหมวดศีล ได้กล่าวถึงเรื่องหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรักษาศีล 
 1. การรักษาศีลคือหลักการเพ่ือสันติสุขของชีวิตและสังคม 
 ศีลจัดเป็นคําสอนที่สําคัญที่แสดงถึงหลักข้อห้าม และหลักปฏิบัติที่เป็นภูมิคุ้มกันสังคม 
เป็นหลักปฏิบัติที่พึงมีในการอยู่ร่วมกันของสังคมของมนุษย์ อันเป็นเครื่องมือในการนําสันติภาพสู่
สังคม ภายใต้กฎสากล 5 ข้อ คือ (1) การเคารพในชีวิตของผู้อ่ืน (2) การเคารพในทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
(3) การเคารพในสิทธิคู่ครอง (4) การเคารพในสิทธิการรับข่าวสารของผู้อ่ืน โดยไม่โกหก หลอกลวง
ผู้อ่ืนให้เสียหาย และ (5) การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยไม่ทําลายชีวิตของตนเองด้วยการ
ด่ืมของมึนเมา  ฉะน้ัน ระบบศีลธรรมจึงเป็นมาตรการที่คอยควบคุมคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ระเบียบ เคารพสิทธ์ิของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือทําลายสิทธิของผู้อ่ืน อันจะส่งผลให้สังคมมีความเป็นปกติ
สุขเรียบร้อยตามมา ดังที่ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ช้ีให้เห็นว่า “ศีลมีความสําคัญและจําเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแง่ที่ว่า ทําให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกชนิดอ่ืน เพราะกฎเกณฑ์ทาง
สังคมต้องมีศีลเป็นพ้ืนฐานจึงดํารงอยู่ได้ และสังคมของมวลมนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 

                                                                    

 121สนทนากลุ่ม, สุนทรี กุลทอง, ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ, 5 กันยายน 2560. 
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คือ การให้เกียรติให้ศักด์ิศรี ไม่ละเมิดสิทธิกันและกัน”122 และยังสอดคล้องกับ พระมหาพรชัย สิริวโร, 
ดร. ที่มองเรื่องศีลเป็นเรื่องในแง่ที่จําเป็นอย่างมากสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเพราะ ศีล เป็น
หลักพ้ืนฐานของผู้ครองเรือน เป้าหมายเพ่ือการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ดังที่เขากล่าวว่า “ประโยชน์ของ
ศีล คือการไม่เบียดเบียนกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย”123 
 2. ศีลคือเคร่ืองมือที่เป็นตัวช้ีวัดในเชิงพฤติภาพ (Behaviour Indicator)  
 สิ่งที่ช้ีชัดซึ่งเก่ียวกับเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมก็คือ ศีล 5 ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานในการพัฒนากาย วาจา เพ่ือให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการกํากับและควบคุม
พฤติกรรมของตัวเอง ไม่ให้มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ดังที่ พระเทพปริยัติโมลี ให้ความเห็นว่า 
“ศีลจัดเป็นวินัย หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมีไว้สําหรับควบคุมประพฤติทางกายของคนในสังคม
ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหน่ึงอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่
กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้ห่างไกลจากความช่ัวร้ายทั้งหลาย”124 ด้วยเหตุน้ี การรักษาศีลจึงเป็น
เครื่องมือช้ีวัดในเชิงพฤติกรรม เพราะถ้าหากทุกคนไม่มีศีล การอยู่ร่วมกันก็จะเป็นปฏิบัติตนแบบไร้
มนุษยธรรม ดังที่ ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ ให้ความเห็นว่า “ศีลน้ันมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเป็น
อย่างมาก เพราะทําให้สมาชิกของสังคมหรือสังคมน้ันอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบเรียบร้อย สมาชิก
ต่างดํารงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตน ๆ โดยสะดวก”125       
 3. ศีลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เน่ืองจากศีลเป็นเรื่องของการฝึกในด้านความประพฤติ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาให้อยู่
ในระเบียบและกําหนดพฤติกรรมที่ดีและพึงประสงค์ โดยการละเว้นทางกาย วาจา จากการเบียดเบียน
ผู้อ่ืนในทางที่เสื่อมเสีย ดังที่ พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ) ได้ให้ความเห็นว่า “ศีล เป็นข้อปฏิบัติที่
เป็นพ้ืนฐานในการยืนยันคุณสมบัติของชีวิตที่ได้รับการพัฒนา ทั้งในแง่ของการเคารพ และให้เกียรติใน
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์”126 นัยดังกล่าว หากมองในแง่ของการพัฒนาคุณชีวิต มีประเด็นหลักที่
น่าสนใจดังน้ี 

                                                                    

 122สัมภาษณ์, ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย
มหิดล, 7 มกราคม 2560. 
 123สัมภาษณ์, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 
มกราคม 2560. 
 124สัมภาษณ์, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 
 125สัมภาษณ์, ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 
2560. 
 126สัมภาษณ์, พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ ปณฺฑิโต), เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์, 29 
มกราคม 2560. 
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 1) ศีลทําให้ชีวิตเจริญงอกงาม ทั้งน้ีเพราะการรักษาศีลเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ดีงาม 
และมีสัมพันธภาพที่ราบร่ืนกับผู้อ่ืน อันจะเป็นผลเอ้ืออํานวยแก่การดํารงอยู่ทั้งของตนและสังคม เมื่อ
พฤติกรรมของตนได้รับการฝึกอบรมที่ดีงาม ย่อมทําให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ
การอยู่ร่วมกันด้วยดี จึงเป็นปัจจัยทําให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามได้ ดังที่ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ 
ให้ความเห็นว่า “เมื่อประพฤติปฏิบัติสม่ําเสมอย่อมเป็นหนทางที่นําไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตที่เจริญ
งอกงามสัมฤทธ์ิผลดีมีความสุขในสังคมปัจจุบัน”127 
 2) ศีลทําให้ชีวิตมีความสุข เน่ืองจากการรักษาศีลจะนําไปสู่การขจัดปัญหาทางสังคม 
ได้แก่ อาชญากรรมด้านชีวิต ทรัพย์สิน เพศสัมพันธ์ การโกหก และการทําลายชีวิตผู้อ่ืนด้วยเสพสิ่งมึน
เมา ซึ่งถ้าปัญหาเหล่าน้ีไม่มี ก็จะนําความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติ เพราะปราศจากโทษหรือภัยที่เข้ามา
เบียดเบียนตนเอง ดังที่ ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ให้ความเห็นว่า คนที่มีศีลก็มีชีวิตที่มีความสุข ไม่ก่อเวร
แก่ใคร คนรักษาศีลย่อมรักษาทรัพย์ไว้ได้ให้เจริญงอกงาม คนรักษาศีล มีชีวิตสงบไม่มีเวรภัย ดังน้ันจึง
ถือได้ว่า ศีลช่วยทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้128 และยังสอดคล้องกับ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ ที่มองว่า 
“ในทางอุดมคติแล้ว ศีลน้ัน ต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนทําร้าย
กันและกัน และช่วยเหลือกัน ตามฐานะทางสังคมจะอํานวยให้อีกด้วย”129 
 3) ศีลเป็นกระบวนการป้องกันไม่ให้คุณภาพชีวิตตกตํ่า แนวคิดในประเด็นน้ีมุ่งเน้นถึง
ศีลในระดับปัจเจกบุคคลที่เกิดจากการรักษาศีล ดํารงตนอยู่ในกรอบของศีล รักษากติกาของสังคม 
ย่อมเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เช่น การไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน การสํารวมระมัดระวังใน
คําพูด เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านน้ีย่อมไม่ทําให้ชีวิตตกตํ่าหรือทําลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ดังที่ ดร.
ชาติเมธี หงษา ให้ความเห็นว่า การรักษาศีลเป็นการฝึกฝนมิให้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันก็
เป็นการลด ละ เลิกความช่ัว มุ่งให้กระทําแต่ความดี อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิให้ตกตํ่าลง เช่น 
ไม่ไปเป็นชู้เป็นก๊ิกกับใครในที่ทํางาน ทําให้ครอบครัวเขาไม่แตกแยก เป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของ
ที่ไม่ดีแก่ลูกค้า เป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายา130 และสอดรับกับ ผศ.ดร.อําพล บุดดาสาร ที่ได้ให้

                                                                    

 127สัมภาษณ์, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
 128สัมภาษณ์, ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 5 
มกราคม 2560. 
 129สัมภาษณ์, ดร.ประยูร  ป้อมสุวรรณ์, ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 9 
มกราคม 2560. 
 130สัมภาษณ์, ดร.ชาติเมธี หงษา, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12 มกราคม 2560. 
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ความเห็นไปในทิศทางที่สอดรับกันว่า “ศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมรักษาบุคคลน้ันไม่ให้ตกไปในที่
ช่ัว”131 
 (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการประพฤติอ่อนน้อม  
 หลักการประพฤติอ่อนน้อม เป็นประโยชน์และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิต 
เพราะเป็นการสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเอง ทําให้ตนเองดูเป็นคนเรียบร้อยดีงาม เป็นบุคคลที่น่าคบหา
สมาคมด้วย ตลอดจนให้การสนับสนุนและส่งเสริมอีกด้วย ซึ่งอาจประมวลได้ดังน้ี 
 1. อปจายนมัยเป็นบ่อเกิดความสัมพันธ์ทางสังคม กล่าวคือ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่ง
โดยปกติแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทย ที่แสดงถึงความเคารพด้วยการไหว้ผู้
อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักแสดงความเคารพในโอกาสต่าง ๆ จะทําให้ดูดีและน่ารักใน
สายตาผู้อาวุโสและในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็น หรืออยู่ในสถานการณ์น้ัน เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ 
กําพล พูลมี ที่กล่าวไว้ว่า “ด้านอปจายนมัย การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความ
เคารพนับถือที่บ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณธรรมที่ดีของคนไทย”132 และยังสอดคล้องกับ พระมหาสุนทร วรธมฺโม ที่
มองว่า “ด้านอปจายนมัย เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคม การ
ทํางานต่าง ๆ ก็จะราบรื่น เมื่อประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะเอ้ือเฟ้ือรักใครเอ็นดู การงานก็จะ
เจริญก้าวหน้า”133 
 2. ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการให้ความเคารพต่อผู้อ่ืน 
ความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการแสดงออกซึ่งมารยาทท่ีดี ซึ่งการกระทําดังกล่าวจัดเป็น
หลักจริยธรรมพ้ืนฐานที่เก่ียวกับคุณธรรมความดีของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม อันจะส่งผลที่จะช่วยให้
เป็นที่รักใคร่และได้รับการอนุเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การได้รับโอวาทจากผู้ใหญ่หรือสิ่งของ
ตอบแทน เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ อดุลย์ คนแรง ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ด้านอปจายนมัย ทํา
ให้ได้รับโอวาทท่ีดีจากผู้ใหญ่ นําโอวาทนั้นมาปฏิบัติตาม ทําให้ได้รับความสุข ความสําเร็จตามสมควร 
นอกจากน้ันยังจะได้วัตถุสิ่งของจากผู้ใหญ่น้ันด้วย ทําให้ได้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ”134 และยังสอดรับ

                                                                    

 131สัมภาษณ์, ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11 มกราคม 
2560.  
 132สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 133สนทนากลุ่ม, พระมหาสุนทร วรธมฺโม, พระวินยาธิการ วัดอภัยธายาราม, 5 กันยายน 2560. 
 134สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
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กับ พรพิมล เหมศิรัตน์ เสนอว่า “ด้านอปจายนมัย ทําให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ไป
อยู่ที่ไหน ผู้ใหญ่ให้ความรัก ความเอ็นดู ให้ความช่วยเหลือ”135 
 (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการช่วยเหลือขวนขวายรับใช้ 
 การช่วยเหลือขวนขวายรับใช้ เป็นการทําความดีโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อสังคมและส่วนรวม 
โดยแท้ที่จริง ไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือเฉพาะกิจกรรมทางวัด แต่เป็นการกระทําจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งการปฏิบัติตามองค์ธรรมดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ดังน้ี 
 1. ทําให้เกิดจิตอาสา เกิดจากการช่วยเหลือแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือในกิจการต่าง ๆ 
ส่งผลให้เกิดจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
โดยการอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ ทรงขันธ์ คัมภีระ ได้กล่าวว่า 
“ด้านเวยยาวัจจมัย เป็นการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ในการทํากิจกรรมความดีต่าง ๆ ทั้งทางสังคม
และทางพระพุทธศาสนา”136 และยังสอดคล้องกับอดุลย์ คนแรง ที่มองว่า “ด้านเวยยาวัจจมัย ทําให้
ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับนํ้าใจและมิตรภาพ จากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทําให้เกิดสาธารณ 
ประโยชน์ จิตอาสา จิตสาธารณะ สาธารณะสงเคราะห์แก่สังคม”137 
 2. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีกัลยาณมิตร การช่วยเหลือขวนขวายซึ่งการประกอบ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมอาสาทํากิจกรรมของส่วนรวมที่เป็นการสร้างสรรค์ ย่อม
ก่อให้เกิดความสามัคคี ที่เกิดจากการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เห็นได้จาก
ข้อคิดเห็นของ กําพล พูลมี กล่าวว่า “ด้านเวยยาวัจจมัย การทําบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ รวม
ความถึงการช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า การรักษา
สมบัติสาธารณะ จัดเป็นการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางสังคมให้น่าอยู่และสร้างความสามัคคี
ได้”138 จะเห็นว่ากิจกรรมท่ีร่วมกันเพ่ือประโยชน์สังคม ย่อมนํามาซึ่งความพร้อมเพรียง ความ
ปรองดองและก่อให้เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากน้ันยังได้กัลยาณมิตรที่เกิดจากการได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวอีก ดังที่ ไอศูรย์ ดามาพงศ์ ให้ความเห็นว่า “ด้านเวยยาวัจจมัย ทําให้เราได้
กัลยาณมิตรที่ดี คอยช่วยเหลือค้ําจุนกัน และชักนํากันไปทําแต่สิ่งดี ๆ”139 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดศีล ซึ่งประกอบด้วย 1) การรักษาศีล 2) 
การประพฤติอ่อนน้อม และ 3) การขวนขวายช่วยเหลือ จัดเป็นวิธีการที่ก่อตัวและดํารงอยู่บนฐานของ 

                                                                    

 135สนทนากลุ่ม, พรพิมล เหมศิริรัตน์, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 
 136สนทนากลุ่ม, ทรงขันธ์ คัมภีระ, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 
 137สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
 138สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 139สนทนากลุ่ม, ไอศูรย์ ดามาพงศ์,ช่ างเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 
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“สังคมสันติภาพ”เพราะถือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดศีล เป็นเร่ืองพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีคุณ ทําให้ชีวิตและสังคมเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีงาม เป็นผลให้การดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดการปฏิสังสรรค์ที่อยู่ในกรอบ
ของศีลและการเจือจุนด้วยธรรม ทําให้การอยู่ร่วมกันเกิดความสันติสุข สงบ และเกิดความไว้วางใจกัน
ในสังคม อันเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน เกิดความรักใคร่ปรองดองและการเห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อ่ืนด้วย 
 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตหมวดภาวนา  
 จากการให้สัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญและการสนทนากลุ่ม เก่ียวกับประเด็นของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนา ได้กล่าวถึงเรื่องหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเจริญภาวนา 
   1. การเจริญภาวนากับการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน 
 เน่ืองจากการเจริญภาวนา เป็นการทําให้จิตใจเกิดความสงบและเป็นเหตุทําให้เกิด
ปัญญาขึ้นจากการฝึกฝนอบรมจิตใจไปตามแบบต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติกรรมฐาน การทําสมาธิ การ
เจริญภาวนา และการปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาได้ ดังน้ี 
  1)  การเจริญภาวนาช่วยให้พัฒนาด้านปัญญา ซึ่งการบําเพ็ญภาวนามีผลโดยตรงต่อ
โครงสร้างและการทํางานของสมอง เป็นเคร่ืองมือช่วยทําให้ความจําดีขึ้น เพราะมุ่งความคิดไปที่สิ่งใด
สิ่งหน่ึงมากขึ้น ดังที่ พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ) ได้ให้ความเห็นว่า สมาธิเป็นการฝึกอบรมจิตให้
สงบแน่วแน่วมั่นคง เพ่ือให้เป็นจิตใจที่สามารถทํางานหรือใช้การได้ดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณาให้
เกิดปัญญาหรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล”140 และยังสอดรับกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ให้ความเห็นที่
สอดคล้องกันว่า “การหมั่นทําสมาธิบ่อย ๆ ย่อมช่วยเสริมสร้างทั้งความจําดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิ 
ทําให้สมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่านการฝึกมาจนเกิดสมาธิจะทําให้
ความคิดของเราท่ีคิดและทํา กลั่นออกมาจากลมหายใจอันประณีต สติจะสอนส่ังให้เราดําเนินชีวิต
อย่างละเมียดละไมมากขึ้น”141 
  2) การเจริญภาวนาช่วยบรรเทาและเยียวยาโรค เน่ืองจากเมื่อฝึกเจริญภาวนาอย่าง
ต่อเน่ือง ย่อมทําให้เกิดความสงบ ระงับ และมีร่างกายผ่อนคลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ที่ฝึกปฏิบัติ
มาแล้วอย่างดีในระดับหน่ึง เมื่อจิตใจมีกําลังเข้มแข็งจนส่งผลให้มีอิทธิพลสามารถบรรเทาหรือผ่อน
ปรนโรคทางกาย อาจจะทําให้โรคหายง่ายและเร็วไวข้ึน สอดคล้องกับ พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. 

                                                                    

 140สัมภาษณ์, พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักด์ิ ปณฺฑิโต), เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์, 29 
มกราคม 2560. 
 141สัมภาษณ์, ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 5 
มกราคม 2560. 
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ได้ช้ีให้เห็นว่า “มีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิจะมีความดันอัตราการหายใจลดลง หัวใจเต้นช้า
ลง คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้น การเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง ความตึงตัวของกล้ามเน้ือ
ลดลง ส่งผลให้มีสุขภาพดี และช่วยบําบัดโรคได้”142 และสอดคล้องกับ พระเทพปริยัติโมลี ให้
ความเห็นว่า “สมาธิมีผลในเชิงสุขภาพ คือ ช่วยรักษาโรคบางชนิดได้เพราะร่างกายและจิตใจสัมพันธ์
กันทํางานร่วมกันเป็นสิ่งต่อเน่ืองกัน ดังน้ัน เมื่อจิตใจดีมีสมาธิย่อมระงับเวทนาบางอย่างได้ดี”143 และ
ยังสอดรับกับ ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ ที่ให้ความเห็นคล้ายกันว่า “คนที่ฝึกสมาธิบ่อย ๆ จะช่วย
บําบัดโรคและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอายุยืนยาวได้ เพราะสมาธิจะช่วยบําบัดความเครียดส่งผล
ให้ระดับความดันโลหิตลดลง แถมสารแห่งความสุขยังมีประสิทธิภาพเป็นด่ังยาวิเศษ ที่จะช่วยบรรเทา
อาการเจ็บปวดของร่างกายได้ด้วย”144 
 2. การเจริญภาวนาคือตัวช้ีวัดในเชิงจิตภาพและด้านปัญญาภาพ 
 การเจริญภาวนานับว่าเป็นหลักปฏิบัติสําหรับการพัฒนาทางด้านจิตใจและเป็นกระบวน 
การท่ีก่อให้เกิดปัญญา หรือที่เรียกว่า “ภาวนามยปัญญา” เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ พระครู
พิพิธวรกิจจานุการ ที่ช้ีให้เห็นว่า “ผู้ฝึกสมาธิบ่อย ๆ จะมีความจําดีขึ้น มีการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง 
ๆ รอบคอบมากขึ้น ทําให้เกิดปัญญาในการทําสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเล่าเรียน และ
การทํางานดีขึ้น”145 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเจริญภาวนา เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อการเกิด
ปัญญาเป็นหลักของการดําเนินชีวิต โดยใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยจะเห็นว่า
นอกจากจะทําให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจให้มีความสงบแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการ
พัฒนาปัญญาให้สามารถแยกแยะเห็นตามความเป็นจริง ดังที่ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ มองว่า “บุญ
สําเร็จได้ด้วยการเจริญสมาธิให้เกิดมีขึ้นในจิตใจ เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทําให้จิตสงบ ไม่มี
กิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง บุญประเภทน้ีส่งเสริมผู้กระทําให้
เป็นผู้มี ปัญญา”146 ในขณะที่ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ก็มองเรื่องการเจริญภาวนาที่เป็นไปใน
ทิศทางของการพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาว่า “การเจริญภาวนาเป็นการทําบุญอีกรูปแบบที่มุ่ง

                                                                    

 142สัมภาษณ์, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 
มกราคม 2560. 
 143สัมภาษณ์, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 
 144สัมภาษณ์, ผศ.ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ, อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 
2560. 
 145สัมภาษณ์, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
 146สัมภาษณ์, ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์,ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 9 
มกราคม 2560. 
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พัฒนาจิตใจและปัญญา ทําให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง…และผลบุญข้อน้ีจะ
ทําให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ147   
 (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฟังธรรม 
 การฟังธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญของบุคคลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นการฝึกฝน
ขัดเกลาจิตใจของตนเองและในการปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุธรรม ทั้งน้ีเพราะการฟังธรรมจะให้เกิดผล
จะต้องคิดติดตามไปด้วยทุกขั้นตอน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังน้ี 
 1. ก่อให้เกิดปัญญา การฟังธรรมเป็นการพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดในชีวิตของ
มนุษย์ ดังคําว่า “ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา” ซึ่งเมื่อได้ฟังธรรมอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง ก็จะทําให้ขจัด
ความไม่รู้และความสงสัยที่มีอยู่ภายในจิตใจ ก่อให้เกิดปัญญา สามารถนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ พระมหาสุนทร วรธมฺโม กล่าวว่า “ด้านธัมมัสสวนมัย ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางด้านอารมณ์ จิตใจและทางด้านสติ ทําให้อารมณ์จิตใจดี มีสติปัญญา การนําหลักธรรมมา
ประพฤติปฏิบัติก็จะทําให้จิตใจผ่องใส เกิดสติปัญญา”148 และยังสอดรับกับ ทรงขันธ์ คัมภีระ เห็นว่า 
“ด้านธัมมัสสวนมัย ทําให้ได้ฟังเร่ืองที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดําเนินชีวิต ทําให้เกิด
ปัญญา”149 และยังสอดคล้องกับ อดุลย์ คนแรง ที่ให้ความเห็นไปในทิศทางที่สอดรับกันว่า 
“ด้านธัมมัสสวนมัย ทําให้เกิดปัญญา ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง สิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ชัดย่ิงขึ้น กําจัดความ
สงสัยได้ ทําความเห็นให้ตรง และทําจิตให้แจ่มใส”150 ด้วยเหตุน้ีการฟังธรรมจึงเป็นประโยชน์ในแง่
ของการพัฒนาปัญญา ทําให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และน้อมนําธรรมน้ันมาประพฤติปฏิบัติให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า และสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
 2. ทําให้สามารถหลุดพ้นจากกิเลส ประโยชน์ในด้านน้ี เป็นผลมาจากการที่นําธรรมะมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และนําไปปฏิบัติเพ่ือบรรลุประโยชน์น้ัน ๆ นับต้ังแต่ประโยชน์
ระดับพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตทั่วไป เช่น ทําให้รู้จักประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้น ตลอดจนถึง
ประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากการฟัง คือ ความหลุดพ้น อาจกล่าวได้ว่า การฟังธรรมย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ต้ังแต่ระดับปุถุชนสู่ความเป็นอริยบุคคล เห็นได้จากข้อคิดของ กําพล พูลมี  กล่าวว่า 
“ด้านธัมมัสสวนมัย เป็นการได้รับฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเร่ืองการละกิเลสจนถึง

                                                                    

 147สัมภาษณ์, ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย
มหิดล, 7 มกราคม 2560. 
 148สนทนากลุ่ม, พระมหาสุนทร วรธมฺโม, พระวินยาธิการ วัดอภัยธายาราม, 5 กันยายน 2560. 
 149สนทนากลุ่ม, ทรงขันธ์ คัมภีระ, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 
 150สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
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วิมุตติหลุดพ้น ทําให้ผู้ที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน”151 และยัง
สอดคล้องกับ พรพิมล เหมศิรัตน์ เสนอว่า “ด้านธัมมัสสวนมัย การได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่สอนให้คนเป็นคนดี ละเว้นความช่ัว ทําจิตใจให้ผ่องใส หลักธรรมที่พระองค์ทรงสอน
ในแต่ละข้อ มีข้อคิด ผู้ที่ปฏิบัติจะพ้นจากความทุกข์ได้”152 
 (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสั่งสอนธรรม  
 การสอนธรรมจัดเป็นการให้ธรรม ให้ความรู้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการให้ที่เป็นประโยชน์
อย่างย่ิง เพราะการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงได้นําเสนอให้บุคคลได้
รู้จักการเผยแผ่ธรรมหรือสั่งสอนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปน้ี 
 1. เป็นการเผยแผ่พระธรรมคําสอน ทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น ย่ิงผู้ได้รับคําสอนนําไปปฏิบัติก็ย่ิงเป็นการดีที่สุด เพราะไม่เป็นเพียงการสร้างการทบทวน
ให้กับตนเองเท่าน้ัน ยังเป็นการเผยแผ่ความรู้ หรือคุณธรรมให้กับคนอ่ืนอีกด้วย เห็นได้จากข้อคิดเห็น
ของ กําพล พูลมี ที่กล่าวว่า “ด้านธัมมเทสนามัย เป็นการเผยแผ่คําสอนของพระศาสดาซึ่งนับว่าเป็น
บุคคลที่หาได้ยาก ผู้ที่จะสามารถสั่งสอนธรรมให้แก่ผู้อ่ืนได้ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ”153 และ
ยังสอดรับกับ ไอศูรย์ ดามาพงศ์  ให้ความเห็นว่า “ ด้านธัมมเทสนามัย ได้นําความรู้และความกระจ่าง
ในธรรมบอกต่อช้ีแจงให้กับผู้ที่ไม่รู้เพ่ือให้เห็นธรรม และเป็นการทบทวนธรรมในตัวเอง”154 และยัง
สอดคล้องกับ อดุลย์ คนแรง ที่มองว่า “ ด้านธัมมเทสนามัย เป็นการให้อมตะ เพราะการให้ธรรมเป็น
ทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง ช้ีให้คนฟังเห็นชัด ชวนให้คนฟังอยากปฏิบัติ เร้าให้กล้าหาญในการปฏิบัติ 
ทําให้ร่าเริงในการปฏิบัติ”155 
 2. ช่วยให้ผู้รับฟังเป็นคนมีศีลธรรม การสั่งสอนธรรมจัดเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและให้คน
อ่ืนได้เข้าใจในธรรมคือคุณงามความดี อันจะส่งผลให้ผู้รับฟังเป็นคนดีย่ิงขึ้น ตลอดจนยังทําให้เข้าใจใน
เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ทําให้เกิดการเบียดเบียนผู้อ่ืนน้อยลง ดังที่ สุธา ขวัญพุฒ มองว่า “ด้านธัมม
เทสนามัย การสั่งสอนแนะนํา การทําตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ผู้อ่ืนเห็นชอบ ประพฤติตามถือเป็นการ
สร้างบุญให้แก่ผู้อ่ืน ทําให้เรามีความสุขและได้บุญไปด้วย”156 
 

                                                                    

 151สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 152สนทนากลุ่ม, พรพิมล เหมศิริรัตน์, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 
 153สนทนากลุ่ม, กําพล พูลมี, นักวิชาการพัสดุ, 5 กันยายน 2560. 
 154สนทนากลุ่ม, ไอศูรย์ ดามาพงศ์, ช่างเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 
 155สนทนากลุ่ม, อดุลย์ คนแรง, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
 156สนทนากลุ่ม, สุธา ขวัญพุฒ, ครู คศ.3, 5 กันยายน 2560. 
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 (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการทําความเห็นให้ตรง  
 การทําความเห็นให้ตรง เป็นวิธีการที่สําคัญอย่างมาก เพราะเป็นพ้ืนฐานที่นําไปสู่การ
ปฏิบัติในความดีระดับต่าง ๆ เพราะหากขาดหลักทิฏฐุชุกัมม์ ก็จะเป็นปัจจัยให้มนุษย์ไม่รู้จักผิดถูก 
ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ฉะน้ันการทําความเห็นให้ตรงจึงเป็นเง่ือนไขที่จะนํามาประกอบ
พิจารณาและตัดสินการกระทําหรือการปฏิบัติในเรื่องความดีอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วการทํา
ความเห็นตรงย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปน้ี 
 1. ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่นําไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน่ืองจากการทําความเห็นให้ตรงหรือถูกต้อง
จัดเป็นส่วนสําคัญในการวินิจฉัยความดี ความช่ัว สามารถแยกแยะว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ซึ่งจะเป็น
สภาวะที่ทําให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ เจริญ ส่งผลให้เกิดการกระทําทางพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือสัมมาปฏิบัติ 
ดังที่ สุธา ขวัญพุฒ มองว่า “ด้านทิฏฐุชุกัมม์ การเห็นถูกต้อง ทําให้เกิดความประพฤติดีตามมา จะทํา
ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง”157 และยังสอดคล้องกับ พรพิมล เหมศิรัตน์ เสนอว่า “ด้านทิฏฐุชุกัมม์ ช่วยให้ผู้
ประพฤติทําในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ควรปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าทําสิ่งที่ถูกต้องจะทําให้สังคมสงบสุข ไม่มี
การทะเลาะวิวาทกัน”158 
 2. ทําให้เช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม การมีความเห็นที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดทัศนคติที่เช่ือใน
เรื่องของบาปบุญ คุณโทษ โดยเช่ือว่า ทานที่ให้ไปแล้วย่อมมีผล เป็นต้น เมื่อเกิดทัศนคติเช่นน้ี ย่อมที่
จะไม่กล้าจะกระทําความช่ัว ประพฤติแต่ความดีงาม เพราะกลัวในหลักของกฎแห่งกรรม หากกระทํา
สิ่งที่เป็นอกุศลกรรมลงไป เห็นได้จากข้อคิดเห็นของ สุนทรี กุลทอง กล่าวว่า “ด้านทิฏฐุชุกัมม์ ทําให้
ชีวิตต้ังมั่นอยู่กับความจริง ความถูกต้อง รู้ผิด รู้ถูก รู้จักแก้ไข จากถูกเป็นผิด จากช่ัวเป็นดี ย่อมบังเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี และยังนําไปใช้กับสังคมรอบข้างให้พัฒนาขึ้นได้อีกด้วย” และยังสอดคล้องกับ ไอศูรย์ 
ดามาพงศ์ ได้ให้ความเห็นว่า “ ในด้านทิฏฐุชุกัมม์ ทําให้เกิดหิริโอตตัปปะ ความเกรงกลัวและละอาย
ต่อบาป ไม่คิดอยากท่ีจะกระทําบาป”159 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนา ซึ่งประกอบด้วย (1) การเจริญ
ภาวนา (2) การฟังธรรม (3) การสั่งสอนธรรม และ (4) การทําความเห็นให้ตรง จัดเป็นวิธีการที่ก่อตัว
และดํารงอยู่บนฐานของ “ปัญญา”เพราะถือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนาเป็นการ
พัฒนาจิตใจและปัญญา ทําให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริง ผู้ที่เจริญภาวนาอยู่เสมอ ย่อมมีหลักประกันว่า จิตจะมีแต่ความสงบ ชีวิตมีแต่ความสุข 
คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น 

                                                                    

 157สนทนากลุ่ม, สุธา ขวัญพุฒ, ครู คศ.3, 5 กันยายน 2560. 
 158สนทนากลุ่ม, พรพิมล เหมศิริรัตน์, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 
 159สนทนากลุ่ม, ไอศูรย์ ดามาพงศ์, ช่างเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 
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 เมื่อประเมินในภาพรวม จากการศึกษาบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ 
โดยอาศัยรูปแบบการศึกษาจากการวิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
ประจักษ์ชัดว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ได้มีนัยที่สะท้อนในแง่มุมในมิติของร่างกายเท่าน้ัน หากแต่
สัมพันธ์กับจิตใจ เพราะชีวิตประกอบด้วยส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หรือที่เรียกว่า กายกับจิต 
ที่รวมกลุ่มกันและมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะเรียกว่า ชีวิต ดังน้ันการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ครบถ้วน ควรที่จะมีการพัฒนาใน 4 มิติ กล่าวคือ (1) มิติทางร่างกาย (2) มิติทางสังคม 
(3) มิติทางจิตใจ และ (4) มิติทางปัญญา  
 สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานวิจัยน้ี คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
บุญกริยาวัตถุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ออกแบบวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเอาไว้อย่างประสานสอดคล้องกัน
และมีความครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิตใจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และปัญญา ซึ่งสามารถนํามาเป็น
กรอบในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์ต่อคุณภาพชีวิตได้ ดังแผนภูมิที่แสดง ดังน้ี 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงผลของการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 
  
 จากแผนภูมิดังกล่าว มุ่งแสดงถึงผลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งจะ
ช่วยให้เราเข้าใจมโนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือมุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาจากการที่ความ
เจริญก้าวหน้าไม่ได้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกวิธี และเน่ืองจากกิเลสและตัณหา
ส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทางด้านการพัฒนา โดยอาศัยปัญหาดังกล่าว มนุษย์จึงจําเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผ่านกระบวนการพัฒนาจากหลักธรรมคือ (1) 
หมวดทาน ที่ประกอบด้วยการให้ทาน การให้ส่วนบุญ และการอนุโมทนาส่วนบุญ  (2) หมวดศีล 
ประกอบด้วยการรักษาศีล การประพฤติอ่อนน้อม และการมีนํ้าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน และ (3) การพัฒนา

- ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ไม่ได้เป็นหนทางทีดีทีสุดสําหรับการแก้ปัญหา 
- สังคมถูกหล่อหลอมด้วยกิเลสและตัณหา ล้วนเป็นเหตุปัจจัยท่ีนําไปสู่การดําเนินชีวิต 
ท่ีอ่อนแอทางด้านคุณภาพชีวิต 

สภาพปัญหาปัจจุบัน 
(Input) 

กระบวนการพัฒนา 
(Process) 

1) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดว้ยหมวดทาน 

- การบรจิาคทาน 
- การให้สว่นบญุ 
- การอนุโมทนาในสว่น      
บุญของผู้อืน่ 
 

2) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยหมวดศีล 
- การรักษาศีล 
- การประพฤติถ่อม
ตนต่อผู้ใหญ่ 
- การมีนํ้าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

3) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยหมวดภาวนา 
- การเจริญภาวนา 
- การฟังธรรม 
- การแสดงธรรม 
- การมีความเห็น
ถูกต้อง 

คุณภาพชีวิต 
(Output) 

การพัฒนาทางกาย 
(กายภาวนา) 

การพัฒนาทางศลี 
(สีลภาวนา) 

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาทางจิตใจ 
(จิตตภาวนา) 

การพัฒนาทางปญัญา 
(ปัญญาภาวนา) 

ผลกระทบ 
(Impact) บําเพ็ญประโยชน ์

เกื้อกูลต่อสงัคม 
สร้างสันตสิุข 

ในสังคม 
ดําเนินชีวิตด้วย

สติปญัญา 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กาย 

จิตใจ 
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คุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนา ประกอบด้วยหลักการ คือ การเจริญภาวนา การฟังธรรม การสั่งสอน
ธรรม และการทําความเห็นให้ถูกต้อง ซึ่งองค์ธรรมดังกล่าวจัดเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชีวิตให้มี
คุณภาพที่สอดรับกับมิติของกายภาพ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพ่ือนําสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
รูปแบบของ “การบําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม สร้างสันติสุขในสังคม และดําเนินชีวิตด้วย
ปัญญา” 
 จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ คือ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษย์
ให้เกิดการพัฒนาท้ังทางกาย ศีล จิตใจ และปัญญา แต่เมื่อพิเคราะห์ประเด็นน้ี อาจจะทําให้เกิดการ
ต้ังข้อสังเกตว่า การพัฒนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นได้อย่างไรจากกระบวนการพัฒนาด้วยบุญกิริยา
วัตถุ เหตุผลสําคัญที่ต้ังข้อเกตุในลักษณะน้ี ก็เพราะว่า ถ้าหากไร้ซึ่งการบ่งช้ีได้ว่าคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ
ที่เป็นการวัดผลหรือดัชนีตัวช้ีวัดได้มาอย่างไร งานวิจัยช้ินน้ีก็คงจะขาดการยอมรับและไม่น่าเช่ือถือ 
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนาใน 4 มิติ ย่อมได้รับจากการท่ีบุคคลนําหลัก
บุญกิริยาวัตถุไปเป็นเคร่ืองมือในการกํากับ ควบคุม และพัฒนา จนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของคนที่พัฒนา
ตนแล้ว ดังน้ี คือ 
 1. การพัฒนาคุณชีวิตด้วยหมวดทาน ย่อมเป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาทาง
กาย เพราะเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นในทางด้านการบําเพ็ญทาน มีการรู้จักแบ่งปันความดีให้กับ
ผู้อ่ืน และพลอยอนุโมทนาในคุณงามความดีของผู้อ่ืนที่ได้กระทํา ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะทําให้มนุษย์ในสังคมมีการร่วมมือกันในบําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือ
เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อันเป็นตัวช้ีวัดทางกายภาพที่เน้นการให้สิ่งของเป็นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต 
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดศีล เป็นการปรับปรุงพฤติกรรมกาย วาจาให้อยู่ในกฎ
และระเบียบเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีล้วนเกิดจากการรักษาศีล การประพฤติ
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และการมีนํ้าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างไม่เบียดเบียน แต่เป็นการแสดงออกหรือ
การดํารงชีวิตด้วยความเก้ือกูล  
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนา เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดคุณสมบัติของ
บุคคลที่ทําให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจและการพัฒนาทางปัญญา อันเกิดจากการท่ีบุคคลมีการทําจิตต
ภาวนา การฟังธรรม การแสดงธรรม และการมีความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งหลักการพัฒนาเหล่าน้ีจะช่วย
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาให้เกิดความรู้ทั้งในด้านโลกิยหรือความรู้ทางโลกและพัฒนาจน
สามารถเข้าถึงขั้นโลกุตตระหรือเข้าถึงภาวะสูงสุดทางอุดมคติทางพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า 
“พระนิพพาน” 
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 เป็นอันว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุน้ัน เป็นสิ่งที่โยงไปหาคุณสมบัติของการ
พัฒนาใน 4 มิติ คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ซึ่งหากจะว่าโดยสรุป 
กระบวนการเหล่าน้ีล้วนเป็นไปสิ่งที่พัฒนามนุษย์ทั้งทางกายและจิตใจหรือที่เรียกว่า รูป กับ นาม 
อย่างสอดประสานสอดคล้องกัน 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล องคค์วามรู้ท่ีได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ” มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2) เพ่ือศึกษาบุญกิริยาวัตถุ (3) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยบุญกิริยาวัตถุและ (4) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบ
การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ” ออกแบบการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงเอกสาร, ข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept.-Interview), การสัมมนาเชิง
กลุ่ม (Focus group) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการนําเสนอแนวทางและการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ 
 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 จากการศึกษาในทุกแง่มุมทําให้พบคําตอบที่น่าสนใจหลายประเด็น มีประเด็นหลัก ๆ ที่ถือ
เป็นหัวใจของการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมที่เกิดจากการพัฒนา
องค์ประกอบทุกส่วนของชีวิตไปพร้อม ๆ กัน อย่างสมดุล ทั้งทางกายภาพ พฤติกรรม จิตใจและ
ปัญญา อันจะส่งผลถึงการรับรู้สภาพชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะสม หรือพึงพอใจและมีความสุขต่อ
ลักษณะความเป็นอยู่ การรับรู้ถึงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาวะแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวิตที่เป็น
ประโยชน์ให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย โดยสามารถกําหนดตัวช้ีวัดใน 4 มิติหลัก คือ 
 1) ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนากายให้มีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
โดยการรู้จักใช้อินทรีย์ทั้ง 5 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต นอกจากน้ียังต้องตระหนักถึง
การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สามารถพัฒนาได้โดยการออกกําลังกาย บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มี
การพัฒนาทางด้านร่างกายให้แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทํางานได้
เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นต้น 
 2) ด้านพฤติภาพ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม กฎระเบียบ และ
วินัยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม โดยการปฏิบัติตนหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามกฎ 
ระเบียบ กติกาหรือแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่เก่ียวข้อง โดยการประพฤติตนอยู่ในกรอบของ
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ความดีที่เป็นพ้ืนฐานของสังคม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเอ้ือ
อาทรเสมอภาค มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในสังคม สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
 3) ด้านจิตภาพ เป็นการพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ ดี สามารถพัฒนาได้โดยการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้สงบอารมณ์แจ่มใส ปลอดโปร่งไม่ทําให้เกิด 
ความกังวล การดําเนินกิจกรรมที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์และผลในเชิงที่เป็นบวกต่อจิตใจ เช่น 
กิจกรรมสันทนาการ การผ่อนคลาย การพักผ่อน การรู้จักดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ และ
การฝึกสมาธิอันจะส่งผลต่อจิตใจให้สดช่ืนแจ่มใส สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  
  4) ด้านปัญญาภาพ เป็นการพัฒนาความรู้ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล มองเห็นสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และส่งผลไปยังพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อเวลา 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคม สําหรับในระดับบุคคล เมื่อชีวิตมี
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะทําให้ชีวิตมีความผาสุก ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจ มีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพและการงาน และในระดับสังคม ผู้ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จะช่วยยกระดับสังคมและสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลงได้ ทําให้การอยู่ร่วมกันเกิดความ
สันติสงบสุข และเกิดความไว้วางใจกันในสังคม อันเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน เกิดความรัก
ใคร่ปรองดองและการเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน 
 5.1.2 บุญกิริยาวัตถุ  
 บุญกิริยาวัตถุ คือ หลักแห่งการทําบุญหรือทําความดี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ออกแบบวิธีการใน
การทําบุญไว้ 3 ประการ คือ (1) ทานมัย การทําความดีด้วยการให้ปันสิ่งของ การเผื่อแผ่แบ่งปัน เพ่ือ
ลดความเห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์ผู้อ่ืน (2) สีลมัย ข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย วาจา ให้ต้ังอยู่ในความ
ดีงาม โดยไม่เบียดเบียนทําร้ายหรือละเมิดชีวิตและร่างกาย ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินผู้อ่ืน 
ไม่ประพฤติผิดเก่ียวกับเพศ ไม่ใช้วาจาหลอกลวงกัน และไม่ทําให้สูญเสียสติสัมปชัญญะด้วยการเสพสิ่ง
ที่ทําให้เกิดความประมาท และ (3) ภาวนามัย การทําความดีด้วยการอบรมจิตหรือพัฒนาจิตให้
สะอาด สว่าง และสงบ โดยวิธีการปฏิบัติสมถภาวนา เพ่ือฝึกจิตให้สงบ มีสมาธิ และปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา การทําจิตให้สูงขึ้นจนมีอารมณ์เดียว เพ่ือให้เกิดปัญญาเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง จน
สามารถลดละกิเลสได้หมด 
 พระอรรถกถาจารย์ยังได้ขยายความของบุญกิริยาวัตถุ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางของการ
ทําบุญหรือการทําความดีเพ่ิมขึ้นและต้องการวางหลักการทําบุญให้ชัดเจน จึงได้ขยายความให้กว้าง
ออกไป โดยออกแบบชุดวิธีในการทําบุญ ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” ขยายความเพ่ิมจากการ
ทําบุญด้วย ทาน ศีล ภาวนา คือ (4) อปจายนมัย การทําความดีด้วยการประพฤติอ่อนน้อม มีสัมมา
คารวะ มีความเคารพต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่หรือผู้สูงอายุ ครูบาอาจารย์ ผู้มีศีล 
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พระมหากษัตริย์และเช้ือพระวงศ์ (5) เวยยาวัจจมัย การทําความดีด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม 
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามโอกาสอันควร เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วม เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรีอันน่ารัก
และน่านับถือ (6) ปัตติทานมัย การทําความดีด้วยการให้ส่วนบุญ เป็นการให้ผู้อ่ืนได้มีส่วนร่วมในบุญ
กุศลที่เรากระทํา เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาความตระหน่ีที่มีอยู่ใน
จิตใจและสร้างความสุขใจในบุญที่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ให้ส่วนบุญ (7) ปัตตานุโมทนามัย การทําความดี
ด้วยการยินดีในความดีที่ผู้อ่ืนกระทํา เพ่ือประโยชน์ในความสุขของผู้อ่ืน การพลอยยินดีในกุศลของคน
อ่ืน ไม่สร้างความริษยาหมั่นไส้ในความดีของคนอ่ืน (8) ธัมมัสสวนมัย การทําความดีด้วยการฟังธรรม 
ทําให้เกิดปัญญามีความรู้เข้าใจในวิชาการต่าง ๆ และมีหลักในการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
(9) ธัมมเทสนามัย การทําความดีด้วยการแสดงธรรม เพ่ือประโยชน์ในการฝึกฝนอบรมปัญญาตนเอง
และทําให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังธรรม สามารถนําไปพัฒนาชีวิต แล้วขยายผลในวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงามน้ันออกไป และ (10) ทิฏฐุชุกัมม์ การทําความดีด้วยการทําความเห็นถูกต้อง เห็น
ตรงตามความเป็นจริง มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วมีผล ทําดี ได้ดีเป็นต้น 
 5.1.3 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานของการดํารงชีวิตของคนให้ดีขึ้น เป็นการนํา
หลักบุญกิริยาวัตถุ มาพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสังเคราะห์
จากหลัก (1) ทานมัย ประกอบไปด้วยการบริจาคทาน การรู้จักให้หรือแบ่งปันความดี และการ
อนุโมทนาในความดีที่คนอ่ืนกระทํา (2) สีลมัย ประกอบไปด้วยการมีศีล การมีความอ่อนน้อม และ
การมีการช่วยเหลือขวนขวาย และ (3) ภาวนามัย เป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทําให้จิตใจสงบ 
เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การพัฒนาด้วยการฟังธรรม จะทําให้เราได้ฟังเรื่องที่ดี มี
ประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา การพัฒนาด้วยการแสดงธรรม เป็นการอบรมปัญญาแก่ตนเองและผู้อ่ืนด้วย
สอนธรรมการแนะนําการให้ความรู้ การพัฒนาด้วยการทําความเห็นให้ถูกต้อง คือ การไม่ถือทิฏฐิ เอา
แต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามธรรม 
 5.1.4 นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ  
 สําหรับแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์รูปแบบ (Model) ภายใต้คําว่า “UPW” ซึ่ง
ประกอบไปด้วย   
 1) บําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม (Usefulness) เป็นสังคมที่เกิดจากการพัฒนาด้วย (1) 
การให้ทาน เป็นข้อปฏิบัติในการขัดเกลาจิตใจเพ่ือฟอกอัธยาศัยอันเป็นผลในระดับปัจเจกบุคคล ที่
สามารถแผ่ขยายความเกื้อกูลไปในระดับสังคม และก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันเพ่ือแก้ปัญหาความอยู่
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รอดทางกายภาพ นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองมือกําจัดความตระหน่ีและความโลภภายในจิตใจ (2) การ
เฉลี่ยความดีให้ผู้อ่ืน ก่อให้เกิดจิตใจที่กว้างขวาง ขจัดความตระหน่ี และแสดงออกถึงความกตัญญู 
สํานึกในบุญคุณที่ตนเองได้รับ และ (3) การยินดีในความดีของผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดความอิจฉา ริษยาต่อ
กัน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวด
ทานท่ีกล่าวมาน้ี แม้ว่าจะมีส่วนสําคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง แต่ก็ส่งผลในเชิงสังคมภายใต้ 
“บําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม” 
 2) สร้างสันติสุขในสังคม (Peacefulness) เป็นสังคมที่เกิดจากข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ
วิธีการที่ดํารงอยู่บนฐานของ (1) การรักษาศีล ทําให้เกิดสันติสุขของชีวิตและสังคม เป็นตัวช้ีวัดเชิง
พฤติภาพในการกํากับและควบคุมพฤติกรรมตนเอง ไม่ให้มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ทําให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้มีชีวิตที่เจริญงอกงามและมีความสุข และยังเป็นเคร่ืองมือหรือมาตรการ
ในการป้องกันไม่ให้ชีวิตตกตํ่า (2) การประพฤติอ่อนน้อม ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดี และ
ยังทําให้ได้รับความอนุเคราะห์และเอ็นดูจากผู้ใหญ่หรือผู้พบเห็น และ (3) การช่วยเหลือขวนขวาย 
ก่อให้เกิดการมีจิตอาสา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีกัลยาณมิตร โดยจะเห็นว่าหลักการของ
ข้อปฏิบัติในหมวดศีลเป็นพันธกรณีของคนในสังคม ซึ่งการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการ แต่โดยภาพรวมจะมุ่งเน้นไปที่กรอบของ “สร้างสันติสุขในสังคม” 
 3) ดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา (Wisdom) เป็นการพัฒนาปัญญาด้วยหลัก (1) การเจริญ
ภาวนา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาปัญญา และยังช่วยบรรเทาและเยียวยาโรค 
นอกจากน้ียังจัดเป็นตัวช้ีวัดในเชิงจิตภาพและด้านปัญญาภาพ (2) การฟังธรรม ส่งเสริมให้เกิดความรู้
หรือปัญญาและสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ (3) การส่ังสอนธรรม เป็นการช่วยเผยแผ่พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า และทําให้เกิดความดีงามแก่ผู้รับฟัง และ (4) การทําความเห็นให้ตรง ย่อมเป็น
การช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่นําไปสู่สัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติถูกต้อง และยังทําให้เช่ือในเรื่องของกฎ
แห่งกรรม จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาในหมวดปัญญาช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา เป็น
ความรู้ที่มองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ทําให้รู้จักวางท่าทีและปรับพฤติกรรมให้ชีวิต
มนุษย์ได้รับการพัฒนาให้เกิดสุข สมบูรณ์ทั้งกายและใจ เมื่อกล่าวโดยภาพรวม การพัฒนาดังกล่าวน้ี
เป็นการมุ่งเน้นไปบนพ้ืนฐานของ “การดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา” 
 

5.2 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามเก่ียวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยา
วัตถุ” สําหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ ผู้วิจัยมุ่งเน้นถึง 3 ประเด็นหลักคือ 
(1) บําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม (2) สร้างสันติสุขในสังคม และ (3) ดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา 
แสดงตามแผนภูมิได้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงรูปแบบในการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 

 
 จากรูปแบบโมเดลข้างต้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังน้ี  
 (1) Usefulness หมายถึง บําเพ็ญประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม ด้วยการแบ่งปันสิ่งของ 
รวมถึงการแบ่งปันคุณงามความดีที่ตนมีอยู่ ไม่ตระหน่ีถี่เหนียวในความดี เพราะคุณธรรมที่ได้รับจาก
การรู้จักแบ่งปันความดี และเป็นคนไม่อิจฉาริษยาเพราะเกิดจากการยินดีในคุณงามความดีของผู้อ่ืน 
ด้วยเหตุน้ี การเก้ือกูลกันจึงเป็นบูรณาการท่ีสําคัญส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเพราะ 
พระพุทธศาสนามองว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” การให้จึงเป็นกระบวนการสร้างความเช่ือใจและเช่ือมั่น
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในพระพุทธศาสนา คือ พระ
เจ้ามหาวิชิตราชได้เน้นการแบ่งปันและจุนเจือเพ่ือแก้ปัญหาทางกายภาพหรือความต้องการปัจจัย
ภายนอกของประชาชน ทําให้เป็นผลในเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและ
กลุ่มบุคคลของประเทศท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
 (2) Peacefulness หมายถึง สร้างสันติสุขในสังคม คําว่า สันติสุข ในบริบทน้ี มุ่งเน้นถึง
สังคมสงบสุขหรือคนในสังคมไม่วิวาทกัน หรือ มุ่งร้ายกันเกิดสันติสุข เป็นสภาวะที่ปราศจากความ
รุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ครอบคลุมถึงความรุนแรงทางจิตใจ
ที่ส่งผลกระทบทางตรง และ ทางอ้อม ต่อโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติ
ตามกรอบของศีลธรรม ที่ประกอบไปด้วย การเคารพในชีวิตของคนอ่ืน เคารพในทรัพย์สินของคนอ่ืน 
เคารพคู่ครองของคนอ่ืน เคารพข้อมูลการรับสารของคนอ่ืน และการประมาทและขาดสติของเรา  จึง

UPW 
Peacefulness Wisdom 

Peacefulness 
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กล่าวได้ว่า ศีล 5 เป็นเครื่องมือสําคัญในการอยูร่วมกันอย่างปกติสุขของมนุษย์ในเชิงปัจเจก และ
ป้องกันไม่ให้มนุษย์ในเชิงปัจเจกไปเบียดเบียนและทําร้ายผู้อ่ืนในสังคม  
 (3) Wisdom หมายถึง ดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ในที่น้ีหมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและ
เข้าใจแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความช่ัว สิ่งที่มีมีประโยชน์และมีโทษ สามารถมองชีวิตเพ่ือให้
เข้าใจครอบคลุมในทุกมิติ รู้จักมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญญาที่ได้รับการ
ฝึกฝนจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหมวดภาวนาในบุญกิริยาวัตถุ ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคลให้
รู้จักวางท่าทีและปรับพฤติกรรมให้ชีวิตมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้เกิดสุข สมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่ง
มนุษย์จําต้องได้รับการพัฒนาปัญญาอย่างถูกต้อง และเป็นปัญญาที่หย่ังรู้ตามความจริงที่มองเห็น
สรรพสิ่งแบบเช่ือมโยง สามารถปฏิบัติต่อสรรพสิ่งได้อย่างถูกต้องและเกิดความเหมาะสม และประเด็น
ที่สําคัญ ปัญญาที่กล่าวมาน้ีไม่ได้หยุดแค่เพียงปัญญาระดับโลกิยะซึ่งเป็นปัญญาพ้ืนฐานต่อการ
ดํารงชีวิต แต่ต้องพัฒนาปัญญาให้สามารถทําลายกิเลสที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง หรือ
ที่เรียกว่า นิพพาน อันเป็นอุดมคติทางพระพุทธศาสนา 
 การอธิบายให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย หรือผลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักบุญกิริยาวัตถุที่ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ จนก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหลักปฏิบัติของ
บุญกิริยาวัตถุและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงหลักปฏิบัติของบุญกิริยาวัตถุและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

หลักปฏิบัติ/แนวคิด องค์ประกอบ 

ชีวิต รูป นาม 
มิติการพัฒนา กาย + พฤติกรรม จิตใจ + ปัญญา 

บุญกิริยาวัตถ ุ ทาน ศีล ภาวนา (ภาวนา 4) 

ผลของการพัฒนา บําเพ็ญประโยชน์
เก้ือกูลต่อสังคม 

สร้างสันติสุข 
ในสังคม 

ดําเนินชีวิต 
ด้วยสติปัญญา 

 

 การท่ีจะเข้าใจในมิติของคําว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอธิบายถึง 
ชีวิต จึงจะทําให้เห็นความชัดเจนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําหลักการมาปฏิบัติมาใช้ ซึ่งพบว่า 
ชีวิตประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ รูป และ นาม หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึง ชีวิตก็คือกระบวนการ
การดํารงอยู่ของขันธ์ 5 ที่ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่เมื่อว่าโดยรวม
แล้ว จะมี 2 ประการ คือ กาย และ จิต หรือ รูปและนาม ซึ่งทั้งสองสิ่งน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างแยก
ไม่ออก 
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 ฉะน้ัน จากคําตอบที่พบเก่ียวกับองค์ประกอบของชีวิต ที่แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ รูป 
และ นาม ประเด็นที่สําคัญในการแสวงหาคําตอบก็คือ จะทําอย่างไรจึงจะทําให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ให้ครบองค์รวมของชีวิตทั้งกายและจิต ซึ่งจากการศึกษาทําให้พบคําตอบว่า การจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตควรจะต้องพัฒนาให้ครบท้ัง 4 มิติ จึงจะส่งผลให้การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขทั้ง
กายกับใจได้ ดังน้ีคือ  
 1)  ด้านกาย เป็นการพัฒนาทางร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีพละกําลัง 
ไม่พิการและไม่เป็นโรค โดยการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ การบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การสร้างทักษะชีวิต หรือจัดสิ่งแวดล้อมที่เก้ือกูลต่อสุขภาพ
อนามัย 
 2)  ด้านพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นความผาสุกของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม โดยการเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืน 
เคารพกฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม และ
ขณะเดียวกันต้องไม่เบียดเบียนสังคม รวมถึงให้ความเคารพต่อศาสนา ค่านิยม จารีตประเพณีต่าง ๆ  
 3)  ด้านจิตใจ เป็นมิติการพัฒนาของสภาวะจิตใจหรืออารมณ์ (Emotion) สามารถจัดการ
กับภาวะความเครียด กังวล ซึมเศร้า ท้อแท้ หมดหวัง กลัว และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ รู้จักใช้
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามสถานการณ์
ด้วยเหตุผลอันเหมาะสม 
 4) ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาในด้านการศึกษา มีความรู้ มีความเฉลียวฉลาด รู้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย ไม่ไหลไปตามกระแสกิเลส มีปัญญาที่สามารถนํามาใช้
กําหนดกิจกรรมของชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 เมื่อนําองค์ประกอบของชีวิตทั้ง 4 ด้านข้างต้น มาเป็นกรอบในการศึกษาประเด็นที่
เก่ียวข้องกับหลักบุญกิริยาวัตถุ จะพบคําตอบอย่างน่าสนใจว่า บุญกิริยาวัตถุจัดเป็นเคร่ืองมือในการ
นํามาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างประสานสอดคล้อง กล่าวคือ  
 1) บุญกิริยาวัตถุหมวดทานมัย ซึ่งประกอบด้วย การทําความดีด้วยการให้ทาน การเฉล่ีย
ความดีให้ผู้อ่ืน และการยินดีในความดีของผู้อ่ืน เป็นการพัฒนาในมิติของกายและสังคม เพราะ
หลักการปฏิบัติเหล่าน้ี เป็นการมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์สังคมเป็นหลัก เช่น การให้ปันสิ่งของก็เพ่ือมุ่งเน้น
แสดงความโอบอ้อมอารีและสร้างสัมพันธภาพดีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การรู้จักแบ่งปันสิ่งของ
เครื่องใช้สอยหรือปัจจัย 4 อันเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีพ
ของมนุษย์ เมื่อบุคคลประพฤติหลักการตามหลักทานมัย สังคมจะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งการให้
จัดเป็นการเช่ือมต่อสัมพันธ์ไมตรีหรือการสร้างกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนบ้าน ญาติสนิทมิตรสหาย หรือ
กลายเป็นสมาชิกที่ดีงามในสังคม ซึ่งจะเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้สามารถ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสังคมให้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของการแบ่งปัน และสร้างสังคมให้เป็นสังคม
สงเคราะห์จากการแย่งชิงเป็นการแบ่งปัน 
  2) บุญกิริยาวัตถุหมวดสีลมัย ประกอบด้วย การรักษาศีล ประพฤติอ่อนน้อม และการ
ช่วยเหลือขวนขวาย ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติกายและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการทําให้สังคมเกิดสันติสุข 
อาจจะมีคําถามว่า สังคมเกิดสันติสุขจากหลักบุญกิริยาวัตถุได้อย่างไร คําตอบก็คือ บุญกิริยาวัตถุใน
ส่วนของสีลมัย คือ ความดีที่สําเร็จจากการรักษาศีล เมื่อมีการรักษาศีล 5 หรืออย่างน้อยสํารวม 
ระมัดระวังไม่พยายามที่จะละเมิดศีล ก็จะเกิดมีจิตสํานึกเรื่องศีล และซึมซับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นการค่อย ๆ ยกระดับโครงสร้างสังคมแบบแนวด่ิงที่เป็นไปตามธรรมชาติ และเมื่อคนในสังคม 
ทุกอนุภาคของสังคม มีศีล 5 เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติพัฒนาตน ย่อมทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและ
เป็นการผลัดเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเป็นสังคมที่มีสันติภาพ และสันติสุขได้ 
 3) บุญกิริยาวัตถุหมวดภาวนามัย ซึ่งประกอบด้วย การเจริญภาวนา การฟังธรรม การสอน
ธรรม และการทําความเห็นให้ถูก ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติของจิตใจและปัญญา การพัฒนาในหมวดนี้
จะเป็นตัวแปรสําคัญ ที่จะส่งผลให้จิตใจและก่อให้เกิดปัญญา ปัญญาที่ได้ในกระบวนการน้ีอาจจะมา
จาก สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรม หรืออาจจะได้มาจากการลงมือปฏิบัติด้วยการ
เจริญภาวนา ย่อมที่จะส่งเสริมบุคคลให้นําปัญญาที่ได้มาปรับพฤติกรรมตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การมีสุขภาพดี ย่อมมีพ้ืนฐานจากการวางท่าทีและปรับ
พฤติกรรมที่ถูกต้องจากการใช้ปัญญาในการพิจารณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 หลักปัญญาที่เกิดจากหมวดภาวนามัยจัดเป็นตัวแปรสําคัญหรือหัวใจสําคัญที่จะทําหน้าที่ใน
การพิจารณาหรือคัดสรรว่า มนุษย์ควรจะดําเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในมิติของร่างกาย สังคม และจิตใจ โดยปัญญาจะทําหน้าที่ในการควบคุมและคอยผลักดัน
กระบวนการปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุในหมวดอ่ืน ๆ ดังกล่าว ปัญญาจะทําหน้าที่ให้มนุษย์ได้รู้จักระวังเรื่อง
สุขภาพ จะทําหน้าที่ให้มนุษย์ได้รู้จักจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิต จะทําหน้าที่ให้มนุษย์รู้จัก
วิธีการฝึกตนให้ผ่อนคลายจากความเครียด รู้จักพักผ่อนที่เพียงพอ 
 ฉะน้ัน การพัฒนาตามหลักดังกล่าวจะทําให้เกิดการยกระดับ จากภาวะหรือลักษณะของ 
“การแย่งชิง” ไปสู่ “การแบ่งปัน (ทานมัย)” เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
มีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน จากภาวะ “วุ่นวายหรือไร้ระเบียบ” ไปสู่ “การมีศีลหรือ
ปลอดจากความวุ่นวาย (สีลมัย)” เป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยการมีระเบียบ ไม่ทําร้ายหรือเบียดเบียน แต่
กลับเป็นการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน จากภาวะ “ด้อยการพัฒนา” นําไปสู่ “การพัฒนา 
(ภาวนามัย)” เป็นการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถปรับตัวและอยู่ในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เอ้ือต่อสุขภาพดี มีจิตใจสงบ การพัฒนาด้วยแนวทางเหล่าน้ีจะ
ก่อให้เกิดผลในเชิงบวก ที่ทําให้บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้รับประโยชน์จากการที่
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มนุษย์ในสงคมปฏิบัติต่อกันและกันจะส่งผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพของปัจเจกบุคคล
และสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  
 จะอย่างไรก็ตาม หลักการหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ ควรใช้
ปัญญาพิจารณาหรือปรับทิฏฐิ และแก้ไขปรับปรุงความคิดเห็นให้เข้าใจถูกต้องตามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
สําคัญและขาดไม่ได้สําหรับการทําบุญทุกชนิด ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักการทําความดีหรือการทําบุญในข้อน้ัน 
ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย ไม่ให้คลาดเคลื่อนจากเค้าเดิมหรือเป้าหมายเดิมตามที่หลัก
พระพุทธศาสนาได้วางกรอบเอาไว้ 
 จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องอาศัย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ คือ หมวดทานมัย สีลมัย ในการพัฒนาด้าน
กายและสังคม และหมวดภาวนามัย ในการพัฒนาด้านจิตใจ และปัญญาเพ่ือจะทําให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสงบสุขทั้งกายและจิตใจ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) สถาบันอุดมศึกษา ควรจะนําหลักบุญกิริยาวัตถุไปเผยแผ่กับนักศึกษา ควบคู่กับ
การสอนวิชาการหรือศาสตร์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เพราะจะทําให้เยาวชนเหล่าน้ันมีประสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม ซึ่งจะเป็นหลักการในการเก้ือหนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พร้อมประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเอง และมีความสุขอันเกิดจากความ
ไม่เครียดในการประกอบอาชีพ 
 2) สําหรับภาครัฐบาล เป็นผู้ควบคุมนโยบายของประเทศ ควรสนับสนุนให้มีการจัด
อบรมบุญกิริยาวัตถุกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ให้มีอุปนิสัย บ่มเพาะจริยธรรมในด้าน
การให้ทาน การรักศีล และการเจริญภาวนาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งหากปฏิบัติตามน้ีได้ ย่อม
เป็นนิมิตอันดีที่ประเทศชาติจะได้พบกับความสุข ความเจริญ เป็นประเทศที่เป็นอริยะอย่างแท้จริง  
นอกจากน้ี รัฐบาลควรมีนโยบายใช้สื่อของรัฐ รวมทั้งช่องทางทางด้านไอที เผยแผ่หลักบุญกริยาวัตถุ
โดยระดมกําลังสมองของผู้เช่ียวชาญ และนําเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ผลิต รายการให้มีความน่าสนใจ สู่สาธารณะ อันจะเป็นการนําไปสู่การปฏิบัติต่อ ๆ ไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ” ตามท่ีได้นําเสนอมานี้มีบาง
ประเด็นที่ไม่ได้นําเสนอโดยละเอียด ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นที่ควรวิจัยต่อไป ดังน้ี 
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 1) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างแนวทางการทดลองใช้บุญกิริยาวัตถุกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
 2)  ควรศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 
 3)  ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุกับครอบครัวในเชิงพุทธ
บูรณาการ    
 4)  ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักบุญกิริยาวัตถุกับการพัฒนาในองค์กรต่าง ๆ 
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2535. 
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2) บทความในหนังสือรวมบทความ 
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M.A. (Buddhist Studies) MU 

พธ.บ. (ครุศาสตร) มจร. 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผศ.ดร.บุญรวม คําเมืองแสน 

 

การศึกษา Ph. D. (Philosophy) BRM 

M.A. (Buddhist Studies) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มมร. 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. ศ. (กิตติคุณ) ดร.สุมานพ ศิวารัตน 

 

 การศึกษา ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) มมร. 

ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) ม.มหิดล 

คบ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยคร ู

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร 

 



 

 

 
ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 



228 
 

 
 

  



229 
 

 
 
 



230 
 

 
 
 



231 
 

 
 
 



232 
 

 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ค  
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แบบสัมภาษณ  

เร่ือง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถ ุ

 DEVELOPMENT OF LIFE QUALITY WITH  

THE PUÑÑAKIRIYÃVATTHU  

 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

 
 

 พระศรีมงคลเมธี, ดร.  ประธานกรรมการ   

 พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร.   อาจารยท่ีปรึกษา   

 พระศรีวินยาภรณ, ดร.  กรรมการ   
 

 

 

 

ผูวิจัย 

พระแวงชัย  ธมฺมกาโม (หลาลี) 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง  

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา” 

 

แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสัมภาษณผูใหขอมูลทางดานสุขภาวะและพระพุทธศาสนา เพื่อใหได

ขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………………………….ตําแหนง…………………………………………… 

 

ระดับการศึกษา .................................................................................................................... 

 

หนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

วันท่ีใหสัมภาษณ…………………………………เวลา……………………………………………………………. 

 

สถานท่ี……………………………………………ผูสัมภาษณ……………………………………..................... 

 

ประสบการณในกาฝกก่ีป...................................................................................................... 

 

อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา  

 

2.1 กรุณาอธิบายบทความและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความเห็นของทาน

วาคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….................................   

………………………………………………………………………………………………………………………………................

..............................................................................................................................................  

 

2.2  กรุณาอธิบายบทบาทของบุญกิริยาวัตถุท่ีทานคิดวามีความสําคัญและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 2.2.1 บุญสําเร็จจากการบริจาคทาน (ทานมัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………..................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………..................

................................................................................................................................................................  

 2.2.2 บุญสําเร็จจากการรักษาศีล (สีลมัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………..................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..................

................................................................................................................................................................  

 

 2.2.3 บุญสําเร็จจากการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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 2.2.4 บุญสําเร็จจากการประพฤติถอมตนแกผูใหญ (อปจายนมัย) สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………................  

 2.2.5 บุญสําเร็จจากการชวยขวนขวายในกิจท่ีชอบ (เวยยาวัจจมัย) สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 2.2.6 บุญสําเร็จจากการใหสวนบุญ (ปตติทานมัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 2.2.7 บุญสําเร็จจากการอนุโมทนาสวนบุญ (ปตตานุโมทนามัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………..................

................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.2.8 บุญสําเร็จจากการฟงธรรม (ธัมมัสสวนมัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………….................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..................

................................................................................................................................................................  
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 2.2.9 บุญสําเร็จจากการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.10 บุญสําเร็จจากการทําความเห็นใหถูกตอง (ทิฏุกัมม) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา ไมทราบวามีปญหา อุปสรรค

หรือไม และทานคิดวาควรมีแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคเหลานั้นอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา 

ควรเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 ทานคิดวาควรมีหลักธรรมใดท่ีมาสนับสนุนการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุใน

พระพุทธศาสนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

ภาคผนวก จ  
ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

  



 

 

รักษากา
สัมภา

ารรองคณะบดี

สัมภ
อาจารย์ประ
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5 มกราคม
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ะจํามหาวิทย

7 มกราคม

สมบูรณ์ วัฒน
าสนศึกษา มห
ม 2560 

 

าติเมธี หงษา
ยาลยัราชภัฏพ
ม 2560 

นะ  
หาวิทยาลยัมหิ

 
พระนคร 

หิดล 
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ประธา

อ

สัมภาษ
นสาขาพระพ

สัมภาษณ
อาจารย์ประจํ

7

ษณ์ ดร.ประยู
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7 มกราคม

ณ์ ผศ.ดร.อําพ
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ม 2560 
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2560 
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นคร  
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ภาษณ์ พระเ
วัดโม
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10 มกราคม

 

วรกิจจานุการ
าชวิทยาลยั วิ
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 วิทยาเขตบาฬี
ม 2560 

ทสฺสี ป.ธ.๙) 
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อาจา

ประธานหลักส

สัมภาษณ
ารย์ประจํามห

สัมภาษณ์ ผศ
สูตรปรญิญาโ

8 

ณ์  พระมหาพ
หาวิทยาลยัมห

11 มกราคม

ศ.ดร.วุฒินันท
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1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 พระมหาพรชัย สิริวโร กลาววา คุณภาพชีวิต ควรท่ีจะครอบคลุมในมิติตาง ๆ ซ่ึงจะตอง

ครอบคลุมไปยังสุขภาพสมบูรณท้ังรางกาย ความคิด อารมณ จิตใจ สภาพแวดลอมทางกายภาพและ

วัฒนธรรม สามารถปรับตัวใหเขาสภาวะแวดลอมและสังคมท่ีตนอยูไดอยางดี ในขณะเดียวกันก็

สามารถดํารงชีวิตท่ีเปนประโยชนใหตนเอง สังคมและประเทศชาติดวย1 

 พระเทพปริยัติโมลี ไดใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ความอยูดีกินดีซ่ึงเปนอิสรภาพของ

ปจเจกบุคคลท่ีจะมีชีวิตอยางมีคุณคานั้นคือการตระหนักถึงศักยภาพของมนุษยซ่ึงประเด็นนี้มุงเนนไป

ท่ีผลได (Outcome) ของคุณภาพชีวิต (Quality of Life Deprivation) และเนื่องจากการเนนไปท่ี

ผลลัพธการประเมินความยากจนจึงตองพิจารณาความเปนจริงวาคนบางคนตองการทรัพยากรมากวา

คนอ่ืนเพ่ือท่ีจะไดรับผลสําเร็จในทํานองเดียวกัน ดังนั้น จึงเนนไปท่ีแนวคิดเรื่องความเพียงพอของเงิน

และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลท่ีแนนอนของสมรรถภาพมากกวา2 

 ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ กลาววา ควรทําความเขาใจวาชีวิตมนุษยเราคืออะไรใหชัดเจน 

และสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับชีวิตคืออะไร เม่ือทราบชัดแลว จึงพัฒนาชีวิตใหบรรลุตามจุดมุงหมายนั้น 

อยางไรก็ตาม ในฐานะท่ีเปนชาวพุทธ ควรเขาใจความหมายและชีวิตท่ีดี ท่ีสุดตามคําสอนใน

พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนใหบรรลุจุดมุงหมายตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหสมกับเปน

ชาวพุทธ จึงไดชื่อวาเปนชาวพุทธท่ีแทจริง3 

 พระครูพิพิธวรกิจจานุการ มองวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเก่ียวของกับองคประกอบการ

ภาวนาท้ังภายในและภายนอก ไดแก ดานจิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ อารมณและ

ความรูสึกดานรางกาย คือ ความมีสุขภาพทางกายท่ีดี สภาพความเปนอยูและสภาพการดํารงชีวิตดวย

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมไดตามสภาวะ4 

 ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ไดใหความเห็นท่ีเปนไปในทิศทางของสวัสดิการ การครองชีพ 

โดยมองวา ซ่ึงจะตองใหความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน โดยใหความสําคัญแกการเรียนรูเปนสําคัญ (1) สราง

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนในสังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและ

                                                           
 1สัมภาษณ, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

11 มกราคม 2560. 

 2สัมภาษณ, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 

 3สัมภาษณ, ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล,  

5 มกราคม 2560. 

 4สัมภาษณ, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
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สนใจการเรียนรูในหลายรูปแบบ เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู” (2) ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผู

ท่ีใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนท่ีมีคุณคา มีความขยันหม่ันเพียรและสามารถปรับตัวรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง และ (3) สงเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรูและปรับตัวรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลและความรูอยางกวางขวาง นอกจากนั้น คุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ

ของบุคคลนั้น ยอมประกอบไปดวย 3 สวน คือ ทางกาย (Physical Health) หมายถึงสภาพท่ีดีของ

รางกาย มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย ทําใหอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายอยูในภาวะท่ีปกติแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ไมมีความพิการใด ๆ 2) คุณภาพชีวิตทางจิต (Mental Health) หมายถึง มี

สภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวใหเขากับบรรยากาศของสังคมไดทุกระดับชั้น สามารถควบคุมอารมณ

ไดเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ซ่ึงผูมีสุขภาพจิตดี ยอมมีผลมาจากสุขภาพกายดีดวย และ 3) 

คุณภาพชีวิตทางสังคม (Social Health) หมายถึง การมีสภาพของความเปนอยูหรือการดําเนินชีวิต

อยูในสังคมไดอยางปกติสุขไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอนอีกดวยสามารถเขากับบุคคลและชุมชนได

ทุกสถานะอาชีพ ไมเปนคนถือตัว ไมเปนคนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน จะอยูท่ีไหนทํางานในตําแหนง

หนาท่ีอะไร มีแตคนเขาชมชอบไปหมด เปนท่ีเคารพรักและเปนท่ีนับถือของคนท่ัวไป ฉะนั้น 

องคประกอบของคุณภาพชีวิตและองคประกอบของสุขภาพมีสวนท่ีเหมือนกันอยู 3 ประการคือ ทาง

กาย จิตและสังคม ดังนั้นการท่ีคนเรามีสุขภาพท่ีดี คือ “การมีสภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ และสังคม ไมใชแตเพียงการปราศจากโรค” ยอมเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตาม

ไปดวย5 

 กลาวโดยสรุปโดยสวนมากจากใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก มีประเด็นความคิดเห็นท่ีสอดรับ

กันวา คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นประกอบดวย 4 ดาน คือ  (1) ดานรางกาย ไดแก โครงสรางทางรางกาย

และสุขภาพรางกาย รวมถึงดานบุคลิกภาพดวย มีสภาพรางกายท่ีดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีการ

พัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย สังเกตไดจากการท่ีบุคคลนั้นมีความสมบูรณแข็งแรง ระบบและอวัยวะทุก

สวนทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ รางกายมีสมรรถภาพสูง สามารถทํางานไดนาน ๆ โดยไมเหนื่อยงาย 

การนอนและการพักผอนเปนไปตามปกติ ผิวพรรณผุดผอง รูปรางทรวดทรงสมสวน เปนตน  (2) ดาน

จิตใจ ไดแก สภาพจิตใจและสุขภาพจิต มีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวใหเขากับบรรยากาศของ

สังคมไดทุกระดับชั้น สามารถควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ซ่ึงผูมีสุขภาพจิตดี 

ยอมมีผลมาจากสุขภาพกายดีดวย หรือคํากลาวท่ีวา “จิตใจท่ีแจมใส ยอมอยูในรางกายท่ีสมบูรณ”  

(3) ดานสังคม ไดแก สถานะทางสังคม ยศ ตําแหนง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับนับถือ รวมถึงการ

มีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนดวย การมีสภาพของความเปนอยูหรือการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ

สุข ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน สามารถเขากับบุคคลและชุมชนไดทุกสถานะอาชีพ ไมเปนคน

                                                           
 5สัมภาษณ, ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย

มหิดล, 7 มกราคม 2560. 
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ถือตัว ไมเปนคนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน เปนท่ีเคารพรักและเปนท่ีนับถือของคนท่ัวไป (4) ดาน

เศรษฐกิจ ไดแก สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายไดท่ีม่ันคง จากองคประกอบของชีวิตเหลานี้ 

ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะกฎของธรรมชาติ คือ มีการเกิด มีแก มีเจ็บ และมีการตายจาก

ไป จึงทําใหมนุษยเกิดความตองการทางดานตาง ๆ ท่ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ

มุงความสําเร็จใหแกตนเองสืบตอไป เม่ือนําเรื่องสุขภาพมาพิจารณาประกอบกับเรื่ององคประกอบ

ของคุณภาพชีวิตแลวจะพบวา องคประกอบของการมีสุขภาพดีท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม เปน

สวนหนึ่งขององคประกอบการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2. หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ  

 ผูใหคําสัมภาษณไดใหความเห็นท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา หลักการดําเนินชีวิตให

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอยู 2 ระดับ คือ ระดับโลกุตตระ มุงดําเนินชีวิตใหถึงความสุขเพ่ือพระ

นิพพาน ตองการความหลุดพนในการปฏิบัติ เจริญภาวนา และระดับชาวบานหรือการดําเนินชีวิตใน

ระดับโลกิยะ คือ พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับโลก มุงสอนใหคนปฏิบัติธรรมประสบกับความสุข

เจริญในการดําเนินชีวิตอยูในโลกปจจุบัน เอ้ือตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางราบรื่น และมุง

โลกียสุข คือ การดําเนินชีวิตเพ่ือความสุขในภพนี้ และหวังผลในภพหนา เชน ใหรูจักการทําบุญให

ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา  ตามระละเอียดดังนี้             

 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน  

 พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ไดใหความเห็นวา การใหทานเปนการบําเพ็ญ

บุญหรือการทําความดีสาหรับคฤหัสถหรือผูครองเรือนประการหนึ่ง ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ทายกผู

ตองการบําเพ็ญบุญตองเริ่มจากการใหทาน เพ่ือดําเนินไปสูศีล และภาวนาในท่ีสุด การใหทาน การ

รักษาศีล และการเจริญภาวนาตามหลักบุญกิริยาวัตถุจึงเปนการพัฒนาจิตใจอยางเปนข้ันตอน มี

ความสัมพันธสืบเนื่องกันจากระดับท่ีบุคคลสามารถทําไดโดยงาย ไปถึงระดับท่ีตองอาศัยความเพียร

อยางแรงกลา บุคคลผูสามารถเจริญสมาธิภาวนาจนใจสงบแนวแนควรแกการงานนั้น จิตใจของบุคคล

นั้น ตองไดรับการฝกฝนในข้ันการใหทาน และการรักษาศีลเพ่ือขจัดความโลภ ความโกรธ และความ

หลงอันเปนรากเหงาของอกุศลมาเปนอยางดี ซ่ึงถาบุคคลไมสามารถชาระศีลอันเปนการบาเพ็ญเพียร

ทางกายใหบริสุทธิ์ ก็ไมอาจจะยังสมาธิภาวนาใหเกิดและไมอาจจะบรรลุฌาน วิปสสนา (ญาณ) มรรค

และผลใด ๆ ได6 

 พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ใหความเห็นวา ทาน หมายถึง การใหดวยความบริสุทธิ์ใจ ไม

หวังผลตอบแทน เม่ือเราใหทาน แมจะไมไดหวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม แตก็จะมีบุญเกิดข้ึน และบุญนั้น

จะชวยออกแบบชีวิตของเราใหสมบูรณ พรอมดวยทรัพยสมบัติ ถาใครปราศจากทานบารมี เกิดมาก็

                                                           
 6สัมภาษณ, พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต), เจาอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร,  

29 มกราคม 2560. 
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จะยากจน สรางบารมีไดไมสะดวก เพราะมัวแตกังวลเรื่องการทํามาหากิน “ทาน” จึงเปนพ้ืนทานของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเจริญกาวหนา ทาน เปนหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 การทําทานจึงเปน

การทําบุญอยางหนึ่ง คําวา “ทาน” นี้โดยท่ัวไปมักเขาใจสับสนกับคําวา “บุญ” เนื่องจากเรามักจะ

เรียกการถวายของแดพระภิกษุวา “ทําบุญ” แตเม่ือใหของแกคนยากจน หรือคนท่ีดอยกวาตน มัก

เรียกวา “ทําทาน” แตจริง ๆ แลว การใหนั้นไมวาจะใหแกใครก็ตามถือวาเปนทานท้ังสิ้น และไดบุญ

ท้ังนั้น7 

 พระเทพปริยัติโมลี มองวา การใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา การเจริญสมาธิ 

บําเพ็ญประโยชนแกสังคม มีการบริจาคอวัยวะรางกายของตนเอง เปนทาน เปนตน ชื่อวา ยอมมี

จิตใจท่ีบันเทิง ยินดีในกุศลเจตนา ท่ีกระทํานั้น ท้ังในโลกนี้ ปจจุบันชาติ8   

 ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ ใหความเห็นวา การใหทานนั้นเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับชวยสงเสริม

ความรวมมือกันในทางสังคม เปนการเชื่อมชองวางทางสังคม และทางเศรษฐกิจ การสรางความรักใคร

ในหมูคณะใหเกิดความสามัคคี สงผลใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงการใหทาน ถือวาเปนเบื้องตนของการ

ทําคุณงามความดีในตัว จัดวาเปนหลักธรรมนํามาซ่ึงการผูกมิตรไมตรีชวยเหลือสังคมเปนธรรมชาติ 

เพ่ือชําระจิตใจใหสะอาดเปนแนวทางไปสูแนวทางสูงสุดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา9 

 พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ใหความเห็นท่ีสอดรับกันวา ทาน แปลวา ตัด หมายความวา 

ตัดความตระหนี่ ชําระความตระหนี่ออกจากขันธสันดานของตน ตัดความโลภ ชําระความโลภออก

จากขันธสันดานของตนการใหทานเปนการกําจัดความโลภออกไปจากจิตใจ เปนขอปฏิบัติสําหรับ

เก้ือกูลสงเคราะหกัน เอ้ือกรุณาตอเพ่ือนมนุษย ไมหวงแหน ไมคิดกอบโกยเอาแตไดฝายเดียว ดังนั้น

ทานจึงเปนความเต็มใจท่ีจะให เต็มใจท่ีจะเปดเผย ไมปกปองตัวเองดวยความตระหนี่ใหเกิดความกลัด

กลุมใจ ไมหวงกังวลวาจะไดรับผลตอบแทนอยางไร ฉะนั้นการแจกจายแบงปนสามารถกําจัดความ

โลภไดอยางแนนอน10 

 ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ กลาววา การให ซ่ึงไดแก การเสียสละสิ่งของตาง ๆ ของตน หรือ

การให ความรูท้ังทางโลกและทางธรรม เพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน ซ่ึงการใหนั้นจะใหผลดีเต็มท่ี เม่ือผูให

สามารถ เอาชนะใจตนเอง ดวยการขจัดความตระหนี่หวงแหน ออกไปจากใจได คือ ใหดวยความ

                                                           
 7สัมภาษณ, พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

11 มกราคม 2560. 

 8 สัมภาษณ, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 

 9สัมภาษณ, ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล,  

5 มกราคม 2560. 

 10สัมภาษณ, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
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บริสุทธิ์ใจ ไมหวังผล ตอบแทนจากผูรับ ขอเพียงใหไดบุญกุศล และความสบายใจเทานั้น การให

ธรรมะเปนทาน การแบงปนสิ่งท่ีเปนวัตถุและสิ่งท่ีไมใชวัตถุแกสรรพสัตว เพ่ืออนุเคราะห สงเคราะห 

ตอบแทนและบูชาคุณ ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทนนั่นเอง รวมถึงการใหอภัยดวย11 

 ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ไดใหความเห็นวา ทานเปนกลควบคุมสังคมใหดําเนินไปดวย

ความสงบเรียบรอย สวนในระดับปจเจกบุคคล ทานนอกจากจะเปนขอปฏิบัติทางกาย วาจาแลว ยัง

สงผลถึงสภาวะแหงจิตใจของผูใหทาน กลาวคือ ผูใหยอมไดรับความสุข ความอ่ิมเอิบ ความสบายใจ 

ขจัดความตระหนี่ ความเห็นแกตัว ความอิจฉายาริษยา และความโลภในทรัพยสินของผูอ่ืน เม่ือหม่ัน

ใหทานเปนนิตย สิ่งเหลานี้จะถูกขจัดออกไปและในท่ีสุดก็จะเปนผูยินดีในการให มีสีหนาและผิวพรรณ

ผองใสดังท่ีเรียกวา อ่ิมบุญ การใหทานจึงเปนการพัฒนาจิตใจสวนปจเจกบุคคลใหเบาบางจากอกุศล

ธรรมท้ังหลายและเปนทางเพ่ือปฏิบัติบุญกิริยาข้ันอ่ืน ๆ ตอไป12 

 ดร.ชาติเมธี หงษา มองวา การใหทานนอกจากจะมีความสําคัญตอบุคคลและพระพุทธ 

ศาสนา ยังมีความสําคัญตอสังคมสวนรวม เพราะคนเราจะอยูคนเดียวโดยลําพังในสังคมไมได การให

ทานจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอสังคม ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการใหทานนั้น เปนการใหปน 

การชวยเหลือจุนเจือ ไมคิดเอาเปรียบกัน เอาประโยชนตน ไมวาจะเปนทางวัตถุ ความรู หรือความดี 

เพ่ือการดํารงอยูรวมกัน หลักการขอนี้จะชวยใหเกิดลักษณะสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม13 

 ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร กลาววา ทาน คือ การให สละ การแบงปน โดยมิไดหวังสิ่งตอบ

แทนซ่ึงสามารถใหไดท้ังวัตถุสิ่งของ เงินทอง อันเปนของนอกกายแลวยังใหทานดวยการบริจาคอวัยวะ 

ซ่ึงจัดเปนการใหทานประเภทอามิสทาน และยังรวมถึงการใหอภัยทานและธรรมทาน ท่ีนอกเหนือจาก

การใหทานประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้นการใหทานจึงควบคูไปกับ ศีล และภาวนาตามหลักของ บุญกริยาวัตถุ 

เพราะทานเปนองคประกอบแรกของศีลและภาวนาและท่ีสําคัญคือการควบคุมความโกรธของตัวเอง

ใหไดเพียงเทานี้เราก็จะไดชื่อวาเปนผูใหอภัยทาน14  

 ผศ.ดร. ศุภกาญจน วิชานาติ ใหเห็นความวา การให การสละ หรือการเผื่อแผแบงปน ไม

วาจะเปนเงินทอง ขาวของเครื่องใชหรือสิ่งอ่ืนใด และไมวาจะใหแกใครก็ถือเปนบุญท้ังสิ้น เพราะการ

ใหทานเปนการลดความเห็นแกตัว ความตระหนี่ถ่ีเหนียว และความคับแคบในจิตใจใหนอยลง ทําให

                                                           
 11สัมภาษณ, ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ, ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  

9 มกราคม 2560.  

 12สัมภาษณ, ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย

มหิดล, 7 มกราคม 2560. 

 13สัมภาษณ, ดร.ชาติเมธี หงษา, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12 มกราคม 2560. 

 14สัมภาษณ, ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11 มกราคม 

2560.  
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เราไมยึดติดในวัตถุสิ่งของ อีกท้ังสิ่งท่ีเราบริจาคหรือใหทานแกผูอ่ืนก็จะชวยบรรเทาความเดือดรอน 

และเปนประโยชนตอผูรับและสังคมโดยสวนรวม การใหทานนี้อยูท่ีไหน ๆ ก็ทําได และไมจําเปนตอง

เงิน เชน การแบงของกินใหกับแมบานท่ีทํางานหรือยาม เปนตน ขอสําคัญ สิ่งท่ีบริจาคหรือใหทานแก

ผูอ่ืนควรเปนสิ่งยังใชได มิใชเปนการกําจัดของเหลือใช ท่ีหมดอายุ หมดคุณภาพใหผูอ่ืน ผลการใหทาน

ดังกลาวจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความปติอ่ิมเอิบใจ เชนเดียวกันกับ15 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน ซ่ึงประกอบดวย 1) การใหปนสิ่งของ 

2) การเฉลี่ยความดีใหผูอ่ืน และ 3) การยินดีในความดีของผูอ่ืน ผูสัมภาษณมุงเนนถึงเรื่องประเด็น

เก่ียวกับการใหทานเปนสําคัญ เพราะถือวาการใหทานเปนเรื่องท่ีสําคัญประการแรกสําหรับคฤหัสถ 

ท้ังนี้เนื่องจากคฤหัสถยังตองดํารง ชีวิตอยูในสังคมและอาศัยปจจัย 4 เปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ปจจัย

เหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิต เม่ือทุกคนตองการปจจัย 4 เพ่ือการดํารงชีวิตเชนเดียวกัน การ

ขวนขวายเพ่ือการไดมาซ่ึงสิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนตองกระทําอยูเสมอ เพราะเม่ือชีวิตยังดําเนินไป

ตราบใด ความจําเปนท่ีจะใชปจจัยเหลานี้ก็ยังมีอยูตราบนั้น เม่ือเง่ือนไขของการมีชีวิตข้ึนอยูกับความ

ตองการทางวัตถุ การแสวงหาความม่ันคงแกชีวิตเพ่ือชีวิตท่ีดี มีความสุขสบายตลอดไปจึงเปนอุดมคติ

ของการมีชีวิตในปจจุบันชาติ ซ่ึงกรณีนี้เห็นไดชัดเจนในสังคมท่ีตกอยูภายใตอิทธิพลกระแสวัตถุนิยม

ดังเชนในปจจุบัน 

 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดศีล  

 พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ไดใหความเห็นวา ศีล เปนขอปฏิบัติท่ีเปน

พ้ืนฐานในการยืนยันคุณสมบัติของชีวิตท่ีไดรับการพัฒนา ท้ังในแงของการเคารพ และใหเกียรติใน

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การไมทุจริตคอรัปชั่น การไมเห็นแกประโยชนสวนตน จนเปนท่ีมาของการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การยึดม่ันในครอบครัวในฐานะเปนรากฐานของการ

พัฒนาชุมชนและสังคม การสื่อสารระหวางกันและกันบนฐานของความจริง และการไมเขาไป

เก่ียวของกับอบายมุขซ่ึงจะทําใหเกิดการบั่นทอนสติและสัมปชัญญะ จนไมสามารถประพฤติตนเองใน

ทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสม16 

 พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. มองเรื่องศีลเปนเรื่องในแงท่ีจําเปนอยางมากสําหรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้เพราะ ศีล เปนหลักพ้ืนฐานของผูครองเรือน เปาหมายเพ่ือการเปนมนุษยท่ี

แท คือ การไมเบียดเบียนกันการอยูรวมกันอยางเปนปกติสุข เปนระเบียบเรียบรอย เพราะมี

ความหมายกวาง รับรู และเขาใจกันอยางนี้ ทําใหศีล ซ่ึงดูเหมือนเปนเรื่องใกลตัว กลายเปนเรื่องท่ี

                                                           
 15สัมภาษณ, ผศ.ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 

2560. 

 16สัมภาษณ, พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต), เจาอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร,  

29 มกราคม 2560. 
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เขาใจกันนอย ความเขาใจผิดในเรื่องศีล 5 มีอยูหลายประการ สวนใหญเปนความเขาใจคลาดเคลื่อน

ของชาวพุทธ ความเขาใจผิดเหลานี้สงผลใหภูมิปญญาแบบพุทธกลายเปนสวนเกินในสังคม  ไมใช

ความรูเรื่องการรักษาศีล  แกปญหาใหบุคคล (รวมท้ังสังคม) ไมได  แตเปนเพราะท่ีผานมาคนเปน

จํานวนมากไมเขาใจแกนแทของคําสอน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรจะใหความสําคัญเปนอันดับแรก17 

 พระเทพปริยัติโมลี ใหความเห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวเปน

ความคาดหวังของสังคมท่ีจะใหบุคคลมีความประพฤติในสิ่งท่ีถูกท่ีควรอันจะสงผลใหเกิดความเจริญ

แกตนเองและสังคม วินัย หรือระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับมีไวสําหรับควบคุมประพฤติทางกายของ

คนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไม

กระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วรายท้ังหลาย18 

 ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ ใหความเห็นวา ในพระพุทธศาสนา การท่ีคนทําความดีสิ่งท่ีจะไดก็

คือบุญ บุญเปนชื่อของความสุข ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข ดังนั้น การรักษาศีล คือการทําบุญ เพราะ

เปนการไมสรางทุกขใหผูอ่ืน จิตใจ และการกระทําก็ไมสรางทุกขใหผูอ่ืน ถึงแมบางครั้งอยากจะสราง

ทุกขใหแกผูอ่ืนเพราะเคารพในศีลจึงไมทําความทุกขใหผูอ่ืน จะเห็นไดวา การรักษาศีลจึงเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในตัวมันเอง และคนท่ีมีศีลก็มีชีวิตท่ีมีความสุข ไมกอเวรแกใคร คนรักษาศีลยอม

รักษาทรัพยไวไดใหเจริญงอกงาม คนรักษาศีล มีชีวิตสงบไมมีเวรภัย ดังนั้นจึงถือไดวา ศีลชวยทําใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีได19 

 พระครูพิพิธวรกิจจานุการ เห็นวา ศีลจะเปนเครื่องมือท่ีทําใหสังคมเปนสังคมท่ีนาอยูท่ีสุด 

คือเปนสังคมสมบูรณดวยความประพฤติชอบทางกาย เวนไมฆาสัตว ไมลักทรัพย และไมประพฤติผิด

ในกาม ความประพฤติชอบทางวาจา ไมพูดหลอกลวงกลาวเท็จ ไมพูดคําสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไม

พูดเพอเจอ เปนผูพูดแตคําท่ีเปนประโยชน สํารวมระวังรักษาความเปนจริงในการพูด และความ

ประพฤติชอบทางใจ ไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน ไมคิดพยาบาทหรือแกแคนผูอ่ืน เปนผูไมมีความหลง

และมีความคิดเห็นถูกตองเหมาะสม เชื่อในหลักแหงกรรมทําแตความดีและรูทันความเปลี่ยนแปลง

ของโลกและดําเนินชีวิตตามเหตุปจจัย เม่ือประพฤติปฏิบัติสมํ่าเสมอยอมเปนหนทางท่ีนําไปสู

จุดมุงหมายของชีวิตเจริญงอกงามสัมฤทธิ์ผลดีมีความสุขในสังคมปจจุบัน20 

                                                           
 17สัมภาษณ, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

11 มกราคม 2560. 

 18สัมภาษณ, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 

 19สัมภาษณ, ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล,  

5 มกราคม 2560. 

 20สัมภาษณ, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 
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 ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ มองวา ศีลจัดเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแงของระเบียบ 

ความเปนอยูท้ังสวนตัว และท่ีเก่ียวของสภาพกับสภาพแวดลอมทางกาย วาจา ตลอดถึงการทํามาหา

เลี้ยงชีพ ซ่ึงไดกําหนดวางไวเพ่ือทําใหความเปนอยูนั้น กลายเปนสภาพอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานตาง ๆ ประจําวัน โดยความเปนไปเพ่ือความหมายอันดีงาม นั่นคือ การทําใหคนใน

สังคม หรือชุมชนมีระเบียบวินัย ขณะเดียวกันศีลก็เปนเครื่องมือปองกันความชั่วไปในตัวอีกดวย แลว

ศีลยังชวยสงเสริมโอกาสสําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสรางความสัมพันธ ดวยกาย วาจาท่ีดีงาม 

กับสภาพแวดลอม ในทางอุดมคติแลวศีลนั้น ตองการใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุข ปราศจากการ

เบียดเบียนทํารายกันและกัน และชวยเหลือกัน ตามฐานะทางสังคมจะอํานวยใหอีกดวย21 

 ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน กลาววา ศีลมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ในแงท่ีวา ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกชนิดอ่ืน เพราะกฎเกณฑทางสังคมตองมีศีลเปน

พ้ืนฐานจึงดํารงอยูได และสังคมของมวลมนุษยมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม คือ การใหเกียรติให

ศักดิ์ศรี ไมละเมิดสิทธิของกันและกัน แตกตางจากสัตวดิรัจฉานท่ีไมไดพัฒนาการ ในสวนนี้ เห็นได

จากการสืบพันธุ การใชพละกําลังเปนเครื่องตัดสิน ไมไดคํานึงถึงกฎเกณฑ คือ ระเบียบ ไมตอง

คํานึงถึงศีลธรรม ดําเนินตามความชอบใจ ความจริงใจตอกัน ยอมไมไดกับสัตวดิรัจฉาน ทําใหเกิด

ปญหาข้ึนมาไมตองใชสติปญญาเขามาแกไข การสรางกฎสรางระเบียบ ไมตองพูดถึง ฉะนั้น การมีศีล

หรือกฎระเบียบตาง ๆ จึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง22 

 ดร.ชาติเมธี หงษา ใหความเห็นวา ขอบัญญัติทางพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดการปฏิบัติทาง

กายและวาจา เชน ศีล 5 ศีล 8 หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาใหเรียบรอย การรักษาศีลเปน

การฝกฝนมิใหไปเบียดเบียนผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็เปนการลด ละ เลิกความชั่ว มุงใหกระทําความดี 

อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิใหตกต่ําลง เชน ไมไปเปนชูเปนก๊ิกกับใครท่ีทํางาน ทําใหครอบครัว

เขาไมแตกแยก เปนแมคาไมโกหกหลอกขายของไมดีแกลูกคา เปนพอบานไมกินเหลาเมายา ทําใหลูก

เมียมีความสุข เพ่ือนบานก็สุข เพราะไมตองทนฟงเสียงรบกวนจากการทะเลาะวิวาทกัน เหลานี้ลวน

เปนการรักษาศีลและเปนหนึ่งในการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงผลบุญขอนี้จะทําใหเรากลายเปนคน

เยือกเย็น สุขุมดวย23   

 ผศ.ดร. อําพล บุดดาสาร กลาววา ศีลเปนหนึ่งในหลักธรรมท่ีสําคัญซ่ึงสามารถนําพาให

บุคคลประสบกับสิ่งท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลกสําเร็จแลว โดยศีลเปนฐานรองรับ

                                                           
 21สัมภาษณ, ดร.ประยูร  ปอมสุวรรณ, ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  

9 มกราคม 2560. 

 22สัมภาษณ, ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย

มหิดล, 7 มกราคม 2560. 

 23สัมภาษณ, ดร.ชาติเมธี หงษา, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12 มกราคม 2560. 
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คุณธรรมในระดับท่ีสูงข้ึนไป คือพระนิพพาน ในขณะเดียวกันศีลท่ีบุคคลรักษาดีแลวยอมรักษาบุคคล

นั้นไมใหตกไปในท่ีชั่ว24 

 ผศ.ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ ใหเห็นความวา การพัฒนาดวยการมีศีลเปนฝกหัดขัดเกลา

ตนเอง ทําใหกิเลสเบาบางลง ดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทางกาย วาจาใหเอ้ือแก

สภาพความเปนอยูท่ีเก้ือกูลและการอยูรวมกันดวยดีนั้น อันเปนข้ันตนของการพัฒนาชีวิตของตนให

พรอมท่ีจะเปนท่ีรองรับของกุศลธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่งคือเปนพ้ืนฐานของสมาธิหรือการ

ฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนไป  ศีลนั้นมีประโยชนตอผูปฏิบัติเปนอยางมาก เพราะทําใหสมาชิก

ของสังคมหรือสังคมนั้นอยูรวมกันดวยดี สังคมสงบเรียบรอย สมาชิกตางดํารงอยูดวยดีและมุงหนา

ปฏิบัติกิจของตน ๆ โดยสะดวก25       

 กลาวโดยสรุป ศีล มีความสําคัญในการพัฒนาคน และพัฒนาสังคม หรือกลาวไดวา มี

ความสําคัญตอสังคมท้ังในระดับเชิงลึก และในระดับเชิงกวาง  สําหรับในระดับบุคคล ศีล   เปน

พ้ืนฐานการพัฒนาตนเองในข้ันตนตามหลักไตรสิกขา จุดหมายของการรักษาศีล  นอกจากทําให   ผู

ปฏิบัติไดรับผล คือ ความสุขในขณะปจจุบันแลว ยังเปนเครื่องมือในการฝกฝนท่ีจะขจัดกิเลสในตนเอง 

โดยมีความสุขสงบเย็น เขาถึงการดับทุกข เปนจุดหมายปลายทางสูงสุด ดวยเหตุนี้ ศีล  จึงมี

ความสําคัญในเชิงกวาง ในระดับสังคม ศีล  เปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชควบคุมความประพฤติซ่ึงกันและ

กัน ทําใหการอยูรวมกันเกิดความสันติสุข สงบ และเกิดความไววางใจกันในสังคม  อันเปนเหตุใหเกิด

ความสามัคคีในหมูชน เกิดความรักใครปรองดองและการเห็นคุณคาตนเองและผูอ่ืน 

 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตหมวดภาวนา  

 พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์) ไดใหความเห็นวา สมาธิเปนการฝกอบรมจิตใหสงบแนว

แนม่ันคง เพ่ือใหเปนจิตใจท่ีสามารถทํางานหรือใชการไดดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณาใหเกิดปญญา

หรือใชปญญาอยางไดผล และเม่ือจิตใจเปนสมาธิ จะเปนจิตใจท่ีเอ้ือหรือเหมาะตอการพัฒนาของ

คุณสมบัติตาง ๆ เชน คุณธรรมท้ังหลายท่ีจะเจริญเพ่ิมพูนพวงมาดวยในจิตนั้น26 

 พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ผลจากการมีสมาธิ ทําใหสติเกิดความคม ไมเปดโอกาสให

จิตใจฟุงซาน เพราะบางครั้งแมตั้งใจรักษาศีลแตหากใจฟุงซานไมเปนสมาธิ ยอมทําใหเกิดการเผลอตัว 

เผลอใจใหละเมิดศีลได ดวยธรรมชาติของจิตคลายดังน้ําท่ีไหลลงสูท่ีต่ําเสมอ มีการศึกษาพบวา ผูท่ีมี

                                                           
 24สัมภาษณ, ผศ.ดร.อําพล บุดดาสาร, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11 มกราคม 

2560.  

 25สัมภาษณ, ผศ.ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 

2560. 

 26สัมภาษณ, พระราชวรคุณ (หลวงปูสมศักดิ์ ปณฺฑิโต), เจาอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร,  

29 มกราคม 2560. 
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จิตเปนสมาธิจะมีความดันอัตราการหายใจลดลง หัวใจเตนชาลง คลื่นสมองชาและเปนระเบียบข้ึน 

การเผาผลาญอาหารในรางกายลดลง ความตึงตัวของกลามเนื้อลดลง สงผลใหมีสุขภาพดี และชวย

บําบัดโรคได27 

 พระเทพปริยัติโมลี ใหความเห็นวา ในแงของภาวนา เม่ือบุคคลพัฒนาจิตไปตามลําดับ 

หากจิตมีสมาธิแนวแนแลวสามารถจะมีพลังมหาศาลมีกําลังมากพอท่ีจะเอาชนะกิเลสฝายต่ําไดซ่ึง

เรียกวา บรรลุเจโตวิมุตติ คือ หลุดพนดวยใจและพิจารณาดวยปญญาท่ีสมบูรณแลวยอมบรรลุปญญา

วิมุตติคือหลุดพนดวยปญญาอันชอบ นอกจากนั้นยังมีผลในเชิงสุขภาพ คือ ชวยรักษาโรคบางชนิดได

เพราะรางกายและจิตใจสัมพันธกันทํางานรวมกันเปนสิ่งตอเนื่องกัน ดังนั้น เม่ือจิตใจดีมีสมาธิยอม

ระงับเวทนาบางอยางไดดี28 

 ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ ใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา การหม่ันทําสมาธิบอย ๆ ยอมชวย

เสริมสรางท้ังความจําดี ชวยกระตุนใหเกิดสมาธิ ทําใหสมองทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 

เพราะจิตท่ีผานการฝกมาจนเกิดสมาธิจะทําใหความคิดของเราท่ีคิดและทํา กลั่นออกมาจากลมหายใจ

อันประณีต สติจะสอนสั่งใหเราดําเนินชีวิตอยางละเมียดละไมมากข้ึน ดังนั้นแลว หากใครอยากให

คุณภาพชวีิตดีข้ึนทุกดาน ชวยใหการทํางานมีศักยภาพสมองเปนไปอยางมีคุณภาพ29 

 พระครูพิพิธวรกิจจานุการ กลาววา ผูฝกสมาธิบอย ๆ จะมีความจําดีข้ึน มีการพินิจ

พิจารณาในเรื่องตาง ๆ รอบคอบมากข้ึน ทําใหเกิดปญญาในการทําสิ่งใด ๆ สงผลใหมีประสิทธิภาพใน

การเลาเรียน และการทํางานดีข้ึน และนอกจากนั้นยังชวยระงับอารมณโมโห อารมณรายตาง ๆ ได 

เพราะการฝกสมาธิชวยใหจิตสงบนิ่งมากข้ึน และเม่ือจิตสงบนิ่งแลวจะมีพลังยับยั้งการกระทําทางกาย 

วาจา ใจได30 

 ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ มองวา บุญสําเร็จไดดวยการเจริญสมาธิใหเกิดมีในจิตใจ เปนการ

พัฒนาจิตใจ และปญญา ทําใหจิตสงบ ไมมีกิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามความ

เปนจริงบุญประเภทนี้สงเสริมผูกระทําใหเปนผูมี ปญญา มองเห็นความจริงตามความเปนจริงอันเปน

เครื่องมือจําแนกแยกอารมณตาง ๆ ท่ีมากระทบ31 

                                                           
 27สัมภาษณ, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

11 มกราคม 2560. 

 28สัมภาษณ, พระเทพปริยัติโมลี, ดร. เจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, 10 มกราคม 2560. 

 29สัมภาษณ, ผศ.ดร.สมบูรณ วัฒนะ, รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล,  

5 มกราคม 2560. 

 30สัมภาษณ, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 6 มกราคม 2560. 

 31สัมภาษณ, ดร.ประยูร  ปอมสุวรรณ, ประธานสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 9 

มกราคม 2560. 
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 ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ใหความเห็นวา เจริญภาวนา หรือภาวนามัย เปนการทําบุญ

อีกรูปแบบท่ีมุงพัฒนาจิตใจและปญญา ทําใหจิตใจสงบ เห็นคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ซ่ึงใน

ขอนี้หลายคนอาจจะทําเปนประจําอยูแลว เชน นั่งสมาธิ วิปสสนา แตหลายคนอาจจะคิดวาเปนเรื่อง

ยากเกินกําลัง ดังนั้น อาจจะทํางาย ๆ ดวยวิธีการสวดมนตเปนคาถาสั้น ๆ บูชาพระท่ีเราเคารพบูชา

กอนนอนทุกคืน เชน คาถาพระพุทธเจาชนะมาร คาถาหลวงปูทวด เปนตน การสวดมนตเปนประจํา

อยางนอยก็เปนการนอมนําจิตใจของเราไปสูสิ่งท่ีเปนมงคลในชีวิต เปนการเตือนสติใหเรายึดม่ันในการ

ประพฤติปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเรานับถือ และผลบุญขอนี้จะทําใหเกิดปญญาแกผูปฏิบัติ32   

 ดร.ชาติเมธี หงษา ไดใหความเห็นไววา คําวาภาวนานั้นมีสองอยาง คือ 1) สมถภาวนา 2) วิปสสนา

ภาวนา การไดเห็นพระพุทธรูปดวยตาไดกราบไดไหวดวยกาย ไดเปลงวาจาระลึกถึงพระพุทธคุณ ใจก็

นอมนึกไปตาม วาผูนั้นไดเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน จัดเปนสมถกรรมฐานเปนมหากุศล ตายไปดวย

จิตดวงเดียว อยางต่ําตองมาเกิดเปนมนุษย อยางกลางสามารถไปเกิดในสวรรค อยางสูงสามารถไปสู

พระนิพพานได ดังพระปติมัลละเถระเปนตัวอยาง คือพระเถระนั้นไดกวาดลานวัดแตเชาตรู ไดเห็น

พระพุทธรูปของพระพุทธเจา ซ่ึงเทวดานฤมิตข้ึนมา พอทานเห็นก็เกิดปติแลวยกปติข้ึนพิจารณา เจริญ

วิปสสนากรรมฐานไดบรรลุมรรคผลนิพพาน ดังนั้นผูสรางพระพุทธรูปจึงชื่อวาไดบําเพ็ญภาวนากุศลไป

ดวย33 

 ผศ.ดร.อําพล บุดดาสาร กลาววา เจตนาท่ีทําใหกุศลเจริญ หมายความวา ทํากุศลท่ียังไม

เกิดใหเกิดข้ึนและทํากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวใหเพ่ิมพูนมากข้ึน เปนการยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนดวยการอบรม

บมนิสัย ซ่ึงภาวนานั้นเปนการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแตข้ันหยาบไปจนถึงกิเลสอยางละเอียด 

ยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนโดยใชสมาธิปญญารูทางเจริญและทางเสื่อม จนเขาใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข 

สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนทางไปสูความพนทุกข บรรลุมรรคผล นิพพานไดในท่ีสุด34 

 ผศ.ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ กลาววา คนท่ีฝกสมาธิบอย ๆ จะชวยบําบัดโรคและสราง

เสริมสุขภาพใหแข็งแรงอายุยืนยาวได เพราะสมาธิจะชวยบําบัดความเครียดสงผลใหระดับความดัน

โลหิตลดลง แถมสารแหงความสุขยังมีประสิทธิภาพเปนดั่งยาวิเศษท่ีจะชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด

ของรางกายไดดวย ดังนั้น หากใครอยากมีสุขภาพดี อายุยืนแนะนําใหหันมาทําสมาธิบอย ๆ ควบคูกับ

                                                           
 32สัมภาษณ, ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศาสนากับการพัฒนา มหาลัย

มหิดล, 7 มกราคม 2560. 

 33สัมภาษณ, ดร.ชาติเมธี หงษา, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12 มกราคม 2560. 

 34สัมภาษณ, ผศ.ดร.อําพล บุดดาสาร, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11 มกราคม 

2560. 
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การกินอาหารท่ีมีประโยชนและออกกําลังกายอยูเสมอ รับรองวาจะมีสุขภาพชีวิตท่ีดีและมีอายุยืนยาว

แนนอน35 

 กลาวโดยสรุป ในหมวดภาวนาขอสังเกตท่ีนาสนใจประการหนึ่งก็คือ การใหแนวคิดเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนา มักจะสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจจะไดรับอิทธิพล

หรือแนวคิดท่ีผานการตีความมาและบนพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมองวา การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยหมวดภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจและปญญา ทําใหจิตสงบ กิเลสเบาบางลงหรือไมมีกิเลส ไม

มีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาในสิ่งตาง ๆ ไดตามความเปนจริง ผูท่ีภาวนาอยูเสมอยอมเปนหลักประกัน

วา จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุขสบาย คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 

                                                           
 35สัมภาษณ, ผศ.ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13 มกราคม 

2560. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

บุคคลานุกรม 

รายนามผูเขารวมสนทนากลุม 
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วันท่ีเสวนา   : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานท่ี   : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร. 

 

1)  นางสายสุดา บรรเลงจิต   

ตําแหนง  วิศวกรเครื่องกล   

การศึกษา  ปริญญาโท 

หนวยงาน  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. 

2) นายวงกต ศรีเพ็ญ  

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา    

การศึกษา  ปริญญาโท 

หนวยงาน  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. 

3) นางนิตยา รุงเรือง  

ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี   

การศึกษา  ปริญญาโท  

หนวยงาน  สพอ. 

4) นางวรรณรวี มหาพันธ  

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   

การศึกษา  ปริญญาโท   

หนวยงาน  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. 

5) นายกําพล พูลมี   

ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ   

การศึกษา  ปริญญาตรี   

หนวยงาน  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. 

6) นางยุวดี วิบูลญจันทร   

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   

การศึกษา  ปริญญาตรี 

หนวยงาน  ศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษย  

 

กลุมที่ 1 
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7) นายไอศูรย ดามาพงศ   

ตําแหนง ชางเทคนิค    

การศึกษา ปริญญาตรี 

หนวยงาน   ฝายฝกอบรมและสงเสริมงานวิจัย สพอ. มจพ. 

8) นางสาวศศิธร หงสปรีชานนท 

ตําแหนง การบัญชี 

การศึกษา ปริญญาตรี 

หนวยงาน   - 

9)  นายฉัตรชัย หงสปรีชานนท 

ตําแหนง อาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอร 

การศึกษา  ปริญญาตรี 

หนวยงาน   - 

10)  นางสาวสุพรรณณี สายใหญ  

ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 

การศึกษา ปริญญาตรี 

หนวยงาน   - 
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วันท่ีเสวนา   : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานท่ี   : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร. 

 

1) พระมหาสมเกียรติ าณสุทฺโธ 

ตําแหนง  อาจารยสอน นักธรรม 

การศึกษา ประโยค 3 ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา 

หนวยงาน   - 

 

2) พระครูปลัดสมชาย มหาวีโร 

ตําแหนง  ครูพระสอนศีลธรรม 

การศึกษา ประโยค 4, ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

หนวยงาน   - 

3) พระมหาสุนทร วรธมฺโม   

ตําแหนง  พระวินยาธิการ วัดอภัยธายาราม  

การศึกษา ประโยค 3 ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา 

หนวยงาน   - 

4) พระสุกุล ขนฺติสํวโร  

ตําแหนง  เจาอาวาสวัดสําโรง เสียบเรียบ กัมพูชา   

การศึกษา ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา 

หนวยงาน   - 

5) นางสาวขรินทรทิพย มวงทวี   

ตําแหนง  ครู โรงเรียนวัดบางโฉลง จ.สมุทรปราการ   

การศึกษา ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา 

หนวยงาน - 

6) นาย ดนัย พรหมแดน  

ตําแหนง  วิศวกร  

การศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ คอ.ม. (ไฟฟา) 

หนวยงาน   - 

กลุมที่ 2 
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7) นายทรงขันธ คัมภีระ  

ตําแหนง  วิศวกร  

การศึกษา พระจอมเกลาพระนครเหนือ คอ.ม. (ไฟฟา) 

หนวยงาน   - 

8) นายวิชัย กิตติยะอําพล   

ตําแหนง  พนักงานธนาคาร กสิกรไทย   

การศึกษา ศน.ม. พุทธศาสน 

หนวยงาน   - 

9) นางสาวสมใจ ผิวงาม   

ตําแหนง  จนท. มหาปชาบดีเถรี  

การศึกษา ศน.ม.พุทธศาสน 

หนวยงาน   - 

10) นางสาวสุธา ขวัญพุฒ  

ตําแหนง  ครู คศ.3  

การศึกษา ปริญญาโท 

หนวยงาน   โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

 

 

 

วันท่ีเสวนา   : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานท่ี   : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร. 

 

1) นาย อดุลย คนแรง  

ตําแหนง  อาจารย 

การศึกษา เปรียญธรรม 9 ประโยค, ปริญญาเอก 

หนวยงาน   คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2) นายสุทน ทองเล็ก  

ตําแหนง  นักศึกษา 

การศึกษา กําลังศึกษาอยูในพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หนวยงาน   - 

3) ร.อ.อนิวรรต หวมเริงรมย 

ตําแหนง  ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติการบิน 

การศึกษา ปริญญาตรี 

หนวยงาน   สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

4) นางอัญชุลี เอ่ียมอารมณ 

 ตําแหนง  ครู คศ.3 

 การศึกษา ปริญญาตรี 

 หนวยงาน โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

5) นางสุนทรี กุลทอง 

 ตําแหนง  ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ 

 การศึกษา ปริญญาตรี 

หนวยงาน   - 

6) นางสาวพรพิมล เหมศิริรัตน 

 ตําแหนง  ครู คศ. 2 

 การศึกษา ปริญญาตรี 

 หนวยงาน  โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง 
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7) นายวีรยุทธ สมดี  

ตําแหนง  Staff 

การศึกษา  ปวส.  

หนวยงาน   - 

8) นางสาว ขรินทิพย มวงทวี 

          ตําแหนง  ครู ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง สมุทรปราการ 

          การศึกษา  ศน.ม. พุทธศาสนมหาบัณฑิต มมร.สธ.  

9) นายสุชาติ สุนนท 

          ตําแหนง  พนักงาน 

          การศึกษา  ม. 6 

หนวยงาน   - 

10) นางสาวดวงสงา เจริญศร ี

ตําแหนง  Officer 

 การศึกษา ม. 6 

หนวยงาน   - 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ซ 
ภาพถ่ายกลุม่บุคคลผู้เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
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สนทนากลุ่มที ่1 
วันที่สนทนากลุ่ม : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานที่ : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 
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สนทนากลุ่มที ่2 
วันที่สนทนากลุ่ม : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานที่ : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 
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สนทนากลุ่มที ่3 
วันที่สนทนากลุ่ม : 5 กันยายน 2560 เวลา  08.00 น.  

สถานที่ : วัดมัชฌันติการาม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
ภาคผนวก ฌ 

ผลการสนทนากลุม 
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1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กลุมท่ี 1 มีความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุงเนนไปท่ีความเปนอยู ความพึง

พอใจ สุขภาพ และความสําเร็จของชีวิต ดังตัวอยางเชน 

 สายสุดา บรรเลงจิต กลาววา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตควรเริ่มจากการมีคุณธรรม เชนการ

มีศีล 5 ในการเปนวินัยหรือกรอบในการดําเนินชีวิต การไมเบียดเบียนผูอ่ืน”1 

 วงกต ศรีเพ็ญ ใหความเห็นวา “การใชชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีความปลอดภัย มี

ทัศนคติท่ีดี มีจิตใจท่ีเขมแข็ง สามารถฝาอุปสรรคตาง ๆ ได และเม่ือเกิดปญหาก็สามารถเรียนรูท่ีจะ

แกปญหาไดอยางทันทวงที”2 

 นิตยา รุงเรือง มองวา “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรมีลักษณะ 3 ประการ คือ (1) 

พัฒนาการดํารงชีพเพ่ือความอยูรอด (2) พัฒนาการเรียนรูท่ีไมมีวันสิ้นสุด และ (3) พัฒนาความคิดท่ี

สรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม”3 

 ยุวดี วิบูลญจันทร มองวา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีองคประกอบหลายอยางและสิ่งหนึ่งท่ี

ควรคํานึงถึง คือ การนําธรรมะนําทางชีวิตสูความสุขท่ีแทจริง”4
 

 ไอศูรย ดามาพงศ กลาววา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตควรเปนการวางแผนการดําเนินชีวิต

เพ่ือความม่ันคงและสรางความสุขทางใจและกาย อยางมีครรลองคลองธรรม”5 

 กลุมท่ี 2 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปท่ีการมุงเนนเพ่ิมทักษะความรู การพัฒนาและ

การเปลี่ยนแปลงตัวเองในท่ีบุคคลนั้นสามารถใชชีวิตอยูรวมกับสังคมได ดั่งตัวอยางเชน 

 พระมหาสมเกียรติ าณสุทฺโธ กลาววา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการเพ่ิมทักษะ

ทางดานความรูใหกับตนเอง ไดแก การอานหนังสื่อ การเขารับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูดานตาง ๆ 

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากสื่อตาง ๆ การสังเกต และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ”6
 

 พระสุกุล ขนฺติสํวโร เห็นวา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลจะตองเริ่มตนดวยตัวเอง 

เปดใจยอมรับกับการพัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต ตองมีความพรอมสําหรับการศึกษาเรียนรูและ

                                                           
 1สนทนากลุม, สายสุดา บรรเลงจิต, วิศวกรเครื่องกล, 5 กันยายน 2560. 

 2สนทนากลุม, วงกต ศรีเพ็ญ, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 

 3สนทนากลุม, นิตยา รุงเรือง, นักวิชาการการเงินและบัญชี, 5 กันยายน 2560. 

 4สนทนากลุม, ยุวดี วิบูลญจันทร, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 

 5สนทนากลุม, ไอศูรย ดามาพงศ, ชางเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 

 6สนทนากลุม, พระมหาสมเกียรติ าณสุทฺโธ, อาจารยสอน นักธรรม, 5 กันยายน 2560. 



283 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลง แลวจะทําใหบุคคลนั้นสามารถใชชีวิตรวมกันกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมไดอยางมี

ความสุข” 7
 

 ขรินทรทิพย มวงทวี  ไดใหความเห็นวา “การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การมีความสามารถ

และศักยภาพท่ีตนเองมีอยู การรูจักใชสติปญญา ไตรตรองหาสาเหตุของปญหาและแกไขไปตามเหตุ

และปจจัย ตลอดจนทําประโยชนใหแกสวนรวมมากข้ึน”8 

 ดนัย พรหมแดน กลาววา “คุณภาพชีวิตข้ึนอยูกับความพึงพอใจเปนสําคัญ คือ ความรูสึก

พอใจของบุคคลเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตมีนัยท่ีเปนไปในเชิงบวกตอการครองชีพหรือการดํารงชีวิตใน

แนวทางของแตละคนจะพึงปรารถนาและยังตองตระหนักถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอีกดวย”9 

 สมใจ ผิวงาม  มองวา “ระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตท้ังในดาน

รางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคม เปนการประสานการรับรู

ของบุคคลในดานรางกาย จิตใจ และความสัมพันธของสังคม สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยม

และเปาหมายในชีวิตของแตละคน”10
 

 กลุมท่ี 3 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนเรื่องท่ีมนุษยจะตองอาศัยกระบวนการพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดั่งตัวอยางเชน 

 อดุลย คนแรง กลาววา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะตองเปนการสรางการยอมรับ และยก

ยองจากสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมกับสังคม หรือหนวยงานตาง ๆ ใชเวลาวางบําเพ็ญประโยชน

เพ่ือชุมชน ใหความรวมมือกับสังคมในดานตาง ๆ ท้ังดานสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตนโดยยึดหลัก

ของกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม” 11
 

 อนิวรรต  หวมเริงรมย กลาววา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะตองสรางเสริมสุขภาพจิตใจท่ีดี 

รูจักควบคุมอารมณ โดยการพัฒนาทางดานจิตใจดวยการใหทาน การทํางานอดิเรกท่ีชื่นชอบ การเขา

รวมกิจกรรมสันทนาการ การฝกสมาธิ การผอนคลายดวยการฟงเพลง การพักผอน การทองเท่ียว 

เปนตน”12 

                                                           
 7สนทนากลุม,พระสุกุล ขนฺตสิํวโร, จอว. วัดสําโรง เสียบเรียบ กัมภูชา, 5 กันยายน 2560. 

 8สนทนากลุม, ขรินทรทิพย มวงทวี, ครู รร.วัดบางโฉลง จ.สมุทรปราการ, 5 กันยายน 2560. 

 9สนทนากลุม, ดนัย พรหมแดน, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 

 10สนทนากลุม, สมใจ ผิวงาม, จนท. มหาปชาบดีเถร,ี 5 กันยายน 2560. 

 11สนทนากลุม, อดุลย คนแรง, อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   

 12สนทนากลุม, อนิวรรต  หวมเริงรมย, ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติการบิน, 5 กันยายน 2560.   
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 อัญชุลี  เอ่ียมอารมณ เสนอวา “การใหความสําคัญกับสุขภาพ การออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ บริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เปนการการพัฒนาใหรางกายมีความแข็งแรง สมสวน 

และไมมีโรคภัยไขเจ็บ”13 

 สุนทรี กุลทอง มองวา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะตองอาศัยการฝกฝน ความประพฤติ 

ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี มีความเก้ือกูล พ่ึงพาอาศัย

กัน ไมเบียดเบียน ไมทําลายกัน เพ่ือใหบุคคลสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข”14 

 พรพิมล เหมศิรัตน เสนอวา “ควรท่ีจะพัฒนาใหทุกคนอยูในกรอบของคุณธรรมและ

จริยธรรม ควรยึดปฏิบัติศีล 5 ใหเครงครัด เม่ือทุกคนปฏิบัติไดครบถวนก็จะทําใหคุณภาพชีวิตของทุก

คนในสังคมดีข้ึน”15 

 กลาวโดยสรุป จะเห็นวาการใหคํานิยามหรือความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กลุมสนทนานั้น ยอมสงผลโดยตรงและโดยออมตอการออกแบบวิธีคิดและวิธีการในการเขาไปจัดการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เปนการมองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานะท่ีเปน

เปาหมายของชีวิต โดยมีสุขภาวะหรือความพึงพอใจเปนท่ีตั้ง ซ่ึงจากแนวคิดท่ีไดจากการสนทนากลุม

ในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะพบคําตอบท่ีนาสนใจท่ีมีความสัมพันธใน 4 มิติ คือ  

 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานรางกาย คือ ภาวะของการมีสุขภาพท่ีดีตอรางกายหรือ

สภาพรางกายท่ีอยูในระดับท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนสภาวะของการมีชีวิตท่ีดี โดยเนนความ

สมบูรณ แข็งแรงของรางกายท่ีมีการเจริญเติบโตอยางปกติ ระบบตาง ๆ ของรางกายสามารถทํางาน

ไดเปนปกติและมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมทางดานรางกาย เชน รูจักรับประทาน

อาหารท่ีเปนประโยชน ออกกําลังกายอยางเหมาะสม พักผอนใหเพียงพอ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจ คือ ภาวะของจิตใจท่ีมีความสดชื่น แจมใส รูจัก

ควบคุมอารมณตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลทางสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี และ

สามารถเผชิญหนากับความเครียดหรือปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยแนวทางในการพัฒนาก็คือการ

เสริมสรางกิจกรรมท่ีจะชวยใหเพลิดเพลิน แกไขความไมสบายใจ ความคับของใจและระบาย

ความเครียด และนําแนวทางการทําสมาธิหรือการฝกจิตในการเปนเครื่องมือมากลอมเกลาจิตใจใหมา

ความสุขมากยิ่งข้ึน 

 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม คือ ภาวะของการสรางการ

ยอมรับหรือไดรับการยกยองจากสังคม และการท่ีบุคคลสามารถพัฒนาหรือปรับตัวตามวัฒนธรรม 

                                                           
 13สนทนากลุม, อัญชุลี  เอ่ียมอารมณ, ครู คศ. 3, 5 กันยายน 2560.   

 14สนทนากลุม, สุนทรี กุลทอง, ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ, 5 กันยายน 2560. 

 15สนทนากลุม, พรพิมล เหมศริริัตน, ครู คศ. 2, 5 กันยายน 2560. 
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ประเพณี เปนตน รวมถึงบุคคลแวดลอมไดเปนอยางดี การมีไมตรีกับคนรอบขางและวัฒนธรรมในมิติ

ตาง ๆ ท่ีตนเขาไปจัดการหรือเขาไปเก่ียวกับของไดอยางประสิทธิภาพ  

 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานปญญา คือ ภาวการณจัดการความรูหรือสติปญญาใน

การแกไขปญหาตามความเปนจริงและมองเห็นความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ รวมถึงการ

ยอมรับหรือการมีความพรอมในการเรียนรูและมีสติในการตั้งกับเหตุการณเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยผูท่ีมีการพัฒนาในหัวขอนี้จะเปนผูท่ีมีความรูท่ัว รูเทาทันและ

สามารถแยกแยะในเหตุผลของความดี ความชั่ว ความมีประโยชน และความมีโทษ อันนําไปสูความดี

มีจิตใจท่ีดีงาม 

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยบุญกิริยาวัตถุ 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน (ทานมัย ปตติทานมัย ปตตานุโมทนามัย) 

 กลุมท่ี 1 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน วาเปนการพัฒนาชีวิตแก

ตนเองและผูอ่ืน ดังตัวอยางเชน  

 กําพล พูลมี  กลาววา “ดานทานมัย ชวยลดความตระหนี่ ลดความโลภ และลด

ความเห็นแกตัว ชวยเหลืออนุเคราะหคนอ่ืน และเปนการบูชาคนท่ีควรบูชา การใหจะชวยแกไขปญหา

ท่ีหนักทําใหเบาท่ีวุนวายเครงเครียดทําใหผอนคลายท้ังยังชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึน ดานปตติ

ทานมัย ทําใหไดบุญเพ่ิมข้ึน คือผู อุทิศก็ไดบุญ ผูอนุโมทนาก็ไดบุญ ทําใหจิตใจกวางขวางหวัง

ประโยชนตอผูอ่ืน ทําใหญาติพ่ีนองผูลวงลับไดอนุโมทนาสวนบุญ ดานปตตานุโมทนามัย เปนการยินดี

กับบุญของผูอ่ืน ทําใหจิตใจพลอยยินดี เบิกบานไปดวย ไมอิจฉาริษยาผูอ่ืน”16 

 ยุวดี วิบูลยจันทร มองวา “ดานทานมัยจะชวยใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนโดยสวนรวม 

ดานปตติทานมัยจะชวยใหละความยึดม่ันถือม่ันและแบงปนแกผูอ่ืน และดานปตตานุโมทนามัยจะชวย

ใหคนเรามียินดี ยอมรับความดี และขอมีสวนรวมในการทําความดีของผูอ่ืน แมวาเราไมมีโอกาสได

กระทํา”17 

 ไอศูรย ดามาพงศ  ใหความเห็นวา “ดานทานมัย เปนการชวยขัดเกลาจิตใจผูให ใหละ

ความตระหนี่ถ่ีเหนียว ชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไดรับความทุกขยาก สรางความสุขอ่ิมเอมใจ ทําใหมีความสุขใน

การดําเนินชีวิต จนไปถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมา ดานปตติทานมัย เปนการแบงสวนบุญท่ีเรา

ทํานั้น ๆ ใหกับผูท่ีนึกถึง ผูท่ีมีคุณกับเราและเหลาสัตวท้ังหลายท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับเรา 

เพ่ือใหเรามีความสุขใจในการเปนผูให ดานปตตานุโมทนามัย เปนการแสดงความยินดีในบุญหรือ

ความดีท่ีผูอ่ืนกระทํา เม่ือแสดงความยินดี ความปติก็จะบังเกิดแกเรา”18 

                                                           
 16สนทนากลุม, กําพล พูลม,ี นักวิชาการพัสด,ุ 5 กันยายน 2560. 

 17สนทนากลุม, ยุวดี วิบูลญจันทร, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 

 18สนทนากลุม, ไอศูรย ดามาพงศ, ชางเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 
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 กลุมท่ี 2 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน มุงเนนไปท่ีการสงเคราะห

สังคม ดั่งตัวอยางเชน  

 พระมหาสุนทร วรธมฺโม  กลาววา “ดานทานมัย เปนการแสดงความรูสึกในการแบงปน

สิ่งของใหกับบุคคลอ่ืน ท่ีเราสามารถชวยได ทําใหผูรับมีความสุข และผูใหก็มีความสุขดวย ดานปตติ

ทานมัย เปนการแบงปนแกผูอ่ืน โดยท่ีไมคิดหวังผลสิ่งตอบแทน ดานปตตานุโมทนามัย เปนการชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานอารมณและจิตใจ อนุโมทนาสวนบุญท่ีผูอ่ืนกระทํา”19 

 ทรงขันธ คัมภีระ เห็นวา “ดานทานมัย ทําใหรูจักการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

ทําใหเขากับผูอ่ืนได ดานปตติทานมัย เปนการเปดโอกาสใหผูอ่ืนมารวมบุญดวย ชวยเราเปนคนใจ

กวางและปราศจากอคติตาง ๆ พรอมเปดใจรับฟงผูอ่ืน ดานปตตานุโมทนามัย ทําใหจิตใจไมเศรา

หมอง มีความสุขอยูเสมอ เพราะไดยินดีกับกุศลผลบุญตาง ๆ อยูตลอดเวลา แมจะไมไดทําเองก็

ตาม”20 

 สุธา ขวัญพุฒ มองวา “ดานทาน เปนการชวยฝกจิตใจใหรูจักแบงปน มีน้ําใจ เสียสละ 

และไมโลภ ดานปตติทานมัย จะทําใหเราไดรับผลบุญเพ่ิมข้ึน ชีวิตจะเปนสุข ดานปตตานุโมทนามัย 

จะทําใหเราไดสามารถมีสวนรวมในการทําบุญ ในภาวะท่ีเราไมไดมีโอกาสลงมือทําเอง”21 

 กลุมท่ี 3 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน วาจะชวยใหสังคมเกิด

สันติภาพและยังทําใหเกิดคุณธรรมแกตัวเอง ดังตัวอยางเชน 

 อดุลย คนแรง มองวา “ดานทานมัย เปนการชวยลดความตระหนี่ ลดความโลภ และลด

ความเห็นแกตัว ชวยอนุเคราะหคนอ่ืน และบูชาคุณธรรมของผูท่ีควรบูชา ดานปตติทานมัย ทําใหได

บุญเพ่ิมข้ึน ผูอุทิศก็ไดบุญ ผูอนุโมทนาก็ไดบุญ ทําใหจิตใจกวางขวงหวังประโยชนตอผูอ่ืน ทําใหญาติพ่ี

นองผูลวงลับ ไดอนุโมทนาสวนบุญพนจากทุกขเวทนา ดานปตตานุโมทนามัย ทําใหกลาวคําวา สาธุ 

ไดอยางคลองปาก เม่ือประสบเห็นผูอ่ืนทําความดี ไดเจริญธรรมปติอยูเสมอ เพราะผูอ่ืนก็จะทําความดี

นั้นมีอยูมากมายหลายคน ตางกรรมตางวาระ”22 

 สุนทรี กุลทอง กลาววา “ดานทานมัย จะชวยทําใหผูใหมีความสุข เปนผูเสียสละ เปนผู

มีจิตปญญา ความคิดท่ีดี ทําใหสังคมนาอยู ดานปตติทานมัย เปนการทําใหอารมณ ความคิด สติ 

ปญญา ไดรับการฝกใหออนโยน มีเมตตา ซ่ึงผู ท่ีไดอยูใกลก็จะไดรับความสุขไปดวย สวนดาน

                                                           
 19สนทนากลุม, พระมหาสุนทร วรธมฺโม, พระวินยาธิการ วัดอภัยธายาราม, 5 กันยายน 2560. 

 20สนทนากลุม, ทรงขันธ คัมภีระ, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 

 21สนทนากลุม, สุธา ขวัญพุฒ, ครู คศ. 3, 5 กันยายน 2560. 

 22สนทนากลุม, อดุลย คนแรง, อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
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ปตตานุโมทนามัย เปนการยินดีตอผูอ่ืน ไมอิจฉาริษยา ทําใหสุขภาพรางกาย อารมณ ความคิดสูงสง 

พรอมท่ีจะชวยดูแลผูอ่ืน และสังคมได”23 

 พรพิมล เหมศิรัตน เสนอวา “ดานทานมัย ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการให ทําให

คนรูจักการแบงปนซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ผูท่ีดอยโอกาส ทําใหผูใหมีความสุขในการท่ี

ไดชวยเหลอืผูอ่ืน ดานปตติทานมัย ชวยใหเกิดความกตัญูกตเวทีท่ีมีตอผูมีพระคุณ ไมวาจะเปนบิดา 

มารดา ญาติพ่ีนองท่ีลวงลับไปแลว และท่ียังมีชีวิตอยูและเผื่อถึงสรรพสัตวท่ีอยูในโลกดวย เปนการให

ท่ีไมตองการสิ่งตอบแทน ดานปตตานุโมทนามัย เปนการสงเสริมใหคนไดทําบุญกันมากข้ึน ถึงแมวา

จะไมไดทําเองแตจิตท่ีรวมอนุโมทนาบุญ ก็สื่อวาไดรวมบุญดวยจิตท่ีดีแลว”24  

 กลาวโดยสรุป จากการสนทนากลุม การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดทาน เปนการมุง

ใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องของการให ใหตระหนักในประโยชนสุข ท่ีเกิดจากการให สงเสริมให

ทุกคนรักการให เปนผูใหอยูเสมอ จนมีการใหเปนหลักสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะทําใหประสบ

ความสุข ความสําเร็จ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในท่ีสุด  

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดศีล (สีลมัย อปจายนมัย เวยยาวัจจมัย) 

 กลุมท่ี 1 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดศีล มุงเนนไปท่ีสันติภาพหรือความ

สงบของสังคม ดังตัวอยางเชน 

 กําพล พูลมี  กลาววา “ดานสีลมัย นํามาซ่ึงความสมปรารถนาในสิ่งท่ีดีงามทุกประการ

เปนความดีงามท่ียั่งยืนและเผื่อแผกวางขวางสรางสันติสุขใหกับโลกได นอกจากนี้ศีลยังชวยแกปญหา

ตาง ๆในชีวิตท้ังปญหาเศรษฐกิจและสังคมท้ังปญหาสวนตัวและสวนรวม ดานอปจายนมัย การ

แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีตอญาติผูใหญดวยความเคารพนับถือท่ีบงบอกถึงความสุภาพ การมี

มารยาทท่ีดีและมีสัมมาคารวะ ซ่ึงเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับวาเปนคุณธรรมท่ีดีของ

คนไทย ดานเวยยาวัจจมัย การทําบุญดวยการขวนขวายรับใช รวมความถึงการชวยเหลือกิจสวนรวม  

เชน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมการอนุรักษปา การรักษาสมบัติสาธารณะ จัดเปนการชวยเหลือพัฒนา

คุณภาพชีวิตทางสังคมใหนาอยูและสรางความสามัคคีได”25 

 ยุวดี วิบูลยจันทร กลาววา “ดานศีล จะชวยใหปฏิบัติตนไมใหละเมิดศีล เพ่ือรักษากาย 

วาจา ใหบริสุทธิ์สะอาด ดานอปจายนมัย จะชวยใหรูจักใหความเคารพผูใหญและผูมีพระคุณ ดานเวย-

ยาวัจจมัย จะชวยตนเองไดกระทําสิ่งท่ีเปนคุณงามความดี ท่ีเกิดประโยชนตอคนสวนรวม โดนเฉพาะ

พระพุทธศาสนา”26  

                                                           
 23สนทนากลุม, สุนทรี กุลทอง, ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ, 5 กันยายน 2560. 

 24สนทนากลุม, พรพิมล เหมศิรริัตน, ครู คศ.2, 5 กันยายน 2560. 

 25สนทนากลุม, กําพล พูลม,ี นักวิชาการพัสด,ุ 5 กันยายน 2560. 

 26สนทนากลุม, ยุวดี วิบูลญจันทร, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 



288 
 

 
 

 ไอศูรย ดามาพงศ  ใหความเห็นวา “ดานสีลมัย เปนการไมสรางความเดือดรอนแก

ตนเองและผูอ่ืน เม่ือไมสรางความเดือดรอนก็ไมเกิดเรื่องเกิดราวท่ีไมดี ท่ีมีสาเหตุมาจากเรา ดานอป

จายนมัย ชวยทําใหลดการพยาบาทลง ทําใหผูใหญท่ีเรานอบนอมไมใหโทษหรือทําใหการเพงรายนั้น

บรรเทาลง และถาผูใหญชมชอบก็จะเกิดเปนความดี ผูใหญจะคอยสนับสนุนเรา และดานเวยยาวัจจ

มัย ทําใหเราไดกัลยาณมิตรท่ีดี คอยชวยเหลือคํ้าจุนกัน และชักนํากันไปทําแตสิ่งดี ๆ”27 

 กลุมท่ี 2 ใหความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดศีล มุงเนนไปท่ี

ประโยชนระดับปจเจกบุคคลและประโยชนตอสังคม ดังตัวอยางเชน 

 พระมหาสุนทร วรธมฺโม  กลาววา “ดานสีลมัย เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดาน

รางกายและจิตใจ การรักษาศีลเปนการควบคุมความประพฤติ เม่ือประพฤติดี ประพฤติชอบ รางกาย

และจิตใจก็สะอาด บริสุทธิ์ ดานอปจายนมัย เปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานสังคมเปนท่ี

ยอมรับของสังคม การทํางานตาง ๆ ก็จะราบรื่น เม่ือประพฤติถอมตนแกผูใหญ ผูใหญก็จะเอ้ือเฟอรัก

ใครเอ็นดู การงานก็จะเจริญกาวหนา ดานเวยยาวัจจมัย เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานสังคม 

และสรางการยอมรับจากสังคมและเพ่ือนรวมงาน”28 

 ทรงขันธ คัมภีระ เห็นวา “ดานสีลมัย ทําใหมีความสุขกายสุขใจ งดเวนจากการทําบาป 

ดานอปจายนมัย ทําใหเรามีความออนนอมถอมตน รูจักใหเกียรติผูอ่ืน ดานเวยยาวัจจมัย เปนการ

ชวยเหลือสังคมรอบขางในการทํากิจกรรมความดีตาง ๆ ท้ังทางสังคมและทางพระพุทธศาสนา”29 

 สุธา ขวัญพุฒ มองวา “ดานสีลมัย ทําใหเราเปนผูประพฤติดี ท้ังกาย วาจา และใจ จะ

สามารถทําใหจิตใจผองใส ทําใหใชชีวิตอยางมีสติ ดานอปจายนมัย ทําใหผูใหญรักเอ็นดู มีเมตตา จะ

ทําใหชีวิตประสบแตสิ่งท่ีดีงาม ดานเวยยาวัจจมัย ในเรื่องของกิจธุระท่ีดี ถาเรากระทําในสิ่งท่ีดี ก็จะมี

แตสิ่งท่ีดีกลับมา”30 

 กลุมท่ี 3 มองประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณชีวิตดวยหมวดศีล โดยมุงเนนถึงความสุข 

ความดีงามและสังคมเกิดความนาอยูมากยิ่งข้ึน ดังตัวอยางเชน 

 อดุลย คนแรง มองวา “ดานสีลมัย ทําใหชีวิตมีความสุข มีโภคทรัพย เปนปจจัยพ้ืนฐาน

แหงสมาธิปญญา และทําใหสังคมปราศจากการเบียดเบียน ดานอปจายนมัย ทําใหไดรับโอวาทท่ีดีจาก

ผูใหญ นําโอวาทนั้นมาปฏิบัติตาม ทําใหไดรับความสุข ความสําเร็จตามสมควร นอกจากนั้นยังจะได

วัตถุสิ่งของจากผูใหญนั้นดวย ทําใหไดอายุวรรณะ สุขะ พละ ดานเวยยาวัจจมัย ทําใหไดรับความ

                                                           
 27สนทนากลุม, ไอศูรย ดามาพงศ, ชางเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 

 28สนทนากลุม, พระมหาสุนทร วรธมฺโม, พระวินยาธิการ วัดอภัยธายาราม, 5 กันยายน 2560. 

 29สนทนากลุม, ทรงขันธ คัมภีระ, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 

 30สนทนากลุม, สุธา ขวัญพุฒ, ครู คศ.3, 5 กันยายน 2560. 
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สะดวกสบาย ไดน้ําใจและมิตรภาพ จากผูท่ีไดรับการชวยเหลือ ทําใหเกิดสาธารณประโยชน จิตอาสา 

จิตสาธารณะ สาธารณะสงเคราะหแกสังคม”31 

 สุนทรี กุลทอง กลาววา “ดานศีล จะทําใหละเวนจากความชั่ว ถาเรารักษาศีลได ความ

ชั่วทุกอยางก็จะละเวนได ดานอปจายนมัย จะชวยใหผูท่ีประพฤติตามหลักการนี้เปนผูท่ีรูรจักออน

นอมถอมตน ยอมเปนท่ีรัก แกผูท่ีพบเห็น สิ่งดีท่ีไดรับความเมตตา อุปสรรคในชีวิตจะผานไปไดอยาง

งายดาย เพราะจะไดรับความชั่วเหลือและเมตตา”32 

 พรพิมล เหมศิรัตน เสนอวา “ดานสีลมัย จะทําใหไมเบียดเบียนกัน สังคมก็จะสงบสุข 

เพราะเจริญดวยผูประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดานอปจายนมัย ทําใหมีความออนนอมถอมตน รูจัก

กาลเทศะ ไปอยูท่ีไหน ผูใหญใหความรัก ความเอ็นดู ใหความชวยเหลือ ดานเวยยาวัจจมัย เปนการ

พัฒนาตนและพัฒนางานใหมีความกระตือรือรน หาวิธีท่ีจะทําใหเกิดความรู ทักษะในการดําเนินชีวิต

และทําใหการงานสําเร็จลุลวงไปดวยด”ี33 

 กลาวโดยสรุป จากการสนทนากลุม การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดศีล สะทอนให

เห็นวา ศีลเปนเครือ่งมือท่ีมนุษยใชควบคุมความประพฤติซ่ึงกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันเกิดความ

สันติสุข สงบ และเกิดความไววางใจกันในสังคม  อันเปนเหตุใหเกิดความสามัคคีในหมูชน การพัฒนา

เปนสังคมอริยะ ท่ีปราศจากการเบียดเบียน มีความรักใครปรองดอง การรูจักใช  แบงปน

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน และชวยกันรักษาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไวใหกับมนุษยชนรุนหลังได

พ่ึงพิงอาศัย  ศีล  จึงมิใชเฉพาะศีลสําหรับอุบาสก อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนาเทานั้น แตศีล  ถือวา 

เปนศีลสากลของโลกท่ีอยูคูกับมนุษยชาติมาท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนา (ภาวนามัย ธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนา

มัย ทิฏุชุกัมม) 

 กลุมท่ี 1 มองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนา มุงเนนไปท่ีการพัฒนาทาง

จิตใจ ดังตัวอยางเชน 

 กําพล พูลมี  กลาววา “ดานภาวนามัย ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตได เพราะการเจริญ

ภาวนาสามารถชําระจิตใจใหกิเลสตาง ๆ ลดนอยลงได เม่ือจิตใจดี รางกายก็จะดีดวย ดานธัมมัสสวน

มัย เปนการไดรับฟงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนเรื่องการละกิเลสจนถึงวิมุตติหลุดพน ทํา

ใหผูท่ีฟงแลวนําไปปฏิบัติก็จะเนนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ดานธัมมเทสนามัย เปนการเผยแผคํา

สอนของพระศาสดาซ่ึงนับวาเปนบุคคลท่ีหาไดยาก ผูท่ีจะสามารถสั่งสอนธรรมใหแกผูอ่ืนได จะตอง

                                                           
 31สนทนากลุม, อดุลย คนแรง, อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   

 32สนทนากลุม, สุนทรี กุลทอง, ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ, 5 กันยายน 2560. 

 33สนทนากลุม, พรพิมล เหมศิรริัตน, ครู คศ. 2, 5 กันยายน 2560. 
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เปนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดานทิฏุชุกัมม เปนการรูตรงตามความเปนจริง เชน รูดีรูชั่ว รูถูกรูผิด รูวามี

ประโยชน หรือไมมีประโยชน หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนปญญา”34 

 ยุวดี วิบูลยจันทร กลาววา “ดานภาวนามัย จะชวยใหตนเองไดกระทําสิ่งท่ีเปนคุณงาม

ความดี ท่ีเกิดประโยชนตอคนสวนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ดานธัมมัสสวนมัย จะชวยให

ไดรับความกระจาง บรรเทาความสงสัย และทําความเห็นไดถูกตองยิ่งข้ึน ดานธัมมเทสนามัย จะชวย

ใหเราไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหผูท่ีตองการ และดานทิฏุชุกรรม จะชวยเขาใจบาป บุญ คุณ 

โทษ”35 

 ไอศูรย ดามาพงศ  ใหความเห็นวา “ดานภาวนามัย ทําใหจิตใจสงบ ไมฟุงซาน ไมนํา

ปญหาตาง ๆ ท่ีมาไมถึง มาคิดกลุม จนทําใหเสียสุขภาพจิต และเม่ือจิตสงบ ก็จะมีสติในการแกปญหา 

ดานธัมมัสสวนมัยเพ่ือใหเกิดการรรความเขาใจในธรรมและทําใหเกิดความกระจางอันนําไปสู

สัมมาทิฏฐิ ดานธัมมเทสนามัย ไดนําความรูและความกระจางในธรรมบอกตอชี้แจงใหกับผูท่ีไมรู

เพ่ือใหเห็นธรรม และเปนการทบทวนธรรมในตัวเอง ดานทิฏุชุกัมม ทําใหเกิดหิริโอตัปปะ การเกรง

กลัวและละอายตอบาป ไมคิด ไมอยากท่ีจะกระทําบาป”36 

 กลุมท่ี 2 ใหความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนา มุงเนนไปท่ี

ประโยชนระดับปจเจกบุคคลและประโยชนตอสังคม ดังตัวอยางเชน 

 พระมหาสุนทร วรธมฺโม กลาววา “ดานภาวนามัย ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสติ 

ปญญา ซ่ึงการทําอะไรอยางมีสติ ปญญาก็จะเกิด สามารถแกปญหาตาง ๆ ได และเปนการเพ่ิมทักษะ

ทางดานความรูใหกับตนเอง เพราะกระทําอยางมีสติ ดานธัมมัสสวนมัย ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทางดานอารมณ จิตใจและทางดานสติ ทําใหอารมณจิตใจดี มีสติปญญา การนําหลักธรรมมาประพฤติ

ปฏิบัติก็จะทําใหจิตใจผองใส เกิดสติปญญา ดานธัมมเทสนามัย ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสังคม

ใหคนในสังคมปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  ดานทิฏุชุกัมม สามารถชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหเจริญรุงเรือง การเห็นถูก ประพฤติดี ทําแตสิ่งท่ีถูกตอง จะทําใหสังคมสงบสุข”37 

 ทรงขันธ คัมภีระ เห็นวา “ดานภาวนามัย สามารถฝกจิตใจในการละกิเลสยกระดับ

จิตใจใหสูงข้ึนโดยใชสมาธิปญญา ดานธัมมัสสวนมัย ทําใหไดฟงเรื่องท่ีดี มีประโยชนท้ังตอสติปญญา

และการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดปญญา ดานธัมมเทสนามัย การใหธรรมหรือขอคิดท่ีดี ๆ แกผูอ่ืน หรือ

ใหคําแนะนําใหเขาไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี ดานทิฏุชุกัมม ทําใหไมถือทิฏฐิ เอาความคิดเห็นของ

                                                           
 34สนทนากลุม, กําพล พูลม,ี นักวิชาการพัสด,ุ 5 กันยายน 2560. 

 35สนทนากลุม, ยุวดี วิบูลญจันทร, นักวิชาการศึกษา, 5 กันยายน 2560. 

 36สนทนากลุม, ไอศูรย ดามาพงศ, ชางเทคนิค, 5 กันยายน 2560. 

 37สนทนากลุม,พระมหาสุนทร วรธมโฺม, พระวินยาธิการ วัดอภยัธายาราม, 5 กันยายน 2560. 
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ตนเองเปนใหญ ใหรูจักแกไขปรับปรุง พัฒนาความคิดเห็นและเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหถูกตองตาม

ธรรมอยูเสมอ”38 

 สุธา ขวัญพุฒ มองวา “ดานภาวนามัย จะทําใหจิตใจสงบ เขาใจความเปนไปของชีวิต 

จิตใจผองใส ทําใหใชชีวิตอยางมีสติได ดานธัมมัสสวนมัย ทําใหเราไดรับความรู มีความกระจางในขอ

ธรรมตาง ๆ ท่ีเราไดฟง เปนแสงสวางนําทางชีวิต ดําเนินชีวิตอยางมีสติ ดานธัมมเทสนามัย การสั่ง

สอนแนะนํา การทําตนเปนตัวอยางท่ีดี ใหผูอ่ืนเห็นชอบ ประพฤติตามถือเปนการสรางบุญใหแกผูอ่ืน 

ทําใหเรามีความสุขและไดบุญไปดวย ดานทิฏุชุกัมม การเห็นถูกตอง ทําใหเกิดความประพฤติดี

ตามมา จะทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง”39 

 กลุมท่ี 3 มองประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหมวดภาวนาไปท่ีการมุงพัฒนาจิตใจ

และปญญา ดังตัวอยางเชน 

 อดุลย คนแรง มองวา “ดานภาวนามัย ทําใหมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง สรรพ

สิ่งแปรเปลี่ยนไปคงอยูในสภาพเดิมไมได ไมควรยึดวาเปนของตน ดานธัมมัสสวนมัย ทําใหเกิดปญญา 

ไดฟงสิ่งท่ีไมเคยไดฟง สิ่งท่ีไดฟงแลวก็ชัดยิ่งข้ึน กําจัดความสงสัยได ทําความเห็นใหตรง และทําจิตให

แจมใส ดานธัมมเทสนามัย เปนการใหอมตะ เพราะการใหธรรมเปนทาน ยอมชนะการใหท้ังปวง ชี้ให

คนฟงเห็นชัด ชวนใหคนฟงปฏิบัติ เราใหกลาหาญในการปฏิบัติ ทําใหราเริงในการปฏิบัติ ดาน

ทิฏุชุกัมม ทําใหเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง คือ สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง สรรพสิ่งคงอยูในสภาพเดิม

ไมได เพราะฉะนั้น สรรพสิ่งจึงไมควรยึดถือวาตน วาของตน ปลอยใหสรรพสิ่งเปนไปตามเหตุ

ปจจัย”40 

 สุนทรี กุลทอง กลาววา “ดานภาวนามัยเปนการประพฤติเพ่ือละจากกิเลส จากการ

ทุจริตท้ังหลายได และทําใหความสงบเกิดกับชีวิตของตน ดานธัมมัสสวนมัย เปนการขัดเกลา ความ

หยาบกระดาง  ความโงเขลา จากกาย วาจา และใจ เม่ือสิ่งท่ีไมดีถูกขัดเกลาก็จะมีแตสิ่งดีเกิดข้ึนกับ

ชีวิต ดานธัมมเทสนามัย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตดีข้ึน เม่ือเราไดรับสิ่งดีก็ตองรูจักให เผื่อแผตอ

ผูอ่ืนดวย เราใหสิ่งดี ๆ กับผูอ่ืน สิ่งท่ีเราไดรับก็เปนประโยชนตอชีวิตดวย และดานทิฏุชุกัมม ทําให

ชีวิตตั้งม่ันอยูกับความจริง ความถูกตอง รูผิด รูถูก รูจักแกไข จากถูกเปนผิด จากชั่วเปนดี ยอมบังเกิด

คุณภาพชีวิตท่ีดี และยังนําไปใชกับสังคมรอบขางใหพัฒนาข้ึนไดอีกดวย” 

 พรพิมล เหมศิรัตน เสนอวา “ดานภาวนามัย เปนการชวยใหผูท่ีไดปฏิบัติมีสมาธิ มี

ความตั้งใจปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญญาตอผูท่ีปฏิบัติ สามารถแกปญหาตาง ๆ ได ดานธัมมัสสวนมัย การ

                                                           
 38สนทนากลุม,ทรงขันธ คัมภีระ, วิศวกร, 5 กันยายน 2560. 

 39สนทนากลุม,สุธา ขวัญพุฒ, ครู คศ. 3, 5 กันยายน 2560. 

 40สนทนากลุม, อดุลย คนแรง, อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 5 กันยายน 2560.   
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ไดฟงธรรมของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีสอนใหคนเปนคนดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหผองใส 

หลักธรรมท่ีพระองคทางสอนในแตละขอ มีขอคิด ผูท่ีปฏิบัติจะพนจากความทุกข ดานธัมมเทสนามัย 

เปนสิ่งท่ีดีท่ีชวยใหเขาเหลานั้นพัฒนาตนใหประพฤติ ปฏิบัติในหลักธรรมคําสอน ดานทิฏุชุกัมม ชวย

ใหผูประพฤติทําในสิ่งท่ีถูกตอง ไมควรปฏิบัติในสิ่งท่ีไมถูกตอง ถาทําสิ่งท่ีถูกตองจะทําใหสังคมสงบสุข 

ไมมีการทะเลาะวิวาทกัน”41 

 

                                                           
 41สนทนากลุม, พรพิมล เหมศิรริัตน, ครู คศ. 2, 5 กันยายน 2560. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล  :   พระแวงชัย  ธมฺมกาโม (หลาลี) 

วัน เดือน ป เกิด :   วันเสารท่ี 9  เดือน มกราคม ปมะโรง พุทธศักราช 2508 

ชาติภูมิ   :  บานเลขท่ี 25 หมูท่ี 12 ตําบลเขานอย อําเภอภูเวียง  

   จังหวัดขอนแกน  

ท่ีอยูปจจุบัน  :   วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศสวาง 11 บางซ่ือ  

   กรุงเทพมหานคร 10800 

การศึกษา    

        พ.ศ. 2538     :  นักธรรมตรี สํานักเรียนวัดจันทรัตนาราม   อําเภอพล   

    จังหวัดขอนแกน 

        พ.ศ. 2539 :  นักธรรมโท สํานักเรียนวัดจันทรัตนาราม   อําเภอพล   

    จังหวัดขอนแกน 

        พ.ศ. 2540 :  นักธรรมเอก สํานักเรียนวัดจันทรัตนาราม  อําเภอพล   

    จังหวัดขอนแกน 

        พ.ศ. 2547 :  จบฝกหัดครูพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                        

    ในวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทมหานคร 10200 

        พ.ศ. 2552 :  ศาสนศาสตรบัณฑิต  

    (คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร) 

        พ.ศ. 2555 :  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหากุฏราชราชวิทยาลัย    

                                   (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) 
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