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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพ่ือศึกษาหลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาท 2 ) เพ่ือศึกษาการหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  3 ) เพ่ือศึกษาหลักฆราวาสธรรม 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจาก
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต าราอ่ืนๆ ประกอบ  

 ผลการวิจัยพบ ว่า การด าเนินชีวิตนั้นมีความส าคัญมากส าหรับมนุษย์เรา โดยต้องมีหลัก
หรือข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและหลักนั้นก็ต้องเป็นหลักแห่งความดีงามที่จะน าพาชีวิตไปสู่
จุดหมายในแต่ละขั้นได้ ซึ่งหลักนั้นก็คือ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ต้องเริ่มด้วยการศึกษาถึง
หลักการด าเนินชีวิตที่ดีให้รู้ให้เข้าใจ และน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้ถูกต้อง
เหมาะสมดีงามและท าให้ได้รับความสุขความเจริญจากการปฏิบัตินั้นการน้อมน าหลักธรรมมาใช้เป็น
หลักในการด าเนินชีวิต ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมุ่งไปทางใด คือ สุคติ ทุคติ  

ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผู้อยู่ครองเรือนโดยเป็นหลักธรรมที่จ าเป็นใน
การครองชีวิตคู่อยู่ร่วมกันและเป็นหลักธรรมช่วยควบคุมให้บุคคลมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน 
ท าให้ชีวิตคู่ของผู้ครองเรือนมีความสงบสุขร่มรื่นตามสมควรแก่ฆราวาสวิสัยผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ มี 4 อย่าง คือ 1 ) สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2 ) ทมะ การฝึก
ตน 3 ) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4 ) จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน มีน้ าใจ 

การน าหลักพุทธธรรมซึ่งมีอยู่ เป็นจ านวนมากที่ พุทธศาสนิกชนพึงประพฤติปฏิบัติมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต “หลักฆราวาสธรรม 4” ซึ่งสามารถน ามา
บูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงมอบ
ส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น 

ดังนั้นหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะดังกล่าวมานี้ มิใช่
ประสงค์เป็นข้อปฏิบัติจ ากัดเฉพาะในระหว่างคู่ครองเพียง 2 คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิต
การครองเรือนทั้งหมดโดยยึดถือเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
กับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตามฐานะนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สุขทั้งแก่
ชีวิตของตนเองและแก่ชีวิตของคนอ่ืนๆในสังคม 
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ABSTRACT 

The thesis served the purposes: 1)  to study philosophy as Buddhist 
philosophy Buddhism 2)  to study the secular principles in the Theravada Buddhist 
philosophy 3) to study the principles applied to secular life are Theravada Buddhist 
philosophy using the research method, the document is a study from Buddhist scripture, 
relevant research and other texts . 

Results of the research findings: It found that the life it is very important for 
being  humans. By the master, or the life and principles, it must be the main star, will 
heed to your destination in each step. Which is the main teachings of Buddha that 
must start with the principles of good life, knowledge, understanding, and cultural 
priorities embraced by conduct physical verbal mind correctly suited beauty and 
happiness from the practice then. A nomnam principle is primarily used in the life 
sciences. Consider that which is good is towards thukti . 

Secular principle is justified by the layperson who is a householder by 
principles needed to dominate your life together and is the principle helps control, 
people are extremely amicable release. Make life of the householder who has a 
peaceful, shady Hotel sawisai kaek reasonable householder users must abide by 
these principles consistently , there is 4.  1) truth, honest toward each other  2) their 
training, thama 3) patiently our patience and endurance  4) katakana sacrificed 
willingly sharing. . 

Bringing the main Buddhist Dharma, which contained a lot of broad Buddhist 
nuns to cause maximum benefit in life . The main secular sermon 4  , which can be 
integrated to be used in administration, performance is the principle. He delivers for 
people to enhance their practice householder, there is joy in life, more . 

Therefore, the main secular sermon 4: truth and patiently said thama Kasugai 
comes this objective is limited to specific practices in between your partner just 2 
people only, but the aim to use the common householder life, all by upholding 
fundamental of the mind in order to create a good relationship with the people that 



ค 

have to live together or to contact the related, as appropriate, to the benefit of both 
their own lives joys and lives of other people in the society.  
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และพัฒนาการศึกษาท่ีสูงยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านตลอดทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพการวิจัยและให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
ในโอกาสนี้ 
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แนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอ
มา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อพระอาจารย์ ที่ปรึกษาทั้ง
สองท่านไว้ ณ โอกาสนี้   
 ขออนุโมทนา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกด้วยดี ตลอดเพ่ือน
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจให้เสมอมา 
และขออนุโมทนาผู้มีอุปการคุณ ผู้อุปถัมภ์ในการศึกษาทุกระดับ จนท าให้ประสบผลส าเร็จด้วยดีเสมอ
มา ในการศึกษาต่อในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ส าคัญที่สุด ขอขอบพระคุณบุพพการีและผู้มีพระคุณ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นก าลังใจ เป็นแรงสนับสนุนผลักดัน ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้จนส าเร็จด้วยดีประโยชน์
และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความส าเร็จมา
ตราบเท่าทุกวันนี้   

พระปัญญา  ฐานิสฺสโร (บุญโสม) 



จ 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
ประกาศคุณูปการ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญค าย่อ ซ 
บทที่ 1 บทน า 1 
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
  1.3 ขอบเขตของการวิจัย 3 
  1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 4 
  1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 
  1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 8 
  1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 15 
  1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 16 
บทที่  2 การด ารงชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 17 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 17 
   2.1.1 ความหมายของการด าเนินชีวิต 17 
   2.1.2 ความส าคัญของการด าเนินชีวิต 19 
   2.1.3 ลักษณะของการด าเนินชีวิต 21 
   2.1.4 ประเภทของการด าเนินชีวิต 24 
   2.1.5 การก าหนดเป้าหมายของการด าเนินชีวิต 26 
   2.1.6 ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ 27 
  2.2 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา     28 
   2.2.1 ความหมายการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา 28 
   2.2.2 ประเภทการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา 30 
   2.2.3 ลักษณะการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา 32 
   2.2.4 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา 34 
  2.3 หลักการครองชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 37 
   2.3.1 หลักธรรมการครองเรือนของครอบครัว 37 
   2.3.2 หน้าที่ของภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี 39 
   2.3.1 หน้าที่ของบุตรที่มีต่อ บิดามารดา 41 
   2.3.2 การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ 42 
  2.4 หลักธรรมในการครองเรือนให้ม่ังคง 45 



ฉ 

สารบัญ (ตอ่) 
 

   2.4.1. หลักพุทธธรรมในการเจริญก้าวหน้าของชีวิต 49 
  2.5.การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญา 57 
   2.5.1 การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรม 4 57 
   2.5.2 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม 62 
บทที่  3 ฆราวาสธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาท 63 
  3.1 ที่มาของหลักฆราวาสธรรม 63 
  3.2 ความหมายของหลักฆราวาสธรรม 4 64 
   3.2.1 ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 64 
   3.2.2 ความหมายของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา 69 
  3.3 ประเภทของฆราวาสธรรม 4 73 
  3.4 ความส าคัญของฆราวาสธรรม 4 81 
  3.5 ประโยชน์ของหลักฆราวาสธรรม 103 
   3.5.1 ความสัมพันธ์ของหลักฆราวาสธรรม 107 

บทที่  4 หลักฆราวาสธรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตตาม 
           หลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

112 

  4.1 การประยุกต์ใชระดับปจเจกบุคคล   112 
  4.2 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการครองเรือน 113 
  4.3 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในทางสังคม 115 
  4.4 หลักการครองเรือนให้ม่ังคงตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 116 
   4.4.1 การสงเคราะห์อนุเคราะห์ 118 
   4.4.2 ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 120 
  4.5 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการบริหารงาน 122 
   4.5.1 หลักฆราวาสธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 123 
   4.5.2 การใช้หลักฆราวาสธรรมของผู้บริหาร 124 

บทที่  5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ              126 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 126 
   5.1.1 ฆราวาสธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาท 127 
   5.1.2 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการด ารงชีวิต 128 
   5.1.3 หลักฆราวาสธรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ตามหลัก

พุทธปรัชญาเถรวาท 
129 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  5.2 ข้อเสนอแนะ                                                      129 
   5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 129 
   5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย                                          129 

 บรรณานุกรม 130 
    ประวัติผู้วิจัย   135 

  
   

 



ซ 
 

สารบัญค าย่อ 
 ต ำรำที่ผู้วิจัย ได้ศึกษำค้นคว้ำ หลักค ำสอนในพุทธปรัชญำเถรวำทเป็นข้อมูลอ้ำงอิงจำก
พระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล ฉบับครบรอบ 200 ปี แห่งรำชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักรำช 
2525 มูลนิธิมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยมีค ำย่อและค ำเต็มที่อ้ำงถึง ดังนี้ 
             พระสุตตันตปิฎก  
 ค าย่อ                       ค าเต็ม   

 ส.ส สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          ชำดก 
 ที.ปำ. สุตฺตนฺตปิฎก       ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค 
 ขุ.ธ.อ สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          ธมฺมปทอฏฺฐกถำ 
 ขุ.ชำ. สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          ชำดก 
 ขุ.ม สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          มหำนิทเทส 
 ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          ธมฺมปท 
 ขุ.สุ. สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          สุตฺตนิปำต 
 ขุ.เถร. สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          เถรคำถำ 
 ขุ.จริยำ. สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          จริยยปิฏก 
 ขุ.อิติ สุตฺตนฺตปิฎก       ขุทฺทกนิกำย          อิติวุตฺตก 
 องฺ.ทุก. สุตฺตนฺตปิฎก       องฺคุตฺตรนิกำย  ทุกนิปำต 
 อง.จตุกฺก สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกำย       จตุกกนิบำต 
 องฺ. ฉกฺก. สุตฺตนฺตปิฎก       องฺคุตฺตรนิกำย  ฉกฺกนิปำต 
 องฺ.ปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกำย      ปญฺจกนิบำต 
 องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปิฎก       องฺคุตฺตรนิกำย  สตฺตกนิปำต 
 อง.ฺอฏฺฐก สุตฺตนฺตปิฎก        องฺคุตฺตรนิกำย       อฏฺฐกนิบำต 
 องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฎก       องฺคุตฺตรนิกำย  ติกนิปำต 
 ม.ม สุตฺตนฺตปิฎก       มชฺฌิมนิกำย  มชฺฌิมปณฺณำสก 
 ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฎก       มชฺฌิมนิกำย  อุปริปณฺณำสก 
 ส .ม สุตฺตนฺตปิฎก       ส ยุตฺตนิกำย  มหำวำรวรรค 
 ส .นิ. สุตฺตนฺตปิฎก       ส ยุตตฺนิกำย           นิทำนวรรค 
 ที.ม สุตฺตนฺตปิฎก       ทีฆนิกำย               มหำวรรค 
 พระวินัยปิฎก     
 วิ.ม. วินยฺปิฏก มหำวคฺค  
 พระอภิธรรมปิฎก    
 อภิ.สง.  อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี  
 
 



ฌ 
 
การอ้างอิง 
 ชื่อย่อคัมภีร์พระไตรปิฎกมี 3 ตอน คือ เลขเล่ม / เลขข้อ / เลขหน้ำ เช่น อง.จตฺกฺก เล่ม 2, 
ข้อ 157, หน้ำ 373 หมำยถึง พระไตรปิฎก หมวดพระสุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกำย จตุกกนิบำต               
เล่มที่ 2 ข้อที ่157 หน้ำที่ 373 เป็นต้น 



 

 

 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน วิถีชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ชาวไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลและ
เกี่ยวข้องและเป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวันนี้ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ดังนั้นการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคม จึงต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้คนเราด าเนินชีวิตต่อไปได้ โดยต้องมีหลักและข้อ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะน าพาให้คนเราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทางที่เป็นกุศลอันดีงามทั้งใน
ส่วนตัวและส่วนรวม1 สังคมไทยมีหลักปฏิบัติและวิถีชีวิตอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ยึดถือ
และปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน หลักธรรมค าสอนและความเชื่อตลอดจนแนวปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาได้ซึมซาบอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน ชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบ และระเบียบแบบแผน 
วัฒนธรรมที่ดีงามตามมาตรฐานที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตจะมีคุณภาพได้ต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ของสังคมร่วมกันท าหน้าที่ตาม
บทบาท2 

จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยทุกระดับได้รับเอาความเชื่อทางศาสนามาเป็นแบบอย่างแห่งการ
ด าเนินชีวิตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา เพ่ือความเข้าใจจะได้น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของ พระพุทธศาสนาสอนให้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต  
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง ส่วนใหญ่นับถือพระ
รัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น แต่ไม่เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  การด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินให้มีคุณภาพเพราะชีวิตมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีกทั้งประชาชน
และเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากคุณธรรมจริยธรรมท าให้เกิดผลกระทบและปัญหา
ต่างๆตามมา พฤติกรรมหรือปัญหาที่กล่าวมาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบการด าเนินชีวิต ปัญหา
ครอบครัวรวมทั้งกระทบไปถึงปัญหาสังคม สืบเนื่องจากปัญหาหลายประการสาเหตุหลายประการ
เพราะประชาชนหรือคนไทยไม่น้อมน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติและใช้ใน
การด าเนินชีวิตอีกทั้งยังขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการด าเนินชีวิตหลักธรรมที่ส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตหลักธรรม และทรงมอบธรรมส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติเพ่ือเสริมให้มีความสุขใน

                                                 

 1 วศิน  อินทสระ ,ธรรมบทแห่งควำมดี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, 2546), หน้า 46. 
 2 ผาสุก มุทธเมธา ,คติชำวบ้ำนกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (ฉบับปรับปรุง), 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ 2535), หน้า 96. 
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ชีวิตยิ่งขึ้น ธรรมของฆราวาสหรือผู้ครองเรือน บางที่เรียกว่า คฤหัสถ์หรือเรียกหลักธรรมดังกล่าวนี้ว่า” 
ฆราวาสธรรม” 3 เป็นหลักค าสอนที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพ่ือให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พระพุทธองค์จึงทรงมอบ
ส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติเพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ฆราวาสจะต้องมีธรรม 4 ประการนี้ 
เป็นเครื่องด ารงความเป็นฆราวาส ไม่ให้เกิดโทษทุกข์ใด ๆ และเกิดความเจริญ และตรัสว่าเป็นธรรม
ส าหรับฆราวาสอย่างยิ่ง ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่าส าหรับความเป็นฆราวาส นี่ขอให้เอามาท าไว้ในใจนัก
หน่อยหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าทรงท้าประกาศท านองท้าว่าไม่เชื่อก็ไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนดู เถิด 
ว่าส าหรับฆราวาสนั้น มีธรรมะไหนที่มันยิ่งไปกว่า สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ 4 เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหามีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนไทย
ตลอดจนครอบครัวจ านวนมากถึงขั้นที่ขาดคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมการพัฒนาด้าน
จิตใจและเป็นปัญหาต่อสังคมในยุคปัจจุบันในการครองเรือนโดยใช้หลักทางพุทธธรรมลดน้อยลงและ
ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้น ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  ในการ
ด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ครองเรือนในปัจจุบัน
เผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมใน
ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ผลกระทบต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตของ
ครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์หรือพันธะระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวที่มีต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 

การศึกษาในหลักน าหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นแนวทางหรือ
ข้อปฏิบัติส าหรับบุคคลทั่วไปเพ่ือสร้างความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการด ารงชีวิต  รวมทั้ง
การมีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข5 ถือว่าเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ 
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เข็มแข็งและให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงสถานภาพและบทบาทของ
สมาชิกในครอบครัวในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความเห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่บุคคลอาศัยอยู่
ด้วยกัน โดยมีหน้าที่ต่อกันในทางธรรม มีการตอบสนองความรักของหญิงชายที่ชอบพอกัน ก่อตัวมา
เป็นความรักฉันท์สามีภรรยา มีความรับผิดชอบในครอบครัว จนกระทั่งมีบุตรสืบตระกูลด้วยกัน 
พัฒนาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ อธิบายถึงประเภทครอบครัวตามคุณลักษณะคุณธรรม 6 เพ่ือ

                                                 

 3 ส .ส. (ไทย) 15/845/316 
 4 พุทธทาสภิกขุ, (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), หลักธรรมของผู้ครองเรือน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2530), หน้า 7. 
 5 วิทย์ วิศทเวส,  “ธรรมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”,  20 ตุลาคม 2542, 
< http://www. moe.go.th/moe/th/home/main.php>. (16 March 2016). 
 6 พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย, “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). 2544 บทคัดย่อ. 
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ประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเองและแก่ชีวิตของคนอื่นๆ ในสังคม แต่การด าเนินชีวิตในสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบันคนไทยส่วนมากนั้นขาดในหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิตขาดทั้งจริยธรรมในจิตในใจซึ่งยัง
ขาดคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม กันมากพอควรที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่ส าคัญมากมายที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้และสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนประสบสุขและความส าเร็จ 

ดังนั้นเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยมีแนวความสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องศึกษาหลักฆราวาสธรรม 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญและควรเป็นผู้
ที่มีคุณธรรมในการใช้ชีวิตครองเรือน และมีจึงต้องการวิจัยในหลักฆราวาสธรรมพุทธปรัชญาเถรวาท 
เพ่ือน าไปปรับในครอบครัวและขยายน าไปใช้ในสังคมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.2.3 เพ่ือศึกษาหลักฆราวาสธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตพุทธปรัชญาเถรวาท 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 

ในการศึกษาหลักธรรมของการของการด าเนินชีวิตของฆราวาส ได้ศึกษาเรื่องความหมาย 
ประเภทของการครองเรือนที่สมบูรณ์ ศึกษาลักษณะของการครองเรือนของฆราวาสในหลักฆราวาส
ธรรม 4 ประการในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

งาน วิ จั ย เล่ มนี้ เป็ น งาน วิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ  (Qualitative study) แบ บ วิ จั ย เอกส าร 
(Documentary Research) คือศึกษาต ารา เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1.4.1 เอกสารปฐมภูมิ (Primary source) ศึกษาจากพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

1.4.2 เอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) ศึกษาจากข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับหลักฆราวาสธรรม และจัดล าดับความเก่ียวข้องความส าคัญและที่มาและแยกประเภท 

1.4.3 น าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ แยกประเภท บันทึกลงในบทต่างๆตามความ
สอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัย      
 .เมื่อได้ท าการวิเคราะห์แล้ว ก็น าผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาแล้วนั้นมาสรุปเป็นขั้นสุดท้าย 
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1.5 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
 ในการศึกษาเรื่องฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยได้พบเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  หลักฆรำวำสธรรม ในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก ได้อ้างถึงหลักฆราวาสธรรม ซึ่งผู้วิจัย 
ได้ศึกษาและค้นคว้า ดังนี้ใน ( พระไตรปิฎก เล่มที่ 15 และ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 7 สังยุตตนิกำย 
สคำถวรรค ) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

“บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพ่ือบรรลุนิพพาน ฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นผู้ไม่
ประมาท มีวิจาร คนท าเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ เป็นผู้หมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้ คนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะ 
ความสัตย์ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม 4 ประการนี้คือ 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็น
อันมากเหล่าอ่ืนดูซิว่าในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่า สัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ ฯ7 และในพระไตรปิฎก 
เล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตต
นิบาต อาฬวกยักษ์ ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้ม ใจอันประเสริฐ
ที่สุดของบุรุษใน โลกนี้ อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ อะไรเล่าเป็นรสยัง
ประโยชน์ให้ส าเร็จกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย ได้กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างไรว่า
ประเสริฐที่สุด ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า 
“ อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษใน 
โลกนี้ อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ 
อะไรเล่าเป็นรสยังประโยชน์ให้ส าเร็จกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย 
 ได้กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุด ฯ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า 
“ศรัทธาเป็นทรัพย์ เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษใน 
โลกนี้ ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ 
สัจจะแลเป็นรสยังประโยชน์ให้ส าเร็จกว่ารสทั้งหลาย นัก 
ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุด ฯ 
บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้อย่างไร บุคคลย่อมข้ามอรรณพได้ 
อย่างไร บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้อย่างไร ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไร ฯ 
บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามอรรณพได้ 
ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ฯ 
บุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไร ย่อมหาทรัพย์ได้อย่างไร ย่อม 
ได้ชื่อเสียงอย่างไร ย่อมผูกมิตรทั้งหลายไว้ได้อย่างไร บุคคล       
ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอ่ืนแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกอย่างไรฯ.8  

                                                 
7 ส.ส. 15/845/298 
8 ขุ.สุ. 25/311/361 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ
ประมวลธรรมว่า “หลักฆราวาสธรรม” หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ประกอบด้วย  

1. สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจต่อกัน เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิด
ความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความระแวงแคลงใจกันเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม 

2. ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของ
กันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้ า
หากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่าง
ปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต จนไม่สามารถแก้ไขได้ 

3. ขันติ ความอดทน อดกลั่น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งใจท าหน้าที่
การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มเข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอยนอกจากมีข้อ
แตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และ
เรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น มีสติอดกลั่นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไข
เหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

4. จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจ
กว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึงความมี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย และยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตัวได้  ฆราวาสธรรม คือหลักธรรม
ส าหรับผู้ครองเรือน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอาฬกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โดยตรัสตอบ
ค าถามของอาฬวกยักษ์ถึงธรรม 4 ประการนี้ว่า9 

“เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอ่ืนดูเถิดว่า ในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่า 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เล่า” อนึ่ง ในอาฬวกสูตร ซึ่งว่าด้วยอาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา ที่ปรากฏใน    
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระพุทธเจ้าตรัสตอบย้ าหมวดธรรมข้อนี้ว่าเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่า
อ่ืนดูเถิดว่า ในโลกนี้ เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดี เหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าทมะก็ดี เหตุให้ผูก
มิตรสหายไว้ได้ท่ียิ่งไปกว่าจาคะก็ดีเหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่หรือไม่  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม ได้อธิบายความหมายของ
ค าว่า ฆราวาส (อ่านว่า คะราวาด) นัยแรกแปลว่า การอยู่ครองเรือน, การอยูใ่นเรือน, การเป็นอยู่แบบ
ชาวบ้าน เช่น 

                                                 
9 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

12, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 13-114. 
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 "..ฆราวาสเป็นที่คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง..." 10 

 ฆราวาส นัยที่สองแปลว่า ผู้ครองเรือน, ผู้อยู่ในเรือน ได้แก่ชาวบ้านทั่วไปที่มิใช่นักบวช เป็น
ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า คฤหัสถ์ เช่น "ฆราวาสธรรมเป็นธรรมส าหรับผู้ครองเรือนจะพึง
ประพฤติปฏิบัติ" หรือ "เมื่อเรายังเป็นฆราวาสอยู่ ได้ตกแต่งร่างกายนุ่งห่มเสื้อผ้าอันงาม ทัดทรง
ดอกไม้ ลูบไล้ด้วยจุรณจันทน์ 

 ฆราวาส มักพูดหรืออ่านเพ้ียนไปว่า ฆารวาส (อ่านว่า คา -ระ-วาด) ส่วนค าว่า “ฆราวาส
ธรรม” (อ่านว่า คา-ระ-วาด-ท า) ประกอบด้วย 2 ค า "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก, ผู้
ครองเรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ 

 ทั้งนี้ พระธรรมกิตติวงศ์ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฆราวาสธรรม” ไว้ว่า คุณธรรมส าหรับผู้
ครองเรือน หลักปฏิบัติส าหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ เป็นชาวบ้าน และผู้อยู่ครองเรือนเป็นสามีภรรยากัน 

 ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 
1.สัจจะ แปลว่า จริงใจต่อกัน 
2.ทมะ แปลว่า ระงับอารมณ์ข่มใจได้ 
3.ขันติ แปลว่า อดทนกันได้ 
4.จาคะ แปลว่า เสียสละแก่กัน 

 ฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญ และความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติตาม 
เป็นธรรมที่จะน าพาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข น าพาให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วยความราบรื่น 
อยู่กันยืดยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าว ไม่เกิดความกินแหนงระแวงแก่กัน 

 ความส าคัญของหลักธรรม 4 ประการ เป็นคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้าง
ปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดข้ึนได้ส าเร็จด้วยก าลังความเพียรของตน   

พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี ได้อธิบายความหมายว่า “ขันติ” หมายถึงความอดทนคือ ภาวะที่
ยอมอดทนอดกลั้นต่อการถูกกระทบกระทั่งได้อย่างสันติ เช่น อดทนต่อความล าบากทางกาย เช่น ทน
หิว ทนร้อน ทนกระหาย ทนต่อความเจ็บปวด ทนต่อฝนตก รถติด อดทนต่อความล าบากทางใจ เช่น 
ทนต่อภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทนต่อเสียงติฉินนินทา ด่าว่าประชดประชัน ทนต่อนักการเมืองที่
ตนไม่ชอบ ทนต่อสภาพแวดล้อมที่อึดอัดน่าเบื่อหน่ายและทนต่อการยั่วเย้าเร้าให้หลงของกิเลส เช่น 
รูปสวยเร้าให้อยากดู เสียงเพราะเร้าให้อยากฟังกลิ่นหอมเร้าให้อยากดม รสอร่อยเร้าให้อยากลิ้ม 
สัมผัสนุ่มนวลเข้าให้อยากเคลียคลอ เป็นต้น11      

พุทธทำสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ในเรื่อง “หลักธรรมของผู้
ครองเรือน” 12  ในหัวข้อฆราวาสที่จมปลักไม่รู้จักใช้ฆราวาสธรรม ว่าฆราวาสที่จมปลักอยู่ ในอวิชชา 
ของฆราวาสนั้น ไม่มีฆราวาสธรรม อย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 4 อย่างนี้ 

                                                 
10 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต), “ค าวัด-ฆราวาส–ฆราวาสธรรม” 

คมชัดลึก ,( 20 พฤษภาคม 2554 ) : 5. 
11 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ธรรมะคลำยใจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2551), หน้า 175-176. 
12 พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), หลักธรรมของผู้ครองเรือน, อ้างแล้ว, หน้า 8-9. 
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เป็นฆราวาสธรรม ฆราวาสจะต้องมีธรรม 4 ประการนี้ เป็นเครื่องด ารงความเป็นฆราวาสไม่ให้เกิดโทษ
ทุกข์ใด ๆ และเกิดความเจริญและตรัสว่าเป็นธรรมส าหรับฆราวาสอย่างยิ่ง ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่าส าหรับ
ความเป็นฆราวาส นี่ขอให้เอามาท าไว้ในใจนักหน่อยหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าทรงท้าประกาศท านองท้าว่า
ไม่เชื่อก็ไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนดูเถิด ว่าส าหรับฆราวาสนั้น มีธรรมะไหนที่มันยิ่งไปกว่า สัจจะ 
ทมะ ขันติ และจาคะ นี่ฆราวาสส่วนมากยังไม่รู้ว่านี้เป็นฆราวาสธรรมที่ต้องมี สัจจะ คือจริงใจในสิ่งที่
จะต้องท าหรือต้องมีโดยเฉพาะ ทมะ คือการบังคับตัวเองให้ท าให้ได้ ขันติ คืออดกลั้น อดทน เมื่อมัน
เหน็จเหนื่อยยุ่งยากล าบากเจ็บปวดขึ้นมาและจาคะ คอยระบายความกดดันของความกีดคั้นของกิเลศ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ฆราวาสที่มีฆราวาสธรรมนี้ก็จะได้รับผลของความเป็นฆราวาสในความเป็นฆราวาส
โดยสมบูรณ์และยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นฆราวาสที่เลื่อนชั้นตัวเองอยู่เสมอ นี้หมายความว่าถ้าอยากจะจม
ปลักอยู่ในความเป็นฆราวาส ก็มีทางที่จะท าให้ดีที่สุดได้คือ มีฆราวาสธรรมแต่ถ้าอยากจะยกถอนตัว
ออกมาเสียจากความเป็นฆราวาส ก็ยังใช้ฆราวาสธรรมอีกนั่นแหละ สมกับที่ตรัสว่าเป็นธรรมส าหรับ
ฆราวาส   

ทัตตชีโว ภิกขุ  ได้กล่าวไว้ว่าฆราวาสธรรมเป็นธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นฆราวาสที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
มีคุณธรรมและยังได้ให้ความหมายพร้อมทั้งอธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแต่ละข้อดังนี้ข้อที่ 
1 สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ แบ่งตามศัพท์ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

ก. มีความจริง (จริงคือไม่เล่น) 
ข. มีความตรง (ตรงคือความประพฤติทางกาย วาจา ตรง ไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง) 
ค. มีความแท้ (แท้คือไม่เหลวไหล) 

ในทางปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ ถ้าท าอะไรแล้วทุ่มหมดตัว ซึ่งถ้าแบ่ง ในทาง
ปฏิบัติ จะแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ 

1. จริงต่อหน้าที่ คือไม่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไรก็ทุ่มเทและท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด 
2. จริงต่อการงาน คือถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็ตามทีก็ตั้งใจท าให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

ท าได้ แม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่งานที่ส าคัญหรืองานที่ใหญ่โตก็ตามที 
3. จริงใจกับเวลา หมายถึงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้คุ้มค่ามากที่สุด 
4. จริงต่อบุคคล หมายถึงคบกับใครก็ต้องมีความจริงใจ ไม่ใช่คบเพ่ือหวังผลประโยชน์ 
5. ตรงต่อความดี หมายถึงไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามจะต้องมีคุณธรรมคอยก ากับอยู่เสมอไม่

ท าให้คนอ่ืนได้รับความเดือนร้อน ข้อที่ 2 ทมะ หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขจัด
นิสัยที่ไม่ดีออกไปเสียจากตนเอง พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเองโดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย
เมื่อท าบ่อยๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดเป็นนิสัย ข้อที่ 3 ขันติ คือความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งทางจิตใจ ขันติมี 4 ลักษณะ คือ 

1. อดทนต่อความล าบากตรากตร า ได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศที่
ทุรกันดาร สามารถอดทนได้ไม่ย่อท้อ 

2. อดทนต่อความทุกขเวทนา คืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย 
3. อดทนต่อความเจ็บใจคืออดทนต่อการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการท าให้เจ็บอก

เจ็บใจ 
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4. อดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้มเฟ้อต่างๆ 
และเป็นข้อที่ต้องใช้ความอดทนมากที่สุด ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์
ของตน ตัดความยึดถือความเสียสละ มี 2 นัยคือ 

1. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมทั้งการท าบุญให้ทาน 
2. สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใคร ไม่พยาบาท 

การฝึกคุณธรรมทั้ง 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจ
ผ่องใส แม้จะเป็นฆราวาสก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว13 

 
1.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก ญำณสิทฺธิ) กล่าวว่า ขันติจึงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตขั้น
พ้ืนฐานประการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่
บุคคลผู้ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นอุดมมงคลหรือความเจริญสูงสุดส าหรับชีวิต ดังข้อความที่ท้าวสักกะ
เทวดาได้กล่าวยกย่องประโยชน์ของขันติว่า “ประโยชน์ทั้งหลายอยู่ที่ความส าเร็จ แต่ประโยชน์ที่ยิ่ง
กว่าขันติไม่มี” นั่นก็คือ กิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงความอดทนไปได้ กล่าวคือ หลักค า
สอนเรื่องขันติทั้ง 3 ประเภทนี้ ส่งผลแห่งความส าเร็จทั้งในระดับโลกียะและโลกุตระ ในระดับโลกียะ 
ขันติมีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายด้าน นับตั้งแต่ความอดทนอดกลั้นปฏิบัติ
ฝึกฝนอบรมตนเพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ส าหรับระดับโลกุตระ ขันติเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จ าเป็นต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมอันแสดงออกทางกาย  
วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของความถูกต้อง ท าให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ละกิเลส ต่าง ๆ ได้ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่
เกิดราคะ โทสะ โมหะ ไม่เบียดเบียนตนเองเกิดจิตใจที่เป็นกุศลอันจะน้อมน าตนไปสู่ความดีสูงสุด คือ 
พระนิพพาน14  

วศิน อินทสระ ได้กล่าวถึงหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาว่า “หลักค าสอนของ
พุทธปรัชญา คือ การประพฤติและการปฏิบัติต่อชีวิตของตนตามหลักค าสอนที่มี ในพระพุทธศาสนา
เช่น หลักการด าเนินชีวิต ตามหลักพุทธจริยาของพระพุทธเจ้า พุทธจริยธรรมตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน
ทั่วไป (ทิศ 6) การด าเนินชีวิตตาม หลักมงคลชีวิต 38 ประการ หรือการด าเนินชีวิตตามหลัก
การศึกษา : ไตรสิกขา ซึ่งมีป้าแหมายอยู่ที่ต้องการให้ เกิดปัญญา เพ่ือรู้ เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง” 15      

พระมหำธวัชชัย คุณำกโร (เกื้อเกตุ) ได้กล่าวว่า ฆราวาสควรด าเนินการครองชีวิตที่เป็นไป
ในสายกลาง และเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เขาไม่ควรเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเกินไป หรือ อย่างแห้งแล้ง
เกินไปเขาไม่ควรจะใช้จ่าย หรือให้ทานจนเกิน กว่ารายได้ของตนเองทรัพย์สมบัติของเขาก็จะไม่มีวัน

                                                 

   13 ทัตตชีโว ภิกขุ, ฆรำวำสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิวไวเต็ก, 2529), หน้า 210.  
   14 พระธรรมธีราชมหามุนี  (โชดก ญาณสิทฺธิ ) , มงคล 38 ประกำร , พิมพ์ครั้งที่  8, 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 227. 
15 วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, 2541) ,หน้า

145. 
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แห้งขอดเลย เขาจะมีทรัพย์ไว้ใช้ อย่างเป็นประโยชน์เต็มที่ และมิได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมัน 
ไว้ซ่อนเร้น โดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์เลย เขาก็จะไม่ได้รับประ โยชน์อะไรจากของดี (สัมมาชี
วิตา) 

นี่แหละ ข้อปฏิบัติ 4 ประการ อันน าความส าเร็จเป็นอยู่อย่างผาสุกในโลกนี้ และเมื่อท่าน
ปฏิบัติตามนี้แล้ว เราจักบอกธรรออีก 4 ประการคือ 

1.มีความเชื่อว่าการท าดีจะน ามาซึ่งผลดี การท าชั่วจะน ามาซึ่งผล ชั่ว (ศรัทธา)  
2.ประกอบกรรมดีอยู่เสมอ เว้นขาดจากการท าชั่ว เช่น การฆ่า การลักขโมย หาร

ประพฤติผิดต่อของรักของผู้อ่ืน การพูดไม่จริง และการดื่ม น้ าเมา (ศีล) 
3.การฝึกตนให้เป็น คนใจกว้างขวางในการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ถึงกับมีจิตใจผ่องใส ไม่ยึดถือ

ใน ทรัพย์สมบัติชนิดโลก ๆ อย่างเหนียวแน่นเกินไป (จาคะ) 
4.การบ าเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้ และปฏิบัติไปตามทางอัน นะให้ถึงนิพพาน 

(ปัญญา) (ข้อความบางตอนจากหนังสืออินเดียน้อย) 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าโดยทั่วไปแล้ว ชาวพุทธเคยได้ยิน หลักธรรมที่เรียกว่า ฆราวาสธรรม ธรรมะส าหรับ ผู้
ครองเรือน หรือจะเรียกว่า ธรรมะส าหรับชาวบ้าน แต่โดยทั่วไปไม่ค่อยได้จดจ า ถ้าท่านต้องการท าบุญ 
โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย เพียงแค่ท่านจดจ า หลักธรรมส าหรับชาวบ้าน ให้ขึ้นใจ16    

"ฆราวาสธรรม" ข้อปฏิบัติเป็นธรรมน ามาซึ่งความสุขความเจริญ เป็นสามัคคีธรรมอันควบคุม
บุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน ผู้ปฏิบัติย่อมเกิดความไพบูลย์และตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญ สัจจะ 
หมายถึง สัตย์ซื่อแก่กันซื่อตรงต่อกัน เป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการคบหาของประชาชน ถ้าหากแต่ละ
บุคคลต่างประพฤติซื่อตรง ไว้วางใจซึ่งกันและกันย่อมจะน าความเจริญมาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ 
ทมะ หมายถึงรู้จักข่มจิตของตน ความข่มใจ เป็นคุณธรรมส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะคนทั้งหลาย
ย่อมมีอัธยาศัยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีการข่มใจ ปล่อยให้ประพฤติไปตามกิเลส ย่อมท าให้แตกสามัคคีกัน
โดยง่าย จึงควรต้องมีอุบายข่มใจของตนเมื่อถูกกิเลสเข้าครอบง า อย่าหุนหัน กระท าลงไปตามอ านาจ
ของกิเลส ผู้ที่มี ทมะย่อมเป็นผู้ที่อยู่ห่างจากความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผู้อาจรักษาสามัคคีขันติ หมายถึง 
อดทน อดกลั้น เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ ท าให้เกิดโทสะ เมื่อใช้ ทมะ คือรู้จักข่มใจตนเข้าช่วย
แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ อดกลั้นเข้าช่วยอีกแรงหนึ่ง คือ ต้องรู้จักอดกลั้นต่อเหตุการณ์อันจะ
ยั่วให้เกิดโทสะ จาคะ หมายถึง สละให้ปันสิ่งของ ของตนแต่คนที่ควรให้แบ่งปัน การให้เป็นกิจส าคัญ
ประการหนึ่งของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นการผูกไมตรีซึ่งกันและกัน เพราะคนเกิดมามีสุข มีทุกข์ มี
ฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีน้ าใจไมตรีอารีย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน   

พระมหำธำนินทร์  อำทิตวโร ได้ กล่าวไว้ว่าฆราวาสธรรม เป็นหลักค าสอนที่พระพุทธองค์
แสดงไว้เพ่ือให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนย่อมจะมีการเกี่ยวข้องกันกับสมาชิกในครอบครัวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สามีเกี่ยวข้องกับภรรยา บุตรธิดา เกี่ยวข้องกับบิดามารดา พ่อตา แม่ยาย 
เกี่ยวข้องกับลูกเขย นายจ้างเกี่ยวข้องกับลูกจ้าง  เป็นต้น บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันจ าเป็นต้องมี

                                                 
16 พระมหาธวัชชัย คุณากโร (เก้ือเกตุ), “ฆราวาสธรรม-ใจสบาย”, 25 พฤษภาคม 2552 , 

<http://www.muanglung.com/karawastam.htm>  (12 April 2017). 
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ธรรมะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกัน จึงจะท าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  ดังนั้น  พระพุทธ
องค์จึงวางหลักธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือนไว้ เรียกว่า ฆราวาสธรรม ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการให้
ทราบว่า การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรมที่พระพุทธองค์ได้วางไว้นี้สามารถน าไปใช้ ในการ
บริหารงานได้ผลจริงโดยไม่ต้องสงสัย17  

ความหมายและลักษณะของฆราวาสธรรมฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมส าหรับครองเรือน 
หรือธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน  มี 4 อย่าง คือ 1) สัจจะ  ความซื่อสัตย์ต่อกัน  2) ทมะ  การฝึกตน 
3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ  การเสียสละ การแบ่งปัน มีน้ าใจ  

ชัยวัฒน์ อัตพฒน์และทวี ผลสมภพ ได้กล่าวว่าเป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส คือ
ผู้ครองเรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม การสมาคมกับคนอ่ืนต้องมีความจริงใจต่อเขา 
ต้องรู้จักข่มจิตของตน เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดี ต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิต และในบางครั้ง
ต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอื่นเดือนร้อน ตามหลักฆราวาสธรรม คือ 
กกกกกกกก1. สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอื่น 
กกกกกกกก2. ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน 
กกกกกกกก3. ขันต ิหมายถึงมีความอดทน 
กกกกกกกก4. จาคะ หมายถึงบริจาคสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์คนอ่ืน18  
ก  พระศรีธรรมนิเทศ ได้กล่าวถึงความหมายของขันติว่าขันติ คือความอดทนแยกออกเป็น 3 
ประเด็นคือ  

1. ทนล าบาก หมายถึงทนล าบากเพราะทุกขเวทนา อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
2.ทนตรากตร า หมายถึงไม่ค านึงถึงความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน กระหายก็ 
ด่ืม เหนื่อยก็พักเสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนส าเร็จเรียบร้อย 
3. ทนเจ็บใจ หมายถึงความอดกลั้นเป็นขันติขั้นสูงสุด เรียกว่า อธิวาสนขันติ ผู้ที่มี

อธิวาสนขันติ ย่อมเป็นผู้ที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เพราะเมื่อมีอารมณ์ใดๆ มากระทบ ก็
สามารถที่จะอดกลั้นไว้ได้ทนไว้ได้ไม่แสดงออกมา 

สรุปความหมายของหลักฆราวาสธรรม เป็นธรรมน ามาซึ่งความสุขความเจริญ ความสามัคคี
อันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน และชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม กับคนอื่นต้องมีความ
จริงใจต่อเขาต้องรู้จักข่มจิตของตนเมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดีต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิตและใน
บางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือนร้อน ฆราวาสธรรม 

ข้อที่ 1 สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ มีความจริง มีความตรง มีความแท้   
ข้อที่ 2 ทมะ หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปเสีย

จากตนเองพยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่อท าบ่อยๆ ครั้งก็จะ
ทาให้เกิดเป็นนิสัย  

                                                 
17พระมหาธานินทร์  อาทิตวโร, “การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา”, 

10 สิงหาคม 2555, <https://www.slideshare.net/taninkam/ss-13933640>, (14 April 2017).                          
18 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ, หลักพระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยา  

ลัยรามค าแหง, 2529), หน้า 98-99.  
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ข้อที่ 3 ขันติคือความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางจิตใจ 
 ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือความ
เสียสละ มี 2 คือ 1. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมทั้งการทาบุญให้ทาน     
2. สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใครไม่พยาบาทโดยเฉพาะผู้นาของเยาวชนในโรงเรียนที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักฆราวาสธรรม ซึ่งเน้นความ
มีคุณธรรมทั้งด้านความมีสัจจะ ความมี ทมะ ความมีขันติ และมีจาคะ ให้เกิดขึ้นอย่างดีด้วย เพ่ือให้มี
จริยธรรมและมีคุณธรรม เพราะหลักฆราวาสธรรมหมายถึง ธรรมส าหรับคฤหัสถ์ในการครองชีวิต19  

พันต ำรวจโทณรงค์ธรรม บัวทอง   หลักฆราวาสธรรม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาล
นางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาหลักการ
และกระบวนการการพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะวันตก  2) เพ่ือศึกษาหลักการและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม และ 3) เพ่ือประยุกต์ใช้หลักการและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม กับสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง ผล
การศึกษาพบว่า 1. ด้านสัจจะ ตรงกับหลักคุณธรรมของต ารวจข้อ (1) คือการรักษาความสัจ ความ
จริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ตรงกับอุดมคติของต ารวจ ใน
ข้อความที่ว่า “เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่” ด ารงตนในยุติธรรม และรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 
ตรงกับพันธะสัญญาในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการให้กับประชาชน อันถือเป็นความจริงใจและจริงจังที่
ได้ให้กับประชาชนว่า จะด าเนินการให้เสร็จภายในเวลาก าหนด เช่น การประกันตัวผู้ต้องหา ภายใน
เวลา 1 ชั่วโมง การตรวจสอบประวัติผู้สมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อภายในเวลา 10 วัน ต ารวจสาย
ตรวจต้องรีบเดินทางไประงับเหตุภายในเวลา 5 นาที 2. ด้านทมะ ตรงกับหลักคุณธรรมของต ารวจ (2) 
คือการรู้จักข่มใจ ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น ตรงกับอุดมคติของต ารวจ
ในข้อความที่ว่า “ไม่มักมากในลาภผล” และ “กระท าการด้วยปัญญา” ตรงกับแนวแห่งการปฏิบัติ
ของสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง คือ ได้จัดให้ข้าราชการต ารวจทุกนายเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการ
ไหว้พระสวดมนต์ ท่องอุดมคติของต ารวจ และได้จัดให้ผู้บังคับบัญชา ท าการอบรมข้อราชการต่าง ๆ 
แก่ ข้าราชการต ารวจก่อนที่จะปฏิบัติหน้าในแต่ละวัน 3. ด้านขันติ ตรงกับหลักคุณธรรมของต ารวจ 
(3) คือการอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
ตรงกับอุดมคติของต ารวจในข้อความว่า “อดทนต่อความเจ็บใจ” และ “ไม่หวั่นไหวต่อความ
ยากล าบาก” ตรงกับแนวแห่งการปฏิบัติของสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้งคือ จัดให้มีการฝึกวิชา พล
ศึกษา วิชาการทหาร การฝึกยุทธวิธีต ารวจ เล่นกีฬา เป็นประจ า เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจมีร่างกาย
แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน พร้อมที่จะต้องเผชิญกับความยากล าบากได้ทุกสถานการณ์ 4. ด้าน
จาคะ ตรงกับหลักคุณธรรมของต ารวจ (4) คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ตรงกับอุดมคติของต ารวจใน 
ข้อความว่า “กรุณาปราณีต่อประชาชน” และ “มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน” ตรงกับ
แนวแห่งการปฏิบัติของสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง คือ จัดระดมก าลังกวาดล้างจับกุมออกตรวจ
พ้ืนที่นอกเหนือจากเวลางานในปกติ การจัดให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัว ร่วมท าบุญตักบาตร 

                                                 
19 พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล 38 ประกำร, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป), หน้า 22. 
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แก่พระสงฆ์ เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเทศกาลขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา เป็นต้น  20 

สมหมำย รัตตัญญู ได้ท าการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ
และลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ด้านสัจจะ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความจริงใจ พูด
จริง ท าจริง ความเชื่อถือ และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านทมะ ได้แก่ การรู้จักข่มใจตนเอง 
การยอมรับความคิดเห็นและให้ความส าคัญผู้อ่ืน ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม การรับ
ฟังค าต าหนิและพร้อมที่จะแก้ไข และ การหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้านขันติ ได้แก่ ความ
อดทนการต าหนิติเตียน ความขยันในการท างาน ความตรงต่อเวลา การ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และการปฏิบัติงานอย่างภาคภูมิใจและเหมาะสม และด้านจาคะ ได้แก่ การเสียสละมุ่งมั่นท าหน้าที่
ด้วยความขยันหมั่นเพียร รักการท างานเป็นทีมการเสียสละเวลาพักผ่อนท างานให้ส าเร็จ  การ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท างานให้ทันเวลา และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้าน
ได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ และด้านจาคะ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักฆราวาส  4 ระหว่างข้าราชการและลูกจ้างประจ า  พบว่า ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสถานภาพ ต าแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายได้รวมต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใน
ในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกัน21     

พระสมทบ   ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสัจจะ ด้าน  
ทมะ ด้านขันติ ด้านจาคะ มาก าหนดเป็นรูปแบบของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
เป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จะออกมาเป็นแนวทางการ
ประยุกต์ใช้และวิธีการส าหรับ น าไปใช้กับอาจารย์และเยาวชน โดยรวม คือ.ด้านสัจจะ 1 )เยาวชนควร
พูดความจริงมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจต้องปฏิบัติตามที่พูด 2 )เยาวชนต้องเป็นคนตรงเวลาใช้เวลา
อย่างมีประโยชน์ที่สุด  3 )เยาวชนต้องไม่พูดโกหกพ่อแม่ คุณครูอาจารย์ เพ่ือนและผู้อื่น  

ด้านทมะ 1 )เยาวชนควรบังคับควบคุมจิตใจตนเองลดกิเลสตัณหาข่มใจให้มี สมาธิมั่นคงได้  
2 )เยาวชนควรมีเหตุผลตั้งสติก่อนที่จะพูดและท าอะไรไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 3 )ครูอาจารย์ควร
น าเสนอปัญหาและแก้ไขจริงในโรงเรียนบันทึกไว้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง นี้     

                                                 
20 พันต ารวจโทณรงค์ธรรม บัวทอง, “การพัฒนาต ารวจนครบาลตามหลักฆราวาสธรรม 4 : 

กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, บทคัดย่อ. 

21 สมหมาย รัตตัญญู, “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม 
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม 4”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, บทคัดย่อ. 
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 ด้านขันติ 1 )เยาวชนควรมีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่างๆ ท างานนั้นให้ได้ดีที่สุด  2 )เยาวชนต้องขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็น
คนดีควรรับฟังผู้อ่ืนบ้างช่วยเหลือบิดามารดาได้ในทุกโอกาส 3 ) ครูอาจารย์ และเยาวชนควรมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียนส่วนรวมและสังคมด้วยกัน     

ด้านจาคะ 1) เยาวชนต้องมีการเสีย สละ ผู้อ่ืนมีความทุกข์ มาเราก็ต้องให้ ช่วยเหลือเขา     
2 ) เยาวชนต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 3 )ครูอาจารย์และเยาวชนควรจัดกิจกรรมเช่น การให้ทานบ าเพ็ญ ประโยชน์ การเสียสละไม่
เบียดเบียนคนอ่ืนท าให้เกิดความสงบสุข ขั้นตอนที่ 3 ระดับปฏิบัติการสูงสุดของเยาวชนเป็นขั้นตอน
สูงสุดของภาวะผู้น าของเยาวชนกรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อผ่าน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 แล้วจะสามารถสร้างระดับปฏิบัติการสูงสุดแก่เยาวชนได้22    

  พระยีวัน ญำติโก (คอนสะหวัน) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อ าเภอโกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 “สรุปได้ว่า แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4  ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักสัจจะ  ควรมีการประชุมวางแผนก าหนด
อัตราก าลังของบุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพความจริง 
รองลงมาคือ ควรมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนในการท างานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและ
ควรมีการพิจารณาต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษามีความซื่อตรง ซื่อสัตย์โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

2) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักทมะ ควรมีการก าหนดอัตราก าลังของบุคลากร
ในสถานศึกษามีปริมาณคนท างานที่เหมาะสมและมีความรอบรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ รองลงมาคือ 
ควรมีการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เข้ามาท างานในสถานศึกษา และควรมีการรับฟังค าวิพากษ์ วิจารณ์ ซักถามหรือให้ค า
ปรึกษาหารือ ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

3) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักขันติ  ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวินัยเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน รองลงมาคือ 
ควรมีความอดทนไม่หวั่นไหวต่อค าติฉินนินทาต่อการบริหารงานในสถานศึกษา และควรมีความมุ่งมั่น
ขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่การวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสุด
ความสามารถ 

4) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักจาคะ ควรมีการจัดการการลาออกจากราชการ
ตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการและความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ทุกคนในสถานศึกษา รองลงมาคือมี
น้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ต้องการเพิ่ม/ลดเสนอต่อเขตพ้ืนที่

                                                 
22 พระสมทบ ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง), “ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4 :

กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) .2554, บทคัดย่อ. 
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การศึกษาที่สอดคล้องกับงานและความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาและไม่เลือกปฏิบัติในการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติและท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี23  

จ่ำสิบต ำรวจณัฐศักดิ์  แสนสุข พระองคท์รงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพื่อเสริมให้มี
ความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ไดแก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ดังได้กล่าวแล้วเมื่อ
กล่าวถึงความส าคัญของฆราวาสธรรมแล้วย่อมมีความส าคัญมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับ 
เรื่องการท างานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในที่นี้จะกลาวถึงความส าคัญของ หลักธรรม
แต่ละข้อเพ่ือใหเขาใจได้ง่าย ดังนี้24    

สัจจะ  คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ  ต่อบุคคลอ่ืน การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคม
ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าน้องมีหลักธรรมสัจจะ ข้อนี้อยู่ด้วยเสมอเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ 
และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญดังนั้นอาจกล่าวได้วาสัจจะเป็นหลักธรรม
พ้ืนฐานส าหรับทุกคนที่หวังความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตพึงจะระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ   

 ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่
กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมาจากพ้ืนฐานชีวิต 
และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น  จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ ทุกอย่างตามที่ใจของ
เราคิด และเช่นเดียวกัน ตัวเราเองก็อาจไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างดังที่คนอ่ืนต้องการ 
หลักธรรมในข้อ ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง ของกันและกันรู้จักฝึกฝน
ปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนทุกอย่างผู้ที่มีความหวังความเจริญ
ในหน้าที่การงานทุกคน  จึงปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจจากบุคคลอ่ืนจึงแสดงให้เห็นได้ชัดว่า  
หลักทมะ  มีความส าคัญต่อการท างานร่วมกันกับคนอ่ืน   

 ขันติ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมาก นอกจากจะต้องมี
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ  และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอด กลั้น เพราะการท างาน
ร่วม หลักขันติแตกต่างจากหลักทมะตรงที่มุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อความ
ยากล าบากในการท างาน  เพราะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน อาจต้องพบเจอกับความล าบาก
ตรากตร าและเรื่องหนักใจต่างๆ  ในการประกอบการงานอาชีพ  เป็นต้น ดังนั้น การท างานร่วมกันที่
จะอดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล าบากด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและ
ตั้งใจของคนในองค์กร โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ  ความตกต่ าคับขันจะต้องมีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้  
ปัญญาหาทางแก้ไขและมีความอดทนเพียรพยายามเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้น

                                                 
23 พระยีวัน ญาติโก (คอนสะหวัน) “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอโกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) 2560, บทคัดย่อ. 

24 จ่าสิบต ารวจณัฐศักดิ์  แสนสุข , “การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 : กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วิทยำนิพนธ์พุทธ
ศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  2553, หน้า 
65-67. 
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เหตุการณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้ แต่หากการท างาน ที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองรอดพ้น  
เหตุร้ายต่าง ๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตในการท างานไปได้  

จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลาที่ เราท าอะไร
หรือให้สิ่งใดกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  จะพบว่าความสุขของผู้ที่รับสิ่งนั้นจากเราจะถูกส่งผ่านมาถึงตัว
เราเองด้วย นั้นแสดงให้เห็นว่าการให้นั่นมอบความสุขให้กับคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ใน
ที่นี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่ มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆเท่านั้นแต่ยัง
หมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อ กัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและ
ความสุขส่วนตนได้   ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่
พ่ึงอาศัยเป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดย ประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมรวม
ความว่าเป็นผู้จิตใจกว้างขวาง  เอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวการท างานการให้ที่
เรียกว่า การให้อภัยเนื่องจากบางทีการให้อภัยแก่คนที่ท างานด้วยกันนี้อาจเป็นการบอกความหมาย
หลักฆราวาสธรรมอีกสามข้อข้างตนด้วยเพราะเมื่อคุณให้อภัยกับคนที่ท างานผิดพลาด นั่นเป็นการ
แสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของคุณเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างและการเข้ใจใน
อีกฝ่าย  และคุณก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ตอบโต และมุ่งร้ายกลับคืนพร้อมที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคด้วยกันอีกครั้ง  

หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4  ข้อนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมาสองพันกว่าปีแล้วแต่หากพิจารณาดู
จะพบว่าหลักฆราวาสธรรม ดังกล่าวมีความส าคัญมากและเหมาะแก่การน าไปใช้กับการท างานใน     
ปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักฆราวาสธรรม  จากการศึกษาเอกสารงาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ เล่ม ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลว่าหลักฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมที่
ส าคัญและจ าเป็นมาก ที่สามารถน ามาประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะท าให้เกิดประโยชน์
มากมายต่อตนเอง และสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และยังความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ ครอบครัว 
โรงเรียน สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชน และคนทั่ว ๆ ไป สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข 
มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับบทบาทที่ตนเองได้รับ และสามารถแยกแยะได้ว่า อะไร คือ ความชั่วที่ควรละ และอะไร
คือความดีที่ พึงกระท า ทั้งนี้ถือได้ว่า การท างาน คือ การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนั่นเองในทาง
พระพุทธศาสนา 

 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 ท าให้ได้ทราบหลักการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.7.2 ท าให้ได้ทราบหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.7.3 ท าให้ได้ทราบการใช้หลักของหลักฆราวาสธรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ในการด ารงชีวิต 

ตามพุทธปรัชญาเถรวาท  
1.7.4 ท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับค้นคว้าในการท าการศึกษาวิจัยต่อไป  
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1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย 
กำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการการศึกษาหลักฆราวาสธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาท  
หลักฆรำวำสธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนส าหรับผู้ครองเรือน  
กำรด ำเนินชีวิต คือ เพ่ิมพูนความรู้ และความคิด การพัฒนาตนเองในการเรียนรู้  
พุทธปรัชญำเถรวำท หมายถึง แนวความคิดในทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
ประยุกต์ หมายถึง การน าเอาความรู้ในวิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



 
บทท่ี 2 

การด ารงชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

หลักการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท มีขอบเขตที่จะต้องศึกษาหลายประเด็น แต่ในที่นี้
ผู้วิจัยมุ่งจะศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินชีวิต 
2.2 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา     
2.3 หลักการครองชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
2.4 หลักธรรมในการครองเรือนให้มั่งคง 
2.5. การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญา 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติก าหนดมาให้แสวงหาความรู้และเรียนรู้มากที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือท าให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุข หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักท่ีส าคัญ
เพ่ือให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงาม มีความสมบูรณ์ ความดี ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 

การด าเนินชีวิต เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินให้มีคุณภาพเพราะชีวิตมนุษย์เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสั งคม มี
ความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การด าเนินชีวิตนั้นก็เพ่ือที่จะให้ได้พัฒนาไปในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสมและเจริญยิ่งขึ้นไปจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราอีกประการหนึ่งที่นอกเหนือจาก
ปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ คือ สภาพการด ารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพอยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพราะในปัจจุบันนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบต่อการด าเนินชีวิต ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
ไม่ราบรื่น ขาดความมั่นคงขาดความปลอดภัยในชีวิต ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวแตกแยกมาก
ขึ้น เกิดความเครียดเป็นโรคจิตกันมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายจึงจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาการด าเนินชีวิต เพ่ือที่จะเข้าใจหาแนวทางท่ีถูกต้อง  

2.1.1 ความหมายของการด าเนินชีวิต 
ใน นิโครธเถรคาถา ได้มีการกล่าวถึง “การด าเนินชีวิต” ไว้ในความหมายของ 

“หนทาง” หรือ “ทางชีวิต” ว่า “เราไม่กลัวภัย พระศาสดาของเราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดในธรรมอันไม่
ตายภัยย่อมไม่ตั้งอยู่ในหนทางใด ภิกษุทั้งหลายย่อมไปโดยหนทางนั้น”1 

 นักปราชญ์และนักวิชาการได้ให้ความหมายของการด าเนินชีวิต ดังต่อไปนี้ 

                                 
1 ขุ.เถร.26/158/250 



   18 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “ด าเนิน” ไว้ว่า หมายถึง เดิน ให้เป็นไปและ
ค าว่า “ชีวิต” ว่า หมายถึง ความเป็นอยู่เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงความเป็นไปของชีวิตการเดินของ
ชีวิตว่าเดินไปอย่างไร 2  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง การด าเนินชีวิต หมายถึง การใช้ชีวิตของ
มนุษย์ที่ได้เกิดมาแล้วนั้นอย่างมีจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือการท าชีวิตให้มีประโยชน์ เป็นการท าชีวิตให้
มีประโยชน์แก่ตนเองและการท าชีวิตให้มีประโยชน์ในทางสังคมพร้อมทั้งการท าชีวิตให้เกิดประโยชน์
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เพราะการสร้างประโยชน์นั้นมีอยู่ 3 ระดับคือ ประโยชน์เบื้องต้น ประโยชน์ท่ามกลาง
และประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังมีการสร้างประโยชน์เพ่ือตนเองการสร้างประโยชน์เพ่ือคนอ่ืนและ
การสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งตนและคนอ่ืน  การใช้ชีวิตโดยมีแนวทางเดินตามหลักแห่ง
พระพุทธศาสนา คือ เดินไปตามเส้นทางมรรค (มัชฌิมาปฏิปทา) หรือตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) เพ่ือให้เป็นชีวิตที่ดีงามมีความสมบูรณ์ถูกต้องของความเป็นมนุษย์และน าไปสู่จุดหมายขั้นต่าง 
ๆ ของชีวิตให้มีประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อ่ืน และทั้งแก่ตนและผู้อื่นร่วมกันได้และที่สุดของจุดหมาย คือ 
ความดับทุกข์หรือความสิ้นสุดปัญหาอยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์3  

 วศิน อินทสระได้กล่าวว่า การด าเนินชีวิต หมายถึง การใช้ชีวิตตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งท่านผู้รู้มี พระพุทธเจ้า เป็นต้น ได้ทรงวางไว้ เพ่ือเป็นมาตรฐาน
ความประพฤติของมนุษย์ตั้งแต่พ้ืนฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และระดับสูง เพ่ือให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิต
อันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญา มีความสุขอัน
สมบูรณ์ที่สุด4  

ศิริ ฮามสุโพธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินชีวิตชีวิต หมายถึง คุณภาพในด้านสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน กล่าวคือ 
ทุกคนหรือชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจจะก าหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันไป
ตามความต้องการและความต้องการของชีวิตนี้ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา และกาลเทศะ 
การด าเนินชีวิต จึงหมายถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่
เป็นภาระ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่สังคมเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สามารถด าเนินชีวิตที่ชอบธรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมค่านิยมของสังคมสามารถแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่ง
จุดเน้นของคุณภาพชีวิตจากความหมายดังกล่าวอาจจ าแนกได้ 3 ประการได้แก่ 

1) ทางด้านร่างกาย คือ บุคคลต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการสนองตอบทางด้านปัจจัย คือ ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่พอเหมาะ 

                                 
2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542, ( กรุงเทพมหานคร : 

นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั้น, 2546), หน้า 406. 
3 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน), (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, 2548), หน้า 16 –18. 
4 วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, 2549), หน้า 34. 
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2) ทางจิตใจ คือ บุคคลจะต้องมีสภาพจิตที่สมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตกกังวล มี
ความรู้สึกที่เป็นสุขและพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เป็นต้น 

3) ทางสังคม คือ บุคคลที่สามารถด ารงชีวิตภายใต้บรรทัดฐาน และค่านิยมทางสังคมใน
ฐานะเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นต้น5  

สรุปได้ว่า จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น การด าเนินชีวิต จึงหมายถึง การใช้ชีวิต
ของมนุษย์ที่ได้เกิดมาแล้วนั้น อย่างมีจุดมุ่งหมายตามขั้นต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้วางหลักในการ
เดินไปให้ถึงจุดหมายตามอุดมคติเท่าท่ีมนุษย์จะข้ึนไปให้ถึงได้ซึ่งทางเดินนี้พระพุทธองค์ได้ทรงเดินแล้ว 
และได้ตรัสสอนแก่เหล่าพุทธบริษัทของพระองค์ให้ เดินตามเพราะว่าเป็นทางที่พิสูจน์แล้วว่าไม่มีภัย 
เป็นทางอันเอก คือ เดินไปตามเส้นทางมรรค (มัชฌิมาปฏิปทา) หรือตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) เพ่ือให้เป็นชีวิตที่ดีงาม มีความสมบูรณ์ถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 ความส าคัญของการด าเนินชีวิต 
การด าเนินชีวิตมีความส าคัญทั้งต่อบุคคล และสังคม การด าเนินชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่

มนุษย์ก าหนดสร้างขึ้น และขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เองนอกจากนั้นยังเป็นเกณฑ์  หรือ
มาตรฐานที่จะท าให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาบุคคลและครอบครัวที่มีชีวิตที่
ดีย่อมมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า ด้านการศึกษา 
อาชีพรายได้สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะเช่นนี้เขาย่อมจะมีความสามารถในการ
ปรับปรุงทั้งตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะ
ลดลงหรือหมดไปได้ อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้องตามครรลองที่ดีนั้นย่อมข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยหลายด้าน เช่น มีหลักในการด าเนินชีวิตที่ดีมีผู้ชี้แนะข้อดีข้อเสียให้พิจารณาประพฤติปฏิบัติและ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การพัฒนาชีวิตแม้ว่าทุกคนต่างก็พยายามเพ่ือจะพัฒนาชีวิตของตน
เพ่ือให้ชีวิตด าเนินในวิถีทางที่ถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีอุปสรรคที่คอยลิดรอนความเจริญก้าวหน้าของการ
ด ารงชีวิตอยู่เสมอและอุปสรรคที่ส าคัญนี้ก็คือ อบายมุข คือทางแห่งความเสื่อมความพินาศแห่งชีวิต 
และเป็นเหตุแห่งความย่อยยับ เป็นที่ทราบกันดีว่ารากฐานของปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
นั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 6 

ดังนั้นความส าคัญของการด าเนินชีวิตอยู่ที่สภาพความเป็นอยู่และการตัดสินใจของ
แต่ละคนในสภาพแวดล้อมของตนเป็นพ้ืนฐานจึงจะมีความสุขไม่ควรน าสภาพความเป็นอยู่ของบุคคล
อ่ืน สถานที่อ่ืนมาเป็นฐานเปรียบเทียบกับการสร้างเป้าหมายเพราะค าว่า การด าเนินชีวิต เป็นเพียงค า
เปรียบเทียบเท่านั้นเพราะความเป็นอยู่ของแต่ละคนอยู่บนพ้ืนฐานสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

                                 
5 ศิริ  ฮามสุโพธิ์, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต , (กรุงเทพมหานคร  :  โอ.เอส. พริ้น

ต้ิง. เฮ้าส์, 2543), หน้า 57. 
6 ตรีนุช พลางกูร, “การใช้พุทธธรรมในการพัฒนาชีวิต : ศึกษากรณีผู้พ้นโทษที่เข้ารับการ

อุปสมบท ณ วัดหนองปลิง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), 2545, หน้า 67. 
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การเมืองการปกครองหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่ง ที่ท าให้มนุษย์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย และจิตใจ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นคนมีเหตุผลรู้จักรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรู้จักประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืนในสังคมอย่างดีใน
ขณะเดียวกันการอยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อมีจ านวนประชากรมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ นานา 
ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันเมื่อมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น ในทางตรง และในทางอ้อมอย่างปัจจุบันนี้  ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาบุคคลให้ก้าวตามยุคตามสมัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป 

นักปราชญ์และนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตไว้ ดังนี้ 
คูณ โทขันธ์ ได้กล่าวว่า ชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นมีความเป็นไปในชีวิตที่แตกต่างกัน บาง

คนก็มีความสุข บางคนก็มีแต่ความยากล าบากหาความสุข ความส าเร็จในชีวิตไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผลจากการด าเนินชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถ้าด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีความสุจริตกาย วาจา กระท าแต่สิ่งที่ดีก็จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความสุขแต่ในทาง
กลับกันหากด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติทุจริตกาย วาจา กระท าแต่สิ่งที่ชั่วก็จะส่งผลให้ประสบแต่
ปัญหามรสุมชีวิต การด าเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นเหตุที่ควรสร้าง เพ่ือให้ได้รับ
ผลกรรมที่ดี มีความสุข และเพ่ือให้ได้ผลของการมีชีวิตที่ดีดังกล่าวนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่เกิดจากพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นค าตอบที่ดีที่ควรน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นมัคคุเทศก์ ที่คอยส่องทางด าเนินชีวิตให้สามารถ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ชีวิตก าลังเผชิญอยู่ได้สามารถน าความสุข ความปลอดภัย ตลอดทั้งความส าเร็จ
ในสิ่งที่พึงปรารถนามาให้แก่ชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวมได้ เงื่อนไขจึงอยู่ที่ว่า ใครจะสามารถ
น้อมน าเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก เป็นเครื่องน าทางในการด าเนินชีวิต ถ้าท าได้มาก 
และปฏิบัติได้ถูกต้องมาก ปัญหาในชีวิตก็จะลดลง หรือหมดไปเลย ถ้าท าได้น้อย ถูกต้องน้อย ปัญหา
ชีวิตก็จะลดน้อยลงตามส่วนด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าหลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญและมี
ส่วนสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตมาก7 

ปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวว่า การด าเนินชีวิต ก็เพ่ือที่จะมุ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ 
เช่น ปัญหาความทุกข์ยากเพราะขาดแคลนทรัพย์ ปัญหาความทุกข์เพราะกิเลสแผดเผา เป็นต้น8 

วศิน  อินทสระ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ จริยศาสตร์ ว่า สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
ดังนั้นการด าเนินชีวิตของคนในสังคมจึงต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คนเราด าเนินชีวิตต่อไป
ได้ โดยต้องมีหลักและข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตซึ่งจะน าพาให้คนเราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทางที่
เป็นกุศลอันดีงามทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม9 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ทางชีวิตเพ่ือชีวิตที่สงบสุขและ

                                 
7คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 

2537), หน้า 8-10. 
8 ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

คลังวิทยา, 2514), หน้า 68. 
9 วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, 2549), หน้า 46. 
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ร่มเย็นว่า เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ ก็กระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้าง 
สุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนาม คือ ดวงใจของบุคคลนั้น ตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่
เขาได้กระท าไว้ ชีวิตมนุษย์จึงเป็นเสมือนสนามส าหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคน สุขทุกข์เป็น
เครื่องประกอบอันส าคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ การด าเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์
ก็เพ่ือให้ถึงความสุขพ้นไปจากความทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้น ก็แล้วแต่ศิลปะการ
ด าเนินชีวิตและการด ารงชีวิตของเขานั้น10        

ประเวส วะสี ได้กล่าวไว้ว่า การไม่มีโรคก็ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพดี และแม้มีโรคสุขภาพก็
ดีได้ เพราะสุขภาพหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางวิญญาณหรือ
สุขภาวะที่สมบูรณ์ที่เชื่อมโยงกัน11 

ผาสุก มุทธเมธา ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่สามารถสนองตอบความต้องการ
ของตนได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมที่ดีงามตาม
มาตรฐานที่ยอมรับของสังคมพร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ชีวิตจะมีคุณภาพได้ต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ของสังคมร่วมกันท าหน้าที่ตามบทบาท 

สรุปได้ว่า จากแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมา การด าเนินชีวิตนั้นมีความส าคัญมากส าหรับมนุษย์
เรา โดยต้องมีหลักหรือข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และหลักนั้นก็ต้องเป็นหลักแห่งความดีงามที่จะ
น าพาชีวิตไปสู่จุดหมายในแต่ละขั้นได้ ซึ่งหลักนั้นก็คือหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ต้องเริ่มด้วย
การศึกษาถึงหลักการด าเนินชีวิตที่ดีให้รู้ให้เข้าใจ และน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ให้
ถูกต้องเหมาะสมดีงาม และท าให้ได้รับความสุขความเจริญจากการปฏิบัตินั้น ในทางกลับกันหากได้
ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธ แต่ไม่เคยพาตัวเองเข้าไปศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมค าสอน โอกาสที่จะ
เข้าถึงธรรมก็มีน้อย การน้อมน าหลักธรรมมาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตมีน้อยมากท าให้หลงผิดไปสู่
การประพฤติทุจริต ย่อมท าให้ชีวิตได้รับความทุกข์จากกรรมชั่วที่ท าทั้งในภพนี้ และภพหน้า ดังนั้น
การด าเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมุ่งไปทางใด คือ สุคติ ทุคติ หรือเพ่ือหลุดพ้น12   

2.1.3 ลักษณะของการด าเนินชีวิต      
คนเราเกิดมาต้องมีจุดหมายของตัวเอง เช่น ต้องการจะท าอะไรท ามาหากิน

อย่างไหนท าอาชีพอะไร จะเรียนก็จะต้องขบคิดว่าจะต้องเรียนแบบไหน จะต้องศึกษาอย่างไรจึ งจะ
ประสบผลส าเร็จมีความมุ่งหวัง มีจุดยืนเป็นของตนเอง ดังนั้น จึงต้องรู้ความมุ่งหมายของการด าเนิน
ชีวิตซึ่งจ าแนกได้ 3 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

1) เพ่ิมพูนความรู้ และความคิด นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมตัว
พัฒนาตนเองในการเรียนรู้ เช่น ภาษาต่างประเทศตามที่ตนสนใจ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้

                                 
10วศิน อินทสระ, ทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, 

2554), หน้า 71–73. 
11ประเวศ วะสี, คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพส าหรับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, 2545), หน้า 9. 
12ผาสุก มุทธเมธา, คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต , (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, 2535), หน้า 9. 
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สภาพร่างกายของตน ตลอดจนวิธีบ ารุงรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บและเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่การประกอบอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เปรียบ
ประดุจเพชรที่แวววาวซึ่งได้เจียระไนแล้ว นับว่ามีคุณค่าหรือคุณภาพอันควรแก่การด ารงต าแหน่งงาน
ที่ดีทั้งหลาย อันเนื่องจากมนุษย์ได้ใฝ่รู้หรือพัฒนาตนเองด้านความคิด 

2) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และความช านาญ มนุษย์ที่ได้รับการศึกษามีความรู้แล้วจะ
เพ่ิมพูนทักษะ และความช านาญให้มีคุณค่า ที่สอดคล้องกับความคิดดังที่กล่าวมาแล้ว 

3) เพ่ือพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ มนุษย์ที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว จะเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมด้านความรู้สึกจากเจตคติ
และอารมณ์ในเชิงลบ เป็นเจตคติ และอารมณ์เชิงบวกและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ อันจะ
ช่วยพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดีมีน้ าใจแห่งการเสียสละ ใจกว้าง รู้จักให้เกียรติผู้ อ่ืน และช่วยลด
ความเห็นแก่ตัวของตน เพ่ือเพ่ิมความมีน้ าใจสูงในตัวมนุษย์ให้มากข้ึน ซึ่งจะเป็นผลดีแก่มนุษย์ 13 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ได้กล่าวถึง ลักษณะ
การด าเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมาย ไว้ 3 ประการ คือ14 

 1) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) เป็นการด าเนินชีวิต
อย่างสุจริต เพ่ือให้ได้ ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และความผาสุก มาเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ตนเอง และผู้อ่ืนในปัจจุบัน โดยพระพุทธองค์ทรงสอนให้แสวงหาสิ่งเกื้อกูลเหล่านี้มาเป็นอันดับแรก
โดยใช้หลักปฏิบัติ 4 ประการคือ  

(1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 
(2) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
(3) กัลยาณมิตตา ความมีเพ่ือนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว 
(4) สมชีวิตา ความเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้ 

 คนเรานั้นหากมีความบกพร่องในการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันแล้ว การที่จะ
บ าเพ็ญประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไป ก็จะยิ่งเป็นการยาก เพราะตนเองจะต้องอ่ิมปากอ่ิมท้องก่อน แล้วจึงจะ
สามารถไปเฉลี่ยแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ 

 2) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ภายหน้า (สัมปรายิกัตถะ) เป็นการด าเนินชีวิต
เพ่ือให้ได้ประโยชน์ที่จะพึงได้ในอนาคต คือ ความดีที่ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและคนอื่นตั้งแต่
บัดนี้สืบไปจนถึงภายหน้า พระพุทธเจ้าทรงสอนถึงทางที่จะท าให้ได้ประโยชน์ในภายหน้านี้ไว้ 4 
ประการคือ  

(1) สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
(2) สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษากาย วาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ  
(3) จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค คือ สละให้ปันเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อ่ืน 

                                 
          13 สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน , (กรุงเทพมหานคร : อักษรา
พิพัฒน์, 2543), หน้า 127–28. 

14 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมดุษฎี,  (กรุงเทพ          
มหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2537), หน้า 295–315. 
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(4) ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ หรือความดีความชั่ว มี
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น 

ทางเกิดประโยชน์ภายหน้า 4 อย่างนี้เป็นบุญกุศล คือ ความดีโดยตรง เป็นเหตุสนับสนุน
ประโยชน์ปัจจุบันให้มั่นคงถาวร ประโยชน์ภายหน้า นั้นเป็นเหตุท าให้ประชาชนที่อยู่ร่วมกันมีความสุข 
เพราะเมื่อต่างเว้นจากการท าร้ายเบียดเบียนกัน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงพากันประกอบอาชีพได้
โดยสะดวก ท าให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านเมือง  

3) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ (ปรมัตถะ) เป็นการด าเนินชีวิตเพ่ือให้
ได้ประโยชน์ที่เป็นยอดแห่งประโยชน์ทั้งปวง เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขอย่างยิ่ งโดยไม่
จ ากัดกาลเวลา นั่นคือ ความสุขที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งสิ้นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นี้สูงกว่า
ประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์ภายหน้า เพราะประโยชน์ทั้งสองนี้ยังเจือด้วยความทุกข์ในโลก และ
ยังไม่พ้นจากอ านาจของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
 จากที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าทรงยอมรับความส าคัญของประโยชน์ หรือจุดหมายนี้ทุกระดับ 
โดยสัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่ การครองชีพ สภาพแวดล้อม และความพร้อม หรือความแก่กล้าสุก
งอมแห่งอินทรีย์ของบุคลนั้น ๆ แต่ตามทัศนคติของพระพุทธศาสนา บุคคลทุกคนควรด าเนินชีวิตให้
บรรลุจุดหมายอย่างน้อยถึงขั้นที่ 2 เพราะว่าผู้ได้ประสบจุดหมาย หรือประโยชน์ถึง 2 ขั้นนี้แล้ว ท่าน
ยกย่องให้ว่าเป็น บัณฑิต แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไร้ค่าในโลกนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แบ่งลักษณะการด าเนินชีวิตตามล าดับความรับผิดชอบ 
หรือความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยแบ่งเป็น อรรถ 3 ได้ดังนี้ 

1) อัตตัตถะ ประโยชน์ตน คือ การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตตน ได้ประโยชน์ทั้ง 3 อย่างใน
ตนเองก่อน เป็นผู้พึ่งตนเองได้ และเป็นผู้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ บุคคลที่บรรลุประโยชน์ตนนี้ คือ 
ผู้ที่บ าเพ็ญไตรสิกขาด้วยปัญญาของตนเองอย่างบริบูรณ์ 
  2) ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือประโยชน์ท่าน คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผู้อ่ืนให้
บรรลุประโยชน์ด้วยการเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตของเขาในระดับต่าง ๆ คุณธรรมที่ใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นนี้ คือ กรุณา 

3) อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจุดหมายร่วมกัน เป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง 
คนอ่ืน ๆ และแก่สังคม ชุมชนที่เป็นส่วนรวม 

จากลักษณะการด าเนินชีวิตทั้ง 2 แบบ คือ แบบตามจุดมุ่งหมาย และแบบตามความ
รับผิดชอบของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกันสามารถน ามาสรุปรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันได้ ดังนี้ 

1) อัตตัตถะ ประโยชน์ตน จ าแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ 
(1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์บัดนี้ หรือจุดหมายขั้นต้น 
(2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือจุดหมายที่สูงขึ้นไป 
(3) ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 

2) ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน จ าแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ 
(1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์บัดนี้ หรือจุดหมายขั้นต้น 
(2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือจุดหมายที่สูงขึ้นไป 
(3) ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 



   24 

3) อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจุดหมายร่วมกัน ได้แก่ ประโยชน์หรือ
จุดหมายทุกอย่างที่เกื้อกูลแก่การบ าเพ็ญ และการบรรลุอัตตัตถะและปรัตถะของทุกคนในระดับทั้ง
สามที่กล่าวแล้วดังนี้15 

สรุปได้ว่า ในการด ารงชีวิตเพ่ือที่จะด ารงอยู่ได้อย่างถูกต้อง แต่บุคคลต้องเรียนรู้ และเข้าใจ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หมั่นฝึกฝนอบรมตนเอง รวมทั้ ง
ตรวจตราดูแลรักษาสุขภาพของตนให้สมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
รบกวนบั่นทอนร่างกาย และสุดท้ายคือพัฒนาด้านอารมณ์ เพราะอารมณ์ของคนเราจะมีอยู่ 2 ด้านคือ
ด้านบวกกับด้านลบ อยู่ที่การเลือกปฏิบัติ จึงต้องมีความสามารถควบคุมจิตใจตนเองให้ความฟุ้งซ่าน
ลดน้อยลงมีความสุขสงบเพ่ิมขึ้น ปราศจากเรื่องมัวหมองเข้าครอบง ามองโลกในแง่ดี มีน้ าใจไมตรีเป็น
คนเสียสละท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นผลดีแก่ตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคม 

2.1.4 ประเภทของการด าเนินชีวิต 
ประเภทของการด าเนินชีวิต อยู่ที่ตัวเราจะก้าวไปในทางใด ในทางที่ดี หรือในทางที่ท าให้ชีวิต

ตกต่ า อยู่ที่ตัวเราเลือกแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมาขวางก้ันตัวเราเองนั้นจงเป็นที่พ่ึงของตนเองฝ่าฟันไป
ให้พ้นจากอุปสรรคนั้นให้ได้และสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องคือต้องมีหลักธรรมประจ า
ใจไว้ให้ยึดถือเพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

การด าเนินชีวิต โดยทั่วไปนั้น มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติอยู่ 2 
ประการ คือ 

 1) การด าเนินชีวิตในทางกุศลกรรม เป็นการด าเนินชีวิตของผู้ที่ประกอบไปด้วยกรรม
ในทางกาย วาจา และใจที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้โดยอาศัยจิตส านึกที่ดีภายใน การมีกุศล หรือ
การมีความดีภายในเป็นพ้ืนฐาน คือ ไม่โลภ ส านึกในสิทธิมนุษย์ชน ไม่เห็นแก่ได้ มีน้ าใจโอบอ้อมอารี 
ไม่โกรธ รู้จักข่มอารมณ์ ไม่วู่วาม รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษ มีน้ าใจ และไม่หลง มีปัญญารอบครอบเข้าใจ
เหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ การด าเนินชีวิตจะเป็นไปตามก าลังของความสามารถว่า จะ
รักษาจริยธรรมได้ในขั้นใด ถ้าเป็นขั้นพ้ืนฐาน คือ การรักษาศีล 5 ข้อ อันได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่
ลักทรัพย์ผู้อื่น และการไม่ประพฤติผิดในกาม ฯ ในขั้นกลาง คือ การรักษากุศลกรรมบถ 10 และในขั้น
สูง คือ การด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8 ประการ การด าเนินชีวิตในทางกุศลต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ 
บางครั้งเรียกว่า “บุญ” ซึ่งเป็นค าใช้เรียกแทนความดีทั้งหมด และให้ผลในทางที่ดี ทั้งในโลกนี้ และ
โลกหน้า 

 2) การด าเนินชีวิตในทางอกุศลกรรม เป็นการด าเนินชีวิตของผู้ที่ประพฤติไปในทางไม่ดี
งามต่าง ๆ ทั้ง 3 ทาง คือ ในทางกาย วาจา และใจเป็นปกติทั่วไป เช่น การหาเลี้ยงชีพโดยผิดศีลธรรม 
มีลักทรัพย์ วิ่งราวเอาทรัพย์ ปล้นเอาทรัพย์ เป็นต้น การด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นไปในทางอกุศลต่าง ๆ นี้ 
รวมกันแล้วเรียกว่า “บาป” คือ การกระท าความชั่วในลักษณะอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เราเห็นกันอยู่ใน
สังคมปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับผลเป็นความทุกข์ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 

 

                                 
15 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

12, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 435-436. 
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นักปราชญ์และนักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของการด าเนินชีวิต ไว้ดังนี้ 
พระมหาภาษิต สุภาสิโต (สุขวรรณดี ), ได้กล่าวถึง การด าเนินชีวิตตามทัศนะของพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ว่ามี 2 ประเภท ดังนี้ คือ อุดมคติของพุทธศาสนิกชน เมื่อแยกกล่าวตามสถานภาพ
ของศาสนิกชนแล้ว สามารถจัดได้เป็น 2 ระดับ คือ เป้าหมายขั้นธรรมดาสามัญที่เป็นอุดมคติในขั้น
โลกียภาพ...ยังปรารถนาความสุขอันเกิดจากอามิสต่าง ๆ คือ ฆราวาสผู้ครองเรือน กับเป้าหมายขั้น
สูงสุด เป็นอุดมคติขั้นโลกุตรภาพ...ต้องการหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ คือ บรรพชิต16 

วศิน  อินทสระ, ได้กล่าวถึง การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน หรือของคฤหัสถ์ หรือของ
ฆราวาสนั้น มีความหมายอย่างเดียวกันคือ ผู้ที่ยังข้องอยู่ในโลกยังคงต้องการชื่อเสียง เงินทอง ลาภ 
ยศ และสรรเสริญอยู่หากพิจารณาตามสภาพสังคมในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ17 

1) การด าเนินชีวิตในระดับครอบครัว เป็นการด าเนินชีวิตของผู้ที่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับบุคคลที่มีต่อกันภายในครอบครัว เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องมี
การปฏิบัติติที่ดีต่อกันด้วยคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ต่อกัน เป็นต้น จึงจะท าให้ชีวิตในส่วน
ครอบครัวมีความสุขความเจริญได้ 

2) การด าเนินชีวิตเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม เป็นการด าเนินชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก ในฐานะต่าง ๆ เช่น เป็นนักปกครอง เป็นผู้บริหารงานเป็นมิตรกันเป็นเพ่ือนร่วมงาน
กัน การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือนในส่วนนี้ต้องเป็นผู้รู้จักประมาณตนเองในการแสดงออก มีการ
ปฏิบัติติในทางกาย วาจา และใจไปในทางกุศลกรรม เช่น ไม่ตัดรอนชีวิตสัตว์ให้ล่วงไปไม่ลักขโมย ไม่
ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง การด าเนินชีวิตของนักบวชในศาสนา ว่า เป็นการ
ด าเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้มุ่งหวังความหลุดพ้น มีแบบ และวิธีการการด าเนินชีวิตต่าง 
ๆ เพ่ือความดีงามในฐานะที่เป็นพระภิกษุ ในฐานะสมาชิกแห่งสงฆ์ และในฐานะเป็นผู้สั่งสอนโดยต้อง
อาศัยหลักของปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นเครื่องด าเนินชีวิตตามธรรมนั้น ๆ ที่จะอ านวยผลให้18 
 สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตนั้นมุ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือความทุกข์ของชีวิตนั่นเอง การ
ด าเนินชีวิตนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การด าเนินชีวิตของบรรพชิต และ
การด าเนินชีวิตของฆราวาส โดยของบรรพชิตนั้นมุ่งเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ โดยต้องอาศัยหลักของ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ซึ่งถือเป็นการด าเนินชีวิตในทางกุศล ส่วนของฆราวาสผู้ยังต้องข้องอยู่ในโลก  
การด าเนินชีวิตจึงมีทั้งทางกุศลกรรม และอกุศลกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหรือแรงกรรมที่จะหนุน
น าให้เขาเป็นไป 

 

                                 
16 พระมหาภาษิต สุภาษิโต (สุขวรรณดี), ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถร

วาท, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2542, หน้า 40-41. 

17วศิน  อินทสระ, ธรรมและชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ์, 2527), 
หน้า 1-42. 

18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
หน้า 21. 
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2.1.5 การก าหนดเป้าหมายของการด าเนินชีวิต 
 สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์, กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายของการด าเนินชีวิต เป็นจุดเริ่มต้น และ
เป็นรากฐานของชีวิต เป้าหมายของการด าเนินชีวิตเปรียบได้กับเข็มทิศ ส าหรับชี้ทางเดินชีวิตให้ถึง
จุดหมาย บุคคลที่ต้องการความส าเร็จในชีวิต ต้องก าหนดเป้าหมายของการด าเนินชีวิตของตนเองให้
เหมาะสม เป้าหมายของการด าเนินชีวิตแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

1. เป้าหมายของการด าเนินชีวิตระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ มีความ
ประพฤติดีพ่ึงตนเองได้ และสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ แนวทางที่จะน าความรู้ความประพฤติ
มาพัฒนาชีวิตนั้น มีสาระส าคัญดังนี้ คือ  

 1.1 พัฒนาวินัย และคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับตนเอง 
 1.2 รู้จักแสดงความเคารพต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ด้วยความสุภาพ 
 1.3 ตั้งใจหาความรู้ 
 1.4 ฝึกมารยาทพ้ืนฐานของสังคม  
 1.5 ในการแสวงหาทรัพย์ ต้องมีเป้าหมายในการแสวงหา คือต้องมีอาชีพที่สุจริต 
2. เป้าหมายของการด าเนินชีวิตระดับกลาง ได้แก่ ความต้องการความสุขในการครอง

เรือน มีคู่ครองที่ดีมีบุตรที่เชื่อฟัง มีทรัพย์สมบัติ และมีเพ่ือนที่ดี เป็นต้น แนวทางในการพัฒนาชีวิตใน
ระดับกลาง มีสาระส าคัญดังนี้คือ 

 2.1 การปฏิบัติต่อมารดา บิดา ด้วยการท าให้ท่านสบายใจ 
 2.2 มีความเคารพ เกรงใจ ทุกคนที่มีคุณธรรม 
 2.3 มีความสามัคคีในครอบครัว มีความรักให้กัน และกัน 
 2.4 ให้ก าลังใจและชื่นชมเม่ือท าดี และต าหนิเมื่อท าผิด 
 2.5 ฝึกลูกให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง ปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูก 
 2.6 ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา ควรใช้เหตุผล 
 2.7 สามีภรรยารู้จักครองใจกันด้วยหลักฆราวาสธรรม 
 2.8 มีความสันโดษ ไม่สร้างหนี้สิน 
 2.9 คบเพ่ือนดีไม่คบคนพาล 
3. เป้าหมายของการด าเนินชีวิตระดับสูง ได้แก่ ความต้องการการพ้นทุกข์ จึงต้อง

ประพฤติธรรมมีจุดมุ่งหมาย และเพ่ือนิพพาน เพ่ือการครองชีวิตที่ประเสริฐ เป็นการพัฒนาจิตให้หมด
กิเลสเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่มนุษย์ต้องการ เป็นการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง การพัฒนาชีวิตในการ
ก าหนดเป้าหมายในระดับสูง มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 ทวนกระแสกิเลสเพ่ือเอาชนะสิ่งทั้งปวงมีชีวิตอยู่ด้วยการทวนกระแส ไม่ปล่อย
ชีวิตไปตามกระแส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

 3.2 ใช้ปัญญาเลิกความงมงาย เพราะความงมงายเป็นเครื่องบั่นทอนชีวิต 
 3.3 พิจารณาความทุกข์ด้วยปัญญา จิตที่มันเป็นทุกข์ก็จะหายไปแต่ถ้าพิจารณา

ความทุกข์ด้วยปัญญา ความทุกข์ก็จะหายไป 
 3.4 ใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง ชีวิตเกิดมามีดับเห็นปัจจัยที่ท าให้ดับ

จึงไม่ยึดมั่นถือมั่น ถือในสภาวธรรมทั้งหลาย 
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 3.5 พัฒนาจิตที่ปลอดภัยพ้นจากกิเลสเป็นจิตที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสะอาด สว่าง 
สงบ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีนิพพานเป็นที่สุดเป้าหมายของคุณภาพชีวิตทั้ ง 3 ระดับนั้น 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือต้องการให้มีการครองตน ครองงานที่ดี ระดับกลางเพ่ือมีความสุขในการครองเรือน 
และระดับสูงเพ่ือการครองชีวิตที่ประเสริฐ เพ่ือความพ้นทุกข์19 
 สรุปได้ว่า การก าหนดเป้าหมายของชีวิต จุดเริ่มต้นที่กล่าวไว้ในข้อแรก คือความรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ก็เพราะเพ่ือที่จะประกอบอาชีพ และด าเนินกิจการในสังคม
เพ่ือที่จะน าไปสู่ในเป้าหมายต่อไปก็คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ด้วยการบ ารุงมารดา
บิดา บุตร ภรรยาและสามี เป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพ่ือจะด ารงวงศ์สกุลให้มั่นคงสืบไป สุดท้าย
คือการพัฒนาชีวิตระดับสูง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปเพื่อพัฒนาจิตใจให้หมดจากกิเลสบรรลุพระ
นิพพานได้นั้น ต้องปฏิบัติด้วยการละชั่ว ท าดี ท าจิตให้หมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง อันเปรียบเป็น
บันไดก้าวเดินของพุทธบริษัท ผู้มีศรัทธามั่นคงใน พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

2.1.6 ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ 
 การด าเนินชีวิตที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับค านิยามหรือความหมายของ
การด าเนินชีวิตที่นักวิชาการท้ังหลายให้ไว้ ท าให้เราสามารถอธิบายลักษณะของบุคคลที่มีชีวิตหรือเป็น
เจ้าของชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง จะต้องมีลักษณะ 2 ประการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

1. บุคคลนั้นได้มีสิ่งจ าเป็นพื้นฐานแก่ความต้องการของชีวิต ได้แก่ 
  1.1 อาหาร หมายถึง อาหารที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
  1.2 ที่อยู่อาศัย มีห้อง และเครื่องป้องกันอันตรายต่าง ๆ 
  1.3 เสื้อผ้าส าหรับสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพ่ือป้องกันความรุนแรงของอากาศ 
  1.4 สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า เจ็บไข้น้อย 
  1.5 ความมั่นคง และอิสระจากความไม่ถูกต้องนั้น หมายถึง มีเศรษฐกิจที่ดี สังคมดี 
และสนใจการเมือง 

2. ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลจะต้องรู้สึกว่าชีวิตของตนมี
การผสมกลมกลืนกับสิ่งต่าง ๆ อย่างดี คือ ความกลมกลืนกับความต้องการของตนกับความส าเร็จที่
น่าจะเป็นไปได้ ความราบรื่นของครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลต่อชุมชนและต่อ
ประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาวะความพึงพอใจดังกล่าวนี้จะ เกิดขึ้นได้
บุคคลนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

2.1 มีค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวด ล้อม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลสามารถใช้เป็นรากฐานการตัดสินใจอันส าคัญของชีวิต 
  2.2 มีความสมดุลระหว่างความปรารถนา และความเป็นไปได้ที่จะบรรลุถึงความสม
ปรารถนา 
  2.3 มีจุดมุ่งหมายของชีวิต 

                                 
19 สมภพ ชีวรัฐพัฒน์, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : นานาสิ่งพิมพ์, 2539), หน้า 

110. 
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  2.4 มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม20  
สรุปได้ว่า ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพนั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 4 เป็นพ้ืนฐาน และที่ส าคัญ

ก็คือความพึงพอใจต่อชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อประเทศชาติ การที่
บุคคลจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ต้องใช้ความพยายามพากเพียร หาสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตเหล่านี้มาตามที่ตนเอง
พากเพียรจะหามาได้ตามสมควรแก่ฐานะ รวมทั้งการประกอบอาชีพที่สังคมยอมรับ มีครอบครัวที่
อบอุ่นสามารถอบรมดูแลสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป รวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือ
สังคมตามก าลังของตนเองที่จะช่วยเหลือได้ ทั้งหมดนี้แสดงถึงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 
2.2 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา     

ในการด าเนินชีวิตของของมนุษย์อาศัยความเชื่อและทัศนะต่างๆ ตามที่ตนมี หรือความเชื่อ
ทัศนะคติที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษในการด าเนินชีวิต ซึ่งการด าเนินชีวิตยอมมีความแตกต่างกัน
ไป ในสังคมตามหลักพุทธศาสนาก็เช่นกัน ยอมที่จะมีการด าเนินชีวิตในสังคมของตน โดยอาศัยทัศนะ
ความเชื่อที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติว่าดีงามถูกต้อง 
ซึ่งในการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจหลักด าเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนาจ าเป็นต้องศึกษาล าดับ
เนื้อหาดังต่อไปนี้ คือ 
 2.2.1 ความหมายการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีความพิเศษใช้
เป็นแนวทางด าเนินชีวิตแบบหนึ่ง 21  โดยที่ไมใช่เพียงแค่เป็นศาสนาเท่านั้นเพราะหากพิจารณา
ความหมายของค าว่าศาสนาจะตรงกับค าว่า  “Religion”ซึ่งมีความหมายจ ากัดเฉพาะศาสนาประเภท
เทวนิยมที่มีการนับถือพระเจ้าเท่านั้นซึ่งไม่ได้มี ความหมายถึงศาสนาประเภทอเทวนิยมอย่างเช่น
ศาสนาพุทธที่ปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลอย่างไรก็ตามประเด็นการตีความ
ของค าว่าศาสนานั้นไม่ใช่สาระที่ส าคัญของการ พิจารณาในส่วนนี้ แต่สาระที่ส าคัญของหลักค าสอนใน
การด าเนินชีวิตของพุทธศาสนานั้นเป็นที่ น่าสนใจแก่บุคคลทั่วไปที่ควรพิจารณาถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ที่เกิดแก่โลก และชีวิตทั่วไป “หลัก ในการด าเนินชีวิต”นั้น  ได้มีผู้ให้ความเห็นไว้หลาย
แนวทาง เช่น พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายค าว่า “ด าเนิน” ว่า
หมายถึง  “ให้เป็นไป” ส่วนค าว่า  “ชีวิต”  นั้นคือ  กายกับจิต  อันได้แก่  ประกอบด้วยธาตุ  4  คือ  
ดิน  น้ า  ไฟ  ลม ที่ ประกอบขึ้นเป็นชีวิตและธาตุที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ โดยการด าเนินชีวิตนั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์ กับโลก สังคม และสิ่งต่างๆ  เพราะฉะนั้น“การด าเนินชีวิต”  จึงหมายถึงความ
เป็นไปของชีวิตคือ การประพฤติ และการปฏิบัติต่อชีวิตอันประกอบด้วยความประพฤติและการปฏิบัติ
ทั้งในทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ ต่อตนเองและสังคมที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยการด าเนินชีวิต ซึ่ง

                                 
20 มนตรี พลเยี่ยม, “แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลทหารกองประจ าการในกองร้อย 

จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์ศาสนาศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 8–9. 

21 แสง  จันทรงาม, ประทีปธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2513), หน้า 68. 
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การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับกรรมดีและกรรมชั่วจึงสามารถแบ่ง การ
ด าเนินชีวิตออกได้เป็น 2  ทาง  คือ22   

1) การด าเนินชีวิตในทางที่ดี หรือเรียกว่า การด าเนินชีวิตในทางกุศลกรรม  การ
ด าเนินชีวิตของผู้ที่ประกอบไปด้วยกรรมหรือการกระท าในทางกาย วาจา และใจที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเกิด
ขึ้นมาได้  โดยอาศัยจิตส านึกที่ดีภายใน  ดังกล่าวไว้ในเรื่องของจริยธรรมในพุทธศาสนาว่าการ ด าเนิน
ชีวิตต้องอาศัยจริยธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติ 3 ระดับ คือ ระดับตน ได้แก่  ศีล  5 
ระดับกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 และระดับสูง ได้แก่ อริยมรรคที่มีองค์ 8  ประการ การด าเนิน
ชีวิตที่เป็นกุศลกรรมจึงได้แก่ การสร้างกรรมดีในระดับต่างๆ เหล่านี้  ในทางกาย  วาจา  และ ใจ ที่ดี
จะต้องเป็นไป  ด้วยความสุจริตและชอบธรรม ที่มีกุศล 3 อย่างภายในเป็นสิ่งส าคัญคือ ความ ไม่โลภ  
ไม่โกรธ  และไม่หลง 

  จากข้อความข้างต้นพอสรุปให้เห็นว่า พุทธศาสนาอาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนดบทบาทใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ด้วยเหตุเพราะว่า มนุษย์กับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและ
กัน  กล่าวคือ มนุษย์สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีและธรรมชาติก็สร้างเสริมชีวิตที่ดีให้แก่มนุษย์ 
การเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า มนุษย์สร้างเหตุไว้ดี ผลจึงเกิดมาดีตามคือเหตุผลของกรรมนั้นย่อมให้ผลตาม
จริง ไม่ว่าจะเป็นกรรมระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน หรือกรรมระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ เช่น เมื่อ
เราโคน่ต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้าน อากาศที่เคยเย็นสดชื่นในยามเช้าก็จะเปลี่ยนเป็นร้อนอบอ้าวไม่มีความ
ร่มเย็นอีกต่อไป และสิ่งที่เป็นคุณสมบัติภายใน ที่เป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างของการด าเนินชีวิตไปในทางที่
ดีนั้น ก็ได้แก่ การมีกุศล หรือ ความดีภายในเป็นพ้ืนฐานคือ ไม่ โลภ ส านึกในสิทธิมนุษย์ชน ไม่เห็นแก่
ได้ มีน้ าใจโอบอ้อมอารี ไม่โกรธ รู้จักข่มอารมณ์ไม่วู้วาม  รู้จักให้อภัย  ไม่ถือโทษ  มีน้ าใจ  และไม่หลง 
มีปัญญารอบคอบเข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณและเมื่อมีคุณลักษณะทั้ง 3  ประการ
นี้แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับการด าเนินชีวิตที่จะเป็นไปตาม ก าลังของความสามารถที่ จะรักษาธรรมในการ
ด าเนินชีวิตได้ในขั้นใด ขั้นพ้ืนฐาน คือการรักษา ศีล  5  ข้อ  อันได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์
ผู้ อ่ืน การไม่ประพฤติผิดในกาม และการ ไม่ดื่มของมึนเมาขั้นระดับกลาง ได้แก่ การรักษากุศล
กรรมบถ 10  คือ กายไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ผู้ อ่ืน ไม่ผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูด
ส่อเสียด  ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ของ ผู้อ่ืนมา ไม่ผูกใจเจ็บแก่แค้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้อ่ืน เห็นผิดจากคลองธรรมและขัดแย้งกฎธรรมชาติส่วนการด าเนินชีวิตในขั้นสูงนั้นได้แก่การด าเนิน
ชีวิตตามมรรคมีองค์  8  ประการ คือ  มี ความเห็นชอบ  มีความด าริชอบ  มีวาจาชอบ มีการกระท าที่
ชอบ มีการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ  มีความ เพียรพยายามชอบ มีสติชอบ และมีสมาธิที่ชอบ          

2) การด าเนินชีวิตในทางที่ไม่ดี หรือเรียกว่า การด าเนินชีวิตในทางอกุศลกรรมการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นไปในทางท่ีเป็นตรงกันข้ามกับการด าเนินชีวิตในประเภทแรก   

กล่าวคือ  มีการด าเนินที่ชีวิตที่ประกอบไปด้วยการทุจริตทั้งในทางกาย  ทางวาจา  และ
ในทางใจ  ที่ เกิดจาก ความโลภ  อยากได้  เห็นแก่ได้  ดิ้นรนเพ่ือมีสิทธิเหนือสิ่งของผู้อ่ืน มีความโกรธ  
คิด ประทุษร้ายเขา  จิตเดือดพล่าน  โหดร้าย  หมายท าร้ายผู้อ่ืนให้ถึงเจ็บและตายและมีความหลง  
ไม่รู้ จริง  หลงผิด ไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  เมื่อมีลักษณะภายในจิต 3 ประการ  
มาก ขึ้นแล้ว  ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางความประพฤติหรือปฏิบัติที่ชั่วช้า ไม่ดีงามต่างๆ คือ  

                                 
22 จิตรา รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, 2540), หน้า 1. 
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ความชั่วทางกาย ทางวาจา  และ ทางใจ เช่น มีการฆ่าสัตว์   ลักทรัพย์ผู้ อ่ืน ประพฤติผิดในกาม   
ชอบกล่าวค าเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดค าหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ  เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทมี 
ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิ                    

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการด าเนินชีวิตในทางอกุศลกรรมนี้ จะประกอบไปด้วยความประพฤติที่
เป็นทุจริตทั้ง 3  ทาง คือ  ทางกาย  ทางวาจา และในทางใจ ซึ่งการด าเนินชีวิตในลักษณะที่เป็นไป
ในทางอกุศลกรรม  ก็หมายถึงความประพฤติที่ไม่ดีงามต่างๆ ในชีวิตโดยทั่วไป เช่น การหาเลี้ยงชีพ
โดยผิดศีลธรรม  มี ลักทรัพย์ วิ่งราวเอาทรัพย์  ชิงเอาทรัพย์ ปล้นเอาทรัพย์  เป็นต้นและการด าเนิน
วิถีชีวิตที่เป็นไปในทางอกุศลกรรมต่างๆ นี้ รวมแล้วเรียกว่า  “บาป”  คือการกระท าความชั่วใน
ลักษณะอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมของปัจจุบันนี้ ซึ่ง ค าว่า  อกุศลกรรม” หรือค าว่า  
“บาป”  นี้  มีผลที่ได้รับ คือความทุกข์ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า มี ความหมายครอบคลุมถึงธรรม
และศีลธรรมอื่นๆ ตามที่มีกล่าวไว้ในพุทธศาสนาด้วย เช่น การไมรับผิดชอบในสถานะของตนที่ควรพึง
จะกระท าต่อครอบครัวต่อสังคม23 นอกจากนี้แล้วยังได้มีผู้ กล่าวถึงเรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักของ
พุทธศาสนาเอาไว้ 

 อีกว่า  การด าเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาการพัฒนาชีวิตจะต้องประกอบไปด้วย 
2 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กันตามหลักค าสอน  คือ 

 1.  เป็นหลักความจริง ซึ่งถือว่าเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญของพุทธศาสนา        
 2.  เป็นจริยธรรม ซึ่งหมายความว่า เป็นธรรมที่ควรประพฤติและปฏิบัติ24      
 ดังนั้น ความหมายของการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

คือ การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา หมายถึง ความเป็นไปของชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติต่อชีวิตอันประกอบด้วยความประพฤติและการปฏิบัติทั้งในทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ต่อตนเองและสังคม ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2     
ส่วน  คือการด าเนินชีวิตที่เป็นกุศลกรรม มีผลที่ได้รับคือ ความสุข ทั้งในโลกนี้  และในโลกหน้า และ
การด าเนินชีวิตที่เป็นอกุศลกรรม  คือการด าเนินชีวิตในทางที่ชั่ว  มีผลที่ ได้รับ คือ ทุกข์ ทั้งในโลกนี้  
และในโลกหน้า นั่นเอง      

2.2.2 ประเภทการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา                              
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ แม้ว่าจะมีหลากหลายซึ่งเป็นไปตาม วัฒนธรรมในประเทศ

ที่ตนได้อยู่อาศัย  และพ้ืนฐานทางความรู้และความเชื่อทางศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ก็ตามแต่เมื่อ    
กล่าวถึงชีวิตในการด าเนินไปของทุกๆ  ชีวิตแล้ว  ย่อมมีพ้ืนฐานในความ ปรารถนาที่ไม่แตกต่างกัน  
นั่นคือ  ปรารถนาสุข  และไม่ต้องการทุกข์ ดังนั้นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์เราทุก ๆ คนในโลกนี้  
จึงมีอยู่  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ    

1) การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือนของคฤหัสถ์ หรือของ
ฆราวาสนั้น  มีความหมาย อย่างเดียวกันคือ ผู้ที่ยังต้องการข้องเกี่ยวอยู่ในโลกยังต้องการแสวงหา
ความสุขที่เป็นของชาวโลก  คือ  ชื่อเสียงเงินทอง  ลาภ  ยศ  และสรรเสริญอยู่ใน เมื่อความจริงของ

                                 
23 เฉลี่ยว เอี่ยมตระกูล, ปรัชญาชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์ 

2541), หนา 33. 
24 วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ทองกวาว, 2549), หน้า 40. 
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โลกก็ยังมีบุคคลเช่นนี้อยู่  เพราะเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์  ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วสู่โลกนี้  
ต่างก็มีความต้องการที่จะมีสิ่งเหล่านี้ คือปรารถนาความสุข 25 ความรื่นรมย์ยินดีใน  รูป  รส   กลิ่น  
เสียง  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ์  อันเป็นที่พึงปรารถนาเมื่อความจริงของโลก    อีกด้านหนึ่งยังเป็น
เช่นนี้  พุทธปรัชญาก็มีหลักปฏิบัติที่ควร และเหมาะสมแก่ บุคคลประเภทนี้เพ่ือด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข เพราะว่าความจริงของโลกอีกมุมหนึ่งยังเป็น เช่นนั้นอยู่จริง การปรารถนาในสิ่งที่เรียกว่า  
ความสุขชาวโลก หรือผู้ที่ครองเรือนนั้น ไม่ได้ สมหวังแก่ทุกคนเพียงแค่นึกหรือปรารถนาเอา  แต่ต้อง
ดิ้นรนแสวงหา จึงจะสามารถมีตามที่ตนเอง ปรารถนาได้แม้ดิ้นแล้วก็ยังไม่อาจที่จะสมหวังดังใจได้ใน
ทุกรายไป   ดังนั้นมุมกลับของความจริง ที่กล่าวถึงนั้นก็คือความสมหวังกับความผิดหวัง  หรือ  
ความสุข  กับความทุกข์  นั่นเอง   ใน หนังสือธรรมและชีวิต ของ วศิน  อินทสระ ได้แบ่งหลักการ
ด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือนตามสภาพของสังคมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเช่นในปัจจุบัน ออกเป็น 2 
ประเภท คือ26  

 1.ในระดับครอบครัว ที่จะต้องด าเนินชีวิตโดยอาศัยหลักฆราวาสธรรม เป็นเครื่องมือ 
ด าเนินชีวิตเป็นพ้ืนฐานของผู้ครองเรือนที่ดี ที่จะเกื้อหนุนธรรมอ่ืนๆ  ให้เจริญงอกงามติดตามมาได้  
เช่น การเป็นบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  หรือเป็นบุตรเป็นธิดาที่ดี  ก็รู้จักบุญคุณบิดาและมารดา  
และตอบแทนท่าน  รู้จักเป็นคนขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์โดยซื่อสัตย์และสุจริต  และ สร้าง
ฐานะที่ดีเป็นปรึกแผ่นแก่วงศ์สกุล  มีศรัทธา  มีศีล  มีจาคะ  มีปัญญา ฯลฯ              
  2. ในระดับสังคม ที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ในฐานะต่างๆ  เช่นเป็นนักปกครอง
เป็นผู้บริหารงาน เป็นมิตรกันหรือเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือนในส่วนนี้จึง
ต้องเป็นผู้รู้จักประมาณตนเองในการแสดงออกประมาณในการใช้วาจา เพ่ือให้เหมาะสมแก่บุคคลใน
ฐานะต่างๆ  และรู้จักการเลือกคบมิตรที่ดี  รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุข  และหลีกเลี่ยงการคบ คนพาล  
คนชั่วทั้งหลาย  ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน หากเป็นผู้บริหาร
จะต้องท าตนให้เป็นคนเที่ยงตรงไม่มีอคติล าเอียง ไม่มัวเมาหมกมุ่นบริโภคโภคะไม่ติด อบายมุขเป็นคน
ที่น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจ เป็นต้น           

กล่าวโดยสรุป การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น ามาเป็นแนวทาง เป็นคุณธรรมในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในทางสังคม ซึ่งคน
หนึ่งคนในสังคมนั้นมีหลายหน้าที่จะต้องปฏิบัติแล้วแต่จะปฏิบัติต่อใครในสังคมนั้นๆ  

2) การด าเนินชีวิตของนักบวชในศาสนา  เป็นการด าเนินชีวิตอีกประเภทหนึ่งตามหลัก
พุทธศาสนา คือ นักบวชในพุทธศาสนา  ได้แก่  พระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้ที่มุ่งหวังความหลุดพ้นมี
วิธีการด าเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติติต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนี้     

การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์มีแบบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ  คือ การด าเนินชีวิตเพ่ือความดี
งามในฐานะที่เป็นภิกษุ  ในฐานะสมาชิกแห่งสงฆ์และในฐานะเป็นผู้สั่งสอน โดยต้องอาศัยหลักของ
ปริยัติ ปฎิบัติ ปฏิเวธ เป็นเครื่องด าเนินชีวิตตามธรรมนั้นๆ จึงจะอ านวยผลให้ได้จากค าที่กล่าวข้างต้น
นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า การด าเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ หรือชีวิตของ นักบวชที่อยู่ในศาสนานั้นมี

                                 
25 เฉลี่ยว  เอ่ียมตระกูล, ปรัชญาชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 33. 
26 วศิน  อินทสระ, ธรรมและชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า 1,42. 
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วิธีการที่เฉพาะที่ใช้ในการด าเนินชีวิตโดยจะต้องมีหลักการปฏิบัติเพ่ือการเข้าถึงธรรมตามอุดมคติทั้ง 3 
ข้อ คือหลักการปฏิบัติที่เรียกว่า  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ นั่นเอง ใน การด าเนินชีวิตเพ่ือความดีงามใน
ฐานะเป็นภิกษุมีจุดหมายชีวิตที่สูงกว่าการด าเนินชีวิตของผู้ครอง เรือนคือการประพฤติซึ่งพรหมจรรย์ 
หรือ การประพฤติสิ่งทีดีงามอันประเสริฐ โดยจุดมุ่งหมายอยู่นอกเหนือจากความสุขในโลก  หรือ
ความสุขในทางโลกียะ คือการหลุดพ้นจากทุกข์ การเวียนว่าย ตายเกิด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
“พระนิพพาน”  โดยมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงกระแสที่เรียกว่า ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
  2.2.3 ลักษณะการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา  

     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวไว้ในหนังสือ
ธรรมดุษฎี ถึงการด าเนินชีวิตตามพระพุทธศาสนาว่ามีเพียง 3 ขั้น 3 ระดับ คือ 27 

 1)ขั้น พ้ืนฐาน ที่อยู่ใน ระดับของศีล   
 2)ขั้นกลาง อยู่ในระดับของการฝึกสมาธิ  
 3)ขั้นสูงอยู่ในระดับของ การฝึกปัญญาให้แก่กล้า จนหลุดพ้นอวิชชา ตัณหาและ

อุปาทาน   ซึ่งใน 3 ระดับ มุ่งหวังเป้าหมายการบรรลุประโยชน์ของการด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ 3  
ลักษณะ ได้แก่(อัตถะ 3)                                                

  1) ทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ในปัจจุบันที่เป็นขั้น พ้ืนฐานของชีวิต อัน
ได้แก่ การมุ่งแสวงหาทรัพย์ภายนอก และทรัพย์ภายใน คือ ทรัพย์สินเงินทอง และทานบารมีธรรม
ต่าง ๆ     

                       
  2) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์ในภายหน้า หรือประโยชน์ขั้นสูงอย่างหนึ่ง

อันได้แก ่การแสวงหาความเจริญก้าวหน้าของจิตใจดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา เป็น
ต้น  

   3) ปรมัตถะ คือประโยชน์ อย่างยิ่งหรือประโยชน์ขั้นสูงสุดอันได้แก่
จุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึง คือรู้ว่าชาติ  ชรา พยาธิ  มรณะ เป็นทุกข์และทุกข์นี้เป็นสิ่ง
ที่เวียนว่ายไม่ รู้จักที่สิ้นสุด มีกฎของไตรลักษณ์ ขันธ์ 5  ปฏิจจ-สมุปบาท อริยสัจ 4     

จากเนื้อหากล่าวนี้ สามารถที่พิจารณาเห็นค าตอบของลักษณะของการด าเนินชีวิตตามหลัก
พุทธศาสนา  3  ลักษณะคือ         

1) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน(ทิฎฐิธัมมิกัตถะ)หมายถึง ประโยชน์ที่
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นขั้นต้น เป็นปกติของมนุษย์ ธรรมดาที่มุ่งหมายอยู่ในโลก นี้ด้วยการ
แสวงหาทรัพย์  เกียรติยศ คู่ครองที่ดี ด้วยอาศัยความเพียร สติปัญญาแสวงหาในทางที่ชอบธรรมรู้จัก
การปฎิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในทางที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนซึ่งเป็นลักษณะความสุข
ของคฤหัสถ์ เรียกว่า กามโภคีสุข หรือคิหิสุข  อันได้แก่   

                     1) การแสวงหาทรัพย์ภายนอก  โดยมีหลักการปฏิบัติตนดังนี้      
                     (1)  มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพท างาน    
                     (2)  รู้จักการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ให้ปลอดภัย     

                                 
27 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมดุษฎี, อ้างแล้ว, 

หน้า 61. 
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                     (3)  คบหาคนดีเป็นมิตร    
                     (4)  เลี้ยงชีวิตด้วยความพอดี  รู้จักการใช้จ่ายและประหยัดเก็บไว้ใช้ใน

คราวจ าเป็น   
ด าเนินชีวิตตามฐานะแห่งสภาพของความเป็นอยู่เหมาะสม  คือเลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้  

ฝืดเคือง  หรือฟุ่มเฟือยจนเกินก าลังความสามารถของตนเอง  ประหยัดและเก็บออมเป็นด้วยหลักการ
คือ ใช้ในการเลี้ยงชีพ 1  ส่วน ใช้ด าเนินในกิจการงาน 2 ส่วน และเหลือเก็บไว้  1  ส่วนนอกจากนั้น
ยังต้องรู้จักเลือกสิ่งที่ เกื้อกูลให้ทรัพย์ตั้งอยู่ ได้นาน  เช่น การรู้จักหาเพ่ิมเติม ไม่สร้างหนี้สิน 
ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ  และน าทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริต เหล่านั้นไปเลี้ยง บิดา มารดา ภรรยา 
บุตร และคนในปกครอง,มิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข รู้จักท าบุญอุทศิให้แก่บรรพบุรุษ  ผู้
ล่วงลับ เพ่ือบ ารุงพระสงฆ์อันเป็นการรักษาศาสนา  

2) การแสวงหาทรัพย์ภายใน  ได้แก่การรู้จักแสวงหาบุญกุศลต่างๆ  การรักษาศีล  
ประพฤติธรรมเพ่ือความก้าวหน้าในคุณค่าภายในที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น เช่น  

1)  มีฆราวาสธรรม  4  ได้แก่  สัจจะ ความจริงใจ ความซื่อสัตย์จริงใจ ต่อกัน , 
ทมะ  คือ การบังคับตน  ปรับปรุงตน  การข่มใจตน , ขันติ  ความอดทน  อดกลั้น,  จาคะ คือ การ
เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือกัน   

2)  มีศีล  5  คือ  เว้นจากฆ่าสัตว์, เว้นจากการลักทรัพย์,เว้นจากประพฤติผิดใน
กาม,  เว้นจากกล่าวค าเท็จ ค าหยาบ ค าส่อเสียด  ค าเพ้อเจ้ออ,เว้นจากดื่มสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษ      

3)  มีอิทธิบาท 4 ได้แก่  ฉันทะ  มีใจรัก  พอใจในสิ่งที่ท าด้วยความ      เข้มแข็ง
และ อดทน,วิริยะ  พากเพียร  ขยันมั่นประกอบ,  จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า,  วิมังสา  
การ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ      

4)  มีธรรมที่ควรงดเว้น คือ ความเป็นนักเลงผู้หญิง, ความเป็นนักเลงสุรา, ความ 
เป็นนักเลงการพนัน, การคบคนชั่วเป็นมิตร  เสพสุราของมึนเมา, เที่ยวกลางคืน,  เที่ยวดูการละเล่น,  
เล่นการพนัน, คบคนชั่วเป็นมิตร,เกียจคร้านไม่ท างาน   

เห็นได้ว่า กระบวนการด้านการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ในพุทธศาสนาได้วางหลักการปฏิบัติไว้
อย่างแยบยลทั้งในฐานะต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับหลักความ จริงที่มีตาม
ธรรมชาติเกื้อกูลทั้งสองฝ่ายระหว่างหลักการปฏิบัติกับผลที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่                          

3) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์เบื้องหน้า(สัมปรายิกัตถะ)  หมายถึงประโยชน์
ในภายหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงอย่างหนึ่งในด้านคุณค่าของชีวิตภายใน เพ่ือเป็นหลักประกันของชีวิต
ในอนาคตและภพหน้า  คือความเจริญก้าวหน้าของจิตใจด้วยคุณธรรม  มี ศรัทธา ศีล จาคะและ
ปัญญาเป็นผู้ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มุ่งแสวงหาอริยทรัพย์เพ่ือความก้าวหน้าและเรียนรู้ศึกษา
ในกฎของธรรมชาติที่เป็นจริง เช่น กฎของไตรลักษณ์  กฎของ กรรม  อริยสัจ 4 เพ่ือปลูกฝังให้จิตใจ        
เข้มแข็งมั่นคงในประโยชน์จากการที่ได้เรียนรู้ความจริงน าไปเสริมสร้างปัญญาให้แจ่มชัดในความจริง
ของชีวิตยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกฎของความเป็นจริงตาม 

ธรรมชาติ ในเรื่องกรรม ผลของกรรม และกฎของกรรม  ค าว่า  “กรรม”  นี้หมายถึง        
การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา หรือความตั้งใจ  กรรม  หรือการกระท านี้ มีความหมายเป็นกลางๆ   
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นดีหรือชั่วแต่อาศัยเอาเจตนาดังที่ กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเครื่องชี้ว่าเป็นกรรมที่ดีหรือเป็น
กรรมชั่ว เพราะฉะนั้นเจตนาจึงมีความส าคัญในการพิจารณาลักษณะของการกระท า โดยหากมีกุศล
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เจตนา การกระท าย่อมเป็นกุศลกรรม คือ กรรมดี หากมีอกุศลเจตนา การกระท าย่อมเป็นอกุศลกรรม
คือ กรรมชั่ว และหากเป็นอัพยากตา เจตนาการกระท าย่อมเป็นอัพยากตกรรมคือกรรมกลาง ๆ กรรม
เหล่านี้เป็นเครื่องบอกทิศทางใน ภายภาคหน้าว่าเมื่อหลังจากที่ตายแล้วจะมีทิศทางในเบื้องหน้า
เป็นไปอย่างไร หมายความว่า กรรม นั้นให้ผลในชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป ดังพุทธพจน์ในวัตถูปมสูตร
ว่า    

    “จิตฺเต  สงฺกิลิฎเฐ  ทุคฺคติ ปาฎิกงฺขา จิตฺเต  อสงฺกิลิฎเฐ  สุคติ  ปาฎิกงฺขา”  คือ เมื่อ  จิต
เศราหมองแลวทุคติเป็นอันตองหวัง เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเป็น อันหวังได  

  ...และจิตที่เศร้าหมองนั้น ได้แก่  จิตที่เกิดจากกรรม  2  อย่าง ตามที่มีกล่าวในทุกนิบาต  
อังคุตตรนิกาย  คือ  กุศลกรรม  และ  อกุศลกรรม...”   

 ในส่วนนี้สามารถที่จะอธิบายได้ว่า กรรมนั้นให้ผลตามชนิดของกรรม  คือ  ถ้าเป็นกุศลกรรม  
หรือกรรมฝ่ายที่ดี จะท าให้ไปเกิดในที่ดี คือ สุคติภพและถ้าเป็นอกุศลกรรม หรือกรรมฝ่ายที่ชั่ว จะท า
ให้ไปเกิดในที่ไม่ดีคือ  ทุคติภพ  การกระท ากรรมนั้นมาสามารถกระท าแทนกันได้เพราะกรรมนั้นเป็น
ของเฉพาะตัว บุคคลใดกระท ากรรมย่อมเป็นผู้รับผลของกรรม  ฉะนั้น  สัมปรายิกัตถะ หรือการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือมุ่งแสวงหาประโยชน์ในอนาคตตามหลักพุทธศาสนา  จึงเริ่มที่การปลูกฝังความเชื่อมั่น
ภายในอันเป็นนามธรรมเน้นในเรื่องเหตุและผลของความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  คือเหตุและผลของ
การกระท าที่จะเกิดขึ้นจากกาย  วาจา  และใจในอนาคตด้วยการยกคุณธรรมภายในให้สูงขึ้นมีศรัทธา  
ศีล  จาคะ และปัญญา  การรู้จักเสียละ เพ่ือให้มนุษย์รู้จักและยอมรับกฎกติกาของธรรมชาติที่มีอยู่    
ที่เราเรียกว่า  “ธรรมะ”  เสียก่อนจึงจะสามารถพัฒนา คุณธรรมอื่นๆ ให้งอกงามเจริญขึ้นมาได้   

4) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์สูงสุด(ปรมัตถะ) หมายถึง ประโยชน์สูงสุด หรือ
ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทรง   
ชี้ให้เห็นว่า  ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  เป็นทุกข์และทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เวียนว่ายไม่รู้จักที่สิ้นสุดท าให้เกิด
เบื่อหน่ายในทุกข์แล้วหาทางหนีจากทุกข์นั้น ระดับนี้   พระพุทธเจ้าทรงสอนปรมัตถธรรมอัน
ประกอบด้วยธรรมะต่าง ๆ  เช่นกฎของไตรลักษณ์  ขันธ์  5   

           ในการด าเนินชีวิตในขั้นสูงสุดนั้น  เป็นลักษณะการด าเนินชีวิตขั้นสุดท้าย คือการรู้
แจ้ง ในความจริงของธรรมชาติต่าง ๆ  เช่น  วงจรการเกิด  และการตายของชีวิต  ที่มีความสัมพันธ์
ตาม กฎของธรรมชาติ  ที่เรียกว่า  “สังสารวัฏ”  และสิ่งอ่ืน ๆ ที่อาศัยการเกิดของธรรมหรือกล่าวโดย 
สรุปได้ว่า  ในการด าเนินชีวิตขั้นปรมัตถะนั้น  คือการด าเนินชีวิตเพ่ือการเขาถึงธรรมชาติ  คือ  
นิพพาน  นั่นเอง                                                
  2.2.4 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา         

หลักการด าเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนา คือ  การประพฤติและการปฏิบัติ    
ต่อชีวิตของตนตามหลักค าสอนที่มีในพระพุทธศาสนา การด าเนินชีวิตจึงต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติด้วย  คือ กฎของความเป็นจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนถึงตายอยู่ 5 ประการ หรือที่เรียกว่ากฎ ธรรมนิยาม อันได้แก่                                                              

1) กรรมนิยาม คือกฎแห่งกรรม ได้แก่  กฎแห่งการกระท า  คือ “ท ากรรมอย่างไร
ก็ จะได้ผลแห่งกรรมนั้น”  เป็นกฎของเหตุผลที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  

2) อุตุนิยาม  คือ  กฎของธรรมชาติที่ เกี่ยวกับอุณหภูมิ   ดิน  ฟ้า  อากาศ  
ฤดูกาล  
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3) พีชนิยาม  คือ  กฎของธรรมชาติที่เก่ียวกับการสืบพันธุ์ ได้แก่  พันธุกรรม  
4) จิตนิยาม  คือ  กฎของธรรมชาติที่เก่ียวกับการท างานของจิต 
5) ธรรมนิยาม หรือกฎแห่งธรรมะ(ธรรมชาติ)คือกฎธรรมชาติที่ เกี่ยวกับก าหนด

ของ ธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กัน และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของสิ่งทั้งหลายและกฎของ 
ธรรมชาติทั้ง  4 ข้อแรก  คือ กรรมนิยาม  อุตุนิยาม  พีชนิยาม  และจิตนิยาม  เป็นกฎเฉพาะที่อยู่ 
ภายใต้กฎของ ธรรมนิยามทั้งสิ้น ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการด าเนินชีวิต  หรือ กฎแห่งกรรมนี้  
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง กันกับกฎของธรรมชาติอ่ืน ๆ เพราะมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติ  คือโลกและสังคมนี้
ด าเนินชีวิตอยู่ ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติทั้ง  5  ข้อนี้จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของ มนุษย์ด้วย  เมื่อมองในแง่ของกฎที่เป็นธรรมชาติโดยรวมแล้วจะพบว่าธรรมนิยามหรือกฎ
ของ ธรรมชาติเป็นกระบวนที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ต่างๆ ขึ้นได้นั้น เป็นเช่น โรงงานที่ผลิตสินค้า 
ขนาดใหญ่ทั้งระบบ ส่วนกฎธรรมชาติอ่ืนๆ เป็นเหมือนเครื่องจักรที่ท าหน้าที่เฉพาะของตนอยู่ใน 
โรงงานนั้น  

ดังนั้น กรรมหรือการด าเนินชีวิตจึงต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ที่ ด าเนินชีวิตอยู่  หรือเมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้ว ซึ่งนั้นหมายความว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กันทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต ตามกฎของธรรมนิยาม หรือตามกฎของธรรมชาติที่ 
ครอบคลุมทั่วทั้งสิ่งมีชีวิต  และสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ืนๆ โดยทั่วไป หลักการด าเนินชีวิตในสังคมตามหลัก
พุทธศาสนาจึงเป็นการควบคุมกายและจิตให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับสภาวะความจริงของ 
ธรรมชาติที่มีอยู่  เพราะเหตุว่าแต่ละส่วนของชีวิต หรือแต่ละส่วนในธรรมชาติทั้งหลายที่ปรากฏอยู่  
ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น  กฎความจริงทั้งหลายในธรรมชาตินี้  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันอยู่แล้วแต่มนุษย์เองต่างหากที่ไม่เข้าใจกฎของความจริงในข้อนี้ ฉะนั้นหลักในการด าเนินชีวิตใน
สังคมตามหลักพุทธศาสนาจะต้องน าหลักธรรมมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงที่มีอยู่ของธรรมชาติ และมีการด าเนินชีวิต ไปใน  2  ส่วน ด้วยพร้อมกันคือ กายกับจิตและสิ่งที่
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในชีวิตต่างๆ  เช่น   

สังคมในครอบครัว  คือ  บิดา  มารดาฯ  และสังคมในระดับชุมชน คือ  มิตร ครูอาจารย์ฯ  
ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับหลักหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วย  ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าการ
ด าเนินชีวิตของคนเรานั้นจะด าเนินไปในทิศทางใด คือ เป็นไปในทางดี หรือเป็นไปในทางเลวก็ต้อง
สัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยเพราะการด าเนินชีวิตนั้นได้กระท าต่อโลกกระท าต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโลกนี้ โลกจึงเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับสมาชิกที่อาศัยอยู่ หรือ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ผลกระทบก็ต้องเกิด ขึ้นกับทุก ๆ  คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นด้วย  และเมื่อ
กล่ าวโดยรวมถึ งหลักการด าเนิ นชี วิต ใน พุทธศาสนาแล้ ว   คื อกระบวนการพัฒ นาหรือ
กระบวนการพัฒนาชีวิตที่มีกล่าวไว้ครอบคลุมหลักค าสอนทั้งหมดในพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา  3  
อันได้แก ่

1. การด าเนินชีวิตด้านศีลสิกขา เป็นข้อประพฤติและข้อปฏิบัติที่ควรกระท าในการด าเนิน
ชีวิต ไม่ให้ล่วงละเมิดผิด ศีลธรรมในทางกายซึ่งรวมถึงวาจาที่ได้แสดงออกมาแล้วด้วยและยังเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนา มนุษย์ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
ทั้งนักบวชผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม  หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในหมู่มนุษย์ใน
สังคม คือ เรื่อง ศีลเป็นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่จุดหมายอันสูงสุด โดยเริ่มที่ศีล  ดังที่ว่า  ศีลเป็นที่ตั้งและ
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เป็นบ่อเกิด ของความดีทั้งหมด  เป็นประธานของหลักธรรมทั้งปวง  ดังนั้นในการด าเนินชีวิตในสังคม
จะให้เกิด มีความสุข จะต้องมี“ศีล” เป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้ง    

2. การด าเนินชีวิตด้านสมาธิสิกขา   สมาธิเป็นกระบวนการพัฒนาไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดของ
ชีวิตมนุษย์  นอกจากศีลแล้ว สังคมยังต้องการสมาธิมาเป็นองค์ประกอบในส่วนที่ต่อเนื่องให้เกิดการ
แก่ปัญหาต่างๆ  อย่างถูกต้องและเป็นระบบแบบแผนยิ่งขึ้น  คือ สัมมาวายามะ ได้แกเพียรพยายาม
ชอบ เพียรสร้าง ความดี,  สัมมาสติ  ได้แก่  มีสติชอบ, และสัมมาสมาธิ ได้แก่ มีสมาธิชอบเพราะ
มนุษย์มีกิเลส เป็นเครื่องหมักดองสันดานอยู่  และกิเลสต่าง ๆ  ที่มีอยู่นี้ หลักของพุทธศาสนาได้กล่าว
ไว้  คือ  อภิชฌาวิสมโลภะ  คือความละโมบ ไม่สม่ าสมอ,โทสะ  คือ ความมีความคิดอันจะประทุษ-  
ร้ายผู้อ่ืนอยู่เสมอ,  โกธะ  คือ  ความโกรธและ ความเกลียดชังกันและกัน, อุปนาหะ  คือ  การผูก
ความอาฆาตพยาบาทเอาไว้, มักขะ คือ  การลบหลู่บุญคุณท่านทั้งหลาย, ปลาสะ  คือการยกตนเทียม
ท่าน,  อิสสา  คือริษยามัจฉริยะ  ความตระหนี่, มายา มายา, สาเถยยะ ความโอ้  อวด, ถัมภะ  คือ 
หัวดื้อ, สารัมภะ คือ  การกล่าวแข่งดี, มานะ  คือ  ถือตัว, อติมานะ คือ การดูหมิ่น ท่าน, มทะ คือ 
ความมัวเมา, ปมาทะ  คือ  ความเลินเล้อ     

  กิเลสทั้งหลายที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์นี้  จะเป็นเครื่องกั้นคุณงามความดีอ่ืน ๆ  ของ
มนุษย์ ไว้มิให้ได้บรรลุถึงซึ่งความดี  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิต  

    อารมณ์ที่หน่วงไว้  สกัดกั้นไว้  ไม่ให้เกิดสมาธิรับรู้ความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้น ได้
ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า  นิวรณ์  อันได้แก่กามฉันทะ  คือ ความหลงใหลมัวเมาในกามอารมณ์  แก้
โดยใช้อสุภกัมมัฏฐาน  หรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยงาม มี ผม ขน เล็บ ฟัน  หนัง หรือ 
ความพยาบาทอาฆาต ใช้พรมวิหาร 4  เป็นเครื่องหักล้าง ความท้อแท้ใจหดหู่  และซึมเซา ใช้ กสิณ 
และอนุสติบ าบัด เมื่อมีใจฟุ้งซ่านและหงุดหงิด ใช้อานาปานสติบ าบัด  หรือเมื่อเกิดวิตก ลังเล ตกลงใจ
ไม่ได้ ใช้จตุธาตุวัฏฐานบ าบัด  เมื่อขจัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ท าให้เบาบางลงได้แล้วความสงบ เบากาย  
เบาใจ  และสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว       

 ในการพัฒนาทางจิตให้มีความเข็มแข็งได้นั้น ต้องรู้จักที่จะฝึกฝนตนเอง และรู้จัก ปรับปรุง
ตนเอง  เพราะผู้ที่มีสมาธิเข้มแข็งและอดทน  ย่อมท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ปราศจากความ
ขัดแย้งและสมาธิที่ดีที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ย่อมเป็นผลของการพัฒนาทาง กาย  วาจา  และ
ทางจิต และมีผลประโยชน์อย่างมากต่อผู้ด าเนินชีวิตในสังคม       

  3. การด าเนินชีวิตด้านปัญญาสิกขา  ปัญญาสิกขาถือเป็นส่วนส าคัญของชีวิตมนุษย์  เพราะ
มนุษย์ที่เกิดมาย่อมมีพัฒนาการ ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  มีความแตกต่างกันในทางกาย  ทางวาจา  
และทางจิตใจ  บุคคลที่ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมมาดีแล้วย่อมเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของ
มวลมนุษย์ชาติ  และเป็นผล ให้การอยู่ร่วมกันโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจให้สะอาดดี
งาม  ซึ่งความจริงแล้ว  ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น  มีเป้าหมายที่ต้องการจะให้คนทั้งหลาย     
พ้นทุกข์ได้ด้วยการที่มี ปัญญารู้เห็นความจริงจนสามารถเข้าถึงสภาวะของธรรมจริงโดยไม่มีสิ่งปิดบัง  
ซึ่งเรียกว่าพระ นิพพาน  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนา  แต่การที่จะเข้าถึงความจริงทั้งหลายได้
จนถึงขั้นหลุด พ้นได้นั้น  ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างหนึ่งจึงจะสามารถกระท าได้และเครื่องมือที่กล่าวถึง
นั้นก็คือ  “ปัญญา”  นั้นเอง  เพราะคนจะเข้าถึงนิพพานได้  ก็โดยอาศัยปัญญาแทงตลอด  ล่วงรู้ใน
ธรรม ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา  คือ  สัมมาทิฐิ  ได้แก่  มีความเห็นชอบ  
คือเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย  เช่น  การเห็นในความจริงของอริยสัจ  เห็นความจริงใน 
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เรื่องของกรรมว่า  ท าดีจะได้ดี  และท าชั่วจะได้ชั่ว,  และสัมมาสังกัปปะ  ได้แก่  ด าริชอบ     เช่น 
ด าริที่จะออกจากกาม  ดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้ในชฎาสูตรว่า   

“ภิกษุใดเป็นคนผู้มีปัญญา  ตั้งมั่นอยู่ในศีล  อบรมจิตและอบรมปัญญา  ให้เจริญมีความ 
เพียร  มีปัญญา รักษาตน  ภิกษุนั้นพึง สางตัณหาพายุ่งได้ ราคะ โทสะและอวิชชา  อันชนเหล่าใด 
ส ารอกแล้ว  ชนเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว  ตัณหาพายุ่ง  อันชนเหล่านั้นสางแล้ว และ
รูปย่อมดับไปไม่เหลือในที่ใด  นาม รูป  ย่อมปฏิกสัญญา  รูปสัญญา และตัณหาพายุ่งนั้น ย่อมขาดไป
ในที่สุด..”    

 เพราะฉะนั้ น  หลักการด าเนินชีวิตในสั งคมตามหลักพุทธศาสนา จะต้องมีความ                                                                                                                                            
สอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างกฎของธรรมชาติ  กับหลักการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตของ มนุษย์ 
กล่าวคือหลักของศีลสมาธิและปัญญา หรือไตรสิกขาอันเป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาความ มีอยู่จริง
ของธรรมชาติ  และศีลสมาธิปัญญานั้น พัฒนาเป็นหลักจริยธรรมในการด าเนินชีวิตของ มนุษย์ คือ
การปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้น เพ่ือให้สอดคล่องและเกิดความ สมดุลกัน  
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอ่ืน ๆ หรือหากสามารถท าให้แจ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ นั้นได้ตาม
ความเป็นจริง  ในฐานะที่ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นธรรมธาตุ  หรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แล้วก็สามารถที่
จะเข้าถึงความหลุดพ้น  คือเข้าถึงพระนิพพาน  ที่เป็นเป็นหมายสูงสุดของการด าเนินชีวิตได้  

        
2.3 หลักการครองชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

2.3.1 หลักธรรมการครองเรือนของครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคมมีบทบาทในการเลี้ยงดูสมาชิกที่เกิดมาให้มีชีวิตรอด 

ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคล กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยบิดามารดาและบุตร ซึ่งอาจจะสืบสายโลหิต 
หรือจากการรับเป็นบุตรบุญธรรมได้28  ตามหลักพระพุทธศาสนาสถาบันครอบครัวจะด ารงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งแห่งโครงสร้างสังคมอย่างมั่นคงได้ ก็โดยอาศัยสมาชิกอันเป็นส่วนประกอบของ
ครอบครัว แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมจุดเริ่มต้นของครอบครัว คือ การแต่งงานระหว่างชาย
และหญิง การที่ชายและหญิง แต่งงานกันเพราะเหตุปัจจัยหลายประการเช่น 

 1. เกิดจากความรัก และความปรารถนาจะเป็นคู่ครอง ซึ่งกันและกันตลอดชาติ 
 2. เกิดจากความเห็นอกเห็นใจในชาติปัจจุบัน ซึ่งข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการสงเคราะห์

ช่วยเหลือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งการท าความดีของฝ่ายหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นอกเห็นใจยอมรับ
เป็นคู่ครอง 

3. ผู้ใหญ่จัดให้แต่งงานกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชน 
4. การแต่งงานโดยการซื้อหรือจ่ายเงินค่าตัวเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของฝ่ายหญิง
หรือฝ่ายชาย29  

                                 
28 จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540) ,หน้า 79 
29 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ , สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่  2, (กรุงเทพ               

มหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548), หน้า 63. 
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อย่างไรก็ตาม การแต่งงานแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมก็ตามซึ่งก็เกิดจากเหตุ
ปัจจัยเบื้องต้นดังกล่าวแต่หลักธรรมการด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในทุกยุคทุกสมัยได้เป็นอย่างดี คือ หลักสมชีวธรรม 430 ประการดังนี้  

1. สมสัทธา การมีศรัทธาเสมอกัน กล่าวคือมีความเคารพนับถือในศาสนาเดียวกัน หรือมีหลัก
ปฎิบัติในแนวเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็สามารถปรับเข้าหากันได้ 

2. สมสีลา การมีศีลเสมอกัน  กล่าวคือ มีความประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรม 
กิริยามารยาท สอดคล้องไปกันได้ไม่ขัดแย้งกัน 

3. สมจาคา การมีจาคะเสมอกัน กล่าวคือ การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีใจกว้าง 
มีความเสียสละ มีเหตุมีผล พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกัน 

4. สมปัญญา การมีสติปัญญาเหมาะสมเสมอกัน มีหลักการเหตุผลพอๆกันเข้าใจกันพูดจากัน
รู้เรื่อง และยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน 

นอกจากหลักสมชีวธรรม 4 แล้ว ในการครองเรือนยังสามารถน าฆราวาสธรรม4 ประการมา
ใช้ต่อกันในบ้านด้วย ดังนี้ 

1. สัจจะ ความจริง คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระท า 
2. ทมะ ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้งปรับตัวปรับ

ใจเข้าหากันและปรับปรุงตนให้ดีงามยิ่งข้ึนไป 
3. ขันติ ความอดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วาม ทนต่อความล่วงล้ าก้ าเกิน และ

ร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยากล าบากตรากตร าฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 
4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ความพอใจส่วนตนเพ่ือ

คู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามป่วยไข้ ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อญาติมิตร
สหายของคู่ครองไม่ใจแคบเมื่อมีคู่ครองและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นยั่งยืนจะมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกันในเรื่องที่ส าคัญทั้งสี่เรื่องนี้ นอกจากชี้แนะหลักการด าเนินชีวิตคู่ครองแล้ว
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ยังได้เสนอหลักการหลังจากใช้ชีวิตคู่ครองโดยสมบูรณ์มีสิทธิต่อ
กันในฐานะเป็นสามีภรรยากันแล้วชีวิตคู่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสมและได้จ าแนก
หน้าที่หลักของสามีจะพึงปฏิบัติต่อภรรยา  ดังต่อไปนี้31  

 4.1 ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา 
 4.2 ไม่ดูหมิ่นภรรยาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม 
 4.3 ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน 
 4.4 มอบความเป็นใหญ่ในฐานะของแม่เรือนให้แก่ภรรยา 
 4.5 ให้ของขวัญและเครื่องประดับ สมควรตามโอกาสแก่ภรรยา 

 2.3.2 หน้าที่ของภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี 
หน้าที่ของภรรยาและหน้าที่ของสามีดังที่ได้กล่าวแล้วนี้ปรากฏอยู่ ในปัจฉิมทิศ (ทิศ

เบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตกได้แก่ บุตรภรรยา) ซึ่งเป็นทิศที่ 3 ของทิศ 6 นั่นเองกล่าวได้ว่าถ้าหากสามี

                                 
30 องฺ.จตุกฺก. 21/55/93-94 
31 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน), (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2548), หน้า 7-8. 
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ภรรยาได้สมรสหรือมีคู่ครองต่างชาติต่างวัฒนธรรมก็ตามถ้าหากบุคคลสามารถ  ปฏิบัติหลักพุทธรรม
แล้ว ย่อมเป็นสามีภรรยาพึงปรารถนาได้ เมื่อแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน เมื่อมีบุตรไม่ว่าจะเป็นบุตร
โดยสายโลหิต หรือบุตรธรรม ย่อมเปลี่ยนสถานภาพเป็นบิดามารดา แลต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อบุตร 
ประกอบไปด้วย หน้าที่เอาใจใส่บุตรและเข้าใจบุตรหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร และหน้าที่ในการักษา
ครอบครัวให้มั่นคง และเป็นสุข ครอบครัวเป็น สถาบันหลักของสังคม ความเป็นสังคม คือ การ
แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความเข้าใจ มีกิริยาที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ช่วยให้ความรัก ความ
ผูกมิตรผูกพันมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาได้เสนอหลักการไว้เป็นระบบ
กล่าวคือ 

1.1 จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย 
1.2 สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
1.3 มีความสุจริตใจต่อสามีโดยไม่นอกใจ 
1.4 มีความฉลาดในการบริหารจัดการกับทรัพย์สินครอบครัวที่หามาได้ 
1.5 มีความขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง 

ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา หน้าที่
ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรมีดังนี้ 

 1. หน้าที่เอาใจใส่และเข้าใจบุตร 
บิดามารดาจะต้องรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของบุตร ตามหลักพระพุทธศาสนา บุตรมี 3 

ประเภท คือ32  
 1.1 อภิชาตบุตร คือ บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา เป็นบุตรที่สูงส่งกว่าบิดา

มารดา ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าบิดามารดาใน
สังคม อาจจะรวมถึงบุตรที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าบิดามารดา     

 1.2 อนุชาตบุตร คือ บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดา ทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ในระดับสังคมเป็นบุตรที่มีสถานภาพทางสังคม เท่าเทียมหรือเสมอกันกับบิดามารดา ระดับ
สติปัญญาและความรู้ ความสามารถก็ไม่เกินไปกว่าบิดามารดา 

 1.3 อวชาตบุตร คือ บุตรที่ต่ าต้อยกว่าบิดามารดาในทุกด้าน แม้จะได้รับ
การฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันบิดามารดาได้ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสติปัญญา ทางคุณธรรม หรือทางสถานภาพทางสังคมอย่างไรก็ตามบิดามารดา  โดยทั่วไป
ปรารถนาจะมีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรหรืออย่างน้อยก็อนุชาตบุตร  แต่ไม่ปรารถนาที่เป็นอวชาตบุตร 
เพราะอวชาตบุตรไม่น าความยินดีความภาคภูมิใจและความสุขมาสู่บิดามารดามีแต่จะน าความทุกข์  
ความเดือดร้อนมาสู่บิดามารดา และวงศ์ตระกูล เพราะฉะนั้น บิดามารดาจึงให้การศึกษาและฝึกอบรม
ให้บุตรเป็นบุตรที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 2. หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร 
บิดามารดาจะได้ชื่อว่า เป็นบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้อบรมเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 33 

                                 
32 ขุ.อิติ. 25/74/431 
33 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 65. 
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2.1 ห้ามปรามและป้องกันจากความชั่ว รวมทั้งห้ามปรามและป้องกันมิให้
บุตรข้องเก่ียวกับอบายมุข แหล่งความชั่วทุกประเภท 

2.2 ดูแลฝึกอบรมให้บุตรตั้งอยู่ในความดี กล่าวคือ ให้บุตรท าแต่ความดีและ
เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของวิญญูชนและกัลยาณชนทั้งหลาย 

2.3 ให้บุตรได้มีการศึกษาวิทยา เพ่ือให้มีความรู้และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพการงานที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวของตนเองได้ เมื่อมีคู่ครองและมีบุตรของ
ตนเองในอนาคต 

2.4 เป็นธุระจัดการในเรื่องคู่ครอง ที่เหมาะสมแก่บุตรในเวลาอันสมควรที่บุตร
จะมีคู่ครอง รวมทั้งแนะน าแก่บุตรในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม 

2.5 มอบทรัพย์สมบัติ (ที่ม)ี ให้แก่บุตรเมื่อถึงโอกาสอันควรหรือตามสมควรจะ
มอบให้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

สถาบันครอบครัวมีบิดามารดา ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของครอบครัวจึงมีหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งใน
การรักษาความมั่นคงของครอบครัว และสร้างครอบครัวให้เป็นสุข ความมั่นคงของครอบครัว จะ
เป็นไปได้โดยอาศัยหลักธรรมกุลจิรัฎฐิติธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นธรรมส าหรับด ารงความมั่งคั่งของ
ตระกูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้34  

1. นัฏฐคเวสนา สิ่งจ าเป็นต้องใช้บริโภคและอุปโภคเมื่อหมดไปต้องพยายามหามาไว้
ใช้ให้เพียงพอ ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

2. ชิณณปฏิสังขรณา สิ่งของเครื่องใช้ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากทรุดโทรมจะต้อง
รู้จัก บูรณปฏิสังขรณ์ ให้อยู่ในสภาพคงทนดีงามเหมือนเดิม เพ่ือให้สามารถใช้ได้ดีเป็นปกติ ไม่ควร
ปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรม และเสียหายโดยไม่ท าการซ่อมแซมมิฉะนั้นบ้านเรือนจะตั้งอยู่ไม่ได้นาน 
ครอบครัวจะประสบความล าบาก 

3. ปริมิตปานโภชนา ต้องรู้จักประมาณในการใช้สิ่งของต่าง ๆ ทั้งใช้กินและใช้
อุปโภคไม่ใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ฟุ่มเฟือย จนไม่มีเก็บออมเอาไว้ใช้เมื่อคราวจ าเป็น 

4. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา ตั้งผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความ
รัก ความเมตตาต่อกันและกัน และมีจิตใจตั้งมั่นในคุณความดี พร้อมจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและ
สร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง และเป็นสุขอย่างถาวรสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เป็นบ่อเกิด
ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมโดยรวมเพราะถ้าหากสถาบันครอบครัวล้มเหลวหรือเป็นครอบครัวอัน
ไม่พึงปรารถนาแล้วปัญหาสังคมโดยรวมก็จะตามมา ดังนั้น ครอบครัวจะมั่นคง อบอุ่น มีความสุขได้
และเป็นเป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย การจะมีความสุขในครอบครัวได้นั่น ผู้ที่
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือครัวเรือนต้องปฏิบัติตนดังนี้ 

1. พยายามขยันหาทรัพย์ด้วยความสุจริต เพ่ือมีความมั่นใจว่าครอบครัวจะไม่ยากแค้นเพราะ
ความยากไร้ทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจะท าให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์และความยากล าบาก  การ
มีทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตท าให้ชีวิตไม่บกพร่องสิ่งจ าเป็นนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
ครอบครัว 

                                 
34 องฺ.ฉกฺก. 22/42/66 
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2. รู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เลี้ยงดูตนเองและสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวให้มีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพ การมีทรัพย์แต่ไม่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่ท าให้
ชีวิตมีความสุข อาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น ดังนั้นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตในครอบครัวก็คือ 
ความสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อย่างมีประโยชน์ 

3. อย่าพยายามสร้างหนี้สินใดๆ อย่างไม่จ าเป็น การเป็นหนี้สินนั้นเป็นทุกข์จิตใจของผู้เป็น
หนี้จะมีความกังวลและระแวงตลอดเวลาโดยเฉพาะต่อเจ้าหนี้  บางครั้งเมื่อไม่มีทางใช้หนี้คนอ่ืนได้ ก็
อาจจะหลบหนีเจ้าหนี้ ด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ครอบครัวที่อยู่เป็นสุขนั้นจะต้องปลอดจากหนี้ 
การไม่เป็นหนี้ท าให้บุคคลมีความภูมิใจและเอิบอ่ิมใจเป็นอิสระไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 

4. ความสุขประการสุดท้ายก็คือ การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักศีลธรรมและถูกต้อง
ตามระเบียบประเพณีกฎเกณฑ์ของสังคมด ารงชีวิตเป็นพลเมืองดีต่อประเทศชาติศาสนา ซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่การงานและครอบครัวภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ท าให้เกิดความสุขได้ 35 
 2.3.3 หน้าที่ของบุตรที่มีต่อ บิดามารดา 

ความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกับบิดามารดาเมื่อบิดามารดาให้ชีวิตที่เป็น
คนแก่เขาแล้ว ท่านทั้งสองคือ ผู้บังเกิดเกล้า เราเป็นผู้อาศัยท่านเกิด อาศัยท่านอยู่อาศัยท่านเรียน 
อาศัยท่านสารพัด ประเด็นส าคัญว่าในฐานะของความเป็นลูก ท าตนอย่างไรจึงจะได้ให้บิดามารดาได้
อาศัยด้วยตระหนักในภาระหน้าที่ของตนต่อท่านด้วยความเคารพบูชา ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ 
คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบแทน ช่วยท างาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ จนถึงท างานให้ท่าน
ด ารงวงศ์ตระกูลไม่ให้ตกต่ าเพราะตน ท าตนให้บิดามารดาวางใจในการที่จะมอบทรัพย์สมบัติให้ และ
เมื่อท่านตายไปแล้วก็ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านคุณธรรมหลักชุดหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ในนามว่า วัตรบท 
7 ประการที่ช่วยให้คนซึ่งมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักใจ เป็นเรือนใจ เป็นคนดีตามสมควรแก่ฐานะ 
อ านวยผลให้บังเกิดในสุคติ หลังจากตายไปแล้วนั้นคือ36   

1. มาตาเปติภโร อุปัฏฐากบ ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนด้วยส านึกกตัญญูกตเวที 
2. กุเลเชฏฺฐาปจายี มีความเคารพนับถือประพฤติตนอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อญาติผู้ใหญ่

ในตระกูล 
3. สณฺหวาโจ เจรจาถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน สบายหู สบายใจ ด้วยความรู้สึกเป็น

มิตรต่อท่านที่ตนพูดด้วยหรือพูดถึงท่าน 
4. อปิสุณวาโจ งดเว้นการพูดในลักษณะส่อเสียดคือ ยุยงให้คนสองคนเป็นต้นไป

ทะเลาะขัดแย้งกัน แต่พูดในทางสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความรักสามัคคี 
5. ทานส วิภาครโต ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจนกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว แต่พยายาม

ขจัดความตระหนี่ออกไป จนเป็นคนมีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อวงศาคณาญาติและคน
เหล่าอ่ืนตามแต่ก าลังความสามารถ 

                                 
35 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 66. 
36 พ ระ เท พ ดิ ล ก  (ระแ บ บ  ฐิ ตญ าโณ ), เร า เป็ น ใค ร เป็ น อ ะไร ? ,พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 3 , 

(กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์, 2543), หน้า 14-15. 
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6. สจฺจวาโจ มีความซื่อสัตย์สุจริตแสดงความจริงใจออกมาทางการกระท าค าพูด มี
ความจริงใจ จริงจังตามค าพูด ตกลงรับค า การปฏิญาณ ปฏิญญาจนถึงการตั้งสัตยาธิษฐาน ไม่ยอม
เสียสัจจะ จนเข้าถึงอุดมการณ์ อุดมคติ 

7. อโกธโน ยามใดที่มีความรู้สึก โกรธ ไม่พอใจ พยายามเอาชนะความโกรธรู้จักห้าม
ใจ ข่มใจตน พัฒนาขึ้นเป็นเมตตาต่อคนใกล้เคียงเป็นต้นนอกจากคุณธรรม 7 ประการนี้แล้ว ยังมีหลัก
ค าสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นสากลสามารถน าไปใช้ได้ทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกๆ วัฒนธรรมใน
โลกซึ่งเหมาะสมกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทย หรือต่างวัฒนธรรม การดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูบิดา
มารดาแล้วบุตรควรปฎิบัติต่อบิดามารดา ดังต่อไปนี้ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรมีคุณภาพและเป็นที่พ่ึง
ปรารถนาของบิดามารดา37  

1. มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเมื่อบิดามารดาแก่ชรา เลี้ยงตนเองไม่ได้ต้องเลี้ยง
บิดามารดาเป็นการตอบแทน รวมทั้งเอาใจใส่ปรนนิบัติเมื่อบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วย 

2. รู้จักช่วยท าธุระกิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา เช่น ช่วยท าการงานในบ้านช่วย
แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของบิดามารดา  ซึ่งประกอบอาชีพการงานนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรืออาชีพส่วนตัวใดๆ ก็ตาม บุตรต้องไม่นั่งดูดาย อย่างน้อย
ก็ช่วยท างานบ้านให้เรียบร้อย 

3. ช่วยด ารงวงศ์สกุลให้ยั่งยืน  โดยประพฤติตนเป็นคนดี เพ่ือน าชื่อเสียงมาสู่วงศ์
ตระกูลและไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท กล่าวคือ ประพฤติตนเป็นบุตรที่ดีเชื่อ
ฟังโอวาท ค าสอนของบิดามารดา ไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่บิดา
มารดา บุตรที่เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของบิดามารดา ท าให้บิดามารดามีความสุขและมีความ
ภาคภูมิใจในตัวบุตร 

5. บุตรที่ดีจะต้องรู้จักเสียสละทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยมอบทรัพย์สิน
เหล่านั้นในนามของบิดามารดา และเมื่อบิดามารดาสูญเสียชีวิตไปแล้ว ควรท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
บิดามารดา ซึ่งจะเป็นการท าให้ตนไม่ลืมบิดามารดาผู้มีอุปการคุณ และด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี
งามของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว 

กล่าวโดยสรุปบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการคุณมาก เป็นบุคคลที่หาได้ยากมากอย่างหนึ่งในโลกนี้ 
ดังนั้นบุตรที่ดีจะต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างถูกต้องเหมาะสม พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า การบ ารุงเลี้ยง
ดูบิดามารดาเป็น อุดมมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ คนที่เลี้ยงดูมารดาบิดาย่อมมีคนยกย่องสรร   
เสริญ ชื่นชมอนุโมทนา แม้เทวดาทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญและชื่นชมอนุโมทนาเช่นกัน 
 2.3.4 การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ 

สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมมีธรรมเป็นหลักความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี คือ มีพรหมวิหาร ซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นหลักใจเรือนใจของคนที่เป็นผู้ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ทุกคนต้องมีคุณธรรมเหล่านี้
ภายในใจด้วยกันคือ38  

                                 
37 องฺ.ปญจก. 22/39/60–61 
38 ที.ม. 10/188/225 
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1. เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เป็นสุข เป็นความรู้สึกที่มีก าลังมากพอต่อ
การลดความอยาก ความโกรธ กามราคะ ความรักฉันครอบครัวมีใจเมตตาต่อคนอ่ืนหวังเห็นคน สัตว์
สามารถด ารงชีวิตโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตสามารถครองตน
ให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะ 

2. กรุณา ความสงสารต้องการช่วยให้คน สัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นความรู้สึก
ต่อ เนื่องมาจากเมตตา ที่มองคนสัตว์อ่ืนด้วยความเป็นมิตร ยามที่มิตรของตนประสบปัญหา ท่าทีที่
ถูกต้องคือ กรุณา อันแสดงให้เห็นอานุภาพของธรรมชัดเจน 

3. มุทิตา ความพลอยชื่นชมยินดีในการที่คนสัตว์ ที่ตนมีเมตตาจิตเป็นฐานอยู่นั่นเอง
หรือในขณะที่เราก าลังช่วยเหลือเขาจากความทุกข์ หรือเขาหลุดพ้น จากปัญหา ความทุกข์ จิตที่มี
เมตตาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา จึงเกิดความชื่นชมยินดีกับเขา 

4. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง วางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุลตาชั่งไม่
เอนเอียง ไม่เป็นฝักฝ่าย โดยมองตามความจริงว่าบุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่ว39 ตามสมควรแก่เหตุที่ตน
ประกอบและพร้อมจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการเหตุผลและความเท่ียงธรรม 

นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าเป็นหลักธรรมที่จะน าไปสู่การ
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ต่อกันมีลักษณะของหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ในรูปของการหนุนน าด้วยใจ
รัก เมตตา ปรารถนา ดีกันอย่างต่อเนื่องสามารถประสานคนจากจุดย่อยจนถึงโลกโดยรวมนั่นคือ 
สังคหวัตถุ 4 และข้อที่น่าคิด คือ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าแม้คนที่เป็นมารดาบิดา หากขาดคุณธรรม 
4 ประการนี้เป็นจุดเชื่อมโยงใจ อาจจะไม่ได้รับความเคารพ นับถือศรัทธาจากบุตรธิดาของตน 

สังคหวัตถุ 4 คือ  

1. ทาน การให้ การสงเคราะห์ การอนุเคราะห์ การเสียสละ การแจกแบ่งเป็นต้น ทาน
เป็นกุศลเจตนาที่อาศัยปัญญามองเห็นคุณค่าของการให้ มีความรัก ความเมตตาต่อคนที่ตนจะให้ ใจไม่
มีความตระหนี่ ความเสียดายในสิ่งที่ตนจะให้ เป็นกระบวนการทางจิต ที่อาศัยเจตนาก่อนให้ ขณะให้
หลังจากให้ไปแล้ว แสดงออกมารูปของการสงเคราะห์ยามที่คนอ่ืนประสบปัญหา อนุเคราะห์เป็นการ
แสดงไมตรีจิตมิตรภาพตามปกติของคนที่อยู่ร่วมกัน และส านึกเห็นคุณค่าของคน สถาบันเกิดความ
ศรัทธา ความเคารพ ความภักดีจนถึงมองไปที่ผลที่ตนจะได้รับ จากการให้ทานแล้ว บริจาคบูชา คน 
สถาบัน ความดี หรือที่มีปัญญามากกว่านั่นอาจมองเห็นว่าทานเป็นคุณธรรมประดับจิตให้สงบเย็น 
หรือคิดว่าการให้ทานนี้ดีแล้วให้ เป็นต้น ชาวโลกเชื่อมต่อตนเองกับคนอ่ืนด้วยการให้การรับที่หนุน
เนื่องกันมาตลอดกาลยาวนาน พระพุทธองค์จึงทรงเน้นหลักส าคัญที่พึงประสงค์มาก  คือการให้
สามารถผูกความเป็นไมตรีไว้ได้ 

2. ปิยวาจา หรือ เปยวัชชะ เจรจาถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานแสดงออกซึ่งความรัก 
เมตตาหวังดีเป็นมิตรต่อคนที่ตนพูดด้วยประการส าคัญ  คือ จะต้องเป็นค าพูดที่ไม่เป็นโทษ ซึ่งเมื่อ
กล่าวโดยเนื้อหาสาระพ้ืนฐานในการพูดท่านใช้ค าว่า เมตตาวาจา คือวาจาที่ประกอบด้วยเมตาต่อคนที่
ตนพูดด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้น วาจาก็จะออกมาในรูปของวจีสุจริต 4ประการเป็นฐานเบื้องต้น คือ งดเว้น
การพูดเท็จ ค าส่อเสียด ค าหยาบ ค าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ เนื้อหาของค าพูดจึงเป็นค าสัตย์ค าจริง 
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ค าส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคี กระชับความสามัคคีตามสมควรแก่กรณีของบุคคล ค าพูดไพเราะ
อ่อนหวานและค าพูดที่กอปรด้วยสารประโยชน์ 

3. อัตถจริยา ประพฤติกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พยายามช่วยเหลือขวนขวายใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอ่ืน สรุปแล้วจะเป็นการสงเคราะห์สังคมทั้งด้วยวัตถุและธรรม 
ประการที่ส าคัญคือ การประพฤติอย่างนี้ต้องเป็นคนมีความฉลาด ในกระบวนการของเหตุผล เช่น จะ
ช่วยคนสักคนก็ต้องมีค าถามที่ต้องหาค าตอบว่าใครช่วยท าไมจึงต้องช่วย  ช่วยอย่างไร ช่วยมากน้อย
เพียงไร ช่วยไปแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเป็นต้น 

4. สมานัตตตา การวางตนเสมอไม่ถือตัว วางตนเสมอในคนทั้งปวงเคยเป็นอย่างไรก็คง
เป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันการท าตนให้เข้ากันคนอ่ืนได้ตามปกติ มีผลในทางสร้างสรรค์ พัฒนา 
จ าต้องอาศัยหลักของ สัปปุริสธรรมในตอนต้น คือต้องมีความชัดเจนในสถานะของตนในขณะนั้นๆ 
ตระหนักถึงเหตุผล ความเหมาะควรกาล สถานที่ตัวคนสภาพแวดล้อมต่างๆ ในขณะนั้นๆ อันแสดงให้
เห็นปัญญาของตน ในการปรับความสัมพันธ์มีนักบริหารท่านหนึ่งสรุปองค์ธรรม 4 ข้อนี้ว่า โอบอ้อม
อารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนได้เหมาะสมหลักธรรมอีกชุดหนึ่งในการอนุเคราะห์ 
สงเคราะห์ของครอบครัวสังคม เพ่ือนมนุษย์ คือ สารณียธรรม ซึ่งแปลว่า ธรรมที่จะน าไปสู่ ความรัก
ใคร่ผูกพันกันโดยอาศัยฐานใจส าคัญคือ เมตตาปัญญาภาคใช้งานประสานใจคนและตระหนักแน่ถึง
กฎเกณฑ์ของสังคมท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน40 

สาราณียธรรม 6 ประการได้แก่  
1. เมตตากายกรรม จะท าอะไรกับใคร อย่างไรก็ตามจะต้องท าด้วยเมตตาต่อเขาทั้งต่อ

หน้าและลับหลัง ไม่มีอาการของหน้าไหว้หลังหลอก พร้อมที่จะประพฤติกระท าที่อ านวยประโยชน์ต่อ
ตนเอง ด้วยการปฎิบัติธรรมและคนอื่นที่จะได้ประโยชน์จากการกระท าของตน 

2. เมตตาวจีกรรม จะพูดกับใคร ถึงใคร ให้พูดด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาหวังดีต่อผู้ฟัง
และผู้ที่ตนพูดถึง กรอบของค าพูดอาจจะมองจากเนื้อหาสารของวาจาว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหม 
เป็นธรรมหรือไม่ คนฟังมีความรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ เรื่องนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้ฟัง
อย่างไร 

3. เมตตามโนกรรม คิดอะไรถึงใครให้คิดด้วยเมตตาหวังดีที่ในแง่ของภาคปฏิบัติ คนมี
เมตตาจิตนั้นเองได้รับประโยชน์จากคุณภาพจิตโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมจิตให้
พร้อมที่จะท าจะพูดกับคนอ่ืนด้วยเมตตา 

4. สาธารณโภคี พร้อมที่จะเฉลี่ยแบ่งปัน ลาภ ผลประโยชน์ แก่คนที่ใกล้ชิดกับตนไม่ว่าจะ
มากหรือน้อยก็ตามในรูปของการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ แบ่งกันอยู่ อันเป็นอาการของเมตตาต่อคน มี
ปัญญาในการครองชีวิตเยี่ยงบัณฑิตในโลกนี้ 

5. สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศิลเคารพกฎเกณฑ์ กติกาของการอยู่ร่วมกันปฏิบัติตน
ผสมผสานกลมกลืนกับคนอื่น ตามหลักของศีล มรรยาท กฎ กติกาที่ถือปฏิบัติกันในหน่วยงานนั้นๆ มี
ความประพฤติถูกต้องดีงามตามสมควรแก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั้นๆ อันเป็นการช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ขององค์กร สถาบันของตนอย่างมีความรับผิดชอบ 
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6. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือเคารพรับฟัง ความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดมุ่งหมาย 
สูงสุดอันเดียวกัน41 

สรุปได้ว่าหลักของสารณียธรรม เป็นการอุดช่องว่างทางอารมณ์ของคนภายในสังคม โดย
อาศัยการประสานใจของกันและกันจนมีความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ มีความจริงใจต่อกัน ตาม
หลักที่พระพุทธองค์ทรงใช้ค าว่า พึงประพฤติธรรมให้เป็น สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตจาก
การเริ่มต้นด้วยเมตตา ไมตรี มีปัญญาจนอกอกมาเป็นรูปธรรม สัมผัส ได้ เช่นนั้น ทรงสรุปรวมให้
ทราบว่า การกระท าเช่นนี้จะน าไปสู่การสร้างความรัก ความเคารพ เพ่ิมพูนการสงเคราะห์กันให้มาก
ยิ่งขึ้น คนจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตร สนิทสนมกัน สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความสามัคคี และมี
เอกภาพท่ีพึงประสงค์ร่วมกันภายในสังคม 
 
2.4 หลักธรรมในการครองเรือนให้มั่งคง 

หลักธรรมผู้เป็นทายาทนอกจากจะรับทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูลมารักษาสืบต่อแล้ว จะต้อง
รับเอาหน้าที่และคุณธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาวงศ์ตระกูลมาปฏิบัติสืบต่อไปด้วยเบื้องต้นใน
ฐานะทายาทท่ีดี พึงปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้ 

วัฒนมุข 6. เป็นหลักธรรมเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้า หลักนี้เป็นหลักการประพฤติ
ตามและน้อมน าหลักธรรมที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต หลักธรรมนี้
คือ ประการซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือ ความไร้โรคทั้งจิตและกาย 
2. ศีล มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 
3. พุทธานุมัต ได้คนดีเป็นแบบอย่าง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน 
4. สุตะ ตั้งใจเรียนให้รู้จริง เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญ ใฝ่สดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน 
5. ธรรมานุวัติ ด าเนินชีวิตและกิจการงานโดยชอบธรรม 
6. อลีนตา มีความขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อถอยเฉื่อยชาเพียรก้าวหน้า

เรื่อยไป 
ธรรม 6 ประการนี้ ในบาลีเดิมเรียกว่า อัตถทวาร คือ ประตูแห่งประโยชน์ประตูสู่จุดหมาย

นั่นเอง42 
อบายมุข6 เป็นหลักธรรมปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อม หลีกเว้นความประพฤติที่

เป็นช่องทางของความเสื่อมความพินาศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เงินทองย่อยยับ ชีวิตอับเฉา เรียกว่า คือ 43 
1. ติดสุรายาเสพติดของเมา ซึ่งมีโทษ 6 

1) หมดทรัพย์ 
2) ก่อการทะเลาะวิวาท 
3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
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4) เสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียง 
5) ไม่รู้จักละอาย 
6) ทอนก าลังปัญญา 

2. ชอบเที่ยวกลางคืน ซึ่งมีโทษ 6 
1) เป็นการไม่รักตัว 
2) เป็นการไม่รักครอบครัว 
3) เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
4) เป็นที่ระแวงสงสัย 
5) เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ 
6) เป็นทางมาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก 

3. ชอบเที่ยวดูการเล่น ซึ่งมีโทษ ท าให้การงานเสื่อมเสีย เพราะใจกังวลคอยคิดแต่จะ
เที่ยวและเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ เช่น เต้นร าที่ไหน ขับร้อง ดนตรี ที่ไหนไปที่นั่น 

4. ติดการพนัน ซึ่งมีโทษ 6 
1) เมื่อชนะ ย่อมก่อเวร 
2) เมื่อแพ้ ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
3) ทรัพย์หมดไป 
4) ไม่เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอ่ืน 
5) เป็นที่ดูหมิ่นของเพ่ือนฝูง 
6) ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยง

ครอบครัวไม่ได้ 
5. คบคนชั่วเป็นมิตร ซึ่งมีโทษท าให้กลายไปเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตนคบทั้ง6 ประเภท 

คือ ได้เพ่ือนที่ชักน าให้กลายเป็นนัก 
6. เกียจคร้านการงาน ซึ่งมีโทษ ท าให้ยกเหตุต่างๆ เป็นข้ออ้าง ผัดเพ้ียนไม่ท าการงาน 

โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือ ให้อ้างไปทั้ง 6 กรณี ว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว 
ยังเช้านัก หิวนัก อ่ิมนัก แล้วไม่ท าการงาน 

ทิศเบื้องหน้า เชื่อมสายสัมพันธ์กับบุพพการี44 คือ ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พ่ึงเคารพบิดา
มารดา ผู้เปรียบเสมือน ทิศเบื้องหน้า ดังนี้  

1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
2) ช่วยท ากิจธุรกิจการงานของท่าน  
3) ด ารงวงศ์สกุล 
4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทศิให้ท่าน 

บุพนิมิตแห่งมรรค 8  มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธองค์ตรัสว่า ลูกๆ คือเด็ก
ทั้งหลายเป็นฐานรองรับมนุษย์ชาติ ลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคม ควรได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มี
คุณสมบัติที่เป็นต้นทุนในตัว ซึ่งจะท าให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และ
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เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยการปลูกฝังคุณสมบัติที่เรียกว่า แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม 
หรือรู้อรุณของการศึกษา 7 ประการหรือบุพนิมิตแห่งมรรค 8 นั่นเองซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กัลยาณมิตตตา แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี 
2) สีลสัมปทา มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต 
3) ฉันทสัมปทา มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 
4) อัตตสัมปทา มุ่งม่ันฝึกตนจนเต็มสุดภาระท่ีความเป็นคนจะให้ถึงได้ 
5) ทิฏฐิสัมปทา ตั้งอยู่ในหลักความจริง ความเชื่อถือที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผล 
6) อัปปมาทสัมปทา ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 
7) โยนิโสมนสิการสัมปทา ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง 

บุคคลที่จะรักษาวงศ์ตระกูลได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหารู้จักใช้ทรัพย์ หรือ
หาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็น
ประโยชน์ เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้ 

ก. ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 445  ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขข้ันต้น มีดังนี ้

1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝึกฝนให้มีความช านิช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง 
ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการและด าเนินการให้ได้ผลดี 

2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงานที่ตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม  ด้วยก าลังงานของตน ไม่ให้เป็น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย 

3. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือรู้จักเสวนาคบหาคนไม่คบไม่เอาอย่าง
ผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถผู้น่าเคารพนับ
ถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน 

4. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสม
รายได ้มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่ายมีประหยัดเก็บไว้ 

ข. โภควิภาค 4 หลักการแบ่งทรัพย์เป็น 4 ส่วน เมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วรู้จักจัดสร
ทรัพย์นั้น คือ 

1. เอเกน โภเค ภุญเชยฺย 1 ส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคน ที่ควรบ ารุงเลี้ยงและ
ท าประโยชน์ 

3. ทฺวีหิ กมฺม  ปโยชเย 2 ส่วน ใช้ลงทุนประกอบการงาน 
4. จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย อีก 1 ส่วน เก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 46  

ค. การใช้จ่ายโภคทรัพย์ พึงเข้าใจและค านึงไว้เสมอว่า การที่เพียรพยายามแสวงหา 
รักษา และครอบครองโภคทรัพย์ไว้นั้น เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน ถ้าไม่ใช้ทรัพย์
สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว การหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่า หาความหมายใดๆ 

                                 
45 องฺ.อฏฐก. 23/144/289 
46 ที.ปา. 11/197/202 



   48 

มิได้ ดังนั้น เมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้ว พึงปฏิบัติต่อทรัพย์หนึ่งส่วนแรกในข้อ ข. ตามหลัก โภ
คาทิยะ (ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือ 
ครอบครองทรัพย์สมบัติ) 5 ประการ ดังพุทธพจน์ว่า 

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วยน้ าพักน้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยทาง
สุจริตชอบธรรมแล้ว ควรใช้จ่ายเพื่อ 

1. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข 
2. บ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
3. ใช้ปกป้องรักษาสวัสดิภาพ ท าตนให้มั่นคงปลอดภัยจากภยันตราย 
4. ท าพลี คือ สละเพ่ือบ ารุงและบูชา 5 อย่าง 

1) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
2) อติถิพลี ต้อนรับแขก 
3) ปุพพเปตพล ีท าบุญหรือสักการะอุทิศผู้ล่วงลับ 
4) ราชพลี บ ารุงรัฐด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้อน 
5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ท าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ 

5. อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบผู้ไม่ประมาทมัวเมา47       
เมื่อได้ใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะนั้นให้เกิด
ประโยชน์ ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้ว ถ้าโภคะเพ่ิมขึ้น ก็สบายใจเช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้อง
เดือดร้อนใจในทั้งสองกรณีบุคคลผู้พัฒนาตนเป็นอย่างดีในการที่จะรักษาด ารงวงศ์ตระกูลได้แล้วย่อม
น าชีวิตสู่การเป็นสัตบุรุษโดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 ประการที่ชื่อ
ว่าเป็นธรรมอันเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษที่เราอาจเรียกชื่อท่านเป็นอีกอย่างว่า บัณฑิตนักปราชญ์ เมธี 
เมธา คนด ีวิญญูชน สาธุชน เป็นต้น ดังนั้นหลักธรรม 7 ประการ ดังกล่าวคือ 

สัปปุริสธรรม 7 ประการ 
1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ ธรรม หลัก กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามสมควรแก่กรณีของเรื่อง

นั้น รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างไร สรุปว่ารู้สมุทัยกับ มรรค มีความประจักษ์ชัดเจนว่า เหตุอย่างนี้
จะต้องเกิดผลอย่างนี้อาจจะมองจากเหตุสาวไปหาผลหรือมองจากผลสาวไปหาเหตุก็ตาม  แต่ต้องมี
ความชัดเจนในธรรม เหตุ กฎเกณฑ ์

2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้จักอรรถ จุดมุ่งหมาย ผลเจตจ านง วัตถุประสงค์เป็นต้น มี
ความหนักแน่นในผลว่าผลอย่างนี้จะต้องมาจากเหตุอย่างนี้ สรุปความก็คือ รู้จักทุกข์ คือ สภาพปัญหา
และนิโรธ คือ สภาพที่ปราศจากปัญหาอันเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตนต้องการ 

3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน มีฐานะหน้าที่สิทธิ เพศ 
ก าลังความรู้ ความสามารถ คุณธรรมเป็นอย่างไร อย่างที่ท่านกล่าว่า ดูตนออกบอกตนได้ ใช้ตนเป็น 

4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอเหมาะพอควรเช่นรู้จักประมาณ
ในการรับ การบริโภค การใช้สอย การพูด การท า อย่างที่พูดกันว่าพอใจ พอดีพอประมาณ พอควร 
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หรือการท าความดีให้ถูกดี ท าความดีให้ถึงดี ท าความดีอย่าให้เกินดีท าความดีให้พอดี มีการลงตัวใน
เรื่อนั้นๆ 

5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาละ รู้จักเทศะ เวลาที่เหมาะสมในการพูด การท า การ
คิด การเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนๆ สรุปว่าให้เหมาะแก่กาล ตามปกติแล้ว กาละกับเทศะจะต้องไปด้วยกัน 
การมองด้วยความรู้จึงต้องมองไปที่เทศะ คือ สถานที่ต้องท า พูด ปฏิบัติภารกิจนั้นๆ ด้วย เพราะ
บางครั้งเวลาอ านวยให้ แต่สถานที่ไม่อ านวยให้ท าอย่างนั้นก็ต้องหยุดตนเองไว้ได้ 

6. ปุริสัญญุตา ความรู้จักกลุ่มคน คณะบุคคล ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นว่าเขาเป็น
คนพวกไหนมีพ้ืนฐานด้านต่างๆ เป็นอย่างไร การติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นท าอย่างไร กิริยา
อาการท่ีจะท าให้เป็นที่พอใจคืออะไร เป็นต้น 

7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโลปลัญญุตา ความรู้จักบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ด้วยว่า เขาเป็นใครมีพ้ืนฐานด้านต่างๆ เป็นความรู้ คุณธรรม ความสนใจของเขาเป็นอย่างไร
เป็นต้น จนเป็นผลให้การเกี่ยวข้องสัมพันธ์ออกมาทางสร้างสรรค์พัฒนา องค์ธรรมทั้ง 7 ประการนี้พึง
สังเกตว่า คือ ปัญญาในระดับของการใช้งาน ในรู้ของการวินิจฉัยในการใช้ปัญญา สามารถใช้ได้ ใช้ดี 
ใช้เป็น มีความถูกต้องเหมาะสม คือความรู้เหตุรู้ผลและชัดเจนในตนเองสามารถท า พูด คิดในรูปของ
การประสานร้อยรักกันให้เกิดความศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ความอดทนในการด าเนินชีวิตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในชีวิต 

2.4.1. หลักพุทธธรรมในการเจริญก้าวหน้าของชีวิต 
ผู้ที่ต้องการด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จ  ในด้านครอบครัวสังคม 

การศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม ในหลักธรรมอันเป็นมงคลของชีวิต 38 ประการซึ่งเป็นหลักธรรมที่
น ามาซึ่งความสุขความเจริญ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหลักความเจริญปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าชีวิต
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่า จักร 4 หรือ ธรรมประดุลล้อทั้งสี่ที่น ารถไปสู่จุดหมายซึ่งมี 4 ข้อ คือ  

1. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะ48 คือ เลือกหาถิ่นที่อยู่หรือแหล่งเล่าเรียน
ด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อ านวยการศึกษา พัฒนาชีวิต การแสวงหาธรรมหาความรู้ 
การสร้างสรรค์ความดี ความงามและความเจริญก้าวหน้าประโยชน์ของการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แก่ 

1) ท าให้ได้รับความสุขกาย สุขใจ เต็มที ่
2) ท าให้ได้รับความเจริญ ก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม 
3) ท าให้มีโอกาสบ าเพ็ญบุญเต็มที่ท้ังทาน ศีล ภาวนา 
4) ท าให้ได้รู้พระสัทธรรม คือ ได้ศึกษาธรรมะ 
5) ท าให้ได้การเห็นอันประเสริฐ คือ ได้เห็นพระรัตนตรัย 
6) ท าให้ได้ฟังธรรมอันประเสริฐ คือ ได้ฟังค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
7) ท าให้ได้ลาภอันประเสริฐ คือ ได้ ความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
8) ท าให้ได้การศึกษาอันประเสริฐ คือ ได้ศึกษาศีล สมาธิ ปัญญา 
9) ท าให้ได้การบ ารุงอันประเสริฐ คือ ได้บ ารุงพุทธศาสนา 
10) ท าให้ได้การระลึกอันประเสริฐ คือ ใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย 
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11) ท าให้ได้นิสัยไม่ประมาท โดยดูตัวอย่างจากผู้ปฎิบัติธรรมทั้งหลาย 
12) ท าให้ได้ท่ีพ่ึงอันสูงสุดคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
13) ท าให้ได้อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ของพระอริยเจ้าได้แก่หนทางสู่พระนิพพาน 

2. สัปปุริสูปัสสยะ เสวนาคนดี คือ รู้จักเสวนาคบหา หรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณ และ
ผู้ที่จะเก้ือกูลแก่การแสวงธรรมหาความรู้ความก้าวหน้างอกงามและความเจริญโดยธรรม 

คนดีหรือบัณฑิตโดยท่ัวไป มี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. บัณฑิตภายนอก คือ บุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม 

ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา 
 2. บัณฑิตภายใน คือ ตัวเราขณะที่คิดดี พูดดี และท าดีนั่นเอง ดังนั้น การคบบัณฑิต

ภายในก็คือ การพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีสติระลึกถึงแต่ความคิดดีๆเป็นไปเพ่ือความ
สร้างสรรค์ ค าพูดดีๆ เป็นไปเพ่ือยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้น และการกระท าดีๆ เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนและผู้อื่น 

ประโยชน์จากการคบบัณฑิต 
 1). ท าให้มีจิตใจผ่องใส สามารถท าความดีตามไปด้วย 
 2). ท าให้ได้ปัญญาเพ่ิมข้ึน เป็นคนหนักแน่นมีเหตุผล 
 3). ท าให้มีความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฎฐิ 
 4). ท าให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะท าผิด 
 5). ท าให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนท่ัวไป 
 6). ท าให้มีความสุข ปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพาลต่างๆ 
 7). ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว 
 8). ท าให้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 
 9). ท าให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย 
3. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ถูกวิธี คือ ด ารงตนมั่นอยู่ในธรรมและทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 

ตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัด และน าตนไปถูกทางสู่จุดหมายแน่วแน่ มั่นคง 
เป้าหมายชีวิตของคนทุกคนแบ่งได้เป็น 3 ระดับได้แก่ 
 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ 

ในชาตินี้ เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้ ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต 
ไม่ผิดกฏหมายไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความถนัดของบุคคล ขอเพียงแต ่
เป็นอาชีพสุจริต และเม่ือตั้งเป้าชีวิตไว้แล้ว ก็มุมานะฝึกฝนตนเองสร้างตัวให้บรรลุเป้าหมาย 
ชีวิตนั้นให้ได้ 

 2. สัมปรายิกัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือ 
ประโยชน์ในชาติหน้า เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่า นอกจากจะพยายามตั้งฐานะของตนให้ 
ได้แล้ว ก็จะตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกๆ โอกาสที่อ านวยให้เพื่อสะสมทุนเป็น 
เสบียงในภพชาติต่อไป เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายตายแล้วไม่สูญ ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลศ 
ก็ยังต้องเกิดใหม่อีกอยู่ร่ าไป 

 3. ปรมัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ 
อย่างยิ่ง ได้แก่ การตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ เพ่ือก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้าสู่พระ 
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นิพพาน ตามหลักพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
ประโยชน์จากการตั้งตนชอบ 

1) เป็นผู้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2) เป็นผู้ไม่ประมาท 
3) เป็นผู้เตรียมไว้ดีแล้วก่อนตาย 
4) เป็นผู้มีความสวัสดีในทุกท่ีทุกสถาน 
5) เป็นผู้บูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด 
6) เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
7) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 
8) เป็นผู้ป้องกันภัยในอบายภูมิ 
9) เป็นผู้มีแก่คน สามารถตักตวงประโยชน์จากชีวิตได้เต็มที่ 
10) เป็นผู้ได้รับสมบัติทั้ง 3 โดยง่าย คือ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ 

4. ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้ที่ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว การมีทุนดีได้เตรียมไว้ ทุนดี
ส่วนหนึ่ง คือ ความมีสติปัญญา ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพ้ืนมาแต่เดิม และอีกส่วน
หนึ่ง คือ การรู้จักศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ พัฒนาตนฝึกฝนความช านิช านาญต่างๆ 
เตรียมให้พร้อมไว้ก่อน หากมีเหตุต้องใช้งานเมื่อใด ก็สามารถจัดท า สร้างความส าเร็จ และก้าวสู่ความ
เจริญยิ่งขึ้นไปวิถีชีวิตของคนเรา เกิดจากการสรุปผลบุญและผลบาป ที่เราได้ท ามาตั้งแต่ภพชาติก่อนๆ 
จนถึงภพชาติปัจจุบัน เป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพ รวมกันชักน าให้เราได้รับสิ่งที่
น่าปรารถนา ตอบสนองจากภายนอก เช่นได้รับลาภ ยศ สรรเสริญสุข การที่เราท าดีแล้ววิถีชีวิตของ
เราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นขึ้นกับบุญเก่า หรือบาปในอดีต ที่เราเคยท าไว้ด้วย จึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน
ท าให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าท าดีแล้วไม่ได้ดีเพราะบางครั้งขณะที่เราตั้งใจท าความดีอยู่กลับถูกใส่ร้าย
ป้ายสี หรือประสบเคราะห์กรรม ท าให้หมดก าลังใจในการท าความดีแท้จริงแล้ว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
ในขณะนั้น ผลบาปที่เราเคยท าในอดีตก าลังส่งผลอยู่ แต่บุญท าก าลังท าอยู่ปัจจุบันย่อมไม่ไร้ผล เมื่อ
เราตั้งใจ ท าบุญไปโดยไม่ย่อยท้อบุญย่อมจะส่งผลให้ในเวลาที่สมควรต่อไป 

ประโยชน์ของปุพเพกตปุญญตา 
 1. ท าให้มีปัจจัยต่างๆ พร้อม สามารถท าความดีใหม่ได้โดยง่าย 
 2. อ านวยประโยชน์ทุกอย่างดังได้กล่าวมาแล้ว 
 3. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกประการ 
 4. เป็นเสบียงติดตัวทั้งภายนี้ ภพหน้า 
อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการเรียน การท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรง

สดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา49  ซึ่งใครๆ
ก็ท่องได้ จ าได้ แต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง 4 ข้อ อันเป็น 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
หนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง 4 ข้อ จึงจะท าให้
เราประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง ขออธิบายดังต่อไปนี้ 

                                 
49 ที.ป. 11/231/233 
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 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่ง
ที่ท า จึงจะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยได้ยินค าว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะ
ร่วมกัน" ก่อนเลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือละ
เว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจในข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น 
ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็นสัญญา
ใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา 
เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมีมาก
น้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะชนให้มีความตั้งใจแน่วแน่  ที่จะประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆให้ได้   ด้วยความมุ่งมั่น ไม่
ท้อถอย  ย่อมมีหนทางน าเราไปสู่ความส าเร็จได้เสมอ 

การมีใจรัก ถือว่าส าคัญมาก ไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ ห้ามใจไม่ให้รัก มันก็ยาก
ยิ่งพอๆกัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนท าไปก็มีแต่จะทุกข์
ทรมานแม้จะได้บางสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการส าคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธา
อ่ืนหรือความเป็นอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถด าเนิน
ไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะบังเกิด
ขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 
         หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเรา
เมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธา
ต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะ
เข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะ
เข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่น
ทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เรา
ศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือ
หากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ท่ีเหมาะสมกว่า 

 2) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และ
ท าให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะ
ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่าง
สูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะ
หลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขาท าจะชี้ชัด
ออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการท างาน
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่
ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่ 

 วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็น
เครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล 
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ถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อยๆ 
หมั่นท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออก
ซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มาก
เก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม ฯลฯ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบ
ตาม ค านี้ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้อง
ท ามากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านท างานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ท าอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างท าผิดๆถูกๆอยู่อย่างนั้น 

 ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหมั่น
ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและ
หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประการส าคัญต้องฝึกตั้งค าถามกับตัวเองกับเรื่องราว
ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหาค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่ง
เมื่อเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย 

 เมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อแท้ของเรื่องราว
นั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราเอง ดังนั้น ความรอบคอบจึง
แฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัย
แก่ตนเอง 

ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็นเครื่อง
เตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆนั้นได้อย่าง
เหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคมนั้น
เป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข 

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) 
แล้วท าด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบ
รู้และรอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่ง
ที่ได้คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วม
คิดร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

  การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสน
วุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท า
จากความคิดอะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพ่ืออะไร? เราท าสิ่งนี้เพ่ืออะไร? เพ่ือ
ความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหน
ของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม 

ในการวิจัยและการพัฒนานั้นเรามักจะใช้ค าว่า "สรุปบทเรียน" เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูว่าสิ่งที่คิดและท ามานั้นมันด าเนินไปในแนวทางที่วาด
หวังหรือไม่ หรือว่าคิดไว้อย่างท าอีกอย่าง หรือคิดไว้แต่ไม่ได้ท าเลย หรือท าไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่
มุ่งหวัง ทั้งนี้จะได้วิเคราะห์ต่อไปว่า ที่มันส าเร็จมันเป็นเพราะอะไร และที่มันล้มเหลวมันเกิดจากอะไร 
เพ่ือที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดข้ึน 
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ดังนั้น เราต้องหมั่นถามตัวเองว่า เรารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้าง เป้าหมายชีวิตเราคือ อะไร แล้ว
เราจะมีวิธีไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ค าถามที่ดีหนึ่งค าถาม ดีกว่าค าตอบร้อยค าตอบ ถ้าเราตั้งค าถามกับ
ตัวเองบ่อยๆ จิต เราก็จะหาค าตอบให้เราได้ ไม่งั้นเราก็มีชีวิตอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทาง มีแต่
ความทุกข์ใจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ หรือ ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็คุยในใจ  สร้างเสียงในใจ (inner 
voice ) แต่ว่าวิธีที่ได้ผลคือ ปิดประตูห้องอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุยกับตัวเองดังๆ หรือจะคุยกับหมากับ
แมวก็ได้ แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่รู้สึกว่างและปลอดโปร่งจากเรื่องราวทั้งปวง ซึ่งควรท าให้เป็น
นิจสิน 

ดังนั้น "อิทธิบาท 4" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความส าเร็จใน
ชีวิตและการงาน เพราะหากท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชน
ความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการส าคัญ "อิทธิบาท 4" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวจากหลักธรรมข้อ
อ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่งส าคัญ เราได้
ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจนเกินล้น 
จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจ
และเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อก าเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง 

ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน  ได้ท าใน สิ่งที่ใจรักใจชอบ  และประสบความส าเร็จในสิ่งที่ท าและในสิ่ง
ที่ปรารถนากันถ้วนหน้านะเมื่อมีหลักธรรมในการท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าย่อมมีหลักความส าเร็จ 
ซึ่งสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งครอบครัว  

สรุปได้ว่าคนที่จะเรียกได้ว่าประสบความส าเร็จในการครองเรือนเป็นคฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่ดี 
น่าเคารพนับถือเป็นแบบฉบับ ควรถือเป็นตัวอย่าง จะต้องวัดด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

วิโภควิภาค 4 กล่าวถึงหลักการบริหารจัดการทรัพย์โดยให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้ออกเป็น
ส่วนๆ หรือกองๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการน าไปใช้ในหลักของโภควิภาค ได้ กล่าวถึงการใช้จ่าย
ทรัพย์  ์การเก็บรักษาทรัพย์การน าทรัพย์ไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์บอกเงื่อนไขและมีแนวคิดที่ปรากฏใน
หลักโภควิภาคนั่น สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงื่อนในปัจจุบันไม่ว่าจะ เป็นการวางแผนทางการ 
เงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงินใน ระบบธุรกิจ ต่างก็ มีความสอดคล้องกับหลักหลักโภควิภาค 
คือมีการวางแผนในการใช้จ่าย การวางแผนในการเก็บออมและการวางแผนในการลงทุน สาเหตุที่ท า
ให้ปัจจุบันมีการมีความรู้ในเรื่องการวางแผนทาง การเงิน มีความส าคัญ แก่คนในสังคมไทยมากกว่า
สมัยก่อนก็เพราะว่า ปัจจุบันนั้นคนเรามีอายุยืนยาวนี้การเตรียมเงินให้พร้อมและเพียงพอส าหรับใช้
จ่ายตลอดชีวิตจึงมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุข  4 ประการ คือความสุขอัน
ชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมีหรือความสุขที่ชาวบ้าน ควรพยายามท าให้เกิดขึ้นแก่ตนเสมอเรียกสั้นๆ 
ว่าสุขของคฤหัสถ์ 4 คือ50 

 1. อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิมอ่ิมและอุ่นใจว่าตนมีโภค
ทรัพย์ ที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนโดยทางชอบธรรม 

 2. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่าเราได้ใช้ทรัพย์ที่
ได้มาโดยใช้ทรัพย์ที่ ได้มาโดยชอบนั้น  เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยงและบ าเพ็ญ
คุณประโยชน์ 

                                 
50องฺ.จตุกก. 21/62/91 
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 3. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่าตนเป็นไท ไม่มี
หนี้สินติดค้างใคร 

 4. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจเอิบอ่ิมใจว่า ตนมี
ความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ 

ข. ก ากับชีวิตด้วยธรรม 4 คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมส าหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์  ที่
เรียกว่า ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดังนี้51  

1. สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริงท าจริง จะ
ท าอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 

2. ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตนให้
ก้าวหน้าดีงามยิ่งข้ึนอยู่เสมอ 

3. ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทน 
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลบ าเพ็ญประโยชน์ สละ
โลภ ละทิฏฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน 
ค. การรับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวข้อง คือ มีความสัมพันธ์อันดีงามอบอุ่นเป็นสุขภายในครอบครัว 

ตลอดถึงญาติมิตร ผู้ร่วมงาน และคนที่พ่ึงพาอาศัยอยู่ในปกครองทั้งหมดโดยท าหน้าที่มิใช่เพียงน า
ประโยชน์ ทางวัตถุมาให้เขาอย่างเดียว แต่น าประโยชน์สุขทางจิตมาให้เขาอย่างเดียว แต่น าประโยชน์
สุขทางจิตมาให้ด้วย โดยประพฤติตนเป็นตัวอย่าง ช่วยชักจูงให้คนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด 
ทั้งหลายเจริญงอกงามข้ึนด้วย คุณธรรมที่เรียกว่า อารยวัฒน์52 ทั้ง 5 ดังต่อไปนี้  

1. ศรัทธา คือ ให้มีความเชื่อความม่ันใจในพระรัตนตรัยและในการที่จะท าความดี มี
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 

2. ศีล คือให้มีความประพฤติดีงาม สุจริต รู้จักเลี้ยงชีวิต มีวินัย และมีกิริยามารยาท
อันงาม และศีลที่ผู้ครองเรือนพึงปฏิบัติ คือ ศีล 5 เป็นความประพฤติชอบทั้งทางกายและ
วาจา เว้นจากความชั่ว สามารถควบคุมตนเองได้ 

3. สุตะ คือ ให้มีความรู้จากการเล่าเรียนสดับฟัง โดยแนะน า หรือขวนขวายให้ศึกษา
หาความรู้ที่จะฟ้ืนฟู ปรับปรุงชีวิตจิตใจ 

4. จาคะ คือ ให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อกัน และพอใจท าประโยชน์แก่เพ่ือน
มนุษย์ 

5. ปัญญา คือ ให้มีความรู้คิด เข้าใจเหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้คุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มีวิจารณ์ญาณ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาเหตุ
ปัจจัย แก้ไขปัญหา และจัดท าด าเนินการต่างๆ ให้ได้ผลดี 
นอกจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้แล้ว การมีชีวิตคู่ท่ีมีความสุข ยังต้องเป็นคนที่มีศีลธรรม หรือมี

มนุษย์ธรรม มีธรรม คือ คุณสมบัติดังนี้ 

                                 
51ขุ.สุ. 25/311/361 
52องฺ.ปญจก. 22/40/47 
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1. มีสุจริต 3 คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการ 
1.1 กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย 
1.2 วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา 
1.3 มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ 

2. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องทางแห่งกุศลกรรม 10 ประการคือ 
2.1 ทางกาย 3 (กายสุจริต) 
2.1.1 ละเว้นการฆ่า การสังหาร การบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา 

ช่วยเหลือเกื้อกูล สงเคราะห์กัน 
2.1.2 ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ เคารพสิทธิ 

ในทรัพย์สินของกันและ 
2.1.3 ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน  ไม่ข่มเหง

น้ าใจ หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 
2.2 ทางวาจา 4 (วจีสุจริต) 
2.2.1 ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ความสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดไป

จากความจริงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ใด ๆ 
2.2.2 ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าท่ีสมานและส่งเสริม

สามัคคี 
2.2.3 ละเว้นการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพนุ่มนวลควรฟัง 
2.2.4 ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ ถูก

กาลเทศะ 
2.3 ทางใจ 3 (มโนสุจริต) 
2.3.1 ไม่ละโมบ ไม่เพ็งเล็งคิดหาทางเอาแต่ได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่

กว้างขวาง 
2.3.2 ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะท าลาย ต้ัง 
ความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 
2.3.3 มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผล

ชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิตมองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ธรรม 10 ข้อนี้ เรียกว่า กุศลกรรมบถ (ทางท ากรรมดี) บ้าง ธรรมจริยาบ้างอารย-

ธรรมบ้าง 
3. มีศีล 5 หลักความประพฤติ 10 ข้อข้างต้นนั้น เป็นธรรมจริยา และเป็นอารยธรรมที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าคนให้เจริญขึ้นพร้อม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แต่ผู้ใดยังไม่มั่นคงใน
อารยธรรม ท่านสอนว่าผู้นั้นพึงควบคุมตนให้ได้ในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย  ด้วยการ
ประพฤติ ตามหลัก ศีล 5 ที่เป็นส่วนเบื้องต้นของธรรมจริยา 10 ประการนั้น ก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นคนมี
ศีลธรรม คือ 

3.1 เว้นจากปาณาติบาต ละเว้นการฆ่าการสังหาร ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ร่างกาย 
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3.2 เว้นจากอทินนาทาน ละเว้นการลักขโมยเบียดบังแย่งชิงไม่ประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สิน 

3.3 เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเว้นการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้ายต่อของ
รักของหวงแหน อันเป็นการท าลายเกียรติภูมิและจิตใจตลอดจนท าวงศ์ตระกูลของเขาให้สับสน 

3.4 เว้นจากมุสาวาท ละเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่ประทุษร้ายเขาหรือ
ประโยชน์สุขของเขาด้วยวาจา 

3.5 เว้นจากสุราเมรัย ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเป็นเหตุให้เกิด
ความประมาทมัวเมา ก่อความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เช่น ท าให้เกิดอุบัติเหตุ แม้อย่างน้อยก็
เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคมสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เป็นบ่อ
เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมโดยรวมเพราะถ้าหากสถาบันครอบครัวล้มเหลวหรือเป็นครอบครั ว
อันไม่พึงปรารถนาแล้วปัญหาสังคมโดยรวมก็จะตามมา ดังนั้น ครอบครัวจะมั่นคง อบอุ่น มีความสุข
ได้และเป็นเป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย การจะมีความสุขในครอบครัวได้นั่น
ในการครองเรือนสิ่งที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีพ้ืนฐานไม่เหมือนกัน 
ดังนั้นการที่จะครองเรือนหรือการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุข จะต้องใช้หลักธรรมในการครองเรือน ดังที่
กล่าวมาแล้ว เช่น 

- หลักสมชีวธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมของคู่ชีวิต จะต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกัน 
และกัน มีศีลเสมอกัน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- ฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรมที่คู่ครองใช้ต่อกันในบ้าน 
- ทิศ 6 คือความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวซึ่งจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันส าหรับในเรื่อง

ของการครองเรือนนั้น เป็นทิศที่ 3 ปัจฉิมทิศหรือทิศเบื้องหลัง สามีพึงบ ารุงภรรยา และภรรยาก็ต้อง
อนุเคราะห์สามี การครองเรือนจึงจะมีความสุขได้ 

- พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เป็นหลักของผู้เป็นใหญ่อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา 
- สังคหวัตถุ 4 ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประสานความสามัคคีให้เกิดข้ึน 
- สารณียธรรม 6 เป็นธรรมที่ประสานใจซึ่งกันและกัน 
- ศีล 5 เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ทุกชีวิต สามารถประพฤติปฏิบัติได้ ในชีวิตการครองเรือนถ้า

คู่สมรสมีศีล สามารถประพฤติปฏิบัติได้ ชีวิตการครองเรือนจะมีความสุข 
 
2.5.การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญา 

การครองเรือนตามวิถีชาวพุทธ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรม และ
หลักธรรมการครองเรือนของครอบครัว มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

2.5.1 การครองเรือนตามหลักฆราวาสธรรม 4 
ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน หรือหลักครองเรือนของคฤหัสถ์ มี 4 

อย่าง คือ 1) สัจจะ ความซื่อสัตย์ 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ การ
เสียสละ  

สัจจะ การแบ่งปันผู้ที่อยู่ครองเรือนต้องบริหารกิจการในครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบรื่น
เรียบร้อยต้องประกอบด้วยธรรม 4 ข้อนี้ คือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อคนใน
ครอบครัว เช่น สามี มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต่อบุตรธิดา ภรรยา มีความซื่อสัตย์ต่อสามี ต่อบุตรธิดา 
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เมื่อผู้น ามีความซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้าง จะท าให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกัน แต่ละคน
ก็จะตั้งใจท างานตามหน้าที่ของตนได้เต็มความสามารถ การงานที่ท าก็จะออกมาดี ประสบความส าเร็จ
ตามที่ตั้งเอาไว้ ไม่เฉพาะความซื่อสัตย์เท่านั้นที่น าความส าเร็จมาให้ แม้แต่วาจาสัจหรือการพูดความ
จริงก็น าประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้ดังพระพุทธพจน์ว่า สจฺจ  เว อมตา วาจา ค าสัจ เป็นวาจาที่ไม่ตาย
คนที่มีสัจจะนอกจากจะบริหารงานประสบความส าเร็จแล้วยังสามารถกลับใจโจรผู้ร้ายให้เป็นคนดีได้  
ดังตัวอย่างเรื่องของสามเณรอธิมุตตกะ ผู้เดินทางผ่านป่าใหญ่เพ่ือที่จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ถูกพวกโจร
จับตัวเพ่ือจะฆ่าบวงสรวงเทวดาสามเณรขอชีวิตไว้และรับปากกับโจรว่า เมื่อไปจากท่ีนี่แล้ว ถ้าเห็นคน
เดินผ่านมาจะไม่บอกว่ามีพวกโจรอยู่ในป่านี้ พวกโจรเชื่อถ้อยค าของสามเณรจึงปล่อยไป เมื่อสามเณร
เดินไปพบบิดามารดาและพ่ีน้องชายที่เดินสวนทางมา ได้ทักทายถามข่าวคราวกันเรียบร้อยแล้วก็ลา
จากกัน บิดามารดาของสามเณรเดินทางเข้าป่าใหญ่แห่งนั้นเพ่ือจะไปเยี่ยมอุปัชฌาย์ของสามเณร  ถูก
พวกโจรจับไว้มารดาของสามเณรบ่นเพ้อว่าสามเณรท าไมไม่บอกแม่สักค าว่ามีพวกโจรอาศัยอยู่ในป่านี้ 
หัวหน้าพวกโจรจึงถามเอาความจริงกับนาง มารดาของสามเณรจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเป็นมารดาบิดา
ของสามเณรและลูกๆ ที่มาด้วยนี้คือพ่ีน้องชายของสามเณร หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้น เกิดความเลื่อมใส
ในความมีสัจจะของสามเณรที่รับปากไว้ว่าจะไม่บอกใครว่ามีพวกโจรอาศัยอยู่ ในป่านี้ แม้แต่บิดา
มารดาของตนก็ไม่บอก จึงปล่อยคนเหล่านั้นแล้วพาลูกน้องทั้งหมดติดตามไปขอบวชกับสามเณร 
สามเณรให้พวกโจรเหล่านั้นรับไตรสรณคมน์และสิกขาบท  10 แล้ว น าไปขออุปสมบทกับพระ
อุปัชฌาย์ของตนคือพระสังกิจจเถระ53 

การรักษาสัจจะนอกจากจะมีผลท าให้ผู้รักษาเป็นที่เคารพนับถือของคนอ่ืนแล้วการท าสัจจะ
กิริยาหรือการตั้งสัจจะอธิษฐานยังท าให้ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายรอดพ้นจากอันตรายได้ด้วย  ดังตัวอย่าง
เรื่อง สามกุมารในสุวรรณสามชาดก ความย่อว่า สามกุมารเป็นคนมีเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายเขาอาศัยอยู่ในป่าเลี้ยงมารดาบิดาตาบอดทั้งสอง อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เขาเดินไปตักน้ าที่ท่า
น้ า พร้อมกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบริวารของเขา ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ ยิงด้วยธนู ได้รับความเจ็บปวด
อย่างสาหัส จึงอ้อนวอนให้พระเจ้าปิลยักษ์ไปบอกให้มารดาบิดาของเขาทราบ  พระเจ้าปิลยักษ์ก็ไป
ตามค าขอร้องของสามกุมาร บิดามารดาของสามกุมารมาแล้วรู้ว่าอาการของลูกชายหนักมากโอกาส 

รอดชีวิตมีน้อย ด้วยความรักลูกชายจึงตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ลูกชายฟ้ืนและหายจาก
บาดแผล และความเจ็บปวด เทวดาผู้เคยเป็นมารดาของสามกุมารก็มาร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานด้วย พอ
จบค าอธิษฐานของมารดาบิดาและเทวดาเท่านั้น สามกุมารก็ฟ้ืนขึ้นมาและหายจากบาดแผลและ
อาการบาดเจ็บ54  

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า"สัจจะ"เป็นคุณธรรมที่ท าให้มนุษย์ประสบความส าเร็จ
ในสิ่งที่ปรารถนาได้ ผู้ที่เป็นนักบริหารจึงควรปลูกฝังสัจจะให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเพ่ือจะได้น าไปใช้
ในการบริหารตนและบริหารคนให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

ทมะ การฝึกตน ผู้อยู่ครองเรือนต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะมีความรู้
ใหม่ๆ มาบริหารกิจการในครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไปการฝึกตนมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
และทักษะอย่างอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต เช่น เข้าฝึกอบรมหลักการวิชาการใหม่ๆ ตามโอกาส

                                 
53 ขุ.ธ.อ. 1-4/89/370-376 
54 ขุ.ชา. 28/296-420/229-245 



   59 

ที่เหมาะสม การฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ว่า ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้
ประเสริฐกว่าบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ฝึก ดังพระพุทธพจน์ว่า "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในบรรดามนุษย์
ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ" "อตฺตาน  ทมยนฺต ิปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน" 

จากพระพุทธพจน์เหล่านี้พระองค์จึงทรงสละเวลาและก าลังแห่งพระวรกายของพระองค์
ให้กับการฝึกหัดบุคคลที่ควรฝึกได้ตลอดพระชนมายุ 45 พรรษาที่ทรงเผยแผ่พระสัทธรรมแก่ชาวโลก
ทั้งหลาย จะเห็นได้จากการที่พระองค์เสด็จไปสู่คามนิคมน้อยใหญ่เพ่ือแสดงพระธรรมเทศนา โปรด
เวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยจะได้บรรลุมรรคผลโดยไม่ค านึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์  แม้ใกล้จะ
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วยังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสุภัททปริพาชก  ดังเรื่องที่ปรากฏในมหา
ปรินิพพานสูตรนั้น บุคคลที่ฝึกตัวเองได้แล้วจึงจะสามารถแนะน าตักเตือนคนอ่ืนได้ถ้าตนเองยังไม่ได้
ฝึกฝนอบรมตนให้ดีก่อนเมื่อไปแนะน าคนอ่ืนเขาก็จะไม่เชื่อฟังถ้อยค าของตนแถมยังจะถูกว่ากล่าว
ย้อนกลับมาหาตัวเองอีก ผู้บริหารที่ดีต้องฝึกตนเองให้ดีก่อนแล้วค่อยไปบริหารคนอ่ืนแนะน าคนอ่ืน
การท าอย่างนี้จึงจะประสบความส าเร็จในการบริหาร 

ขันติ ความอดทนผู้บริหารต้องมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรค
เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นความอดทนต่อความล าบากทางด้านร่างกายท่ีจะต้องท างานหนักหาเลี้ยงครอบครัว 
นอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อความล าบากทางใจด้วย เช่น เมื่อมีเรื่องความขัดแย้งมากระทบจิตใจ ท าให้
จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัว หรืออดทนต่อค าด่าว่ากล่าวตักเตือนจากคนในครอบครัว  ถ้าผู้บริหารมีขันติ
ความอดทนจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพราะความอดทนเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมเหล่า
อ่ืนอีกมากมาย ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า“ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา ขันติ คือ
ความอดทนอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรมผู้ท าร้ายผู้อ่ืน
ไม่ชื่อว่า เป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ”55 

เรื่องของพระพุทธองค์ท่ีถูกพวกรับจ้างจากพระนางคันทิยาพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนให้มา
ด่าพระพุทธองค์ขณะที่เข้าไปบิณฑบาตในพระนครจนพระอานนทเถระทนไม่ไหวทูลเชิญพระองค์ 
เสด็จไปเมืองอ่ืน พระพุทธองค์ตรัสว่าการท าอย่างนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ปัญหาเกิดท่ีไหนต้อง
แก้ที่นั่นแล้วพระองค์ก็อยู่ที่เมืองนั้นจนพวกที่ด่าหยุดด่าไปเอง56  

ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเถระถูกพระภิกษุใหม่รูปหนึ่งติเตียนว่าเดินไปเหยียบชายจีวรแล้วไม่ขอ
โทษจึงน าเรื่องไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสเรียกพระสารีบุตรมาสอบถาม พระเถระ
ยอมรับว่าไม่ได้มีเจตนาแล้วลดตัวลงขอขมาโทษต่อพระภิกษุใหม่รูปนั้นท าให้พระภิกษุรูปนั้นถึงกับอด
กลั้นน้ าตาไม่ไหวที่เห็นความเป็นคนสุภาพอ่อนโยนของพระสารีบุตร57  

ตัวอย่างการใช้ "ขันติ" ความอดทนต่อความล าบากทางใจเช่นเรื่องของทีฆาวุกุมารที่ปรากฏใน
พระวินัยปิฎกเล่มที่ 5 ความย่อว่า ทีฆาวุกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าทีฆีติ พระราชาแห่งนครโกศล 
ต่อมานครโกศลถูกพระเจ้าพรหมทัต พระราชาแห่งนครพาราณสี ยกทัพมายึดเอาพระราชบัลลังก์ 
พระเจ้าทีฆีติจึงสั่งให้ทีฆาวุกุมารหลบหนีไปอยู่ที่อ่ืน ส่วนพระองค์และพระมเหสีปลอมตัวเป็นชาวบ้าน 
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต่อมาถูกพระเจ้าพรหมทัตจับได้แล้วน าไปประหารชีวิตขณะที่ถูกน าตัวเดิน

                                 
55ขุ.ธ. 25/184/22, ขุ.ธ. 25/184/90 
56ขุ.ธ.อ. 1-4/15/117 
57ขุ.ธ.อ. 1-4/76/339 
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ประจานไปตามถนนนั้น ทีฆาวุกุมาร ก็แฝงตัวอยู่ในหมู่มหาชนนั้น เมื่อเห็นพระบิดาถูกท าทารุณอย่าง
นั้น ก็ทนไม่ไหว จึงวิ่งเข้าไปใกล้เพ่ือจะช่วยพระบิดา พระเจ้าทีฆีติ เห็นดังนั้น จึงห้ามด้วยถ้อยค าว่า 
ทีฆาวุ เจ้า อย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร ทีฆาวุกุมารได้ฟังค าของ
พระบิดาอย่างนั้นก็ยับยั้งใจไว้ได้ เพราะเป็นคนเชื่อฟังพระบิดา เมื่อเห็นพระบิดาถูกเฆี่ยนตีอีกก็ทนไม่
ไหววิ่งเข้าไปอีก พระเจ้าทีฆีติก็ตรัสห้ามอย่างนั้นอีก ทีฆาวุกุมารวิ่งเข้าไปถึง 3 ครั้ง พระเจ้าทีฆีติก็พูด
เตือนสติทีฆาวุกุมารอย่างนี้ถึง 3 ครั้งเหมือนกัน จนท าให้พวกอ ามาตย์เข้าใจว่าพระเจ้าทีฆีติบ่นเพ้อ
เพราะความกลัวต่อมรณภัยที่จะมาถึง เมื่อพระบิดาถูกประหารชีวิตทิ้งศพไว้อย่างน่าสลดสังเวชทีฆาวุ
กุมารก็แอบไปน าร่างของพระบิดาพระมารดามาท าฌาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปขอสมัครเป็นคน
รับใช้คนเลี้ยงช้างของพระเจ้าพรหมทัต ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าพรหมทัตจึงได้เข้าไปรับ
ใช้อย่างใกล้ชิดในพระราชวัง อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปล่าเนื้อในป่ากับพวกอ ามาตย์โดย
ให้ทีฆาวุกุมาร เป็นนายสารถีรถคันที่พระองค์ประทับ ทีฆาวุแกล้งเร่งรถให้เร็วเพ่ือไม่ให้พวกอ ามาตย์
ติดตามทันแล้วพาพระเจ้าพรหมทัตเข้าป่าลึก ด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าพรหมทัตจึงบรรทมหลับ
ไปบนตักของทีฆาวุกุมาร ทีฆาวุกุมารเมื่อเห็นว่าได้โอกาสแล้วจึงถอดพระขรรค์ออกมาหวังจะปลงพระ
ชนม์ของพระเจ้าพรหมทัต เงื้อพระขรรค์ขึ้นถึง 3 ครั้งแต่ไม่กล้าท าเพราะระลึกถึงค าพูดของพระบิดา 
ขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงสุบินและตกใจตื่นขึ้นพร้อมกับแก้ความฝันให้ทีฆาวุกุมารฟังว่าก าลังจะ
ถูกโอรสของพระเจ้าทีฆีติฆ่า พอพูดจบทีฆาวุกุมารก็เอามือข้างหนึ่งจับที่ มวยผมของพระเจ้าพรหมทัต
ไว้ เอามือข้างหนึ่งเงื้อพระขรรค์ขึ้นเพ่ือจะปลงพระชนม์พระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าพรหมทัตเห็นดังนั้น
ก็ตกพระทัยจึงร้องขอชีวิตไว้ ทีฆาวุกุมารจึงลดพระขรรค์ลงพร้อมกับหมอบลงแทบพระบาทของพระ
เจ้าพรหมทัตแล้วพูดว่า ข้าพระองค์ต่างหากที่ต้องขอชีวิตจากพระองค์ พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
พระองค์ ขอพระองค์จงไว้ชีวิตให้แก่ข้าพระองค์ด้วย พระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมารต่างคนต่างก็ขอ
ชีวิตจากกันและกัน ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อกัน แล้วท าปฏิญญาต่อกันว่าจะไม่เป็นศัตรูต่อกัน ด้วย
ความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์ของทีฆาวุกุมาร พระเจ้าพรหมทัตจึงยกพระธิดาให้เป็นพระ
ชายาของทีฆาวุกุมารแล้วคืนพระราชสมบัติทุกอย่างที่เป็นของพระบิดาของทีฆาวุกุมารให้แก่ที ฆาวุ
กุมาร ต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวรรคต ทีฆาวุกุมารได้ครอบครองนครพาราณสี และนครโกศล
พร้อมกัน58  

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงอานิสงส์หรือคุณค่าของขันติความอดทนว่า สามารถ
ท าศัตรูให้เป็นมิตรและยังเป็นเหตุน ามาซึ่งสมบัติอันยิ่งใหญ่สมกับพระพุทธพจน์ที่ได้ยกมาในเบื้องต้น
นั้น 

จาคะ ความเสียสละในที่นี้มีความหมาย 2 นัยคือ นัยแรก เสียสละแบ่งปันสิ่งของที่หามา
ได้ให้แก่คนในครอบครัวอย่างเป็นธรรมไม่ล าเอียง นัยที่สอง เสียสละหรือสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึก ต่อ
จิตใจที่ท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์โกรธ ความเคียดแค้นชิงชัง ความเกลียด ความอาฆาตจองเวร
ความพยาบาทปองร้าย เป็นต้น เมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต้องเสียสละออกไปจากจิตใจไม่ปล่อย ให้
อารมณ์เหล่านี้อยู่ในจิตใจนานเพราะจะท า ให้เสียสุขภาพกายและใจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน 
การสละสิ่งของของตนให้คนอ่ืนที่ควรให้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญและยกย่อง ดังที่
พระองค์ได้วางหลักการปฏิบัติไว้ส าหรับพวกภิกษุทั้งหลายว่าให้แบ่งปันลาภสักการะที่เกิดขึ้นภายใน

                                 
58 ว.ิม. 5/458-463/343-353 



   61 

วัดแก่ภิกษุที่มาถึง เช่น ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ท าการอปโลกนกรรม แบ่งปันสิ่งของให้ถึงแก่สงฆ์ทุก
รูปตามล าดับพรรษามีข้อความปรากฏในปราภวสูตร59 ตอนหนึ่งว่าผู้ที่มีของเหลือกินเหลือใช้ไม่
แบ่งปันให้คนอ่ืน หรือคนรอบข้าง ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นเพียงผู้เดียวพระพุทธองค์ตรัสว่าการท าอย่างนั้น
เป็นทางแห่งความเสื่อมของคนนั้น  

ในทางพระพุทธศาสนาการสละแบ่งปันสิ่งของของตนให้คนอ่ืนหรือการถวายสิ่งของของตนให้
เป็นทานแก่สงฆ์หรือแก่บุคคล เป็นอุบายเครื่องละกิเลสอย่างหยาบ คือความตระหนี่ออกจากจิตใจของ
ตน ท าให้จิตใจของตนเป็นอิสระจากความตระหนี่ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจอย่างหนึ่งใน โอวาทปาฏิ -
โมกข์ซึ่งเป็นค าสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระอรหันต์
สาวกจ านวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกัน ณ พระเวฬุวัน อุทยานป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้เป็นที่
ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกนั้น พระองค์ได้แนะน าให้สละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจด้วย
การให้ช าระจิตใจของตนให้สะอาดให้ ผ่องใสจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย เครื่องเศร้าหมองในที่นี้คือ
กิเลสทั้งหลาย เช่น ความก าหนัดยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบตา หู จมูก ลิ้น และ
ร่างกาย ความโกรธ ความอาฆาต ความพยาบาทปองร้าย ที่ท าให้จิตใจเศร้าหมองไม่ปลอดโปร่ง บด
บังปัญญา ปิดกั้นไม่ให้ คนบรรลุถึงความดีที่ควรจะได้เมื่อผู้บริหารเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้วน าไป
บริหารตนเอง บริหารงานในครอบครัว และบริหารงานในองค์การที่ตนรับผิดชอบอยู่จะท าให้การ
บริหารงานประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ มีหลักฐานตามที่ได้ศึกษามานี้และตามหลักฐานที่พระ
พุทธองค์ได้ตรัสแก่อาฬวกยักษ์ในอาฬวกสูตรสรุปใจความได้ว่า สัจจะ เป็นเหตุให้ได้เกียรติ ทมะ เป็น
เหตุให้มีปัญญา จาคะ เป็นเหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ ขันติ เป็นเหตุให้หาทรัพย์ได้ ไม่มีอย่างอ่ืนยิ่งกว่า 
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เล่า60  
ในโลกนี้ เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่า สัจจะ ก็ดี 
เหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่า ทมะ ก็ด ี
เหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่า จาคะ ก็ดี 
เหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่า ขันติ ก็ดี มีอยู่หรือไม่ 
 

นอกจากนั้นหลักการมีฆราวาสธรรม 4 จะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ประสบผลส าเร็จ
ในหน้าที่การงานต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมน าเอาหลักฆราวาสธรรม 4 ไป
ประพฤติปฏิบัติและประยุคใช้ในการบริหารงานเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและนักเรียนตลอดถึง
บุคคลอื่นๆในสังคม ส าหรับหลักฆราวาสธรรม 4 หากเรามีไว้ประพฤติปฏิบัติในชีวิต แม้เราเป็นคนโสด 
ไม่ใช่ผู้ครองเรือน หลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวน าให้มีคนรัก มีเมตตา ท าให้สมหวังในความรักและ
คู่ครองได้ ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น เมื่อมีทมะย่อมได้รับ
ปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความส าเร็จที่ตั้งใจไว้ และเมื่อมีจาคะย่อมเกิด
มิตรที่ดี เกิดคนรักใคร่ ท าให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคม เป็นต้นส่วนโทษของการขาดฆราวาสธรรม
โดยรวมก็คือ เมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูกหวาดระแวง ไม่มีใครเชื่อถือ เมื่อขาดทมะย่อมเป็นผู้มี
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ภาวะทางอารมณ์ต่ า มีแต่ความโง่เขลา เบาปัญญา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจน จะท า
อะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า และเมื่อขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้น ไม่มีใครรัก มีแต่คน
อ่ืนชัง เป็นต้น 

หลัก ฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่
ก็นับเป็นหลักธรรมที่ทันสมัย สามารถเกื้อหนุนชีวิตคู่และความรักในปัจจุบันให้สมหวังได้ หลักฆราวาส
ธรรมนี้ ไม่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักท่ีดีระหว่างคู่รักเพียง 2 คนเท่านั้น แต่
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วย หรือน าไปพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคลก็
ย่อมดีมากเช่นกัน เพ่ือที่จะท าให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักท่ีมอบให้กันและ
กัน 

สรุปจากการศึกษา ค้นคว้าจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา และแนวคิดจากนักปรัชญาทาง
ศาสนา พอสรุปได้ว่า ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน หรือ ธรรมส าหรับคฤหัสถ์
หมายถึงผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การครองเรือนด าเนินไป
ด้วยความสุขทางกาย และความสุขทางใจ ร่มรื่นด้วยหลักธรรมน้อมน าจิตใจให้สงบร่มเย็นด้วยรสพระ
ธรรม ครอบครัวจึงมีความสุขตลอดกาล 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การสามารถเสียสละความสุขสบายและประโยชน์ส่วนตน เพ่ือคู่ครอง
หรือคนในครอบครัวได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น หรือความมี
น้ าใจชอบช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของคู่ครอง ไม่
คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเอง         

ฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการนี้ สรุปเป็นค าคล้องจองเพ่ือให้จ าง่ายว่า “จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ 
ให้ปัน” เป็นหลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผู้อยู่ครองเรือน โดยเป็นหลักธรรมที่จ าเป็นในการครองชีวิต
คู่อยู่ร่วมกัน และเป็นหลักธรรมช่วยควบคุมให้บุคคลในตระกูลมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ท า
ให้ชีวิตคู่ของผู้ครองเรือนมีความสงบสุขร่มรื่นตามสมควรแก่ฆราวาสวิสัย        

ดังนั้น ผู้ครองเรือนจึงจ าเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอและจ าต้องสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจ
ตนเป็นประจ า  

2.5.2 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม        
การที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความคิดเห็นของ

คนทั้งสองอาจมีไม่เหมือนกัน จ าเป็นต้องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข้าหากัน เพ่ือลดความ
บาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน หากสามารถสร้างความคิดเห็นให้เป็นอย่างเดียวกันได้ ก็จะน าไปสู่
การสร้างครอบครัวให้มีความสุข ดังนั้น จึงควรทราบหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตครอบครัว 
เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น  จะน ามาเสนอการครองเรือนตาม หลักฆราวาสธรรม 
ประกอบด้วย 

1. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน  สามีรัก
ภรรยา ภรรยาก็รักสามี ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ ให้รัก
เดียวใจเดียว อย่าหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะน าไปสู่การผิดใจกัน ท าให้เกิดการโกรธ
เคืองกันและอาจท าให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้  



   63 

2. ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ หักห้ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น  เช่น 
เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝ่าย เพราะจะท าให้อีกฝ่ายไม่
พอใจหรืออาจโกรธตอบ อันจะน าไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น  

3. ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อค ากล่าวติชินนินทาของอีก
ฝ่าย หรือคนอ่ืนๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ 
เพราะหากแสดงออกตอบก็จะน าไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน  เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โกรธ ก็ให้อีกฝ่ายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย  รอให้
อาการความโกรธสงบลงก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาที่โกรธจะไม่มีสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผล
ของอีกฝ่าย มักใช้ก าลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าส านวนไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง” หรือ 
“เป่าปี่ให้ควายฟัง” ท าอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก เสียเวลาเปล่า ดังนั้น จึงต้องอดทนเอาไว้ 

4. จาคะ หมายถึง การเสียสละ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีกฝ่าย หรือการ
รู้จักเสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝ่าย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรื่อง สามียอม
ภรรยา ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่างฝ่ายต่างรู้จัก
เสียสละต่อกัน ก็จะท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้  
นอกจากหลักธรรม 4 ข้อข้างต้นแล้ว ตามหลักทิศ 6 อีกด้วย โดยเฉพาะข้อที่ว่า ด้วยหน้าที่ของสามี
และภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องท าต่อกัน โดยสามีมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้คือ  

1. ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตนเอง แม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือต าแหน่งทาง
สังคมเป็นอย่างไรก็ตาม หากได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้ว ก็ต้องยอมรับนับถือว่าเป็นภรรยา
ด้วยความเต็มใจ 

2. ไม่ดูหม่ิน ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบาง
ประการ เช่น มีฐานะยากจน ไม่มีงานท า ฯลฯ 

3. ไม่ประพฤตินอกใจ สามีต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต้องรักเดียวใจเดียว ไม่มีชู้  หรือ
ประพฤตินอกใจภรรยา  

4. มอบความเป็นใหญ่ให้ หมายความว่า สามีต้องยินยอมมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาใน
หลายๆเรื่อง อาทิ เรื่องงานบ้าน งานครัว รวมทั้งงานอ่ืนๆที่ภรรยาสามารถท าได้ โดยที่ไม่เข้าไปก้าว
ก่าย หรือต่อว่า หรือติชินนินทา  

5. ให้เครื่องแต่งตัว หมายความว่า สามีต้องรู้จักให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตนในบาง
โอกาส เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ภรรยาในการทุ่มเทท างานบ้าน อาจซื้อของใช้ส่วนตัวภรรยาหรือ
ของช าร่วยให้ก็ได้ เช่น ซื้อแหวนให้สักวง ฯลฯ 
      หลักทั้ง 5 ข้อนี้เป็นหลักที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาในฐานะเป็นคู่ชีวิตของตน ในทางตรงกันข้าม
เมื่อสามีกระท าต่อภรรยาอย่างนี้แล้ว ภรรยาก็ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยต้องขวนขวายท ากิจปฏิบัติตอบต่อสามี
ด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้คือ 

1. จัดการงานดี หมายความว่า สามารถดูแลกิจการงานบ้านทุกอย่างได้เป็นอย่างดี
ยิ่ง สามารถจัดบ้านได้สวยงามเป็นระเบียบ ดังนั้นผู้ที่เป็นภรรยาต้องรู้เรื่องการบ้าน การเรือนดี
พอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความสะอาดภายในบ้านหรือเรือนได้ 
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2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี เวลาที่สามีมีเพ่ือนหรือแขกมาเยี่ยมเยียนที่
บ้าน ภรรยาต้องรู้จักท าปฏิสันถารต้อนรับหรือปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างดี เช่น หาน้ ามาให้
ดื่ม ปฏิบัติตนเรียบร้อย ไม่กล่าวเรื่องราวอันจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งจิตใจของคนข้างเคียงสามีตน 
เป็นต้น 

3. ไม่ประพฤติล่วงใจสามี ภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามี จริงใจต่อสามี ไม่มีชู้
หรือนอกใจสามี 

4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ทรัพย์ทุกอย่างที่สามีหามาได้ ไม่ว่าจะด้วยหยาด
เหงื่อแรงกาย หรือน้ าพักน้ าแรง และมอบไว้ให้ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้น ภรรยาจะต้องเก็บดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นอย่างดียิ่ง ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอันหาประโยชน์
ไม่ได้ ต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด  

5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ภรรยาไม่ควรมีความเกียจคร้าน ต้องมีความ
ตื่นตัว ขยันอยู่ตลอดเวลา หมั่นดูแลท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือนเป็นประจ า ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง อ้างนั้น อ้างนี้ จนไม่เป็นอันท าการงาน  

บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวว่าหน้าที่ของฆราวาสหรือชาวบ้านจะต้องมีหลักในการครองชีวิต 
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งต้องยึดหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ 

 1. สัจจะ คือ ความจริง ความแท้ ความเที่ยงตรง ความมีสัจจะ หรือความสัตย์ ความ
แน่นอน ซึ่งไม่ใช่ความเทียม ความเท็จ ความจอมปลอม อันหมายถึง ความจริงในตัวบุคคลอันเป็น
อาการแห่งศรัทธา และความประพฤติมี 5 อย่าง คือ จริงต่องาน จริงต่อหน้าที่ จริงต่อวาจา จริงต่อ
บุคคล จริงต่อความดี 

 2. ทมะ คือ ความรู้จักข่มใจ ยับยั้งชั่งใจ ฝึกฝนตนได้ ไม่ท าอะไรตามความต้องการ หรือ
ตามอารมณ์ของตน ผู้ที่มีทมะจะท าอะไรต้องใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน โดยค านึงถึงเสมอว่า 
มีโทษหรือมีคุณ ให้สุขมากกว่า หรือให้ทุกข์มากกว่า จะท าอะไร พูดอะไร ต้องมีสติสัมปชัญญะ คอย
ก ากับอยู่เสมอ 

 3. ขันติ คือ ความอดทน เช่น อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาไม่พอใจที่จะมากระทบ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า “ก าลังทนทานแห่งใจ” ขันตินั้นจ าเป็นส าหรับ
คราวที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้เราหันเหไปจากทางที่ดี 

 4. จาคะ คือ การเสียสละวัตถุและอารมณ์ หมายถึง การเสียสละทรัพย์ สิ่งของของตน
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการสละอารมณ์ หมายถึง เป็นผู้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความ
สงบใจ61  

หลักธรรมที่ผู้วิจัยมาได้หยิบยกเอามาฝากในโอกาสนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้น าไปใช้ เพราะจะท าให้ผู้น าไปใช้ในใจการมีชีวิตครอบครัวมากขึ้น สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถที่จะประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ด าเนินไปตามแนวทางแห่งความสุขและ
ความสงบร่มเย็นได้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีหลักประกัน มีหลักปฏิบัติต่อกันท าให้เห็นอกเห็นใจกันและ
เข้าใจกันมากขึ้นอันจะท าให้เกิดความรักกันมากขึ้นตามล าดับด้วย    

                                 
61 บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ 

2541), หน้า 119-124.  
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        สรุป ผู้น าหลักฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ แม้อยู่ครองเรือนก็จะเป็นฆราวาสคฤหัสถ์ที่มีความสุข
ความส าเร็จในชีวิต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบ าเพ็ญสมณะธรรมด้วยสิ่งที่ตั้งใจ
ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ประการนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้บริหารสถานศึกษาน าหลัก
ฆราวาสธรรมมาเป็นหลักในการบริหารงานจัดการบุคคลก็ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพได้ดังนั้น 
ผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอและต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่าท า
เล่น ต้องถือปฏิบัติด้วยใจจริง ผู้ครองเรือนน าไปปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว ผู้วิจัยก็เชื่อ
ว่า ผู้ที่มีครอบครัวที่มีความสุข และมีความเจริญไม่มีเรื่องที่ต้องคิดให้ปวดหัวเป็นแน่ สามารถขจัด
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ท าให้รักกันมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่า
ตลอดจนถึงวันตายได้อย่างมีความสุข  
 



 

 

 
บทท่ี 3 

ฆราวาสธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับครองเรือน หรือธรรมส าหรับผู้อยู่
ครองเรือน มี 4 อย่าง คือ 1 ) สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอด
กลั้น 4) จาคะ การเสียสละ ในบทที่ 2 นี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

3.1 ที่มาของหลักฆราวาสธรรม 4  
3.2 ความหมายของหลักฆราวาสธรรม 4  
3.3 ประเภทของฆราวาสธรรม 4 
3.4 ความส าคัญของฆราวาสธรรม 4 
3.5 ประโยชน์ของหลักฆราวาสธรรม 4 

 
3.1 ที่มาของหลักฆราวาสธรรม 4  

หลักฆราวาสธรรม 4 มีมาในพระสุตตันปิฏก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ตรัส
ตอบปัญหาของอาฬวกยักษ์ มีความตอนหนึ่งว่า “เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมาก เหล่าอ่ืนดูซิ
ว่า ในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะและขันติฯ”1 อนึ่ง ในขุททกนิกายสุตตนิบาต ก็มีปรากฏ
เรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยพระพุทธองค์ตรัสด้วยคาถามของอาฬวกยักษ์ว่า  

 
“...มี ธรรมะของผู้ครองเรือน 4 คือ สัจจะ ทมะ ธิติ (ขันติ) และจาคะ ละ

โลกนี้ไปแล้วย่อมเศร้าโศก...”2  
          

 ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนหลายหลักที่พระพุทธองค์ทรง สอนให้
ชาวพุทธรู้จักการเสียสละเพ่ือความสงบสุขของตนเอง สังคม ครอบครัว และประโยชน์ ส่วนร่วมหนึ่ง
ในนั้น ได้แก่ ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้ครองเรือน ซึ่งประกอบด้วย 
บุตร ภรรยา สามี บิดา มารดา และบริวารเครือญาติ เป็นต้น เรียกอีก อย่างว่า “คฤหัสถ์” หมายถึง 
หลักปฏิบัติส าหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ ควรน าไปปฏิบัติ เพ่ิมขึ้นจากการรักษาศีล และการปฏิบัติตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความสุขในชีวิตการครองเรือนและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

หลักฆราวาสธรรม 4 มีในพระสุตตันปิฏก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ตรัส
ตอบปัญหาของอาฬวกยักษ์ มีความตอนหนึ่งว่า “เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมาก เหล่าอ่ืนดูซิ
ว่า ในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะและขันติฯ”3 อนึ่ง ในขุททกนิกายสุตตนิบาต ก็มีปรากฏ

                                                        
1 ส.ส. 15/845/316 
2 ขุ.สุ. 25/311/361 
3 ส.ส. 15/845/316 
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เรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยพระพุทธองค์ตรัสด้วยคาถามของอาฬวกยักษ์ว่า “มี ธรรมะของผู้ครองเรือน 4 
คือ สัจจะ ทมะ ธิติ (ขันต)ิ และจาคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเศร้าโศก”4 

ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนหลายหลักที่พระพุทธองค์ทรง สอนให้
ชาวพุทธรู้จักการเสียสละเพ่ือความสงบสุขของตนเอง สังคม ครอบครัว และประโยชน์ ส่วนรวม หนึ่ง
ในนั้น ได้แก่ ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้ครองเรือน ซึ่งประกอบด้วย 
บุตร ภรรยา สามี บิดา มารดา และบริวารเครือญาติ เป็นต้น เรียกอีก อย่างว่า “คฤหัสถ์” หมายถึง 
หลักปฏิบัติส าหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ และผู้ที่อยู่ครองคู่เป็นสามีภรรยา กันควรน าไปปฏิบัติ เพ่ิมขึ้นจาก
การรักษาศีล และการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความสุขในชีวิตการครอง
เรือนและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
3.2 ความหมายของหลักฆราวาสธรรม 4  

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับฆราวาสธรรม 4 มีผู้ให้ความหมายของ หลักฆราวาสธรรม 4 ไว้
ดังนี้  

3.2.1 ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมส าหรับครองเรือนหรือธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน มี 4 

อย่าง คือ 1 ) สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ 
การเสียสละ การแบ่งปัน มีน้ าใจ5, ในพระไตรปิฎก ได้อ้างถึงหลักฆราวาสธรรม 4 ซึ่งผู้วิจัย ได้ศึกษา
และค้นคว้า ดังนี้ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 15 และ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 7 สังยุตตนิกาย สคาถวร
รคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

 
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพ่ือบรรลุนิพพาน ฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้

ปัญญา เป็นผู้ไม่ประมาท มีวิจาร คนท าเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ เป็นผู้หมั่น ย่อมหา
ทรัพย์ได้ คนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ บุคคลใดผู้อยู่
ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม 4 ประการนี้คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ 
บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไป แล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอัน 
มากเหล่าอ่ืนดูซิว่าในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ ฯ6 

 
และในพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรม

บท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต อาฬวกยักษ์ ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์
เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษใน โลกนี้ อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน าความสุขมา
ให้ อะไรเล่าเป็นรสยังประโยชน์ให้ส าเร็จกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย ได้กล่าวชีวิตของบุคคลผู้
เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุด ฯพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า 
                                                        

4 ขุ.สุ. 25/311 /361 
5 องฺ.จตุกฺก. 21/32,256/51,373 
6 ส.ส. 15/845/298 
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อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ อะไรเล่า

ที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรสยังประโยชน์ให้ส าเร็จ
กว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย ได้กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างไรว่า
ประเสริฐที่สุด ฯพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ เครื่อง
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้  ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน า
ความสุขมาให้สัจจะแลเป็นรสยังประโยชน์ให้ส าเร็จกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์
ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุด ฯ 

 
บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้อย่างไร บุคคลย่อมข้ามอรรณพได้อย่างไร บุคคล

ย่อมล่วงทุกข์ได้อย่างไร ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไร ฯ 
บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท 

ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ฯ 
บุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไร ย่อมหาทรัพย์ได้อย่างไร ย่อมได้ชื่อเสียงอย่างไร 

ย่อมผูกมิตรทั้งหลายไว้ได้อย่างไร บุคคลละจากโลกนี้ไปสู่โลกอ่ืนแล้ว ย่อมไม่เศร้า
โศกอย่างไร ฯ 

 
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพ่ือบรรลุนิพพานเป็นผู้ไม่ประมาท 

มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง ฟังอยู่ด้วยดี ย่อมได้ปัญญา บุคคลผู้มีธุระ กระท าสมควร 
มีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงด้วยสัจจะ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ 
ผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือน มีธรรม 4 ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ ผู้นั้นแล
ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก ถ้าว่าเหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งไป กว่าสัจจะก็ดี 
เหตุแห่งการได้ปัญญายิ่งไปกว่าทมะก็ดี เหตุแห่งการผูกมิตรยิ่งไปกว่าจาคะก็ดี เหตุ
แห่งการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่ในโลกนี้ไซร้ เชิญท่านถามสมณพราหมณ์
เป็นอันมากแม้เหล่าอื่นดูเถิด ฯ 

 
บัดนี้ ข้าพระองค์จะพึงถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากทาไมเล่า วันนี้ ข้า

พระองค์ทราบชัดประโยชน์อันเป็นไปในภพหน้า พระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่เมืองอาฬวี
เพ่ือประทับอยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ข้าพระองค์หนอ วันนี้ ข้าพระองค์ทราบชัดพระ
ทักขิไณยบุคคลผู้เลิศ ที่บุคคลถวายทานแล้วเป็นทานมีผลมาก ข้าพระองค์จักนอบ
น้อมพระสัมพุทธเจ้า และความที่พระธรรมเป็นธรรมดี เที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจาก
เมืองสู่เมือง ฯ7  

 
จะเห็นได้ว่า หลักฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมส าหรับฆราวาส เพราะวงการของฆราวาสวิสัย

จะอยู่ตามล าพังคนเดียวไม่ได้ ย่อมต้องอาศัยกันและกัน ช่วยเหลือกิจของกันและกัน เป็นธรรมดาของ

                                                        
7 ขุ.สุ. 25/311/361 
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คนหมู่มากย่อมจะอดทะเลาะกันไม่ได้ จึงต้องมีเครื่องรัดรึงใจไว้ ธรรมที่จะบรรเทาลดโทษเหล่านั้นให้
ลดน้อย หรือสงบจึงต้องมีฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 

สัจจะ ซื่อสัตย์ต่อกัน หมาถึงความสัตย์ซื่อต่อบุคคล เช่น ระหว่างสามีกับภรรยา เพื่อกับ
เพ่ือน หรือเจ้านายกับลูกน้อง เป็นต้น ต่างคนต่างมีสัจจะต่อกัน ประพฤติด้วยน้ าใจจริง ประพฤติด้วย
หน้าที่ ย่อมมีความสุขความเจริญร่วมกัน สัจจะชื่อว่ามีอยู่ในผู้ใด คณะใด ย่อมยังผู้นั้น คณะนั้นใคร่กัน
สมานไมตรีภาพให้ยืนนาน สัจจะจึงเป็นฆราวาสธรรมประการหนึ่ง 

ทมะ รู้จักข่มจิตของตน คือ การบังคับใจเมื่อสังกิเลสธรรมเกิดขึ้นครอบง าไม่ให้หุนหัน 
หรือ พูด ท าลงไปตามอ านาจโทสะ คนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมวดหมู่จะให้ดีเหมือนกันหมดไม่ได้ ย่อมต้อง
มีอัธยาศัยแตกต่างกัน คนผู้ไม่รู้จักข่มจิตไว้ถือเอาแต่ใจเป็นประมาณก็มีแต่คนรังเกลียด หาใครรักใคร่
ไม่ได้ การข่มจิตจึงเป็นเป็นฆราวาสธรรมประการหนึ่ง 

ขันติ ความอดทน คือ ความอดกลั้น ได้แก่ ความยั้งใจหยุดไม่ให้ผลุนผลันผู้อยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ถ้าไม่อดทนปล่อยไปตามอ านาจแห่งกิเลส ย่อมท าให้เกิดทะเลาะกันบ้าง ถ้ามีขันติบังคับ
ใจไว้ ย่อมเป็นผลดี ขันติจึงเป็นฆราวาสธรรมอีกประการหนึ่ง 

จาคะ การสละให้ปันสิ่งของๆ ตน แก่คนที่ควรแบ่งปัน เป็นการเผื่อแผ่กัน อุดหนุนกัน
ตามมีตามได้ เป็นไปเพ่ือไมตรีกันและกัน ท าให้รักใครให้มั่นคงยิ่งขึ้น การให้ทานย่อมผูกไมตรีของคน 
ผู้เป็นฆราวาสจึงควรบ าเพ็ญตนให้เป็นผู้โอบอ้อมตามมีตามได้ จักได้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย การสละ
ให้ปั่นของๆ ตน แก่คนที่ควรให้ปั่น จึงเป็นฆราวาสธรรมอีกประการหนึ่ง 

อนึ่ง ในอาฬวกสูตร ซึ่งว่าด้วยอาฬวกยักษ์8ทูลถามปัญหา ที่ปรากฏในขุททกนิกายสุตต 
นิบาต พระพุทธเจ้าตรัสตอบย้าหมวดธรรมข้อนี้ว่าเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดว่า ในโลก
นี้ เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดี เหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าทมะก็ดี เหตุให้ผูกมิตร สหายไว้ได้ที่
ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดีเหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่หรือไม่   

3.2.2 ความหมายของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ 

ประมวลธรรมว่า “ฆราวาสธรรม 4” หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาสธรรมส าหรับการครองเรือน 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์9 

  1) สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจต่อกัน เป็นหลักส าคัญที่จะให้
เกิด ความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความระแวงแคลงใจกัน 
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักท่ีจะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม  

 2) ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้ 
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง ของ
กันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธญาศัยให้กลมกลืน ประสานเข้า
หากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่าง
ปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต จนไม่สามารถแก้ไขได้  

                                                        
8 ขุ.สุ. 25/11/545. 
9 พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺ โต ) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลศัพท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2546), หน้า 113-114. 
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 3) ขันติ ความอดทน อดกลั่น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหน้าทา 
หน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มเเข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบาก 
ตรากตร า และเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้
ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี  

 4) จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจ 
กว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึง ความมี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย และยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการ แสดงน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตัวได้  
ฆราวาสธรรม คือหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค โดยตรัสตอบค าถามของอาฬวกยักษ์ถึงธรรม 4 ประการนี้ว่า“เชิญท่าน ถามสมณ
พราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูเถิดว่า ในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่า สัจจะ ทมะ ขันต ิจาคะ เล่า”10  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้อธิบายความหมายว่า “ขันติ” หมายถึงความอดทนคือ 
ภาวะที่ยอมอดทนอดกลั้นต่อการถูกกระทบกระทั่งได้อย่างสันติ เช่น อดทนต่อความล าบากทาง กาย 
เช่น ทนหิว ทนร้อน ทนกระหาย ทนต่อความเจ็บปวด ทนต่อฝนตก รถติด อดทนต่อความ ล าบาก
ทางใจ เช่น ทนต่อภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทนต่อเสียงติฉินนินทา ด่าว่าประชด ประเทียด ทนต่อ
นักการเมืองที่ตนไม่ชอบ ทนต่อสภาพแวดล้อมที่อึดอัดน่าเบื่อหน่ายและทนต่อ การยั่วเย้าเร้าให้หลง
ของกิเลส เช่น รูปสวยเร้าให้อยากดู เสียงเพราะเร้าให้อยากฟังกลิ่นหอมเร้า ให้อยากดม รสอร่อยเร้า
ให้อยากลิ้ม สัมผัสนุ่มนวลเร้าให้อยากเคลียคลอ เป็นต้น11  

นอกจากนั้นแล้วยังสามารถจ าแนกขันติออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตีติกขาขันติ (ขันติอด) 
หมายถึงความอดทน หักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสแห่งอ านาจฝ่ายต่ า ซึ่งมีความ ทะยานอยาก
เพราะอ านาจของความโลภ เป็นสิ่งยั่วยุ ล่อลวงจิตใจให้ตกลงไปสู่หลุมพรางแห่ง ความชั่ว อดทนต่อ
ความโกรธในขณะที่เกิดอารมณ์ร้อนรุ่มและอดทนต่อความหลง ธิติขันติหรือตป ขันติ (ขันติทนหรือ
มั่นคง) หมายถึงความอดทนต่อความตรากตร าในการท างานทั่วไปเช่น ทนต่อ ความหิวกระหาย เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยล้า ความหนาว ความร้อน อดทนต่อความล าบากอันเกิดจาก เวทนา คืออาการเจ็บป่วย 
ความไม่สบายกาย เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ ความสุขเหล่านี้สามารถด ารงมั่น
อยู่ในภาวะปกติได้ เรียกว่าเป็นความอดทนมั่นคงดุจดั่งแผ่นดิน  และ อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) 
หมายถึง รู้จักยับยังชั่งใจ ไม่ท้อถอย อดทนต่อพฤติกรรมล่วงเกิน ถากถางหรือค ากล่าวดูหมิ่นของ
บุคคลหลายระดับ เช่น ผู้ที่กล่าวลบหลู่ดูแคลนผู้ที่เสมอกันโดยแสดงกิริยาวาจาสบประมาทซึ่งใช้ค าพูด

                                                        
10 ที.ปา. 11/246/354 
11 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ธรรมะคลายใจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2551), หน้า 175-176. 
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ให้เกิดความเสียหายและผู้น้อยซึ่งแสดงอาการเหยียด หยามก็สามารถอดทน โดยไม่มีการโต้ตอบ
บุคคลเหล่านั้นเพื่อรักษามิตรภาพอันดีเอาไว้12   

พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ในเรื่อง “หลักธรรมของ
ผู้ครองเรือน” ใน หัวข้อฆราวาสที่จมปลักไม่รู้จักใช้ฆราวาสธรรม ว่าฆราวาสที่จมปลักอยู่ในอวิชชา
ของฆราวาส นั้น ไม่มีฆราวาสธรรม อย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 4 อย่าง
นี้ เป็น ฆราวาสธรรม ฆราวาสจะต้องมีธรรม 4 ประการนี้ เป็นเครื่องด ารงความเป็นฆราวาส ไม่ให้เกิด 
โทษทุกข์ใด ๆ และเกิดความเจริญเป็นธรรมส าหรับฆราวาสอย่างยิ่ง ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่าส าหรับ ความ
เป็นฆราวาส สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ นี่ฆราวาสส่วนมากยังไม่รู้ว่า นี้เป็นฆราวาสธรรมที่ ต้องมี 
สัจจะ คือ จริงใจ ในสิ่งที่จะต้องท าหรือต้องมี ทมะ คือการบังคับตัวเอง ขันติ คือ อดกลั้น อดทน เมื่อ
เหน็ดเหนื่อยยุ่งยากล าบากเจ็บปวด และจาคะ คอยระบายความกดดันของความบีบ คั้นของกิเลส13  

ฆราวาสธรรม 4 เป็นค าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมที่ 
พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ทั้งในการครอง
เรือนและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคมทั่วไป และสังคมการท างาน จึงนับว่าเป็น หลักธรรมที่มี
ความอาลัยอย่างยิ่ง กล่าวคือ  

สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลใน สังคม
ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมข้อนี้ด้วยเสมอ เพราะการแสดงออกซึ่งความ ซื่อสัตย์ และ
ความจริงใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ ในการสร้างความยั่งยืนใน ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน  

ส าหรับบุคคลที่ท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การมีความซื่อสัตย์และความจริงใจ 
ต่อกันย่อมจะทาให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจระหว่างตนกับผู้ท างาน หากบุคคลใดขาด สัจจะแล้ว
อาจเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจ  เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยาก นักที่จะ
ประสานให้การทางานนั้นราบรื่นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สัจจะ เป็นหลักธรรมพ้ืนฐาน ส าหรับทุกคนที่
หวังความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิต พึงจะระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ  

ทมะ คือ การรู้จักบังคับข่มใจตนเอง การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับ 
บุคคลที่ทางานด้วย ที่จะต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมาจากพ้ืนฐานชีวิต และ 
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละคนจึงไม่อาจเป็นไปตามที่แต่ละคนคาดหวังได้ ทั้งหมด 
หลักธรรมข้อนี้ จึงช่วยฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จัก ฝึกฝนปรับปรุงตน 
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจ
และอารมณ์ของตน เพ่ือที่จะท าให้เกิดการเรายอมรับในจุดเด่นและ ข้อบกพร่องของบุคคลรอบข้าง  

จะเห็นได้ว่า หลักธรรมข้อนี้เน้นการใช้ปัญญาในการตัดสินใจควบคุมจิตใจ ในการท า
ความเข้าใจกับบุคคลในองค์กร หากบุคคลขาดเสียซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีผลเท่ากับว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้
สติปัญญาในการพิจารณาท าให้เกิดปัญหาตามมาโดยง่าย  

                                                        
12 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิตฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร :

ธรรมสภา, 2539), หน้า 486-488. 
13 พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), หลักธรรมของผู้ครองเรือน , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2530), หน้า 8. 
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ขันติ ความอดทน อดกลั้น การอยู่ในครอบครัว สังคมทั่วไป และสังคมการท างาน ซึ่ง
มีคนหลายคน นอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมี ความ
อดทนอดกลั้นอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะการอยู่ในสภาพเช่นนี้ อาจจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย 
ภูมิหลัง เช่น การศึกษาอบรม ประสบการณ์ จึงอาจมีการกระท าที่เป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่า
ด้วยกิริยา วาจา โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นเหตุน าไปสู่ปัญหาและความยุ่งยากตามมา  

อย่างไรก็ดีหลักทมะแตกต่างจากหลักขันติตรงที่หลักทมะมุ่งเน้นการข่มใจ การบังคับ
ควบคุมอารมณ์ ส่วนหลักขันตินั้นมุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อความยากล าบาก  

จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ทั้งที่เป็นสิ่งของและน้ าใจไมตรีที่ เอ้ือเฟ้ือ
ต่อกันว่าเป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว นามาซึ่งความสุข กับฝ่ายผู้ให้
และฝ่ายผู้รับ  

ฆราวาสที่มีฆราวาสธรรมจะได้รับผลของความเป็นฆราวาส ในความเป็นฆราวาสโดย
สมบูรณ์ และยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นฆราวาสที่เลื่อนชั้นตัวเองอยู่เสมอหมายความว่าถ้าอยากจะ จมปลัก
อยู่ในความเป็นฆราวาส ไม่มีทางที่จะท าให้ดีที่สุดได้ คือ มีฆราวาสธรรม แต่ถ้าอยากจะยกถอนตัว
ออกมาเสียจากความเป็นฆราวาส จะต้องใช้ฆราวาสธรรม สมกับที่ตรัสว่า เป็นธรรมส าหรับฆราวาส  

วิทย์ วิศทเวส ให้ความหมาย ฆราวาส แปลว่า บุคคลผู้ครองเรือน หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่
นักบวชหรือพระสงฆ์ ดังนั้น ฆราวาส ก็คือชาวบ้านทั่วไปที่มีอาชีพแตกต่างกัน เช่นพ่อค้า ข้าราชการ 
ชาวนา ชาวไร่ แพทย ์หรือเป็นนักเรียนนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น14  

จากความหมายพอจะสรุปได้ว่า ผู้หวังความเจริญควรน้อมน าหลักฆราวาสธรรม 4 มา 
ประพฤติปฏิบัติ จะท าให้จิตใจเป็นกุศล ชีวิตมีความสุขและประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นหลักคุณธรรมส าหรับการครองเรือนซึ่งเป็นหลักการครอง
ชีวิตของ คฤหัสถ์ ประกอบไปด้วย  

 1 . สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
 2. ทมะ หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด

นิสัยแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  
 3. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความ ขยันหมั่นเพียร 

เข็มแข็งทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
 4. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์

ส่วนตนได้ ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะ
ร่วมมือช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตัว 
 
 
 
 

                                                        
14 วิทย์ วิศทเวส,  “ธรรมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”,  20 ตุลาคม 2542,   

< http://www. moe.go.th/moe/th/home/main.php>. (16 March 2016). 
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3.3 ประเภทของฆราวาสธรรม 4 
ฆราวาสธรรม15 คือ การปฏิบัติตนเป็นฆราวาสที่ดี ซึ่งเป็น  ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน มี 4 

ประเภท คือ      
1) สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง ตลอดจนความซื่อตรง ต่อกันและกัน สรุปรวมคือ "ความ

รับผิดชอบ" เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็น
เหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืน
ดีได้ดังเดิม ซึ่งถ้ามีความรับผิดชอบในตนเอง หรือ แม้นแต่รับผิดชอบผู้อ่ืน ก็จะส่งผลให้เกิดความ
ผาสุขได้ คนมีสัจจะจึงมักจะแสดงความรับผิดชอบออกมา 4 ด้านคือ 

 (1)  ด้านหน้าที่และการงาน ท างานชิ้นนั้นให้ส าเร็จไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 
หรือ แม้นแต่สภาพแวดล้อมจะไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม           

 (2) ด้านค าพูด พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น และ ท าอย่างไร ก็พูดอย่างนั้น 
 (3) ด้านการคบคน จริงใจไม่มีเหลี่ยมมีคู ว่ากันตรง ๆ ซื่อ ๆ จริงใจ ไม่ล าเอียง ไม่มี

อคต ิ4 ประการ ได้แก่                     
  - ไม่ล าเอียงเพราะรัก                     
  - ไม่ล าเอียงเพราะชัง                     
  - ไม่ล าเอียงเพราะโง่                     
  - ไม่ล าเอียงเพราะกลัว           
 (4) ด้านศีลธรรม ความดี ยึดหลักคุณธรรม ไม่ผิดศีล ผิดธรรม ผิดประเพณี และ ผิด

กฎหมายบ้านเมือง       
2) ทมะ การรู้จักข่มจิตข่มใจตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกตนเอง บังคับ

ควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข เพ่ือให้
ตนเองมีทั้งความรู้ ความสามารถ และ ความดีเพ่ิมพูนมากขึ้นทุกวัน ๆ รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและ
อารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม 
กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตนเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องท าลายชีวิต
คู่ครองแยกทางขาดจากกัน การจะมีทมะในทางเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ ความดีในเรื่องใด 
ๆ นั้น มีการปฏิบัติอยู่ 4 ขั้นตอน คือ   

(1)  ต้องหาครูดีให้เจอ การเพ่ิมพูดความรู้ความสามารถนั้น ก็ต้องหาคนที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านนั้นๆ หรือ อย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้น
เพ่ือที่จะศึกษา 

(2) ต้องฟังค าครู ต้องตั้งใจฟัง ถามแล้วถามอีกจนกระท่ังจับประเด็น หรือ ความรู้ตก
ผลึก เพ่ือจะได้น าไปใช้ได้อย่างลุ่มลึก      

(3) ต้องตรองตามค าครู น าเอาค าสอนเหล่านั้น มาทบทวนตรึกตรอง ถึงความลุ่มลึก
ของค าสอน การใช้งาน ผลดี ผลเสีย หรือแม้นแต่ข้อควรระวังต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง           

                                                        
15 ที.ปา. 11 /246/354 
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(4) ต้องท าตามครู เมื่อมีความรู้ก็ต้องปฏิบัติให้เกิดผล  ด้วยความมีสติรอบคอบ 
ระมัดระวัง ไม่ประมาทพลั้งเผลอจนอาจน าไปสู่ความเสียหาย ล้มเหลว ในบั้นปลายได้ "การ
ฝึกใด ๆ ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนนิสัย ไม่ชื่อว่าเป็นการฝึกตน"       
3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผู้อยู่ร่วมกัน 

นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่าง ซึ่งจะต้องหาทาง
ปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
เป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอด
กลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้ ยัง
จะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพ
เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้
ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครองที่ขาดความอดทน  ย่อมไม่อาจ
ประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไปได้ ความอดทนพ้ืนฐาน
ใน 4 เรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตของเราโดยทั่วไป คือ           

(1)  ต้องอดทนต่อธรรมชาติที่ไม่เอ้ืออ านวย ทนทั้ง แดด ลม ฝน สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวย เป็นต้น           

(2) ต้องอดทนต่อทุกขเวทนา คือการทนต่อสภาพสังขารของตน เช่น การเจ็บป่วย ก็
ไม่โวยวายคร่ าครวญจนเกินเหตุ เป็นต้น 

(3) ต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่ง คือการอดทนกับคนอ่ืน รวมถึง อดทนกับ
ตนเองในเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจตนเอง การกระทบกระทั่งจิตใจตนเองด้วย           

(4) ต้องอดทนต่อกิเลส คือการอดทนต่อนิสัยไม่ดีของเราเองไม่ให้ระบาดไปติดคนอื่น 
และ ต้องอดทนต่อการยั่วยุของอบายมุข ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่พยายามกระตุ้นกิเลส
ในใจตนเอง อดทนต่อ อบายมุข 6 คือ การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวในสถาน
บันเทิงเริงรมย์ การเล่นพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และ การเกรียจคร้านต่อหน้าที่การงาน       
4) จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน นึกถึง

ส่วนรวมของครอบครัวเป็นใหญ่ ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้อง
แต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่ายเดียว การให้ในที่นี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่
มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ 
ความเจ็บไข้ หรือมีธุรกิจใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจ
ใส่ดูแล เป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความ
เหมาะสมรวมความว่า เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว ชีวิต
ครอบครัวที่ขาดจาคะ ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพ่ิมเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็คงที่หรือ
ค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นงอก
งาม 

ความเสียสละ มี 3 ประเภท คือ 
 1) สละสิ่งของ           
 2) สละความสะดวกสบาย           
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 3) สละอารมณ์ที่บูดเน่า ไม่เอามาเก็บฝังใจและเป็นพ้ืนฐานไปสู่การท าสมาธิ 
      ซึ่งความเสียสละก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในพ้ืนฐานของเหตุและผล  ต้องรู้ถึงความแตกต่างของ "ความ
อยากได้เอาแต่ใจ" กับ "ความจ าเป็นของครอบครัว" ว่า สิ่งใดควรที่จะท าก่อนหลังเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
จ ากัดก าจัดความเห็นแก่ตัวของตนเอง และป้องกันความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบของอีกฝ่าย ธรรม 
4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะดังกล่าวมานี้ มิใช่ประสงค์เป็นข้อปฏิบัติจ ากัดเฉพาะใน
ระหว่างคู่ครองเพียง 2 คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตการครองเรือนทั้งหมด โดยยึดถือเป็น
คุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจ ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมหรือ
ติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตามฐานะนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเอง และแก่ชีวิต
ของคนอ่ืน ๆ ในสังคม       

ดังนั้น ชีวิตครองเรือน หรือ ชีวิตคู่ จึงต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถฝากฝี ฝากไข้ ฝากชีวิต
ไว้ด้วยกันได้ มีความรู้ ความสามารถ และ ความดีมากพอ ที่จะเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบาย เลี้ยง
ลูกหลานให้เป็นคนดีสืบต่อไป ทั้งนี้ พ้ืนฐานการใช้ชีวิตหลังแต่งงาน ต้องอาศัยความเสียสละต่อกันและ
กันอย่างมาก ต้องเสียสละเพ่ือการดูแลทั้งทางกาย และ จิตใจ รู้จักถนอมน้ าใจกันในยามปกติ รู้จักให้
ก าลังใจกัน ในยามเผชิญอุปสรรค รู้จักเตือนสติห้ามปรามกันในยามประมาท และ มีความซื่อสัตย์ต่อ
กันและกัน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งหากสามารถท าได้อย่างนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่
ความสุข ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

ทัตตชีโว ภิกขุ  ได้กล่าวไว้ว่าฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นฆราวาสที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณธรรมและยังได้ให้ความหมายพร้อมทั้งอธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแต่ละ
ข้อดังนี้  

ข้อที ่1  สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ แบ่งตามศัพท์ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
ก. มีความจริง (จริงคือไม่เล่น) 
ข. มีความตรง (ตรงคือความประพฤติทางกาย วาจา ตรง ไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง) 
ค. มีความแท้ (แท้คือไม่เหลวไหล)ในทางปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ 

ถ้าท าอะไรแล้วทุ่มหมดตัว ซึ่งถ้าแบ่งในทางปฏิบัติ จะแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ 
1) จริงต่อหน้าที ่คือไม่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไรก็ทุ่มเทและท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด 
2) จริงต่อการงาน คือถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็ตามทีก็ตั้งใจท าให้ดีที่สุด 

เท่าท่ีจะท าได้ แม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่งานที่ส าคัญหรืองานที่ใหญ่โตก็ตามที 
3) จริงใจกับเวลา หมายถึงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้คุ้มค่ามากที่สุด 
4) จริงต่อบุคคล หมายถึงคบกับใครก็ต้องมีความจริงใจ  ไม่ใช่คบเพ่ือหวัง

ผลประโยชน์ 
5)ตรงต่อความดี หมายถึงไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามจะต้องมีคุณธรรมคอยก ากับอยู่

เสมอไม่ท าให้คนอ่ืนได้รับความเดือนร้อน 
ข้อที่ 2 ทมะ หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดี

ออกไปเสียจากตนเอง พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่อท า
บ่อยๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดเป็นนิสัย 

ข้อที่ 3 ขันติ คือความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ขันติม ี4 ลักษณะ คือ 
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1) อดทนต่อความล าบากตรากตร า ได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภูมิ 
ประเทศท่ีทุรกันดาร สามารถอดทนได้ไม่ย่อท้อ 
2) อดทนต่อความทุกขเวทนา คืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย 
3) อดทนต่อความเจ็บใจคืออดทนต่อการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการ

ท าให้เจ็บอกเจ็บใจ 
4) อดทนต่ออ านาจกิเลศ คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมสบายต่อความ

ฟุ้งเฟ้อต่างๆ และเป็นข้อที่ต้องใช้ความอดทนมากที่สุด 
ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือความ

เสียสละ มี 2 นัยคือ 
 1) สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมทั้งการท าบุญให้

ทาน 
2) สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใคร ไม่พยาบาท 

การฝึกคุณธรรมทั้ง 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันต ิจาคะ อย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจ
ผ่องใส แม้จะเป็นฆราวาสก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว16  

กถิน อัตถโยธิน ได้กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมโดยตรงของฆราวาส เป็นธรรมน ามาซึ่งความสุข
ความเจริญ เป็นสามัคคีธรรมอันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน ผู้ปฏิบัติย่อมเกิดความไพบูลย์และ
ตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญ  

สัจจะ หมายถึง สัตย์ซื่อแก่กันซื่อตรงต่อกัน เป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการคบหาของ
ประชาชน ถ้าหากแต่ละบุคคลต่างประพฤติซื่อตรง ไว้วางใจซึ่งกันและกันย่อมจะน าความเจริญมาสู่
บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ  

ทมะ หมายถึงรู้จักข่มจิตของตน ความข่มใจ เป็นคุณธรรมส าคัญอีกประการหนึ่ง
เพราะคนทั้งหลายย่อมมีอัธยาศัยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีการข่มใจ ปล่อยให้ประพฤติไปตามกิเลส ย่อมท า
ให้แตกสามัคคีกันโดยง่าย จึงควรต้องมีอุบายข่มใจของตนเมื่อถูกกิเลสเข้าครอบง า อย่าหุนหัน กระท า
ลงไปตามอ านาจของกิเลส ผู้ที่มีทมะย่อมเป็นผู้ที่อยู่ห่างจากความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผู้อาจรักษาสามัคค ี

ขันติ หมายถึง อดทน อดกลั้น เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ ท าให้เกิดโทสะ เมื่อ
ใช้ทมะ คือรู้จักข่มใจตนเข้าช่วยแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ อดกลั้นเข้าช่วยอีกแรงหนึ่ง คือ ต้อง
รู้จักอดกลั้นต่อเหตุการณ์อันจะยั่วให้เกิดโทสะ  

จาคะ หมายถึง สละให้ปันสิ่งของ ของตนแต่คนที่ควรให้ปัน การให้เป็นกิจส าคัญ
ประการหนึ่งของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นการผูกไมตรีซึ่งกันและกัน เพราะคนเกิดมามีสุข มีทุกข์ มี
ฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีน้ าใจไมตร ีอารีย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่17 

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ ได้กล่าวว่าเป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส 
คือผู้ครองเรือนชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม การสมาคมกับคนอ่ืนต้องมีความจริงใจต่อเขา 

                                                        
16 ทัตตชีโว ภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิวไวเต็ก, 2529), หน้า 210. 
17 กถิน อัตถโยธิน,  อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 

2511) ,หน้า 22.         
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ต้องรู้จักข่มจิตของตน เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดี ต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิต และในบางครั้ง
ต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอื่นเดือนร้อนฆราวาส คือ 

กกกกกกกก 1) สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอื่น 
กกกกกกกก 2) ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน 
กกกกกกกก 3) ขันต ิหมายถึงมีความอดทน 
กกกกกกกก 4) จาคะ หมายถึงบริจาคสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์คนอ่ืน18 

สรุปความหมายของฆราวาสธรรม4 เป็นธรรมน ามาซึ่งความสุขความเจริญ ความสามัคคีอัน
ควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน และชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม กับคนอ่ืนต้องมีความ
จริงใจต่อเขาต้องรู้จักข่มจิตของตนเมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดีต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิตและใน
บางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือนร้อน ฆราวาสธรรม  

ข้อที ่1  สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ มีความจริง มีความตรง มีความแท้  
ข้อที่ 2 ทมะหมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  ขจัดนิสัยที่ไม่ดี

ออกไปเสียจากตนเองพยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่อทา
บ่อยๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดเป็นนิสัย  

ข้อที่ 3 ขันติคือความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทาง
จิตใจ 

ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือ
ความเสียสละ มี 2 คือ 

1 . สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปนักันกิน แบ่งปันกันใช้รวมทั้งการทาบุญให้ทาน  
2 . สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใครไม่พยาบาทโดยเฉพาะผู้น าของเยาวชน

ในโรงเรียนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรม
ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมทั้งด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขันติ และมีจาคะ ให้
เกิดขึ้นอย่างดีด้วย เพ่ือให้มีจริยธรรมและมีคุณธรรม เพราะหลักฆราวาสธรรม 4หมายถึง ธรรม
ส าหรับคฤหัสถ์ในการครองชีวิต 

วิทย์ วิศทเวส  กล่าวว่า ฆราวาส แปลว่า บุคคลผู้ครองเรือน หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่
นักบวชหรือพระสงฆ์ ดังนั้น ฆราวาส ก็คือชาวบ้านทั่วไปที่มีอาชีพแตกต่างกัน เช่นพ่อค้า ข้าราชการ 
ชาวนา ชาวไร่ แพทย์ หรือเป็นนักเรียนนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ฆราวาสธรรม แปลว่า แนวทางหรือ
ข้อปฏิบัติส าหรับบุคลทั่วไปเพ่ือสร้างความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการด ารงชีวิต รวมทั้งการ
มีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ฆราวาสธรรม 4 ประเภท ได้แก่ 

 1) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ การรักษาความสัตย์ การพูดจริงท าจริง แสดงออก 
ได้ 5 วิธีคือ 

  1.1  ความจริงใจหรือสัจจะต่อตนเอง หมายถึง การซื่อสัตย์ต่อตนเอง มี
ศีลธรรมประจ าใจ มีความละอายใจ เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่ว แต่มีความมุ่งมั่นที่จะท าความดี
บุคคลถ้าขาดสัจจะต่อตนเองแล้วย่อมจะโกหกคดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นได้โดยง่าย 

                                                        
18 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยา 

ลัยรามค าแหง, 2529), หน้า 98-99. 
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  1.2  ความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน หมายถึง มีความซื่อตรงจริงใจประพฤติดี
ปฏิบัติดีอย่างตรงไปตรงมาต่อบุคคลอ่ืนที่เราเกี่ยวข้องด้วย เช่น บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ 
เพ่ือน ความจริงใจเหล่านี้แสดงออกด้วยการไม่คดโกง เบียดบังผลประโยชน์ของผู้อ่ืน ไม่กลับกลอก
เหลวไหล คือเมื่ออยู่ต่อหน้าเราพูดด้วยดี แต่พอลับหลังกลับนินทาให้ร้าย 

  1.3 ความจริงใจต่อหน้าที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่การงานด้วย
ความรับผิดชอบท างานของตนด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
หรือผิดท านองคลองธรรม ตั้งใจท างานให้ส าเร็จด้วยความระมักระวัง ไม่เลินเล่อ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จลุล่วงและเกิดผลดี 

  1.4  ความจริงใจหรือมีสัจจะวาจา หมายถึง การรักษาค าพูด ค ามั่นสัญญา 
เมื่อรับปากว่าจะท าอะไรแล้วจะพยายามกระท าตามที่รับปากไว้ให้ได้ ปากกับใจตรงกัน ไม่พูดปดหรือ
กล่าวร้ายผู้อ่ืน 

  1.5  ความจริงใจต่อประเทศชาติ หมายถึง การเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบ
บังคับของชาติ มีความจงรักภักดีต่อชาติ คอยป้องกันภัยที่จะมีต่อประเทศ และไม่กระท าการใดๆอัน
จะเป็นการบ่อนท าลายหรือท าให้ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง19 

 2) ทมะ หมายถึง การฝึกฝนตนเองและข่มใจตนเองทางด้านต่างๆ แบ่งได้ดังนี้   
   2.1  การฝึกฝนตนเอง คือ รู้จักฝึกนิสัยให้รู้จักการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือ

ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าหรือฝึกตนเองให้ส านึกอยู่ในเหตุผลและคุณธรรม เช่น ถ้านักเรียนรู้ตัว
ว่าเรียนไม่เก่งก็ต้องขยันอ่านหนังสือ หรือหากนักเรียนชอบคบเพ่ือนที่มีนิสัยและประพฤติไม่ดีก็ควร
แยกออกมา เป็นต้น การที่เรารู้ว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรแล้วหาทางแก้ไข หรือพยายามฝึกตนเอง
ให้กระท าความดี ย่อมจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

  2.2  การข่มใจตนเอง คือ การยับยั้งใจของตนไม่ให้หลงมัวเมาอยู่กับ
อบายมุขฟุ้งซ่านทะยานอยากกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  รวมทั้งรู้จักควบคุมอารมณ์
ไม่ให้โกรธง่ายหรือเกลียดง่าย เช่น ถ้าเพ่ือนชวนให้ไปขโมยทรัพย์ของผู้อ่ืนถึงแม้จะมีความจ าเป็น แต่
เห็นว่าการกระท านี้ไม่ถูกต้อง ผิดทั้งทางโลกและทางธรรม ก็ควรปฏิเสธ หรือถ้าเพ่ือนมาเดินชนโดยไม่
เจตนาก็ไม่ควรถือโกรธ หรือพูดๆไม่สุภาพ20 

 3) ขันติ หมายถึง ความอดทนต่อความยากล าบากต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้
ที่มีขันติเท่ากับเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีความเพียรพยายามกระท าความดีและเอาชนะความชั่วแนว
ปฏิบัติมี 4ประการ คือ  

  3.1   การอดทนต่อความล าบาก หมายถึง การมีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ โดยอดทนต่อความล าบากที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือความ
ยากล าบากไม่ทอดทิ้งงานเพราะความหนาวความร้อน หรือเพราะลักษณะของงานนั้นเป็นงานหนัก
งานที่เหนื่อยยาก ต้องฟันฝ่าอุปสรรค 

  3.2  ความอดทนต่อความทุกข์ คือ เมื่อเกิดความทุกข์ต้องไม่แสดงออก
อย่างน่าสมเพชเวทนาจนเกินกว่าเหตุ หรืออ้างเอาความทุกข์ความเจ็บป่วยมาใช้เพ่ือขออภิสิทธิ์หรือ

                                                        
19 วิทย์ วิศทเวส,  “ธรรมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” อ้างแล้ว ,หน้า 2. 
20 องฺ.ติก. 20/77/300 
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เพ่ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ การขาดความอดทนเช่นนี้ถ้าเป็นบ่อยๆจะท าให้จิตใจของเราเกิด
ความอ่อนแอ กลายเป็นบุคคลน่าร าคาญ และไม่สามารถจะเป็นผู้น าคนอ่ืนได2้1 

  3.3  ความอดทนต่อความไม่พอใจ ความเจ็บใจ หมายถึง ความอดทนที่จะ
ไม่กระท าการโต้ตอบเมื่อถูกด่า ถูกรังแก ถูกดูหมิ่น ถูกนินทา หรือถูกผู้ อ่ืนยั่วยุ บุคคลที่ขาดความ
อดทนย่อมเกิดโทสะได้ง่ายและมักแก้ไขเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ  เช่น เมื่อถูกนินทาเกิดความเจ็บ
ใจ ขาดการไตร่ตรอง ไม่มีความอดทนอดกลั้น รีบไปท าร้ายเขาหรือต่อว่าถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่
ถูกต้องในชีวิตประจ าวันต้องเผชิญกับสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ถ้าหากนักเรียนคุณธรรมข้อนี้ก็
จะช่วยให้นักเรียนหลีกพ้นความเดือดร้อนวุ่นวายไปได้ 

  3.4  ความอดทนต่ออ านาจกิเลส หมายถึง อดทนต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามา
ยั่วยวนชวนให้หลงใหล หมกมุ่นมัวเมา คนที่สามารถอดทนต่อสิ่งเย้ายวนได้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่
ยอมพ่ายแพ้แก่อ านาจใฝ่ต่ า แม้ว่าจะมีช่องทางให้กระท าได้ เช่น ได้เห็นรูปสวยๆ ได้ฟังเสียงที่ไพเราะ 
ได้ดมกลิ่นที่หอมสดชื่น ได้เสพรสที่พึงพอใจ ได้รับสัมผัสที่น่าปรารถนาก็ไม่หลงมัวเมา แต่กลับ
พยายามหักห้ามใจตนไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อ านาจของสิ่งเหล่านั้น 

 4) จาคะ หมายถึง ความเสียสละ มีจิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลสละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ตระหนี่เห็นแก่ตัว มี 2 ประการคือ  

  4.1  สละวัตถุสิ่งของ คือสละทรัพย์สินของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือ
เพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล บ ารุงศาสนา ตลอดจนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ตกทุกข์ได้ยาก คนเราอยู่ในสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความสามารถและตามก าลังทรัพย์
ของแต่ละคน 

  4.2  สละอารมณ์ หมายถึง เป็นคนรู้จักปล่อยอารมณ์ที่จะให้จิตใจเศร้า
หมอง ขุ่นมัวและเป็นข้าศึกต่อความสงบใจ เช่น ความโกรธ ความเกลียด เป็นต้น เพราะการเก็บกด
อารมณ์ขุ่นมัวไว้นั้นท าให้จิตใจเศร้าหมอง ทั้งยังท าให้ตัวเองเป็นทุกข์กายและทุกข์ใจด้วย ดังนั้นเรา
ควรสละอารมณ์ท่ีไม่ดีออกจากจิตใจของตนเอง 

จ่าสิบตํารวจณัฐศักดิ์  แสนสุข  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมอบส าหรับ
ผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ สัจจะ 
ทมะ ขันติ จาคะ ดังได้กล่าวแล้วเมื่อกล่าวถึงความส าคัญของฆราวาสธรรมแล้วย่อมมีความส าคัญ
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับ เรื่องการท างานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในที่นี้
จะกล่าวถึงความส าคัญของ หลักธรรมแต่ละข้อเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้    

สัจจะ  คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ตอบุคคลอ่ืน การคบหาสมาคมระหว่างบุคคล
ในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมสัจจะ ข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ เพราะการ  แสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสัจจะ 
เป็นหลักธรรมพื้นฐานส าหรับทุกคนที่หวังความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิต พึงจะระลึกและปฏิบัติ
อยู่เสมอ   

 ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันใน
สังคมหรืออยู่กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมาจาก

                                                        
21 ที.มหา.10/57./133 
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พ้ืนฐานชีวิต และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น  จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ ทุกอย่าง
ตามที่ใจของเราคิด และเช่นเดียวกัน ตัวเราเองก็อาจไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างดังที่คนอ่ืน
ต้องการ หลักธรรมในข้อ ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง ของกันและกันรู้จัก
ฝึกฝนปรับปรุงตน แก่ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนทุกอย่าง ผู้ที่มีความหวังความ
เจริญในหน้าที่การงานทุกคน  จึงปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจ จากบุคคลอ่ืน จึงแสดงให้เห็นได้ชัด
ว่า  หลักทมะ  มีความส าคัญต่อการท างานร่วมกันกับคนอ่ืน   

 ขันติ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมาก นอกจาก
จะต้องมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ  และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอด กลั้น เพราะการ
ท างาน  ร่วมหลักขันติแตกต่างจากหลักทมะตรงที่มุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อ
ความยากล าบากในการท างาน  เพราะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน อาจต้องพบเจอกับความล าบาก
ตรากตร าและเรื่องหนักใจต่างๆ  ในการประกอบการงานอาชีพ  เป็นต้น ดังนั้นการท างานร่วมกันที่จะ
อดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล าบากด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและตั้งใจ
ของคนในองค์กร โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ า คับขันจะต้องมีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญา
หาทางแก้ไข  และมีความอดทนเพียรพยายาม เป็นก าลังใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้นเหตุ     
การณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้ แต่หากการท างาน ที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองรอดพ้น  
เหตุร้ายต่าง ๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่ง ชีวิตในการท างานไปได้  

จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลาที่ เราท า
อะไรหรือให้สิ่งใดกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ จะพบว่าความสุขของผู้ที่รับสิ่งนั้นจากเราจะถูกส่งผ่านมาถึง
ตัวเราเองด้วย นั้นแสดงให้เห็นว่าการให้นั่นมอบความสุขให้กับคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ใน
ที่นี้ มิใช้หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่ มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆเท่านั้นแต่ยัง
หมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อ กัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและ
ความสุขส่วนตนได้   ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลเป็นที่พ่ึง
อาศัยเป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดย ประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมรวม
ความว่าเป็นผู้จิตใจกว้างขวาง  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวการท างานการให้ที่
เรียกว่า การให้อภัยเนื่องจากบางทีการให้อภัยแก่คนที่ท างานด้วยกันนี้อาจเป็นการบอกความหมาย
  หลักฆราวาสธรรมอีกสามข้อข้างตนด้วยเพราะเมื่ อคุณให้อภัยกับคนที่ท างาน
ผิดพลาด นั่นเป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของคุณเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่างและการเข้ใจในอีกฝ่าย  และคุณก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ตอบโต้ และมุ่งร้าย 
กลับคืนพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกครั้ง หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4  ข้อนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่าน      
พ้นมาสองพันกว่าปีแล้วแต่หากพิจารณาดูจะพบว่าหลักฆราวาสธรรม ดังกล่าวมีความส าคัญมากและ
เหมาะแก่การน าไปใช้กับการท างานในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด22 

                                                        
22 จ่าสิบต ารวจณัฐศักดิ์  แสนสุข , “การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 : กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  2553, หน้า 
65-67. 
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3.4 ความสําคัญของฆราวาสธรรม 4 

การที่บุคคลในสังคมจะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข จ าเป็นต้องมีความ เอ้ืออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่ตนเองได้รับและพึงระลึกอยู่เสมอว่า  อะไร คือ ความชั่วที่ควรละ
และอะไร คือ ความดีที่พึงกระท าและตระหนักอยู่เสมอว่า การท างาน คือ การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง 
โดยน าหลักพุทธธรรมซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากที่พุทธศาสนิกชนพึงประพฤติปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต หลักพุทธธรรม ข้อหนึ่งที่บุคคลทั่วไปพึงยึดมั่นถือปฏิบัติ
ตามเพ่ือผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เรียกว่า “หลักฆราวาสธรรม 4” ซึ่งสามารถน ามา
บูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดได้ ฆราวาสธรรม 4 เป็นค าสอนของพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมที่ พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพ่ือ
เสริมให้มคีวามสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันต ิจาคะ  

ดังได้กล่าวแล้ว เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของฆราวาสธรรมแล้วย่อมมีความส าคัญมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องการท างานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่าง  ๆ ในที่นี้จะ
กล่าวถึงความส าคัญของหลักธรรมแต่ละข้อเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้  

สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมไม่
ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ เพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ 
และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะ
ส่งผลว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถสานต่อในระยะยาวต่อไปอีกได้หรือไม่  ส าหรับบุคคลที่
ท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การมีความซื่อสัตย์และความจริงใจ ให้แก่กันก็ย่อมจะท าให้เกิดความ
ไว้วางใจ ความเชื่อใจระหว่างตนกับผู้ท างานร่วมกันหากบุคคลใดขาดสัจจะแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิด
ความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้การท างาน
นั้นราบรื่นได้เช่นเดิม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สัจจะ เป็น หลักธรรมพ้ืนฐาน ส าหรับทุกคนที่หวังความ
เจริญในหน้าที่การงานและชีวิต พึงจะระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ  

ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่
กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมาจาก พ้ืนฐานชีวิต 
และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของ
เราคิด และเช่นเดียวกัน ตัวเราเองก็อาจไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่าง ดังที่ คนอ่ืนต้องการ 
หลักธรรมในข้อ ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน  รู้จักฝึกฝน
ปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อ
ด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน เพ่ือที่จะท าให้เรายอมรับในจุดเด่นและข้อบกพร่องของตัวบุคคล
รอบข้างหลักธรรม ทมะ เป็นหลักธรรมที่เน้นในเรื่องของการใช้ปัญญา ในการตัดสินใจควบคุมจิตใจ 
ในการท าความเข้าใจกับคนในองค์กร เมื่อขาดธรรมข้อนี้ ย่อมเท่ากับเป็นการขาดการใช้สติปัญญาใน
การพิจารณา ปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัย และการอบรมกลายเป็นเหตุ แตกแยกสามัคคี
ใหญ่โต เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ผู้ที่มีความหวังความเจริญใน
หน้าที่การงานทุกคน จึงปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจจากบุคคลอ่ืน จึงแสดงให้เห็นได้ชัดว่า หลัก 
ทมะ มีความส าคัญต่อการท างานร่วมกันกับคนอ่ืน  
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ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมาก นอกจากจะต้องมี
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะการท างาน
ร่วมกัน นอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรมประสบการณ์เดิมบางคนอาจมีเหตุ
ล่วงเกินรุนแรง ซึ่งอาจจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดเหตุ เช่นนี้ อีก
ฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลง
ไป หลักขันติแตกต่างจากหลัก ทมะ ตรงที่มุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อความ
ยากล าบากในการท างาน เพราะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน อาจต้องพบเจอกับความล าบากตรากตร า
และเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นการท างาน ร่วมกันที่จะอดทน
เผชิญ และฟันฝ่าต่อความยากล าบากด้วยกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและตั้งใจของ
คนในองค์กร โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ า คับขัน จะต้องมีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญา
หาทางแก้ไข และมีความอดทนเพียรพยายาม เป็นก าลังใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้น
เหตุการณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้ แต่หากการท างานที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองรอดพ้น
เหตุร้ายต่าง ๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตในการท างานไปได้  

ใน มหาปาทานสูตร ขันติในมหาปาทานสูตรได้กล่าวถึงขันติ มี 2 ประการ คือ ขันติ คือ ตบะ 
และขันติ คือ ความอดกลั้น 
  1 ) ขันติ  คือ ตบะ ดังพระพุทธพจน์ ตอนหนึ่งที่ว่า  
 

“ปุถุชน จงปรารภความเพียรให้มั่น ประกอบด้วยก าลังของขันติทางนี้เป็น
ทางตรง ” 23 คือ “การอดทนได้ ทนได้ จึงเชื่อว่าเป็นตบะอย่าง ยิ่ง ค าว่าตบะ แปลว่า 
เครื่องเผาพลาญกิเลส ”24 ดังนั้น ขันติจึงเป็นคุณธรรมที่เผา ผลาญกิเลสโดยใช้ความ
อดทนอันประกอบด้วยสติปัญญา 

 
“การท าความเพียรด้วยจิตใจอันแข็งแกร่ง มั่นคง มุ่งมั่นที่จะท าการนั้นให้

ส าเร็จด้วยความอดทน นี้คือลักษณะที่แท้จริงของตบะหรือขันติ”25  
 

  2) ขันติ คือ ความอดกลั้น  ดังพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่ว่า26 “...พราหมณ์ผู้ไม่
ประทุษร้ายอดกลั้นค าด่าว่า การทุบตีและการจองจ าได้เราเรียกว่าเป็นผู้มีขันติ.“นี้แสดงว่าขันติ 
หมายถึงความอดกลั้น  

2) สัพพาสวสูตร สัพพาสวสูตร ได้กล่าวถึง เป้าหมายของขันติความหมายของขันติและการ
ประยุกต์ขันติด้วยคุณธรรม ดังนี้ 

                                                        
23 ที.ม. 1 0/54/40 
24  ที.ม.10/233/168 
25 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 76. 
26 ม.ม. 1 3/706/487. 
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 1 ) เป้าหมายที่สําคัญของขันติ พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับพุทธจริยธรรมเรื่อง
ขันติไว้ชัดเจนที่สุดว่า ดังพระพุทธพจน์27 ว่า  

  
  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณา โดยแยบคายแล้ว เป็นผู้อดทนต่อความหนาว
ความร้อน  ความหิ วกระหาย เหลื อบ  ยุ ง ลม แดด  และการรบกวนแห่ ง
สัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อค าหยาบ ค าส่อเสียด เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนา
ทั้งหลาย อาทิความทุกข์ อันกล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ พรากชีวิตใด 
ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนบีบคั้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่ออดกลั้นอยู่
อาสวะความเร่าร้อนและความบีบคั้น ย่อม ไม่มีแก่เธอ...นี้คือ อาสวะที่ต้องละด้วยกา
รอดกลั้น”  
 

 2) ความหมายของขันติ สัพพาสวสูตรอธิบายวิธีการใช้ขันติ เพื่อเอาชนะอาสวะซึ่ง
สร้างความทุกข์ ความล าบากและเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต และชี้ให้เห็นถึงขันติตามความหมาย
ของขันติ 2 อย่าง คือ 
    ก) ขันติ หมายถึง “ความอดทน ความอดกลั้นต่อความหนาว ความร้อน 
ความหิวกระหายซึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ตลอดจนต้องอดทน
ต่อความรู้สึกร าคาญ หงุดหงิดอันเกิดจากการบกวนของสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด” 
    ข) ขันติ หมายถึง “ความอดทน ให้รู้จักใช้ความอดทนต่อทุกขเวทนา
ทั้งหลาย สะกดข่มอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้เมื่อเกิดความกระทบกระทั่งทางวาจา”28 อาทิ 
ถ้อยค าเสียดแทงที่ผู้อ่ืนว่ากล่าวเหน็บแนมให้เจ็บใจ ค าด่าว่าดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือวาจาที่พูดด้วย
ความไม่ปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนซึ่งก่อให้เกิดความไม่ชอบใจ ไม่พอใจ และไม่สร้างความแช่มชื่นแห่ง
จิตใจ เพราะหากเราขาดความอดทน ไม่มีความอดกลั้นเพียงพอแล้วก็จะกลายเป็นการเปิดช่องทางให้
ความทุกข์เพ่ิมพูนมากขึ้น แต่เมื่ออดกลั้นทนทานต่อแรงเสียดทานของอาสวะเหล่านี้ได้ความทุกข์จะจาง
คลายไป 
 สัพพาสวสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีใช้ขันติส าหรับป้องกันอาสวะแก่พระภิกษุทั้งหลาย
แต่ก็ทรงเปิดโอกาสให้แก่ทุก ๆ คนที่ตั้งใจบ าเพ็ญขันติได้รับผลอันจากขันติได้เท่าเทียมกัน  สูตรนี้ได้
กล่าวประเภทของขันติ ตามความหมายมี 2 ประเภท คือ ความอดทนต่อสภาวะภายนอกท่ีมากระทบ 
เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง และความอดทนต่อภาวะภายในที่มากระทบ เช่น อารมณ์ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ 
หรือทุกขเวทนาที่เกิดกับมโนคติ 
 ขันติ ตามโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนา ก็คือกระบวนการป้องกัน ห้ามปราม อาสวะทั้ง 2 
ระดับดังกล่าวมาให้เบาบางสลายไป และยังสามารถใช้ก าจัดกิเลสทั้งหลายโดยมีจุดเริ่มต้นที่ส าคัญก็ 
คือ จะต้องเป็นความพยายามป้องกัน ห้ามไม่ให้กิเลสเฟ่ืองฟูขึ้นมา หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้ความ
อดทน ความอดกลั้น ข่มระงับเอาไว้ให้จิตใจอยู่เหนือการครอบง าของกิเลสทั้งปวงโดยใช้สติปัญญาเป็น

                                                        
27 ขุ.ม. 29/201 /588. 
28 เสถียรพงษ์ วรรณปก, สูตรสําเร็จแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 

2533), หน้า.134-135. 
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เครื่องก าจัดในขั้นสุดท้าย นี้คือเจตนารมณ์อันแท้จริงแห่งขันติตามกระบวนทัศน์ของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า 
  3) การสัมปยุตขันติด้วยคุณธรรม 
  ขันติ ตามความหมายของพระพุทธศาสนาสัมปยุตด้วยคุณธรรมนั้น ควรพิจารณา
การสัมปยุต ขันติคู่กับปัญญา และขันติคู่กับวิริยะ 
   ก) ขันติต้องคู่กับปัญญาเสมอ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่ของชาวพุทธทั้งหลายว่า
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่บทบาทของปัญญาเป็นอย่างยิ่ง มีพุทธพจน์ที่แสดงความส าคัญของ
ปัญญามากมาย เช่นว่า “ไม่ควรละเลยการใช้ปัญญา (ปญฺญ  นปฺปมชฺเชยฺย)”29 และข้อว่า“จะเห็นแจ้ง
อรรถกระจ่างชัดก็ด้วยปัญญา (ปญฺญายตฺถ  วิปสฺสติ)”30 หรือข้อความว่า ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า
ปัญญาประเสริฐที่สุด ดุจดวงจันทร์ราชาแห่งนักษัตรประเสริฐกว่า ดวงดาวทั้งหลาย ศีล สิริ และธรรม
ของสัตษุรุษย่อมเป็น ไปตามบุคคลผู้มีปัญญา“ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตาร
กาน  สีล  สิรี จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิก ปญฺญวโต ภวนฺติ”31  
  พุทธจริยธรรมทั้ งหมดของพระพุทธศาสนาตั้ งอยู่บนฐานของปัญญา เมื่ อ
กระบวนการของขันติขับเคลื่อนไปด้วยพลังแห่งความอดทนเพ่ือเป้าหมายอันแน่นนอนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ปัญญาจะเข้ามามีบทบาทเป็นดัชนีชี้แนวทางแห่งการปฏิบัติด้วยการตรวจสอบว่า ความอดทนที่
ก าลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นความเข้าใจถ่องแท้ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นทัศนะที่ถือผิดคือ
ใช้ความอดทนแบบไร้ทิศทาง ผิดความหมาย ประดุจสัตว์ทั้งหลายซึ่งแบกสัมภาระอันหนักอ้ึงไว้บน
หลังแล้วอดทนเรื่อยไปกระทั่งขาดใจตาย ขันติ หากปราศจากกระบวนการตรวจสอบแม้เพียงเล็กน้อย 
กลไกของความอดทนนั้นจะท างานบกพร่อง ก่อให้เกิดความผิดพลาด 
  ขันตินั้นต้องมีวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับทุก ๆ เหตุการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่
ต้องไม่ใช่เรื่องของการคาดหวังจากสิ่งอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน และต้องไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สถานการณ์ภายนอก( ให้เป็นไปตามความปรารถนาของตน) นี้คือ หนทางที่สร้างสันติสุขขึ้นในโลก 
ฉะนั้น ขันติ ต้องอาศัยความเข้าใจกระจ่างชัดแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงสถานการณ์จริง
ในขณะนั้นๆ ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและรู้เท่าทัน ขันติ จึงจะแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ขันติ อัน
สัมปยุตด้วยปัญญาก็คือแบบอย่างของการสร้างสรรค์สันติภาพแก่สังคมมนุษย์ 
   ลักษณะดังกล่าวพบว่า ที่ผ่านมานั้นผู้วิจัยได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขันติกับ
ปัญญาซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อกันให้ทราบในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อกล่าวโดยสรุปขันติกับปัญญานั้นอยู่ใน
ฐานะเป็นผลหรือเป้าหมายอันเป็นอุดมคติ คือเป็นแบบอย่างของความสงบสุขส าหรับสังคม สภาพของ
ความสงบหรือแม้กระทั่งความส าเร็จทุกประการที่มนุษย์เพียรพยายามสร้างสรรค์ก็จะต้องมีธรรมะคู่
ต่อมาได้แก่ขันติกับวิริยะ ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติโดยตรง 
  ข) ขันติคู่กับวิริยะ เบื้องต้น ก่อนที่จะพิจารณาจริยธรรมคู่นี้ควรท าความเข้าใจ
ความหมายของวิริยะเสียก่อน เพราะ วิริยะเป็นหลักค าสอนส าคัญมากเช่นเดียวกับขันติ และมีค าที่ 
เป็นไวพจน์คือใช้แทนกันได้หลายค า ในบางครั้ง บางกรณี วิริยะใช้ในความหมายท านองใช้ก าลังกาย

                                                        
29 ม.อุ. 1 4/348/307 
30 องฺ.สตฺตก. 23/3/2. 
31 ขุ.ชา. 27/81/436. 
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เอาแรงเข้าทุ่ม ซึ่งจกลาเป็นการทรมานตนเอง ท าให้เกิดผลเสียได้มาก การท าความเพียรต้อง
สอดคล้องกับองค์ธรรมข้ออ่ืน โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะ มีความรู้ ความเข้าใจ ใช้ปัญญาด าเนินความ
เพียรให้พอเหมาะที่เรียกว่าไม่ตรึง และไม่หย่อนเกินไป” 32 คราใดที่ลงมือประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ด้วยความเพียรก็จะได้รับผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้ทันทีมีข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรอง
เอาไว้ในพระไตรปิฎกว่า “หากคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนปลุกเร้าความเพียรให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว
จะท าให้ได้รับปัจจัยด ารงชีพพ้ืนฐาน 4 ประการคือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
ส าหรับความเพียรของบรรพชิตนั้นเป็นไปเพ่ือสลัดทิ้งซึ่งอุปธิ คือไม่ยึดมั่นในขันธ์ 5 และความพยายาม
ในการละทิ้งกิเลสทั้งหลาย”33  

ขันติ มีลักษณะอดทน อดกลั้น ส่วนวิริยะนั้นอยู่ในฐานะเป็นคุณธรรมเชิงรุกปลุกเร้าเร่งรัดให้
เกิดการกระท าอย่างต่อเนื่อง พุ่งทะยานไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งและมีลักษณะอุปถัมภ์ค้ าจุนกุศลธรรม
ทั้งหลายเอาไว้ ดังข้อความวิสัชชนาที่พระนาคเสนอุปมาวิริยะถวายพระเจ้ามิลินท์ว่า “เปรียบปานเรือ
เก่าช ารุดทรุดเซอันจะล้มไป เขาจึงเอาไม้ค่ าจุน ช่วยประคับประคองเอาไว้มิให้เรือนเก่าตีนเสาขาดล้ม
ลง ฉันใด วิริยะก็อุปถัมภ์ค้ าชูไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายมิให้เสื่อมไปดุจตอม้อไม้ค้ าจุนเรือน ฉันนั้น”34  
ถ้าขันติกับวิริยะอยู่ในฐานะเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ไปสู่อิสรภาพที่สมบูรณ์โดยการตั้ง
ปณิธานส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่งรองรับ ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งจะเห็นการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ข้อนั้นได้ จากพระวิริยะของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้สัจธรรม ทรงปรารภ
ความเพียรด้วยการตั้งสัจจาอธิษฐานว่า 

 
 “เธอทั้งหลาย เราตั้งความเพียรไม่ท้อถอยว่า ถึงจะเหลือแต่ หนัง เอ็น กระดูก 
เนื้อและเลือด ในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้า ยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุ รุษแล้ว จะไม่
หยุดความเพียร...เธอทั้งหลายพึงส าเหนียกอย่างนี้”35   
 “กล่าวได้ว่าความพากเพียรก็คือเครื่องมือส่งเสริมเกื้อหนุนความอดทน ให้
ด าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดประดุจประทีปส่องแสงสว่างน าสู่หนทางแห่งความส าเร็จ 
ในสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนาเหมือนกับพุทธพจน์ซึ่งชี้ ช่องทางแห่งความสุข และ
ความส าเร็จอันเกิดจากการเกื้อหนุนขององค์ธรรมทั้งหลาย  ว่า“ รถ (หมายถึง
อริยมรรคมีองค์ 8 ) ใด มีธรรมคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเม่ือมีหิริเป็นงอนมีใจ
เป็นเชือก...รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับ...มีความเพียรเป็น ล้อ กุลบุตรใดไม่มีความ
พยาบาท ไม่มีการเบียดเบียนและมีวิเวกเป็นอาวุธ มีความอดทนเป็นเกราะหนัง...
กุลบุตรนั้นย่อมประพฤติเพ่ือความเกษมจากโยคะ”36  

                                                        
32 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 801. 
33 องฺ.ทุก. 20/2/59 
34 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มิลินทปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2535),  หน้า57. 
35 องฺ. ทุก.20/5/61 
36 ส .ม. 19/4/7-8 



 86 

 

 
3) ในสุสสูสติสูตร แสดงอนุโลมิกขันติ หมายถึง ข้อพินิจที่เกื้อกูลแก่การบรรลุอริยสัจ 4ขันติ

ในที่นี ้หมายถึง ปัญญา หรือวิปัสสนาญาณ ไว้ดังนี้  
บุคคลประกอบด้วยธรรม 6 ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ อาจเพ่ือก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ในกุศล

ธรรมทั้งหลายได้ ธรรม 6 ประการ คือ เมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศไว้  
(1 ) ตั้งใจฟังด้วยดี  
(2) เงี่ยงโสตสดับ  
(3) ตั้งใจใฝ่รู้  
(4) ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  
(5) ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  

  (6) ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ37  
 4) ในอาฬวกสูตร เรียกว่า ธิติ หมายถึง วิริยะ ความเพียร ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสตอบอาฬวกยักษ์ในอาฬวกสูตรตอนหนึ่ง ดังนี้  
 

คนผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา  
ประพฤติธรรม 4 ประการนี้ คือ  
สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ  
ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก  
เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนดูเถิดว่า  
ในโลกนี้ เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดี  
เหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าทมะก็ด ี 
เหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดี  
เหตุให้หาทรัพย์ได้ท่ียิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่หรือไม่38  
 

ขันติในพระสูตรหมายถึง ปัญญา อันจะน าบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ในพระพุทธศาสนา 
คือ พระนิพพาน ท าให้ผู้วิจัยพิจารณาว่า ขันติไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ ความอดทนอดกลั้นทางกาย 
ทางใจ หรือความอดทน อดกลั้นต่อกิเลสเท่านั้น แต่ขันติยังเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถ
พัฒนาไปสู่คุณธรรมในระดับสูงได้ โดยอาศัยปัญญา ที่ประกอบด้วยขันติจึงท าให้บุคคลสามารถอดทน
ประกอบกิจที่ส าคัญยิ่งให้ส าเร็จลงได้  

จากการศึกษาความหมายของขันติ ขันตินับเป็นหลักธรรมส าคัญทั้งในระดับสามัญ แห่งการ
ด ารงชีวิต อันจะส่งเสริมให้บุคคลด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข จนกระทั่งเป็นหลักธรรมส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับสูงเพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา  
สรุป ความหมายของขันติในพระสูตรที่ส าคัญมี 4 สูตร คือ มหาปาทานสูตร และสัพพสวสูตร สุสสูสติ
สูตร อาฬวกสูตร ความหมายของขันติในมหาปาทานสูตร มี 2 คือ ขันติหมายถึงตบะ และความอด

                                                        
37 อง.ฉกฺก. 22/88/613-614 
38 ขุ.อิติ. 25/190-191/545 
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กลั้น สัพพสวสูตร ได้กล่าวถึง เป้าหมายส าคัญของขันติประเภทความหมายขันติ และการประยุตขันติ
ด้วยคุณธรรม มีขันติกับโสรัจจะ ขันติกับวิริยะดังกล่าว 

ขันติในพระอภิธรรม คือ“ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่
ปากร้าย ความแช่มชื่นแห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า ขันติ” 39 

“กล่าวร้าย และคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน แต่โน้มเอียงไปในความอดทนทางด้าน
จิตใจมากกว่า เพราะในพระอภิธรรมปิฎกส่วนมากใช้ขันติธรรม ในการเจริญพระ
กรรมฐานฝึกจิต เพ่ือให้จิตเกิดความสงบจนสามารถดับกิเลส บรรลุเป็นพระอรหันต์
ได้” 

“ในขันติทุกะ แสดงความหมายของขันติไว้ว่า “ความอดทน กิริยาที่อดทน 
ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต”40  

 
นอกจากนี้ในพระอภิธรรมยังได้กล่าวถึง การอดทนที่ล่วงเกินของปวงสัตว์ และสังขารธรรม 

ด้วยอโทสจิตตุป ปาทะนั้น เรียกว่า ขันติบารมี ตามปกติ ผู้ที่ประสบกับ อิฏฐวิสยะ คือ อารมณ์ที่ชอบ
ใจ ย่อมแสดงอาการที่แจ่มใสร่าเริงออกมาให้ปรากฏ ครั้นได้ประสบกับ อนิฏฐวิสยะ คือ อารมณ์ที่ไม่
ชอบ ย่อมแสดงความบึ้งตึงมึนชาออกมาให้เห็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าเกี่ยวกับบุคคลหรือสัตว์เป็นสิ่งที่
ท าให้เกิดความหวั่นไหวดังกล่าวนั้น ก็จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปิยบุคคล ผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบใจ, 
เวรีบุคคล ผู้ที่เกลียดชังกันเป็นศัตรูต่อกัน และ มัชฌัตตบุคคล ผู้ที่ไม่เป็นที่รักที่ชัง ส่วนอโทสจิตตุป
ปาทะ เป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความโกรธเคือง ไม่เพียงแต่ไม่แสดงออกทางกายและวาจาเท่ านั้น แม้
ในจิตใจก็ไม่โกรธเกลียดชังเลยแม้แต่สักน้อยหนึ่ง ทั้งนี้เพราะไม่ได้ปล่อยกายวาจาใจให้เพลิดเพลินหลง
อยู่แต่ในอารมณ์ที่ชอบจนเกินไป เลยหมดความยับยั้งใจในเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ชังที่ไม่ชอบ แต่ถ้า
ได้อบรมฝึกฝนจนมีสติ และรู้ตัวเป็นอย่างดี จึงสามารถมีความอดทนต่อความดีใจหรือเสียใจได้ในทันที
ที่ประสบกับอารมณ์นั้น ๆ ดังนี้ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้มี ขันติ ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชต ิ สิ่งอ่ืน ๆ ไม่ยิ่งไป
กว่า ขันติ ความอดทน ผู้มีทรัพย์ อันเป็นผลที่ได้รับมาจากทานกุสลที่ตนได้เคยท าไว้นั้น มักจะเป็นผู้ที่
มีจิตใจผ่องใสชื่นบาน เพราะไม่ต้องกังวลหรือมีความเดือดร้อนในเรื่องอาชีพ และย่อมมีโอกาสได้
ศึกษาวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งท าให้จิตใจของผู้นั้นสูงและใฝ่ดี มีใจคอหนักแน่น จึงเป็นผู้ที่มี
ขันติอดทน ไม่เหลิงไปตามค าสรรเสริญ และไม่วู่วามไปตามค านินทา ดังนี้จึงกล่าวได้ว่า ทานบารมี
อุปการะให้เกิดขันติบารมี ขมนลกฺขณา ขนฺตีปารมี ฯ (จริยปิฎกอรรถกถา)41 ขันติบารมี ย่อมมีการ 
อดทน เป็นลักษณะ   
 พจนานุกรมภาษาบาลีวิเคราะห์ความหมายของค าว่า ขันติ ไว้ว่า  “ขันติ (อิตฺ) เป็นค าภาษา
บาลี (สัน. กฺษานฺติ) ส าเร็จรูปมาจาก ขม. ธาตุ (ในความอดทน) ติ ปัจจัย รูปวิเคราะห์ว่า ขมน  สหน  
ขนฺติ มีความหมายว่า ความทน. ความอดทน. ความอดกลั้น”42    

                                                        
39 อภิ.สงฺ. 34/860/295. 
40 อภิ.สงฺ. 34/1 348/337 
41 อภิ.สง. 34/9/118 
42 ป.หลวงสมบูรณ์, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

2519), หน้า 180. 
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 ในหนังสือธาตุปฺปทีปิกาหรือพจนานุกรมบาลี-ไทยของ หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์43 วิเคราะห์ 
ค าว่า ขันติ เอาไว้ 2 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1  ขันติ (ขม = สหเน) = ขมติ ขนฺติ - ขมน  แปลว่า ทน. อดทน. ถ้าเป็นนามแปลว่า 
ความทน. ความอดทน. ความอดกลั้น. ถ้าเป็นคุณนามแปลว่า ผู้ทน, ผู้อดทน   
   ชุดที่ 2 ขันติ = ขนฺตา - ขมิตา - ขโม แปลว่า อดกลั้น, เฉพาะค าว่า ขโม นั้น มีค าอธิบายว่า 
ขโม โหติ สีตสฺสปิ อุณฺหสฺสปิ มีความหมายว่า เป็นผู้อดทนต่อความเย็นบ้าง เป็นผู้อดทนต่อความ ร้อนบ้าง  
 พจนานุกรมบาลี - ไทย - อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ44 ให้ความหมาย ขันติ ไว้ว่า “ขันติ หรือ
ขันตี (อิต.) (สัน. กฺษานุติ) หมายถึง ความอดทน, ความอดกลั้น, การให้อภัย, และบ่อยที่สุดที่ขันติจะ
รวมกับเมตตาหรือความรัก”        
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน45ให้ความหมาย ขันติ ไว้ว่า“ขันติ คือ ความอดกลั้นต่อ
สิ่งที่ไม่พอใจ. ความอดทน”  

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์46 ของได้ให้ความหมายค าว่า “ขันติ หมายถึง 
ความอดทน คือ ทนล าบาก ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ, ความหนักเอาเบาสู่เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม”  
 สารานุกรมภาษาอีสาน - ไทย- อังกฤษ47  ให้ความหมายค าว่า ขันติ เอาไว้ว่า ขันตี คือ 
ความอดทน ความอดทนที่เรียกว่า ขันติมี 3 ประการ ดังนี้ 

(1) อดทนต่อความล าบาก 
(2) อดทนต่อความตรากตร า 
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ  

สรุปความว่า ขันติ หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้น คือ อดทนต่อความล าบาก อดทนต่อ
ความทกุขเวทนา อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่ออ านาจกิเลส 

อดทนต่อความล าบาก หมายถึง อดทนต่อความร้อน หนาว หิว กระหาย อดทนต่อความ
ทุกขเวทนา หมายถึง อดทนต่อความเจ็บปวดจากสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบทางร่างกาย 

อดทนต่อความเจ็บใจ หมายถึง ความอดทนทางจิตใจ เช่น ค าด่าต่าง ๆ ท าให้เกิดความไม่
สบายใจ ท าจิตขุ่นเคืองใจ 

                                                        
43 หลวงเทพดรุณาศิษฎ์ (ทวี ธรรมธัช ป. 9), ธาตุปฺปทีปิกาหรือพจนานกุรมบาล-ีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2528), หน้า 94. 
44 กัลยาณกิติ์ กิติยากร, พจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับมิพโลภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2530), หน้า 1229. 
45 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นาม

มีบุ๊คส์พับลิเคชั้น, 2546), หน้า 177. 
46 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลศัพท,์ อ้างแล้ว, หน้า 

26. 
47 ปรีชา พิณทอง, สารานุกรมภาษาอีสาน- ไทย- อังกฤษ, (อุบลราชธานี : ด่วนสุทธาการพิมพ์, 

2532), หน้า 124.   
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อดทนต่อพลังอ านาจของกิเลส หมายถึง ความอดทนต่ออ านาจของราคะ โทสะ โมหะ เป็น
ต้น ขันติหรือความอดทนต่อสภาพ ต่าง ๆ นี้มุ่งที่ จะกล่าวถึง ที่จะน าไปปรับใช้กับการ บริหารการ
ปกครองที่ปรากฏในสังคมไทย 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ขันติ 48 ไว้ 4 ประการ คือ 
  1 ) ขันติ หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้นต่อความล าบาก ตรากตร าทาง
ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ ความร้อน ความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยล้า 
   2) ขันติ หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย อาทิ 
เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายกาย เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาก็รู้จักอดกลั้นเอาไว้ ไม่ก่อความทุกข์เพ่ิมข้ึนอีก 

 3) ขันติ หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้นต่อความเจ็บอันเกิดขึ้นทางจิตภาพ เช่น
วาจาเสียดแทง ถ้อยค าด่าว่าหยาบคาย ค าเสียดสี หรือค ากล่าวล่วงเกินให้เกิดความเสียหาย สร้าง
ความขุ่นเคืองใจด้วยประการต่าง ๆ อันบุคคลไม่พึงปรารถนา 

 4) ขันติ หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้นต่อพลังอ านาจบีบคั้นของกิเลสซึ่งมี 
ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้นคอยโน้มน้าวชักน าจิตใจให้ไหลไปตามกระแสแห่งอ านาจฝ่ายต่ าการอดกลั้น
ต่อกิเลสก็เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตที่ดีงาม  
   เสถียรพงษ์ วรรณปก กล่าวว่า ขันติไว้ 3 ลักษณะ คือ 

 1 ) ทนล าบาก ได้แก่ ทนทุกขเวทนาความเจ็บปวดต่าง ๆ ได้ ไม่บ่นไม่ร้องเมื่อ
ประสบกับความเจ็บป่วย พยายามอดกลั้นเอาไว้ 

 2) ทนตรากตร า ได้แก่ อดทนต่อการท างานเพ่ือเลี้ยงชีวิต หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย 
 3) ทนเจ็บใจ ได้แก่ ทนต่อการด่าทอว่าร้าย หรือทนต่อค าเสียดสีของบุคคลอ่ืน โดย

ไม่ถือเอามาเป็นอารมณ์ท าใจให้สงบได้ไม่ตอบโต้   
  จากนั้น ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความอดทน กับความอดกลั้นใน 2ประเด็น ดังนี้ 
 1 ) ความอดกลั้น หมายถึง เมื่อเกิดความเจ็บปวดทางกายก็ดี เวลาตรากตร าท างานหนักก็ดี 
เวลามีคนด่าว่าร้ายก็ดี พยายามอดกลั้นเอาไว้ไม่ แสดงความอ่อนแอออกมา อย่างนี้ เรียกว่า อดกลั้น 
(อธิวาสนขันติ) 
 2) ความอดทน หมายถึง การไม่โกรธ เป็นความเข้มแข็งของจิตที่ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความ
อดทนแกร่งกล้าแล้ว (ตีติกขาขันติ) 49  
 ปิ่น มุทุกันต์ กล่าวว่า ขันติ หมายถึง ความอดทน อดทนต่อสิ่งเหล่านี้คือ 
  1 ) อดทนต่อความล าบาก ซึ่งเกิดจากการท างานจนเหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย หรือ
ถูก แดด ลม ฝนกระทบ 
  2) อดทนต่อความทุกขเวทนา ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ความไม่สบายกาย 

 3) อดทนต่อความเจ็บใจ เมื่อถูกผู้อื่นล่วงเกินด้วยค าด่าหรือการสบประมาท 

                                                        
48 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลศัพท,์ อ้างแล้ว,หน้า 

26. 
49 เสถียรพงษ์ วรรณปก, สูตรสําเร็จแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 

2533), หน้า 134-135. 
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 4) อดทนต่ออ านาจกิเลส หมายถึง อดทนต่ออารมณ์ฝ่ายเพลิดเพลิน เช่น ความ
สนุกสนานการเที่ยวเตร่50  
   โชติ จินตแสวง กล่าวว่า “ขันติหรือความอดทน หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ 
ไม่ว่าจะถูกกระทบกระท่ังด้วยสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งมีลักษณะของการอดทนดังนี้ 
    1 ) อดทนต่อความทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจ และ
การเจ็บไข้ได้ป่วย 
    2) อดทนต่อความล าบาก เป็นการอดทนต่อธรรมชาติ และการยังชีพ 
    3) อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความไม่ยุติธรรม 
    4) อดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นการอดทนต่อสิ่งยั่วยวน หรือความปรารถนาเป็นสิ่ง
ก่อให้เกิดความอยากได้ 51 

พระราชนันทมุนี  (ภิกขุ ปัญญานันทะ) กล่าวว่า ขันติว่า ขันติ แปลว่า ความอดทน ความ
ทนได้ มี 3 ขั้น คือ 

 1 ) ความทนล าบาก หมายถึง ความอดทนต่อความเจ็บไข้ เจ็บปวดทางร่างกาย 
 2) ความอดทนต่อความตรากตร า หมายถึง อดทนต่อความเบียดเบียนทางธรรมชาติ 

เช่นฝนตกบ้างแดดออกบ้าง ความร้อน ความหนาว หรือการเดินทางซึ่งไม่เอ้ืออ านวยบ้าง 
 3) ความอดทนต่อความเจ็บใจ หมายถึง อดทนต่อสิ่งยั่วยุที่จะท าให้เกิดอารมณ์เกิด

ความก าหนัด ไม่แสดงออกขัดเคือง ไม่แสดงความลุ่มหลงไม่แสดงความเมามัว เป็นคนหนักแน่นไม่
อ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบแต่มั่นคงประดุจเสาหินแม้นลมพัดก็ไม่โยก ไม่โคลน ซึ่งเรียกว่าอดทน
ชั้นสูงหรือทนต่อความกระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสีในทางที่เสียหาย เช่น ถ้อยค าด่าว่าก็
สามารถอดทนเอาไว้52 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่า ขันติ คือ ความอดทน หรืออดกลั้นต่อ
ความจ าเป็น ประกอบมี 4 อย่างด้วยกันคือ53 

 1 ) อดกลั้นต่อความเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความหนาว เหลือบ ยุง 
ลม แดด เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง แต่ต้องอดกลั้นด้วยการท าจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ข้ึนมา 

 2) อดกลั้นต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่รู้จักอดกลั้นหรือเฉยได้ก็เท่ากับกินของแสลง
ท าให้สูญเสียก าลังใจ หรือท าให้ เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานเพ่ิมขึ้นอีก อย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไร 
จึงต้องอดกลั้นต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย 

 3) อดกลั้นต่อการอยู่ร่วมกันซึ่งมีทั้งคนพาลหรือคนบ้า การกระท าของคนเหล่านี้ท า
ให้ต้องใช้ความอดกลั้น หรือบางทีแม้เป็นคนดีหากมีกิเลสก็คือ คนบ้า แต่เป็นคนบ้าชนิดที่ไม่มีใคร

                                                        
50 ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

คลังวิทยา, 2514) , หน้า 462-463. 
51 โชติ จินตแสวง, มงคล 38,  (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539),  หน้า  97. 
52 พระราชนันทมุนี (ภิกขุ ปัญญานันทะ), คําสอนผู้บวชใหม่ อบรมพระนวกะ, พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. การพิมพ์พระนคร, 2525), หน้า 279. 
53 พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ), อริยศีลธรรม (ชุดธรรมโฆษณ์), (สุราษฎร์ธานี 

:  ธรรมทานมูลนิธิจัดพิมพ์, 2520), หน้า 381-382. 
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เรียกว่า บ้า ฉะนั้นคนมีกิเลสก็ย่อมล่วงเกินผู้อ่ืนด้วยการด่าบ้าง หรือดูหมิ่นดูแคลนบ้าง ก็เป็นเรื่องที่
ต้องอดกลั้น 

 4) อดกลั้นอย่างสูง ก็คืออดกลั้นต่อการบีบคั้นแห่งกิเลสของตน ทุกคนมีกิเลสเป็น
พลังผลักดันคอยชักใยอยู่เบื้องหลังให้ต้องท าตาม นับตั้งแต่อยากสูบบุหรี่ อยากไปดูหนัง ดูละคร อยากกิน
เหล้าเมายา อยากไปแสวงหากามารมณ์ด้วยอ านาจกิเลสนั้น ๆ  ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะต้องอดกลั้น   

ขันติมี 3 ระดับ  
  1) ขันติ ระดับต่ าสุด คือ กระบวนการอดทนต่อความบีบคั้นทางธรรมชาติ เช่น เรื่อง 
ของความหนาว เรื่องของความร้อน เป็นต้น 
  2) ขันติระดับกลาง คือ ความอดทนต่อการสบประมาท 
  3) ขันติ ระดับสูงสุด คือ กระบวนการอดทน อดกลั้นต่อการบีบคั้นของกิเลส คือ 
ราคะ โทสะ และ โมหะ54 

สรุปว่า ขันติ คือ ความอดทน ความอดกลั้น อดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่มากระทบ
ทางร่างกายและจิตใจ อดทนต่อสิ่งที่มากระทบทางร่างกาย เช่น อดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อ
ความทุกขเวทนาต่างๆ เป็นต้น ส่วนความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทางจิตใจนั้น หมายถึง ความ
อดทนต่ออ านาจของกิเลส มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น 

ประเภทของขันติ 
 ทัศนะเกี่ยวกับขันติซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มีอยู่ด้วยกัน 2 
ทัศนะคือ ทัศนะแรกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ส่วนทัศนะที่สองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทัศนะที่แบ่ง
ออเป็น 3 ประเภท อธิบายแยกแยะ ขันติ 3 ประเภท ผู้วิจัยจะอธิบายแยกแยะเอาไว้ดังนี้ 

 1 ) ตีติกขาขันติความอดทนด้วยอ านาจการอดกลั้นเอาไว้ หมายความว่า สะกดข่มใจ 
ไม่ลุแก่อ านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ปิดกลั้นไม่ให้กิเลสชนิดหยาบปรากฏผลออกมา
ทางกาย ทางวาจา ข่มเอาไว้ได้ อดกลั้นเอาไว้อย่างเต็มที่ด้วยอ านาจแห่งศีล 

 2) ตปขันติ ความอดทนเป็นเดชเผาผลาญกิเลสอย่างหยาบ  ป้องปรามกิเลส
ระดับกลางด้วยอ านาจแห่งสมาธิ ซึ่งเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนกระท่ังได้ฌาน 

 3) อธิวาสนขันติ ความอดทนจนข่มกิเลสได้  และสามารถหยุดยั้งขบวนการ
เคลื่อนไหวของกิเลสให้ขาดลง สูญสลายไปด้วยอ านาจแห่งวิปัสสนาปัญญา คือสามารถถอนอนุสัย
กิเลสออกจากขันธ-สันดานได5้5   

ขันติทั้ ง 3 ประเภทนี้ เมื่อพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วจะเกิดความรู้สึก ถึง 
บรรยากาศแห่งไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญแห่งมรรคาการปฏิบัติเพ่ือก าจัด
กิเลสส าหรับบรรพชิตผู้แสวงหาสัจธรรม แต่อาจจะเป็นดุดมการณ์อันสูงส่งส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าท่วงท านองชีวิตขอตนเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาชนิดจึงยังห่างไกลจาก
ไตรสิกขาท้ัง ๆ ที่ตามความเป็นจริงแล้วไตรสิกขาผูกพันกับวิถีชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มี
                                                        

54 พุทธทาสภิกขุ, นวกานุสรณ์ เล่ม 1 (ชุดธรรมโฆษณ์), (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทาน
มูลนิธิจัดพิมพ์, 2514), หน้า 123-124. 

55พระธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9), มงคล 38 ประการ, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 227. 
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ความจ าเป็นต้องมีศีลคอยก ากับเส้นทางเดินของชีวิตมิให้ล้ าออกนอกขอบเขตความดีงาม และด้วยทั้ ง
อ านาจแห่งศีลเท่านั้นมนุษย์จึงจะมีเครื่องมือรักษาดุลยภาพทางกายให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติอยู่เสมอ 
ซ่ึงจะเป็นราฐานอันมั่นคงรองรับให้จิตจดจ่อ แน่วแน่ ไม่มีความฟุ้งซ่านพร้อมจะน าไปใช้งานได้ทุกเวลา 
(สมาธิ) เพ่ือให้พฤติกรรมทั้งหลายตอบสนองสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามความเป็นจริงด้วยการใช้ปัญญา
พิจารณาตัดสินความรู้สึกในขณะปัจจุบันตามความเหมาะสมให้เกิดแบบแผนแห่งการปฏิบัติอัน
ทรงคุณค่าแก่ชีวิต (ปัญญา) ดังนั้นการแบ่งขันติออกเป็น 3 ประเภทอีกลักษณะหนึ่ง ตามทัศนะของ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เชื่อว่าจะท าให้เกิดความเข้าใจกระจ่างขึ้นอีก และ
เกื้อหนุนแก่ชีวิตอย่างยิ่ง ท่านอธิบายขันติ56เอาไว้ 3 ประเภท  ดังนี้  
  1 ) ติติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึง ความอดทน หักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตาม
กระแสแห่งอ านาจฝ่ายต่ า ซึ่งมีความทะยานอยากเพราะอ านาจของความโลภ เป็นสิ่งยั่วยุล่อลวงจิตใจ
ให้ตกลงไปสู่หลุมพรางแห่งความชั่ว อดทนต่อความโกรธในขณะที่เกิดอารมณ์รุมรุม เกิดความวู่วามที่
คอยมากระซิบจิตใจ ชักจูงเข้าสู่อาณาจักรของความขัดเคือง เกรี้ยวกราด และอดทนต่อความหลง 
  2) ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึง ความอดทนต่อความตรากตร าในการ
ท างานทั่วไป เช่น ทนต่อความหิวกระหาย เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความหนาว ความร้อน อดทนต่อ
ความล าบากอันเกิดจากเวทนาคือ อาการเจ็บป่วย ความไม่สบายกาย เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ความสุขเหล่านี้สามารถด ารงมั่นอยู่ในภาวะปกติได้ จึงเรียกว่า ความทนมั่งคงดุจดัง
แผ่นดิน 
  3) อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ท้อถอย อดทนต่อ
พฤติกรรมล่วงเกิดถากถาง หรือค ากล่าวดูหมิ่นของบุคคลหลายระดับ เช่น ผู้ใหญ่ที่กล่าวลบหลู่ ดู
แคลน ผู้เสมอกันที่แสดงกิริยาวาจาสบประมาณซึ่งใช้ค าพูดท าให้เกิดความเสียหาย และผู้น้อยซึ่งแสดง
อาการเหยียดหยาม ก็สามารถอดทนไม่ตอบโต้บุคคลเหล่านั้นเพื่อรักษามิตรภาพอันดีเอาไว้ 
 ขันติ 357 ประเภทที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปตามทัศนะที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่   
  1 ) ขันติประเภทแรก คือ ความอดทนในการท ากิจกรรมโดยทั่วไป หรืออดทนต่อ
ความหิว ความกระหาย ความเหนื่อย คามหนาว ความร้อน กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ อดทนต่อความ
ล าบากตรากตร า อดทนต่อทุกเวทนา และอดทนต่ออ านาจกิเลส  
  2) ขันติประเภทที่สอง คือ อธิวาสนขันติ คือ ความอดทนต่อการล่วงเกินของคนอ่ืน 
เฉพาะอย่างยิ่งอดทนต่อคนที่ต่ ากว่าเราในเมื่อเขากล่าววาจากระทบกระทั่งให้เกิดความเจ็บใจ 
 ขันติที่แบ่งเป็น 3 ประเภทก็ดีหรือแบ่งเป็น 2 ประเภทก็ดี เมื่อกล่าวย่นย่อเข้ามาก็เหลือเพียง 
2 ประเภทเท่านั้นคือ ขันติระดับพ้ืนฐาน และขันติระดับสูงสุด ขันติระดับพ้ืนฐานธรรมดาไม่สู้มี
ความหมายสลับซับซ้อนเท่าใดนัก เพราะบ่งชี้ความหมายเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่อธิวาสขันติดู
เหมือนว่าจะท าความยุ่งยาก เพราะเหตุที่หาข้อสรุปชัดเจนได้ยาก บางครั้งอธิวาสนขันติแผ่ครอบคลุม

                                                        
56 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิตฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2539) , หน้า 486–489. 
57 ไสว มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

2542), หน้า 23. 
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ถึงขันติระดับพ้ืนฐานด้วยแต่ในบางกรณีก็แสดงความหมายเจาะจงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อความหาบทสรุปใช้ชัดเจน ดังจะศึกษาดังนี้ 
 ในคัมภีร์พระไตรปิฏก พระพุทธเจ้าตรัสพุทธจริยธรรมเรื่องขันติเอาไว้ในมหาปทานสูตรว่า 
“ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง แล้วทรงอธิบายขยายเนื้อความให้ พิสดาร
ออกไปดังปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ มีสัพพาสวสูตร นาคสูตร และปฐมขมสูตร เป็นต้น คัมภีร์ระดับ
รองลงมาคือชั้นอรรถกถาจัดแบ่งขันติซึ่งเป็นพุทธิบายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ขันติระดับพ้ืนฐาน
ธรรมดา และขันติระดับสูงสุด คือ อธิวาสนขันติ ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  ขันติระดับพื้นฐานธรรมดา คัมภีร์มังคลัตถทีปนี58 อธิบายเอาไว้ว่า 
 

“ภิกษุผู้ประกอบด้วยความอดทน คือความอดกลั้นได้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาการ
ผิดแปลก เป็นประหนึ่งว่าไม่ได้ยิน และไม่เห็นบุคคลผู้ด่าอยู่ด้วยอักโกสวัตถุ 1 0 หรือ
ผู้เบียดเบียนอยู่ด้วยการฆ่าและการจองจ าเป็นต้น ดุจขันติวาทีดาษฉะนั้น ย่อมท าไว้
ในใจโดยความเป็นผู้เจริญ เพราะความไม่มีความผิดยิ่งไปกว่านั้น ดุจท่านพระปุณณ
เถระฉะนั้น ความอดทนคือความอดกลั้น ชื่อว่า “ขันต”ิ   

 
 ฎีกาสังคีติสูตร ก็แสดงขันติระดับพื้นฐานธรรมดาว่า ขันติมีลักษณะที่ไม่มีท าการโกรธตอบต่อ
กรรมชั่ว และค าพูดชั่วของชนเหล่าอ่ืน ข่มใจ เป็นผู้ไม่ดุร้าย ไม่ปลูกน้ าตาให้เกิดขึ้นแก่ชนเหล่าอ่ืน แต่
มีจิตใจเบิกบานและมีความสุขเพราะเอาชนะความไม่โกรธนั้นได้59ส่วนฎีกาอุปริปัณณาสก์ อธิบาย
ลักษณะของขันติระดับพื้นฐานธรรมดาคาบเกี่ยวกับอธิวาสนขันติว่า 

“สภาพใด ย่อมข่ม คือปราบปรามบาปธรรมมีความพยาบาท ความ
เบียดเบียนความถือตัว และความกระด้างเป็นต้น เหตุนั้น สภาพนั้น ชื่อว่า ทมะ คือ
ขันติสภาพที่ชื่อว่า ทมะ เพราะก าจัดและข่มความพยายามให้สงบ เพราะเหตุนั้นจึง
ชื่อว่า อธิวาสนขันติ”60  

 
 ประเภทที่ 2 ขันติระดับสูงสุด อธิวาสนขันติ (ถี) (อธิวาสน+ขนฺติ) หมายถึง ความอดทน คือ
ความอดกลั้น, ความอดทนต่อทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ, ธรรมคือการยกการท าชั่วและค าพูดชั่ว
ของผู้อ่ืนให้อยู่เหนือตนด้วยไม่ท าการโต้แย้ง, ความอดทน ฎีกาสัพพาสวสูตร ในมูลปัณณาสก์ อธิบาย
อธิวาสขันติว่า “เป็นเครื่องอดกลั้น คืออดทนแห่งบุคคล ได้แก่ อโทสะ อันเป็นไปโดยอาการคือ อดทน
ต่อความหนาวเป็นต้น หรือได้แก่ กุศลขันธ์ 4 มีอโทสะเป็นประธาน”61  

                                                        
58 พระสิ ริ มั งคลาจารย์ , มงฺคลตฺ ถที ปนี  (ทุ ติ โย  ภาโค ) , พิ ม พ์ ครั้ งที่  13 ,  

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 320. 
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 412 – 326. 
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 411/326. 
61 เรื่องเดียวกัน, หน้า  37–41.   
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สรุปได้ว่า ขันติ 2 ประเภทที่อธิบายผ่านมานั้น เมื่อพิจารณาด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนแล้วเรา
สามารถจับใจความส าคัญของขันติประเภทที่ 1  ได้ว่า จะมีลักษณะโดดเด่นกับการใช้ความอดกลั้นกับ
เหตุการณ ์4 ประเภทคือ 

 (1 ) ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันมีความ
ร้อน และความหนาว เป็นต้น 

 (2) ต้องมีความอดกลั้นอย่างสูงต่อถ้อยค าด่าว่าค าปรามาสของผู้ อ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ทะเลาะวิวาท  

(3) เมื่อมีผู้เบียดเบียน เข่นฆ่า หรือถูกจองจ ากักขัง หน่วงเหนี่ยวก็ใช้ความอดทนอย่างเต็ม
ความสามารถ และ 

 (4) ต้องไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้นเพราขันติมีหน้าที่สะกดข่มความดุร้าย ความ
พยาบาทไม่ให้เฟ่ืองฟูขึ้นมาอย่างที่เรียกว่า ไม่ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนสูญเสียน้ าตา  บางครั้งอาจจะเกิด
ประเด็นปัญหาหรือมีความสงสัยว่า มีโอกาสมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากเราจะใช้ความอดทนหรือมี
ธรรมะข้ออ่ืนใดเข้ามาช่วยเหลือ โดยไม่ตอบโต้บุคคลผู้ก าลังเข่นฆ่า ท าร้ายหรือกักขังเราเอาไว้ ผู้เขียน
คิดว่าการพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้จะท าให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น  

สรุปว่า ความอดทน ความอดกลั้นได้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและได้จากการพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
เป็นคุณธรรมภายใน พ้ืนฐานของการรับเอาอารมณ์ส่วนมากก็มาจากปัจจัยข้างนอกคือได้ยินเสียงจาก
ผู้อ่ืนกิริยาท่าทางหรือ การกระตุ้นชักจูงจากภายนอกที่เข้ามากระทบถ้าหากได้ยินเสียงจากผู้อ่ืนเป็น
เรื่องที่งามน่าชวนฟังก็ท าให้ใจเบิกบาน แต่ถ้าได้ยินค าที่เสียดสี ใส่ร้าย ด่าว่า นินทา ซึ่งค าแหล่านี้เป็น
ค าที่ปุถุชนไม่อยากได้ยินได้ฟัง ท าให้โมโห โกรธเคืองขึ้นมา ถึงขั้นท าลายกันก็มีอยู่มากมายในกรณีนี้นี้
แหละเพราะมนุษย์ไม่ใช้หลักโยนิโสมนสิการ ท าใจโดยแยบคาย ปรโตโฆสะ รู้จักแยกแยะ ซึ่งก่อกระบวนการ
เกดิขึ้นของขันติ อ านวยให้สภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ 

จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลาที่เราท าอะไร
หรือให้สิ่งใดกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ จะพบว่าความสุขของผู้ที่รับสิ่งนั้นจากเรา จะถูกส่งผ่านมาถึงตัว
เราเองด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าการให้นั่นมอบความสุขให้กับคนทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ การให้ใน
ที่นี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย ๆ เท่านั้น แต่
ยังหมายถึงการให้น ้าใจแก่กันการแสดงน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน  ตลอดจนการเสียสละความพอใจและ
ความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่บุคคลในองค์กรประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีธุรกิจใหญ่ 
เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่พ่ึงอาศัยเป็น
ก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมรวมความว่าเป็น
ผู้จิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว การท างานที่ขาดจาคะ ก็คล้ายการ
ลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพ่ิมเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือน
ต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉาร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นงอกงาม ประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ อีก
ประเด็นหนึ่งที่อยากเสริมไว้ คือ การให้ที่เรียกว่า การให้อภัยเนื่องจากบางทีการให้อภัยแก่คนที่ท างาน
ด้วยกันนี้ อาจเป็นการบอกความหมายสรุปรวมของหลักฆราวาสธรรมอีกสามข้อข้างตนด้วย  เพราะ
เมื่อคุณให้อภัยกับคนที่ท างานผิดพลาด นั่นเป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของคุณ เป็นการ
แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างและการ เข้าใจในอีกฝ่าย และคุณก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอด
กลั้นที่จะไม่ตอบโต้ และมุ่งร้ายกลับคืนพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกครั้ง หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 
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4 ข้อนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่หากพิจารณาดูจะพบว่าหลักฆราวาสธรรม 
ดังกล่าวมีความส าคัญมากและเหมาะแก่การน าไปใช้กับการท างานในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม
ทั้งหมด การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ เพ่ือสร้างความพึงพอในในการปฏิบัติงานนั้นสามารถ
ประยุกต์ได้ ดังนี้ สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน หรือความตั้งใจจริงต่อกัน อันความซื่อสัตย์นี้มิใช่
แต่เฉพาะซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืนที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความซื่อสัตย์ต่อภรรยา สามี ความซื่อสัตย์ต่อ
มิตร ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ ความซื่อสัตย์ต่อค าพูดที่ให้ไว้กับคนอ่ืน ฯลฯ แต่เรายังต้องมีสัจจะหรือมี
ความซื่อสัตย์ต่อความเป็นมนุษย์ของตัวเองด้วย ถ้าบุคคลใดมีหลักธรรมข้อนี้ กล่าวคือ มีความ ซื่อสัตย์
สุจริตในการอยู่ร่วมกัน ในการท างานหรือรวมไปถึงการบริหารจัดการงานในองค์กรใด  องค์กรหนึ่ง
ย่อมจะท าให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี  อนึ่ง ถ้าเป็นผู้ที่ท างานอยู่ใน
กลุ่มปฏิบัติการย่อมจะท าให้ผู้บัญชาการมีความพึงพอใจในการท างานของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ฉะนั้น จึง
อาจกล่าวได้ว่าหลักสัจจะธรรมนี้ ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานในองค์กรนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย หลักธรรมประการต่อมา  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าจาคะ แปลว่า “การสละ หรือสละให้ 
หมายถึง การให้ที่แท้จริง ซึ่งเป็นการสละออกไปเป็นการสละทั้งภายในและภายนอก ภายนอกสละ
วัตถุ ภายในสละกิเลสความโลภ โดยไม่มีความตระหนี่หวงแหนและไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน มุ่งแต่
จะสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้รับได้ประโยชน์ มีความยินดี พอใจ สุขใจในการให้ และการให้นั้นเป็นการ
ให้ด้วยเมตตากรุณานอกจากนี้ ยังไม่เป็นการให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลสคือโลกียสุข
หรือสุขในไตรภพ) ย่อมไม่ให้ทานเพ่ือภพใหม่แต่ให้ทานเพ่ือก าจัดกิเลส เพ่ือไม่ก่อภพต่อไป” 62  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าความเสียสละเป็นคุณธรรมเครื่อง
ยึดโยงน้ าใจไมตรี ระหว่างพ่ีน้อง ระหว่างมิตรกับมิตรระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ระหว่างสามีกับ
ภรรยา ระหว่างชุมชนกับชุมชน ความเสียสละขยายขอบเขตออกไปมากเพียงใด ความสงบสุข ความ
มั่นคง ย่อมแผ่ไพศาลออกไปมากเพียงนั้น ความเสียสละเป็นคุณธรรมด ารงสังคมโดยแท้ สังคมที่
สมาชิกในสังคมเป็นผู้เสียสละเป็นนักเสียสละย่อมเป็นสังคมไม่ขาดความร่วมมือ ไม่แล้งน้ าใจ3 
จากทัศนะของพระธรรมกิตวงศ์ จาคะ หมายถึง คุณธรรมของบุคคลที่พึงกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยการ
เสียสละทั้งสิ่งของ เวลา ก าลังกาย ก าลังใจ เพ่ือที่จะผูกไมตรีจิตกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
มิตรสหาย นายจ้างลูกจ้าง สามีภรรยา และบุคคลทั่วไป การเสียสละสามารถท าได้ทุกคนเมื่อทุกคนมี
ความเสียสละสังคมก็จะมีความเจริญไม่แล้งน้ าใจสังคมก็จะมีความสุข 63   

สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้แสดงทัศนะ ไว้ว่าจาคะ คือการสละนั้น กินความรวมทั้งการให้หรือ
สละวัตถุสิ่งของโดยไม่คิดหาสิ่งตอบแทน รวมทั้งการสละกิเลสคือความชั่วในจิตใจเราเอง จาคะ แม้มี
ลักษณะใกล้ทาน แต่ในส่วนที่จาคะ มีลักษณะต่างจากการให้ทาน โดยการก าหนดว่า ทานคือการให้
ปรารภถึงผู้รับ ส่วนจาคะหรือการสละปรารภที่จะถ่ายเทหรือท าลายความเห็นแก่ตัว ตระหนี่ถี่เหนียว
ของเราเองคือการให้ที่เป็นจาคะนั้น จิตใจของผู้ให้สูงมาก เพราะไม่มีความหวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา

                                                        
62 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่6,

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 421 -422. 
63 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), หลักการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

เลี่ยงเซียง, 2542), หน้า 69,80. 
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เป็นการตอบแทน ไม่มีการอธิฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มุ่งแต่ว่าได้สละความเห็นแก่ตัว และการสละ
ความเห็นแก่ตัวภายนอก ก็แสดงออกมาโดยการให้สิ่งของแก่ส่วนรวมหรือแก่เอกชนจาคะ การสละคือ
ถ่ายถอนออกซึ่งความชั่วชั้นใน มีความเหนียวแน่น เป็นต้น ให้แสดงออกมาเป็นความเสียสละ ความ
ชั่วชั้นในคือความชั่วทุกชนิดที่มีอยู่ในตน ควรถ่ายถอนออกเสียด้วย กล่าวคือ การสละโลภ ความโกรธ
เคือง พยาบาท อาฆาตมาดร้ายคนอ่ืน หรือความหลงในวัตถุ จาคะ มีประโยชน์ทั้งในทางท าให้โลกเป็น
สุขและทั้งท าตัวผู้สละเองให้เป็นสุขจะสละภายนอกก็ตามและสละภายในคือสละกิเลสก็ตาม  ย่อมให้
ส าเร็จประโยชน์ทั้งสิ้น และความหมายอันแท้จริงของจาคะ หมายถึงการสละกิเลส” 64   

สรุปความว่า จาคะ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การสละ แบ่งปันทรัพย์ภายนอก 
อันเป็นสิ่งที่จับต้องด้วยกายได้ ประกอบด้วยสิ่งของอันเป็นที่รัก และทรัพย์ภายใน อันเป็นสิ่งที่จับต้อง
ด้วยกายไม่ได้ เป็นการสละที่ประกอบด้วยความเจตนา แสดงออกด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกัน 

ลักษณะของจาคะ       
ลักษณะของจาคะ คือ การเสียสละหรือการบริจาคในสิ่งที่เป็นส่วนน้อยเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมลักษณะของการสละหรือบริจาคจะต้องมี 2 ลักษณะ ได้แก่“สละวัตถุและสละ
อารมณ์ คือ การสละวัตถุมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทอง สิ่งของ เป็นต้นและการสละอารมณ์มี
ลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่น สละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือให้ตั้งอยู่ในความดี ความ
เมตตา เป็นต้น”65 เช่นสละวัตถุ เป็นการสละทรัพย์สิ่งของของตนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์แก่คน
อ่ืน เช่นสละเงินสมทบท าสะพาน สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน ซ้ือรถดับเพลิง บ ารุงการทหารของ
ชาติบ ารุงศาสนา บ ารุงการศึกษา ตลอดจนบริจาคสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากต่าง ๆ 
ผู้ครองเรือนย่อมเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสังคม นับตั้งแต่การท ามาหากิน ตลอดการด ารงชีพในแง่
ต่าง ๆ ในการบริจาคช่วยเหลือสังคมตามก าลังความสามารถ เมื่อสังคมเป็นฝ่ายให้แล้ว เราจะให้
อะไรบ้างแก่สังคม คนที่อยู่ในสังคมได้รับประโยชน์ต่อสังคม แต่ไม่อุดหนุนบ ารุงสังคม ก็ย่อมเป็นคนที่
สังคมรังเกียจ ในฐานะเป็นคนรู้มากและเป็นกาฝากของสังคม สังคมใดมีคนประเภทกาฝากมาก สังคม
นั้นย่อมจะมีความม่ันคงน้อย ฉะนั้นหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีจาคะทั่วกันสละ
อารมณ์ เป็นคนรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเป็นข้าศึกต่อความสงบใจอย่างเช่น  ความโกรธ
เคืองขัดใจกับคนอ่ืน จะเป็นกับภรรยาสามี กับเพ่ือนฝูง หรือกับเพ่ือนบ้านก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่คน
ชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ แต่การเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีท าให้จิตใจเศร้าหมองเหล่านี้ สะสมไว้ในจิตใจ
ย่อมน ามาซึ่งความร้าวรานไม่สิ้นสุด และท าให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อสั่งสมไว้นาน ๆ หรือมาก 
ๆ ก็จะเป็นสาเหตุของโรคประสาทได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้มีจาคะ คือให้เสียสละ 
ปล่อยวางอารมณ์ประเภทนี้เสีย การปล่อยวางอารมณ์อย่างนี้ ก็เป็นจาคะอย่างหนึ่ง 

ลักษณะบริจาคหรือสละ จะต้องท าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ การเสียสละถือเป็น
หลักธรรมส าคัญ เพราะคนในสังคมทุกคนไม่มีใครมีอะไรเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะความรู้ ความสามารถ 
ฐานะความเป็นอยู่และชะตากรรมของชีวิตแต่ถ้าทุกคนรู้จักเกื้อกูลกัน คือ จาคะสังคมนี้ก็จะเกิดความ

                                                        
64 สุชีพ ปุญญานุภาพ, แนวนึกทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2543), หน้า 9,75. 
65 บุญมี แท่นแก้ว , พระธรรม , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2546),                 

หน้า 49-50. 
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สุความเจริญได้ไม่ยาก ถ้าทุกคนในสังคม เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพ่ือความไม่
วิวาทกันและกัน เป็นไปเพ่ือความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน66    

จาคะการสละสิ่งของ เเละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขของผู้ อ่ืน  มีลักษณะ
เช่นเดียวกับทาน เเละปริจาคะ รวมไปถึงการสละกิเลส ความโลภ ความเห็นเเก่ตัว ความตระหนี่ความ
ใจเเคบ การเลิกละนิสัย เเละความประพฤติที่ไม่ดีที่ท าให้เกิดความเสียหายก่อความบาดหมางทะเลาะ
วิวาทกันในสังคมได้ผู้ที่มีจาคะจะมีลักษณะ คือ ยอมรับ เเละเอ้ืออาทรต่อความทุกข์ยาก เเละความ
ต้องการของคนอ่ืน ใจคอไม่คับเเคบ ไม่เห็นเเก่ตัว เเล้วให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อเเผ่ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ ชอบเเบ่งปัน คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเองเสมอ 

สรุปความว่า จาคะ มีลักษณะของการเสียสละหรือบริจาคทรัพย์ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถ
จับต้องได้ เช่น เงิน ทอง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และการสละอารมณ์ อันเป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในที่ตัว
เราต้องขจัดออกจากจิตใจของเราด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องด้วยกายได้  เช่นความโลภ 
โกรธ หลง ความตระหนี่ อันเป็นสิ่งที่ขวางก้ันความเจริญของจิต เป็นต้น 

ประเภทของจาคะ 
จาคะ การสละ เป็นกิริยาของการให้ประกอบด้วยกุศลเจตนาที่ดีเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน 

เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนส่วนรวม หรือเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อย เพ่ือประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ อัน
เป็นไปเพ่ือบรรเทากิเลส คือ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ที่เป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูนบุญบารมีธรรม คือ 
คุณความดีอย่างยิ่งยวดสูงขึ้นไป 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี ให้แก่กล้า
เต็มส่วนตามอธิษฐานบารมี เพ่ือเป็นพลวปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามฐานะแห่งสาวกบารมี
ญาณ ในกรณีผู้ปรารถนาบรรลุพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระโพธิยาณ เป็นต้น 

ดังนั้น จึงสามารถแบ่งประเภทของจาคะ การสละหรือบริจาคได้ 5 ประเภท ตามนัยแห่ง 
ปัญจมหาบริจาค คือ การบริจาคทรัพย์ การบริจาคบุตรธิดา การบริจาคภรรยา การบริจาคอวัยวะการ
บริจาคชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 การบริจาคทรัพย์ การบริจาคทานหรือการบริจาคทรัพย์เป็นพุทธการธรรมข้อแรกและเป็น
ข้อส าคัญที่พระโพธิสัตว์ต้องบ าเพ็ญก่อนบารมีข้ออ่ืน ๆ พระโพธิสัตว์จะบ าเพ็ญบารมีข้อนี้เป็นพิเศษ
เพราะทานเสมือนบันไดขั้นแรกที่ก้าวไปสู่บารมีขั้นสูงอ่ืน ๆ ต่อไป และการบ าเพ็ญทานบารมีของพระ
โพธิสัตว์นั้น มักจะบ าเพ็ญขั้นอุกฤษเสมอ ตัวอย่าง ในเวสสันตรชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พระเวสสันดร พระศาสดาตรัสว่าพระนางผุสดีนั้น จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นแล้วมาบังเกิดใน
ตระกูลกษัตริย์ได้ทรงอยู่ร่วมกับ พระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดร พระนางผุสดีทรงครรภ์ถ้วนทศมาสแล้ว 
เมื่อทรงท าประทักษิณพระนครได้ประสูติเราในท่ามกลางถนนของพวกพ่อค้าชื่อของเรามิได้เนื่องมา
แต่พระมารดาและมิได้เกิดแต่พระบิดาเราเกิดท่ีถนนของพวกพ่อค้าฉะนั้น เราจึงชื่อว่าเวสสันดร67  

พระองค์ทรงประสูติในวันที่พระราชบิดาทรงท าประทักษิณพระนคร  และพระราชมารดา
ก าลังเสด็จชมร้านตลาด จึงทรงได้นามว่าเวสสันดร พระองค์ทรงพอพระทัยในการบริจาคทานโดย 

                                                        
66 คณาจารย์แห่ งโรงพิมพ์ เลี่ ยงเชียง , นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน , พิมพ์ครั้ งที่  2 ,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2535), หน้า 47. 
67 ขุ.ชา. 28/1 667/449 
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ที่สุดแม้ร่างกายและชีวิตก็ทรงพอพระทัยที่จะบริจาคให้เป็นทานได้เมื่อพระเวสสันดรเสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติแล้วได้บริจาคพญาช้างปัจจัยนาคให้แก่พราหมณ์  8 คนที่มาทูลขอ ท าให้ชาวเมือง
โกรธแค้นจึงรวมตัวกันขับไล่ให้ไปอยู่ที่เขาวงกตแต่ก่อนที่จะเสด็จไปก็ทรงบริจาค สัตตสดกมหาทาน 
แม้ในขณะที่ก าลังเสด็จออกจากพระนคร ก็มีผู้มาขอราชรถพร้อมทั้งม้าทรงพระองค์ก็ทรงบริจาคให้
เป็นทานอีก 

ดังนั้น การสละทรัพย์สิน สมบัติ เงินทอง สัตว์ปริวารให้แก่ผู้อ่ืนด้วยจิตที่บริสุทธิ์ปราศจาก
อกุศลแล้วย่อมได้อานิสงส์ของการสละนี้ คือ สามารถสละความตระหนี่ในสิ่งของของตน ได้ 

การบริจาคอวัยวะ การบริจาคอวัยวะเป็นทานที่เหนือกว่าการบริจาคทรัพย์สินอยู่ในขั้นอุป
บารมี ต้องมีพลังจิตคิดเสียสละอย่างกล้าแข็ง จึงจะบริจาคได้ ดังความด าริของพระเวสสันดรที่บ าเพ็ญ
ทานบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายว่าเมื่อเราเป็นเด็กเล็กเกิดได้ 8 ขวบ นั่งอยู่บนปราสาท คิดที่จะบริจาค
ทานว่า เราพึงให้หทัยดวงตา เนื้อ เลือดและร่างกาย ถ้าว่าจะมีใครมาขอของเรา เราก็ยินดีบริจาคให้ 
เมื่อเราคิดจะบริจาคทานตามสอเราคิดจะบริจาคทานตามสภาพความเป็นจริงใจก็ไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นอยู่
ในกาลนั้น เหมือนแผ่นดินมีภูเขาสิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับในสีวิราชชาดก 68 พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีวิกษัตริย์ในกรุงอริฏฐะ ทรงพิจารณาว่า มีทานชนิดใดที่ยังไม่ได้บริจาคอีก 
ทรงเห็นว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่ยังไม่ได้บริจาคจึงประกาศบริจาคดวงตา ท้าวสักกะแปลงเพศเป็น
พราหมณ์ตาบอดมาขอ ก็พระราชทานให้เพราะทรงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ  ดังนี้ท้าวสัก
เทวราชตรัสว่า : เมื่อข้าพระพุทธเจ้าทูลวิงวอนขอพระราชทานอวัยวะอันส าคัญอยู่ขอพระองค์ผู้ถูกขอ
โปรดพระราชทานดวงพระเนตรแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดขอพระองค์โปรดพระราชทานดวงพระเนตรซึ่ง
เป็นอวัยวะที่ส าคัญที่บัณฑิตกล่าวไว้ว่า คนสละได้ยากแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วพระราชาตรัสว่า : 
เจ้ามาด้วยความประสงค์อันใดปรารถนาประโยชน์อันใดอยู่ขอความด าริเหล่านั้นจงส าเร็จแก่เจ้า
พราหมณ์ เจ้าจงได้ดวงตาเถิด เมื่อเจ้าขอข้างเดียว เราจะให้ทั้ง 2 ข้าง เมื่อประชาชนเพ่งดูอยู่ เจ้าจง
เป็นผู้มีดวงตาไปเถิด เจ้าปรารถนาสิ่งใด ขอสิ่งนั้นจงส าเร็จแก่เจ้า69  

ดังนี้การสละ บริจาคอวัยวะภายในร่างกายของตนเองเพ่ือความสุขของผู้ อ่ืนนั้นถือว่า
ประเสริฐยิ่ง ยากท่ีจะมีบุคคลบริจาค เป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะทุกส่วนในร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุก
คนหวงแหนมากถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปทันที 
การสละอวัยวะจึงเป็นการบ าเพ็ญบารมีในระดับของอุปบารมี คือ บารมีชั้นกลาง 

การบริจาคชีวิต การบริจาคชีวิตจัดเป็นทานขั้นปรมัตถบารมี คือขั้นสูงสุดของการให้ เพราะ
ชีวิตท่านถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่วิสัยของพระโพธิสัตว์จะไม่มีความอาลัยหรือเสียดายในชีวิตของตน
หากมีผู้มาขอหรือเพ่ือปกป้องผู้อ่ืนโดยชอบธรรมท่านก็พร้อมบริจาคเสมอตามเรื่องที่ปรากฏ  ดังนี้ใน
นิโครธมิคชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเนื้อชื่อนิโครธ สละชีวิตช่วยนางเนื้อที่มีครรภ์แก่
เพ่ือมิให้พระราชายิง พระราชาทรงเลื่อมใสจึงพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกจ าพวก ดังปรากฏในกุมาร
กัสสปะเถรปทาน ตอนที่กุมารกัสสปะเกิดเป็นลูกของเนื้อชื่อว่า สาขะ ได้ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เนื้อ 
ว่าครั้งนั้น เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในครรภ์ ถึงวาระที่จะต้องถูกฆ่ามารดาของข้าพเจ้าถูกเนื้อชื่อสาขะ 
ทอดทิ้ง จึงยึดเนื้อชื่อนิโครธเป็นที่พ่ึง มารดาของข้าพเจ้าได้พญาเนื้อชื่อนิโครธนั้นสละชีวิตของตนช่วย

                                                        
68 ขุ.ชา. 28/1 667/449-450 
69 ขุ.ชา. 27/55-57/479. 
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ให้พ้นจากความตายแล้วตักเตือนข้าพเจ้าผู้เป็นลูกของตนในครั้งนั้นอย่างนี้ว่า‘ควรคบแต่เนื้อชื่อนิโครธ
เท่านั้น ไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อชื่อ สาขะ การตายในส านักของเนื้อชื่อนิโครธยังประเสริฐกว่าการมีชีวิต
อยู่ในส านักของเนื้อชื่อ สาขะ จะประเสริฐอย่างไรข้าพเจ้า มารดาของข้าพเจ้าและพวกเนื้อนอกนี้ได้
เนื้อชื่อนิโครธ ผู้เป็นนายฝูงนั้นพร่ าสอนอาศัยโอวาทของเนื้อชื่อนิโครธนั้น  จึงได้ไปยังที่อยู่อาศัยคือ
สวรรค์ชั้นดุสิตที่รื่นรมย์ประหนึ่งว่าได้ไปยังเรือนของตนที่ทิ้งจากไป70     
  ดังนั้น การสละชีวิตเป็นการสละที่สูงสุดยากที่จะมีใครจะสละได้ตามในแห่งพระสูตรที่ได้ยก 
มานี้ พญาเนื้อชื่อนิโครธได้เสียสละชีวิตเพ่ือปกป้องนางเนื้อท้องแก่เพ่ือไม่ให้พระราชายิงนางเนื้อจนท า
ให้พระราชาเลื่อมใสในการเสียสละของพญาเนื้อชื่อนิโครธ การเสียสละของพญาเนื้อนี้เป็นการเสียสละ
ที่ปกป้องผู้อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นการบ าเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดคือปรมัตถบารมี เป็นการเสียสละที่
หาได้ยากที่สุด 

ใน “สสบัณฑิตชาดก”71 พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสสบัณฑิต(กระต่ายป่า)ได้สละชีวิต
ของตนโดยกระโดดเข้ากองไฟเพ่ือให้เป็นอาหารของท้าวสักกะที่เเปลงตัวเป็นพราหมณ์มาขออาหาร  
และใน “มหากปิชาดก”72 พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาลิง ได้อุทิศตนทอดตัวเป็นสะพาน โดย
เอาเถาวัลย์ผูกติดตัวแล้วกระโดดข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่ง เพ่ือให้ลิงบริวารเหยียบตนข้ามไป 

ดังนั้น การสละตามนัยแห่งปัญจมหาบริจาคเป็นการสละทรัพย์ที่มีทั้งภายในและภายนอกอัน
เป็นทรัพย์ที่ส าคัญของบุคคลที่สละได้ยาก มีการบริจาคทรัพย์สินเงินทองทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ บริจาคอวัยวะบริจาคชีวิต ทั้ง 3 ประการนี้เป็นการบ าเพ็ญของบุคคลผู้ที่จะเป็นพระ
โพธิสัตว์ต้องมีการบ าเพ็ญทานบารมีในการบริจาคทานนี้เป็นขั้นแรกของการบ าเพ็ญบารมี  ปัญจมหา
บริจาคนี้มิได้ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่ได้กล่าวถึงพระชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์ที่บ าเพ็ญบารมี 
อันนับเนื่องด้วยการบ าเพ็ญปัญจมหาบริจาค และปัญจมหาบริจาคนี้ผู้วิจัยได้จัดให้เป็นประเภทของ
การจาคะหรือการบริจาคท้ัง 3 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

สรุปความว่า จาคะ สามารถแบ่งประเภทได้ 5 ประเภท ตามปัญจมหาบริจาค คือ การ
บริจาคทรัพย์, บริจาคบุตรธิดา, บริจาคภรรยา, บริจาคอวัยวะ, บริจาคชีวิต เป็นการสละ หรือบริจาค
สิ่งของที่เป็นที่รักของตนเพ่ือความสุขของผู้อื่นเป็นการบริจาคท่ีบุคคลทั่วไปบริจาคได้ยากยิ่ง เพราะสิ่ง
ที่บริจาคเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในและอยู่ภายนอก คือ บุคคลที่จะสละสิ่งของอันเป็นที่รักให้กับผู้อ่ืน
ได้นั้นต้องขจัดอกุศล ได้แก่ ความโลภ โกรธ หลง ความตระหนี่ ที่คอยขวางกั้นความเจริญของจิตได้
เสียก่อนถึงจะสามารถสละปัญจมหาบริจาคอันเป็นทรัพย์ภายนอกได้โดยไม่เหลือความเสียดาย หวง
แหนในสิ่งที่ตนสละ หรือบริจาคนั้น 

ทมะ ซึ่งแปลว่า การรู้จักข่มจิตข่มใจตนเอง การข่มจิตใจตัวเองนี้เป็นเรื่องยากส าหรับคนที่มี
จิตใจไม่เข้มแข็งหรือคนที่มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวชอบ เดี๋ยวไม่ชอบ พลอยท า
ให้เพ่ือนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นโรคประสาท หรือติดเชื้อประสาทไปด้วย อนึ่งคนที่ติดใน
อบายมุขพอเริ่มติดก็ควรรีบข่มจิตข่มใจ ถอนตัวออกจากอกุศลกรรม อบายมุขกรรมโดยเร็ว อกุศลจิต
หรือจิตอันเป็นฝ่ายไม่ดีนั้นมันกวัดแกว่งดิ้นรน และร้อนรนที่จะหวนกลับไปในทางที่ไม่ดีอันเดิมอยู่

                                                        
70 ขุ.ชา. 33/163-167/259-260 
71 ขุ.จรยิา. 33/134-143/744-745 
72  ขุ.ชา. 27/83-89/270-271 



 100 

 

เสมอๆ ถ้าเราไม่สามารถข่มใจให้ชนะกระแสของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้ว  อาจจะท าอะไรไม่ส าเร็จ
อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้ ดังนั้น คนที่หวังความเจริญในการท างานที่มีเพ่ือน ร่วมงานจ านวนมากจึงต้องมี 
ทมะ หรือการข่มใจให้อยู่ในฝ่ายธรรมะ อันเป็นฝ่ายกุศล อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อบุคคลมีความ
ข่มใจในสิ่งที่ผู้อ่ืนคิดว่าไม่สามารถที่จะท าได้ แต่ก็สามารถบังคับข่มใจในสิ่งนั้นได้ การกระท าได้เช่นนี้ 
ย่อมจะท าให้คนที่ท างานร่วมกันเกิดความพอใจในการกระท า เช่นนั้นได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
หลัก ทมะนี้สามารถท าให้บุคคลที่ท างานร่วมกันในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ หากว่าทุกคนมีหลักทมะ คือ ความข่มใจในสิ่งที่ไม่ควรพูด ไม่ควรท าดังกล่าวแล้ว 
หลักธรรมประการต่อมาที่สามารถสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กรได้ ขันติ ข้อนี้แปลได้
ว่าเป็นความอดทน คนที่รู้จักความอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นผู้ชนะ ย่อมเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในที่สุด คนที่มี ขันต ินั้นเขาจะเป็นคนไม่ผลัดวัน ประกันพรุ่งในการท างาน โดยอ้างว่าร้อน
อ้างว่าหนาวหรืออ้างว่าฝนตกฟ้าร้อง เขาจะท างานโดยอดทนต่อการพูดส่อเสียดเยาะเย้ยถากถางจาก
ผู้ประสงค์ร้าย เขาจะอดทนต่อความยากล าบากความ เหน็ดเหนื่อยกายและใจ เขาจะอดทนและคอย
เก็บเล็กผสมน้อย ต่อไปมันก็พอกพูนเพ่ิมใหญ่ไปเอง ความอดทนที่ส าคัญอีกอันหนึ่งคือความอดทนต่อ
การยั่วยวนของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มากระทบจิตในทุกรูปแบบ จิตใจของท่านจะต้องไม่หวั่นไหว
หลงใหลไปความทะยานอยาก โดยเฉพาะที่มาในทางทุจริต และทางกามคุณอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ทั้ งหลายทั้งปวง บุคคลที่ท างานในองค์กรหากมีหลักธรรมข้อนี้ย่อมสร้างความพอใจให้กับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อ
งานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบาก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงความขยันอันเกิดจากความอดทนนี้ด้วย ประการ
ต่อมาย่อมท าให้งานนั้นมีปริมาณมากกว่า ที่ควรจะเป็นในช่วงที่ต้องการงานรีบด่วน การกระท าเช่นนี้
จึงท าให้ผู้บังคับมีความพึงพอใจต่อการท างานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความอดทน  ดังนั้น หลัก
ความอดทนจึงเป็นหลักธรรมอีกประการหนึ่งในฆราวาสธรรมที่สร้างความพึงพอใจในการท างานได้
เป็นอย่างดี หลักธรรมประการสุดท้ายที่สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จาคะ ข้อนี้แปลได้ว่า 
การสละให้ปันสิ่งของอันเป็นของๆ ตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน เกิดเป็นคนจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
มิใช่ว่าวันหนึ่งๆ ก็ควรรู้จักสละให้ปันสิ่งของที่ตนมีเพ่ือประโยชน์ของคนอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมตามก าลังที่มีอยู่ และขณะเดียวกัน ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไป 
 บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวว่า หน้าที่ของฆราวาสหรือชาวบ้านจะต้องมีหลักในการครองชีวิต 
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งต้องยึดหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ  

1 . สัจจะ คือ ความจริง ความแท้ ความเที่ยงตรง ความมีสัจจะ หรือความสัตย์ ความ
แน่นอน ซึ่งไม่ใช่ความเทียม ความเท็จ ความจอมปลอม อันหมายถึง ความจริงในตัวบุคคลอันเป็น
อาการแห่งศรัทธา และความประพฤติมี 5 อย่าง คือ จริงต่องาน จริงต่อหน้าที่ จริงต่อวาจา จริงต่อ
บุคคล จริงต่อความดี  

2. ทมะ คือ ความรู้จักข่มใจ ยับยั้งชั่งใจ ฝึกฝนตนได้ ไม่ท าอะไรตามความต้องการ หรือ
ตามอารมณ์ของตน ผู้ที่มีทมะจะท าอะไรต้องใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน โดยค านึงถึงเสมอว่า 
มีโทษหรือมีคุณ ให้สุขมากกว่า หรือให้ทุกข์มากกว่า จะท าอะไร พูดอะไร ต้องมีสติสัมปชัญญะ คอย
ก ากับอยู่เสมอ  
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3. ขันติ คือ ความอดทน เช่น อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจ ที่จะมา
กระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า “ก าลังทนทานแห่งใจ” ขันตินั้นจ าเป็น
ส าหรับคราวที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้เราหันเหไปจากทางที่ดี  

4. จาคะ คือ การเสียสละวัตถุและอารมณ์ หมายถึง การเสียสละทรัพย์ สิ่งของของตน
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการสละอารมณ์ หมายถึง เป็นผู้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความ
สงบใจ  73 

สรุปได้ว่า ฆราวาสธรรม 4 เป็นค าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่
พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
หลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ดังได้กล่าวแล้ว เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของฆราวาส
ธรรมแล้วย่อมมีความส าคัญมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญของหลักธรรมแต่ละข้อเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย
ดังนี้ 

สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลใน
สังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ เพราะการแสดงออกซึ่งความ
ซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ซึ่งจะส่งผลว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถสานต่อในระยะยาวต่อไปอีกได้หรือไม่ส าหรับ
บุคคลที่ท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การมีความซื่อสัตย์และความจริงใจ ให้แก่กันก็ย่อมจะท าให้
เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจระหว่างตนกับผู้ท างานร่วมกันหากบุคคลใดขาดสัจจะแล้วย่อมเป็นเหตุ
ให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้การ
ท างานนั้นราบรื่นได้เช่นเดิม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สัจจะ เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานส าหรับทุกคนที่หวัง
ความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิต พึงจะระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ 

ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคม
หรืออยู่กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมาจากพ้ืนฐาน
ชีวิต และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจ
ของเราคิด และเช่นเดียวกัน ตัวเราเองก็อาจไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างดังที่คนอ่ืนต้องกา
หลักธรรมในข้อ ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน  รู้จักฝึกฝน
ปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อ
ด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน เพ่ือที่จะท าให้เรายอมรับในจุดเด่นและข้อบกพร่องของตัวบุคคล
รอบข้างหลักธรรม ทมะ เป็นหลักธรรมที่เน้นในเรื่องของการใช้ปัญญา ในการตัดสินใจควบคุมจิตใจ 
ในการท าความเข้าใจกับคนในองค์กร เมื่อขาดธรรมข้อนี้ ย่อมเท่ากับเป็นการขาดการใช้สติปัญญาใน
การพิจารณา ปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัย และการอบรมกลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคี
ใหญ่โต เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ผู้ที่มีความหวังความเจริญใน
หน้าที่การงานทุกคน จึงปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจจากบุคคลอ่ืน จึงแสดงให้เห็นได้ชัดว่า หลัก 
ทมะ มีความส าคัญต่อการท างานร่วมกันกับคนอ่ืน 

                                                        
`73 บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ 

2541) , หน้า 119-124. 
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ขันติ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมากนอกจากจะต้องมี
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะการท างาน
ร่วมกัน นอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรมประสบการณ์เดิมบางคนอาจมีเหตุ
ล่วงเกินรุนแรง ซึ่งอาจจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีก
ฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลง
ไป 

หลักขันติแตกต่างจากหลักทมะตรงที่มุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทน
ต่อความยากล าบากในการท างาน เพราะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน อาจต้องพบเจอกับความล าบาก
ตรากตร าและเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น การท างานร่วมกันที่จะ
อดทนเผชิญ และฟันผ่าต่อความยากล าบากด้วยกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและ
ตั้งใจของคนในองค์กร โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน จะต้องมีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้
ปัญญาหาทางแก้ไข และมีความอดทนเพียรพยายามเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่ านพ้น
เหตุการณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้ แต่หากการท างานที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองรอดพ้น
เหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตในการท างานไปได้ 

จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลาที่เราท า
อะไรหรือให้สิ่งใดกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ จะพบว่าความสุขของผู้ที่รับสิ่งนั้นจากเรา จะถูกส่งผ่าน
มาถึงตัวเราเองด้วย นั้นแสดงให้เห็นว่าการให้นั่นมอบความสุขให้กับคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ 
การให้ในที่นี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ  
เทา่นั้นแต่ยัง 

หมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน  ตลอดจนการเสียสละความ
พอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่บุคคลในองค์กรประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมี
ธุรกิจใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตนขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่พ่ึง
อาศัยเป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดย ประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมรวม
ความว่าเป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวการท างานที่ขาดจาคะ ก็
คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพ่ิมเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือ
เหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉาร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นงอกงาม ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ให้ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเสริมไว้ คือ การให้ที่เรียกว่าการให้อภัยเนื่องจากบางทีการให้อภัยแก่คนที่
ท างานด้วยกันนี้ อาจเป็นการบอกความหมายสรุปรวมของหลักฆราวาสธรรมอีกสามข้อข้างตนด้วย 
เพราะเมื่อคุณให้อภัยกับคนที่ท างานผิดพลาดนั่นเป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของคุณ  เป็น
การแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างและการเข้าใจในอีกฝ่าย และคุณก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอด
กลั้นที่จะไม่ตอบโต้ และมุ่งร้ายกลับคืนพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกครั้ง หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 
4 ข้อนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่หากพิจารณาดูจะพบว่าหลักฆราวาสธรรม 
ดังกล่าวมี ความส าคัญมากและเหมาะแก่การน าไปใช้กับการท างานในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม
ทั้งหมด 
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3.5 ประโยชน์ของหลักฆราวาสธรรม 
หลักฆราวาสธรรม 4 นี้  จะสอนให้คนเรารู้จักการด าเนินชีวิตทางโลกอย่างผู้ประสบ

ความส าเร็จ ซึ่ง ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 2 ค า “ฆราวาส” แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก ผู้
ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่า ความถูกต้อง ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย
ธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ โดยหลักธรรม 4 ประการนี้ มีความส าคัญต่อการ
สร้างตัวของฆราวาสมาก 

ในพระไตรปิฎกบันทึกว่า พระพุทธองค์ทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้ท่านอ่ืนๆ ว่า 
มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมี “สัจจะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้าง
ปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี “ทมะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับ
การมี “ขันติ” หรือไม่ และมีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ” หรือไม่ซึ่ง
การที่พระพุทธองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้อ่ืนๆ อย่างนี้ ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างยิ่งยวดว่า 
ไม่มีธรรมะใดๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความส าเร็จได้ยิ่งกว่าธรรมะอันประเสริฐ 4 ประการนี้ ดังนั้น
แล้ว หากบุคคลต้องการที่จะประสบความส าเร็จทั้งในชีวิต การงาน ต าแหน่ง ฐานะ และความรัก เขา
ผู้นั้นต้องสร้าง สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะให้เกิดขึ้นกับตน ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ยิ่งถ้าสร้างและ
พัฒนาตัวเองจนเป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานประจ าตนได้นั้น ก็จะท าให้สามารถสร้างเกียรติยศ สร้าง
ปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดข้ึนได้ส าเร็จด้วยก าลังความเพียรของตน 
เมื่อหลักฆราวาสธรรม 4 มีประโยชน์อเนกอนันต์ดังกล่าวแล้ว เรามาดูข้อปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง 4 
ประการนี้ดีกว่า ได้แก่ 
 1) สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ เป็นหลักความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อคนที่ เรารัก ซึ่ง
ธรรมชาติของคนเรานั้นก็ย่อมต้องการความจริงใจ หากไม่มีความจริงใจให้กัน อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้ตัว
แน่ๆ บางคนขนาดไม่ค่อยสนิทกันยังรู้เลยว่าคนอ่ืนไม่จริงใจกับตนเอง ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่าง
บุคคลในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ แต่การมีความจริงใจ
อย่างเดียวโดยไม่แสดงออกก็ยังไม่พอ เพราะการแสดงออกซ่ึงความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่
เรารู้จัก จะท าให้เป็นรากฐานส าคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งหากมีความจริงใจและ
ซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันในระยะยาวได้ต่อไป 

ส่วนส าหรับคนที่มีความรักนั้น การมีความซื่อสัตย์และความจริงใจให้คนรักนั้น จะต้องดูแล
และพิถีพิถันมากกว่าคนทั่วไป เพราะการมีชีวิตคู่นั้นย่อมต้องการท าให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจ
ระหว่างคู่รัก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสัจจะต่อคนรัก ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานได้ง่าย ท าให้ทั้ง
สองฝ่ายหวาดระแวงแคลงใจกัน และไม่ยากนักที่จะแตกหัก เลิกรากันไป ยากที่จะประสานให้คืนดีได้
ดังเดิม 

ดังนั้นแล้ว ด้วยเหตุนี้เอง หลายคนจึงได้ให้นิยามความรักว่าคือ การมีความจริงใจให้แก่กัน ซึ่ง
ตามหลักความเป็นจริงแล้ว ความจริงใจและความซื่อสัตย์ก็ควรเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานที่บุคคลที่รักกัน
พึงมีให้แก่กันเป็นอันดับแรก เพราะคนรักกันถ้ายังไม่จริงใจต่อกัน ก็เหมือนกับไม่ได้รักกันจริง หรือเป็น
รักลวง หรือรักจอมปลอมนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วหากเรามีความจริงใจต่อผู้อ่ืน เราก็จะได้รับความ
จริงใจกลับมานั่นเอง 
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 อานิสงส์ของการมีสัจจะได้แก่ เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนหนักแน่นมั่นคง 
ชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้า มีคนเคารพยกย่อง มีคนเชื่อถือและเกรงใจ มีคนรักใคร่
นิยม พบเจอกับรักแท้ มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น 

 โทษของการขาดสัจจะ ได้แก่ ไม่มีความรับผิดชอบ เป็นคนเหลาะแหละ ไร้
ความสามารถในการท างาน ชีวิตพบแต่ความตกต่ า ไร้คนรักจริง มีแต่คนดูถูก ไร้คนเชื่อถือ ไร้ความ
เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ เป็นต้น 

2) ทมะ แปลว่า การข่ม ใจ การปรับตัว ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ มีความหมายไปใน
ทางการรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะค้นพบอีคิวกันแล้ว
นะครับ ซึ่งทมะนี้ หากคนไหนมีสูงก็จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี หากใครมีต่ าก็จะมีปัญหาด้าน
การควบคุมอารมณ์ของตนเอง เรียกง่ายๆ ว่าอีคิวต่ านั่นเอง ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคม หรืออยู่กับคนที่
เรารักนั้น เราต้องปรับตัวเข้าหาเขาและเขาต้องปรับตัวเข้าหาเรา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืน ไม่ยอม
เข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน ก็จะท าให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดั่งตั้งใจยิ่งคนเรานั้นแต่ละคนต่างมา
จากพ้ืนฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดั่งค าว่า “ร้อยพ่อพันแม่” ดังนั้น จึงไม่มี
ใครที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเราคิด และตัวเราเองก็เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถเป็นไปได้ทุก
อย่างตามใจคนอ่ืนต้องการ ด้วยความแตกต่างกันเช่นนี้ เราจึงต้องยอมรับข้อบกพร่องและความ
แตกต่างของกันและกันให้ได้ คู่รักหลายคู่เลิกกันด้วยเหตุผลความแตกต่างจนสร้างความเจ็บช้ าน้ าใจ
ให้อีกฝ่ายเป็นอย่างมาก เพราะเหตุผลของความแตกต่างไม่น่าจะน ามาเป็นเหตุผลแห่งการเลิกรักกัน
เลย เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครหรอกท่ีจะไม่แตกต่างกัน 
  “ทมะ” จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน พูดง่ายๆ ว่า รู้จัก
ทนกันให้ได้ รู้จักยอมรับในความต่างของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน รู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง 
ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นเอาแต่ใจตนเอง หรือดื้อรั้นเอาอารมณ์
ของตนเป็นใหญ่โดยที่ไม่สนใจอีกฝ่ายเลย การมี ทมะก็เพ่ือที่จะท าให้เรายอมรับในข้อบกพร่องของคน
รักของเราหรือผู้อื่นได้ รวมทั้งจุดเด่น จุดดีของเขาด้วย  

หลักอันแท้จริงของทมะ ก็คือการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจ ควบคุมจิตใจ ในการท า
ความเข้าใจคนที่เรารัก รวมถึงเข้าใจถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกนี้ด้วย หากเราไม่มีธรรมะข้อนี้ 
เท่ากับว่าเราเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งผลร้ายของการปล่อยให้
อารมณ์ หรือข้อบกพร่องที่มีมาควบคุมเราได้นั้น ก็จะกลายเป็นเหตุให้เราแตกแยกความสามัคคีกับคน
ที่เรารัก หรือกับผู้ อ่ืน การที่ไม่สามัคคี หรือไม่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เรามี
หลักธรรมทมะต่ า แต่อาการขั้นต่อไปนั้น ความแตกร้าวจะท าลายชีวิตคู่รักให้แตกขาดจากกันอย่าง
สมบูรณ์แบบในที่สุด 

จากที่กล่าวไปแล้ว เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่า ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ทุกคนต้อง
เข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของผู้อ่ืน เมื่อเข้าใจผู้อ่ืนแล้วก็จึงจะเป็นผู้ที่สามารถได้รับความเข้าใจจาก
คนที่เรารัก หรือคนอ่ืนๆ ได้เช่นกัน ซึ่งหลักธรรมข้อนี้นั้น ก็เหมือนเช่นข้ออื่นๆ คืออาจจะดูจับต้องยาก
สักหน่อย แต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดควบคุมใจของตนทีละน้อย ให้เป็นผู้ที่บังคับควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนเอง ให้ท าใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้น เราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ ได้ผลดีแห่ง
ความสุข สมหวังในรักจากหลักธรรมข้อนี้ 
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 อานิสงส์ของการมีทมะ ได้แก่ ท าให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเอง มีความสามารถใน
การท างาน ไม่มีศัตรู ไม่มีความแค้นกับใคร สมารถยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปท าผิด หรือหลงไปในทางที่
ผิดได้ สามารถตั้งตัวได้ มีสมองดี มีปัญญาเป็นเลิศ มีใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ เป็นต้น 

 โทษของการขาดทมะ ได้แก่ ไม่ฝึกฝนตนเอง ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ขาด
ความสามารถในการท างาน หลงผิดไปท าความชั่วได้ง่าย เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ได้บ่อย เกิดการทะ
เลาวิวาทได้ง่าย มักลุ่มหลงในอบายมุข ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน สร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีได้ยาก เป็นคน
โง่เขลา ปัญญาทึบ มีสติน้อย มักท างานใดๆ ผิดพลาดเสมอ เป็นต้น 

3) ขันติ แปลว่า ความอดทน อดกลั้น ซึ่งหลักธรรมข้อนี้ ไม่ใช่เพียงจ าเป็นต่อชีวิตคู่เท่านั้น 
แต่เป็นหลักที่ส าคัญมาก ที่ต้องมีหากต้องการให้ชีวิตสมหวัง ส าเร็จดั่งใจหมาย ความอดทนนั้น เป็น
หลักการตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตาม หากใครไม่มี ดูเหมือนว่า ชีวิตนี้จะยากที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ และส าหรับชีวิตคู่นั้น นอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความ
เข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอดกลั้นอีกด้วย 

เพราะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรม 
ประสบการณ์เดิม บางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาให้ร่วมเผชิญ หรือบางครั้งอาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง 
บาดหมางกัน ซึ่งไม่ว่าจะโดยค าพูดหรือการกระท า จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จัก
อดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป เรื่องร้ายที่น่าจะลุกลามจึงจะระงับ สงบลง
ไป แต่ถ้าระงับห้ามใจไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ใน
ที่สุดก็ต้องเลิกรากันไป 

หลักขันตินั้นจะแตกต่างจากหลักของทมะ ตรงที่ขันติมุ่งอดทนที่ร่างกายเป็นหลัก ส่วนหลัก
ของทมะนั้น มุ่งอดทนที่จิตใจและอดทนที่อารมณ์ คนที่มุ่งมั่นจะฝึกให้ขันติมีมากแก่ตน ต้องอดทนต่อ
ความยากล าบากที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะในชีวิตคู่ เราต้องอดทนทั้งต่อตัวเราเอง และ
อดทนกับคนที่เรารัก เพราะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารัก อาจต้องพบเจอกับความล าบากตรากตร า 
และเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ อุปสรรคก็จะถาโถมเข้ามามาก หากอดทนไม่
ไหว ก็จะท าให้พาครอบครัวไปไม่ถึงฝั่งฝัน 

ดังนั้นแล้วส าหรับชีวิตคู่ การร่วมหัวจมท้ายที่จะอดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล าบากไป
ด้วยกันถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักของคนทั้งสองด้วย โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัย
พิบัติ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบความตกต่ าคับขัน ทั้งคู่จะต้องมีสติ อดทน อดกลั้น คิดหาอุบาย หรือ
ใช้ปัญญาหาทางแก้ไข ฝ่าฟันไปให้ได้ ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้น ที่จะเป็นก าลังใจให้ซึ่งกันและ
กัน จนสามารถผ่านพ้น เหตุการณ์เลวร้ายไปด้วยกันได้ แต่หากขาดความอดทนแล้ว ทั้งคู่ก็จะไม่
สามารถประสานใจ ร่วมกันประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ ได้ หรือแม้แต่จะอดทนอยู่
ด้วยกันตลอดรอดฝั่งก็นับว่ายาก บางคู่ บางคน อดทนอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องเลิกรากันไป 
แต่หลายคู่แม้ทะเลาะกันนับพันๆ หน ก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนแก่ จนเฒ่า จนตายจากกันไป ก็นับว่าเป็น
หลักธรรมเรื่องขันตินี้เอง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีบางคนให้นิยามของความรักว่า “รักคือการอดทน” 
หรือรักคือ “การอยู่เคียงข้างกัน ไม่ว่าในเวลาที่ทุกข์หรือสุข” ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าคู่รักบางคน
ที่มุ่งแต่จะเอาความสะดวกสบายจากคนรัก พอไม่ได้ก็ทิ้งกันไป เช่นนี้แล้วนับเป็นบุญวาสนาของคนที่
โดนทิ้งมาก เพราะว่าคนที่ไม่มีความอดทน ถึงจะอยู่ด้วยกันยังไง ก็ไม่มีทางสร้างความเจริญให้
ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอน  
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 อานิสงส์ของการมีขันติ ได้แก่ ท าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ ท างาน
ได้ดี เป็นที่พ่ึงและหลักในครอบครัวได้ เป็นที่พึงให้คนอ่ืนที่เดือดร้อนได้ ท าให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาท
กับคนอื่น ไม่หลงผิดไปท าความชั่ว และท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้ เป็นต้น 

 โทษของการขาดขันติ ได้แก่ เป็นคนเหลาะแหละ ท าให้ผู้อ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ไม่
สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ ได้เลย เป็นคนจับจด ท างานอะไรก็ไม่ส าเร็จ ไม่สามารถ
เป็นที่ พ่ึงให้ผู้ อ่ืนได้ หลงผิด ท าชั่วได้ง่าย ไม่มีใครไว้วางใจจากผู้ อ่ืน มีศัตรูมาก ชีวิตไม่ มีความ
เจริญก้าวหน้า ไม่มีทางประสบความส าเร็จ หรือร่ ารวยได้ เป็นต้น 

4) จาคะ แปลว่า ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หรือคือการให้นั่นเอง จาคะนั้นมี
ความหมายรวมถึงรู้จักสละสิ่งของช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย ซึ่งโดยปกติของชีวิตคู่นั้น เราต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลคนรักของเราตลอดเวลา เรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่ง
จะเอากับคนรักอย่างเดียว ก็จะท าให้เกิดการเบื่อหน่าย เข้าท านองรู้ว่า อีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบ 
ท าให้ไม่อาจอยู่ร่วมกันยืดได้ ซึ่งการให้ที่ดีนั้น จะต้องอยู่บนหลักของ ผู้ให้ให้ด้วยความเต็มใจ ผู้รับก็รับ
ด้วยความสุข ผู้ให้ก็จะมีความสุขไปด้วย แต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อ่ืนโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ 
ย่อมไม่ท าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 

การให้ในหลักของจาคะนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วน
ตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีความล าบากต้องการความ
ช่วยเหลือ ก็สามารถช่วยเหลือ เสียสละความสุขความพอใจของตน ตลอดจนสิ่งของที่มี เสียสละ 
ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจให้อีกฝ่ายได้
ซึ่งผู้ที่มีจาคะนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่จ าเป็นและจ าเป็นต่อชีวิตคู่มาก อีกประเด็นที่ส าคัญมากและคนมักมองข้ามกันก็คือ “การ
ให้อภัย” การให้อภัยมักไม่ถูกรวมกับการให้โดยทั่วไป ทั้งๆ ที่มีความส าคัญมาก การให้อภัยนั้น อาจ
เป็นการสรุปนิยามของความรักที่ดีก็ได้ เพราะเมื่อเราให้อภัยแก่คนที่เรารัก ก็เป็นการแสดงไมตรีจิต
เรื่องความจริงใจของเราเอง เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง การเข้าใจในอีกฝ่าย และ
ความอดทนอดกลั้นในความผิดที่คู่รักได้ก่อขึ้น ไม่คิดแก้แค้น ไม่คิดเอาคืน มีแต่ความรักให้กันและ
พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกครั้ง ดังนั้น การให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 
ที่กล่าวไปแล้วด้วย 

 อานิสงส์ของการมีจาคะ ได้แก่ ท าให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อ่ืน 
รักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง ท าให้ตนเองปลอดภัย คนอ่ืนนับหน้าถือตา ครอบครัวและสังคมเป็นสุข มี
เพ่ือนดีๆ รอบตัว จิตใจมีความสุข ช่วยช าระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัว ท าให้คนรักรักเรามากขึ้น 
เป็นต้น   

 โทษของการขาดจาคะ ได้แก่ จิตใจเกิดความตระหนี่ถี่เหนี่ยว เป็นคนเห็นแก่ตัว ได้
รับค าครหาติเตียน มีความทุกข์ในใจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ไร้เพ่ือนฝูงและบริวาร ไร้คนรักและเห็นใจ 
ไม่มีใครรักจริง เป็นต้น 

สรุปแล้ว หลักการมีฆราวาสธรรม 4 จะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตและครอบครัว หาก
เรามีไว้ แม้เราเป็นคนโสด ไม่ใช่ผู้ครองเรือน หลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวน าให้มีคนรัก มีเมตตา ท าให้
สมหวังในความรักและคู่ครองได้ ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น 
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เมื่อมีทมะย่อมได้รับปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความส าเร็จที่ตั้งใจไว้ 
และเม่ือมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดี เกิดคนรักใคร่ ท าให้มีสมัครพรรคพวกท่ีดีในสังคม เป็นต้น 

ส่วนโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือ เมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูก
หวาดระแวง ไม่มีใครเชื่อถือ เมื่อขาด ทมะย่อมเป็นผู้มีภาวะทางอารมณ์ต่ า มีแต่ความโง่เขลา เบา
ปัญญา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจน จะท าอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า และเมื่อขาดจาคะ
ย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดข้ึน ไม่มีใครรัก มีแต่คนอื่นชัง เป็นต้น  

หลัก ฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่
ก็นับเป็นหลักธรรมที่ทันสมัย สามารถเก้ือหนุนชีวิตคู่และความรักในปัจจุบันให้สมหวังได้ หลักฆราวาส
ธรรมนี้ ไม่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง 2 คนเท่านั้น แต่
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วย หรือน าไปพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคลก็
ย่อมดีมากเช่นกัน เพ่ือที่จะท าให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักท่ีมอบให้กันและ
กัน 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวว่า74  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เรื่อง “คุณธรรม 4 ประการ” แก่ประชาชนชาว
ไทย ในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี ในปี พ.ศ.2525 เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งตรงกับหลัก “ฆราวาสธรรม” หรือธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือนในทางพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ 

1) การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม 

2)การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี  
3)การอดทน อดกลั้น ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด   
4)การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และจักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  
3.5.1 ความสัมพันธ์ของหลักฆราวาสธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับกายหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า สอดคล้องกับ
กายสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบทางกาย 3 ประการ  ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการ
ลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า มนุษย์ทุกคน
เกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ และสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเป็น
ปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้ ถ้าได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ดังนั้น การพัฒนา
ชีวิตมนุษย์ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงต้องประกอบไปด้วยการฝึกฝนอบรมตน ตามหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญาอย่างสอดคล้องกัน ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์กับหลักฆราวาสธรรม คือ   

                                                        
74 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การเสริมสร้างวินัย, (กรุงเทพมหานคร :

มปท , 2537), หน้า 12. 
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 1) เมตตากายกรรม จะท าอะไรกับใคร อย่างไรก็ตามจะต้องท าด้วยเมตตาต่อเขาท้ัง
ต่อหน้าและลับหลัง ไม่มีอาการของหน้าไหว้หลังหลอก พร้อมที่จะประพฤติกระท าท่ีอ านวยประโยชน์
ต่อตนเอง ด้วยการปฏิบัติธรรมและคนอ่ืนที่จะได้ประโยชน์จากการกระท าของตน 

 2) เมตตาวจีกรรม จะพูดกับใคร ถึงใคร ให้พูดด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาหวังดีต่อ
ผู้ฟังและผู้ที่ตนพูดถึง กรอบของค าพูดอาจจะมองจากเนื้อหาสารของวาจาว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหม 
เป็นธรรมหรือไม่ คนฟังมีความรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ เรื่องนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้ฟัง
อย่างไร 

 3) เมตตามโนกรรม คิดอะไรถึงใครให้คิดด้วยเมตตาหวังดีที่ในแง่ของภาคปฏิบัติ คน
มีเมตตาจิตนั้นเองได้รับประโยชน์จากคุณภาพจิตโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมจิตให้
พร้อมที่จะท าจะพูดกับคนอ่ืนด้วยเมตตา 

 4) สาธารณโภคี พร้อมที่จะเฉลี่ยแบ่งปัน ลาภ ผลประโยชน์ แก่คนที่ใกล้ชิดกับตน 
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามในรูปของการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ แบ่งกันอยู่ อันเป็นอาการของเมตตา
ต่อคน มีปัญญาในการครองชีวิตเยี่ยงบัณฑิตในโลกนี้ 

 5) สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีล เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของการอยู่ร่วมกันปฏิบัติ
ตนผสมผสานกลมกลืนกับคนอื่น ตามหลักของศีล มรรยาท กฎ กติกาที่ถือปฏิบัติกันในหน่วยงานนั้นๆ 
มีความประพฤติถูกต้องดีงามตามสมควรแก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั้นๆอันเป็นการช่วย
รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร สถาบันของตนอย่างมีความรับผิดชอบ 

 6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือเคารพรับฟัง ความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดมุ่งหมาย 
สูงสุดอันเดียวกันในสังคมไทย พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏ 
จึงนิยมท าบุญและประกอบการกุศล เพ่ือหวังจะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบัน โดยมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นตัวชี้น า กระตุ้นเตือนในการด าเนินชีวิต ส าหรับรูปแบบและการพัฒนา
กายสุจริตในสังคมไทยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 
   1.ใช้ในการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ
ปัญญา ภาวนาซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือสัมพันธ์กันไม่มีการแยกพัฒนาและ
ลักษณะที่           
   2.คือ หลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะ
เกื้อกูลเป็นมิตรกัน โดยใช้เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมที่ดี (ความดี) และพฤติกรรมที่ไม่ดี (ความชั่ว) ของ
ชีวิตมนุษย์ในสังคมไทย ตามหลักเกณฑ์ตัดสิน 2 ประการ ได้แก่ เกณฑ์ตัดสินหลัก ตัดสินด้วยความ
เป็นกุศลหรืออกุศลโดยพิจารณามูลเหตุที่เกิดว่าดีและไม่ดี แต่เกณฑ์ตัดสินรอง ตัดสินพิจารณาที่มีผล
สะท้อนกลับต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นที่ยอมรับหรือไม่ และผลของการกระท าที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

คนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการด าเนินชีวิต 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอารยชน จะมีความ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 3 ประการ ดังนี้คือ 

กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้น
การบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอารัด
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เอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของ
ผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน วจีสุจริต เป็นความ 

สุจริตทางวาจา ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูด
ส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าท่ีส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคาย สกปรก
เสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มี
เหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

 มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่ละโมบ 
ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน 
หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มี
ความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่
เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกัน
และกัน ตัวเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อ่ืน เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลต่อผู้อ่ืน มีเมตตาไมตรีต่อกัน ใน
ฐานะที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมของเพ่ือนมนุษย์ เราจึงต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
นับตั้งแต่การอยู่ร่วม กันในครอบครัว เราทุกคนควรเป็นผู้ที่มีวินัยในการด ารงชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้คุณธรรมพ้ืนฐานเรื่อง 

การที่ลูกเป็นคนซื่อสัตย์ พูดจริง ท าจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคนตรง จะท าให้เขาเป็นที่เชื่อถือ 
เคารพนับถือของคนอ่ืน และเป็นผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ การรักความจริง การท าทุกสิ่งทุกอย่างให้
ตรงกับความจริง จะท าให้เขาปลอดภัยจากกิเลสสัจจะ คือ การพูดจริง ท าจริง จริงใจ เป็นความ
เข้มแข็งของจิตใจ การเสียสัจจะเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การพูดเท็จเพราะกลัวครู กลัว
ผู้ใหญ่จะลงโทษ หรือว่ากลัวคนอ่ืนจะดูถูก เป็นนิสัยที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กที่ยังไม่เป็นที่พ่ึงของตน ยัง
อ่อนแอ ยังต้องอาศัยคนอ่ืน จึงจะมีชีวิตได้ ต้องพ่ึงพ่อ พึ่งแม่ พึ่งครู กรณีนั้นก็เป็นธรรมดาส าหรับผู้ที่
ยังไม่เป็นอิสระ จึงต้องระแวงว่าสิ่งที่ตนพ่ึงอาศัยนั้นจะทอดทิ้งหรือจะหายไป นั่นจะเป็นเหตุอย่างหนึ่ง
ที่น าไปสู่การพูดเท็จของเด็กวิธีแก้วิธีหนึ่งคือ การท าให้เกิดความรักสัจจะว่า สัจจะมันงามอย่างไร และ
ให้เห็นว่ามันเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างไร ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ปิดบังอ าพราง ถ้าเราไม่พยายามสร้างภาพ
ตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือจะได้รับค าชมเชยหรือความรัก จะท าให้เราไม่แย่อย่างที่คิด ตรงกันข้าม 
คนที่เกิดนิสัยที่จะต้องคิดว่าตัวเองต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลา จึงจะเป็นที่รักของคนอ่ืน หรือ
ว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง จะเป็นคนที่มีความทุกข์ มีความเก็บกดตลอดเวลา เราสอนให้เด็กพูดความจริง เรา
ท าอะไรผิด เราก็ยอมรับไปเลย และตั้งใจจะไม่ท าอีกในครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่า เด็กเชื่อว่าครูหรือ
ผู้ใหญ่เป็นผู้ยุติธรรม มีความหวังดีต่อเขา ให้อภัยเขาได้ และอยู่ที่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สอนให้
ท าอะไรก็ท าจริงจัง ตั้งใจ ไม่ใช่ว่า เหราะแหละ ท าแบบสนุกสบายสัจจะเป็นฆราวาสธรรม ซึ่งเป็น
หลักธรรมส าหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ และเป็นบารมีข้อหนึ่ง คือ เมื่อเราตั้งใจจะท าอะไรแล้ว ก็
อยู่กับสิ่งนั้นจนส าเร็จ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน ในการท างานอย่างแน่นอน ฆราวาสธรรม 
4 ประการ ประกอบด้วยสัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 
จะท าอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้  
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ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงาม
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน ไม่
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อ ถอย จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล 
บ าเพ็ญประโยชน์ สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน 

วิทย์ วิศทเวทย ์และเสฐียรพงษ์ วรรณปก  ได้แบ่งสัจจะไว้ 5 ประการ คือ  
1) ความจริงใจต่อตนเอง คือ การซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีศีลธรรมประจ าใจ มีความละอาย

ใจเกรงกลัวต่อการท าความชั่ว แต่มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตนเป็นคนดี บุคคลใดถ้าขาดสัจจะต่อ 
ตนเองแล้ว ย่อมจะโกหกคดโกง หรือ หลอกลวงผู้อื่นได้โดยง่าย  

2) ความจริงใจต่อคนอ่ืน  คือ  การมีความซื่อตรง  จริงใจประพฤติปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมาต่อบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย  เช่น บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มิตรสหาย 
ผู้ร่วมงานทั้งระดับสูงกว่าและต ่ากว่า ความจริงใจเหล่านี้ แสดงออกด้วยการไม่ทรยศคดโกง เบียดบัง
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง คือ เมื่ออยู่ต่อหน้าพูดจาปราศรัยดี พอลับหลังกลับนินทาให้ร้าย  

3) ความจริงใจต่อหน้าที่ คือ การปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบท างานด้วย
ความซื่อสัตย์ ไม่แสวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง ด้วยการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
ผิดจากท านองคลองธรรม ความจริงใจเหล่านี้แสดงออกด้วย การตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
ส าเร็จลุล่วงและเกิดผลดี  

4. การพูดความจริง รักษาค าพูด ค ามั่นสัญญา เมื่อรับปากว่าจะท าอะไรแล้วก็จะต้อง 
พยายามกระท าตามที่รับปากไว้ให้ได้ ปากตรงกับใจ ไม่พูดปด หรือกล่าวให้ร้ายผู้อ่ืน  

5) ความจริงใจต่อประเทศ คือ การเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบข้องบังคับของชาติ มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญคอยป้องกันภัยที่จะมีต่อประเทศ และไม่กระท าการใดๆอันจะเป็น
การบอ่นท าลายหรือท าให้ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง75   

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากความสุจริตที่กล่าวมา 
ข้างต้น พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสถึงสุจริตอีก 3 อย่าง ดังนี้  

1) กายสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยกาย ได้แก่ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการ 
ลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  

2) วจีสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยวาจา ได้แก่ การเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการ
พูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  

3) มโนสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของคนอ่ืน ไม่
พยาบาทปองร้ายคนอ่ืน และการท าความเห็นให้ถูกต้องตามหลักเป็นจริง หรือตามครรลอง คลอง
ธรรม76 

                                                        
75 วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา  ส. 0112 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3). พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุงเทพมหานคร : อักษราเจริญทัศน์),
2542, , หน้า 24-28. 

76
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท (ฉบับประชาชน), พิมพ์

ครั้งที่ 12, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540),  หน้า 6-7. 
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สรุปได้ว่า สัจจะ หมายถึง ความจริงใจต่อคนอ่ืน ซื่อสัตย์ต่อกัน รวมถึงการซื่อสัตย์สุจริตทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทมะ หมายถึง การฝึกฝนข่มใจตนเองให้อยู่ภายในอ านาจของคุณธรรม ซึ่งหมาย
เอาการฝึกอบรมใจตนเอง ขันติ หมายถึง การ รู้จักอดทนอดกลั้น และอดออม อันหมาย เอาการ
อดทนต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจและกายจากภายนอก จาคะ หมายถึง การเสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้
ทุกข์ยากขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นก าลังกาย ก าลังทุน ก าลังสติปัญญา เพ่ือความสุขของ ผู้อ่ืน ซึ่งหมาย
เอาการเสียสละที่มีจุดประสงค์ เช่น การให้หรือบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  การ
บริจาคหนังสือแก่เด็กขาดแคลน หรือ การบริจาคอวัยวะให้แก่คนที่ไม่มีอวัยวะ เป็นต้น 

ผู้วิจัยน ามาสรุปนิยามศัพท์เพ่ือการวิจัยได้ว่า การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 หมายถึง 
การท างานหรือปฏิบัติตามหลักผู้ครองเรือนจะให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน และ 
ผู้น าหลักธรรมของคฤหัสถ์และมีคุณธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

 1) ด้านสัจจะ หมายถึง การท างานหรือการปฏิบัติงาน ในสายงานต่างๆ ของ ผู้ครอง
เรือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามความจริง มีความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีความจริงใจ  

 2) ด้านทมะ หมายถึง การท างานหรือการปฏิบัติงาน ในงานต่างๆ ของผู้ครองเรือน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกฝนข่มใจ 
ปรับตัว ฝึกหัดแก้ไขข้อบกพร่อง อย่างมีสติปัญญา  

 3) ด้านขันติ หมายถึง การท างานหรือการปฏิบัติงาน ในสายงานต่างๆ ของ ผู้ครอง
เรือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ด้วยความอดทน มี ความ
ขยันหมั่นเพียร เข็มแข็ง ไม่ท้อถอย  

 4) ด้านจาคะ หมายถึง การท างานหรือการปฏิบัติงาน ในงานต่างๆ ของผู้ครองเรือน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยความเสียสละ สละความสุขบาย
และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความความคิดเห็นของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 



 

 
บทท่ี 4 

 
หลักฆราวาสธรรมเพื่อน าไปปปรยุกก์ใช้ใชนการำ ารช้ีว ์์ามหลกัพกทธปรั้ญาเถรวาท 

หลักฆราวาสธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จาก
การศึกษา ในบทที่ 2 และบทที่ 3 ท าให้ทราบถึงหลักฆราวาสธรรม และการประยุกต์หลักฆราวาส
ธรรม ในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยจะได้น าได้น าหลักฆราวาสธรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 

4.1 การประยุกต์ใชระดับปจเจกบุคคล   
4.2 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการครองเรือน 
4.3 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในทางสังคม 
4.4 หลักการครองเรือนให้มั่งคงตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
4.5 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการบริหารงาน 
 

4.1 การปรยุกก์ใช้รยำับปจเจกบกคคล   
การประยุกตห์ลักค าสอนเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ตองเน้นไปที่ตัว  

ปจเจกบุคคล เพราะมนุษยม์ีศักยภาพติดตัวมาดวยกันทุกคน โดยมีจุดหมาย คือ ความสุข อิสรภาพ 
ความดีงามของชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีหลักการใหเกิดความใฝรู อดทนตอความยากล าบาก เพ่ือ
ใหประสบผลส าเร็จ  โดยการกระท าที่สอดคลองตามค าสอน ฆราวาสธรรม  อันเป็นหลักธรรมส าหรับ
การครองชีวิตของคนไม่ใช่เพียงแต่แนวคิดการแก้ปัญหาชีวิตครองเรือน หรือ ชีวิตคู่ จึงต้องเข้าใจซึ่ง
กันและกัน สามารถฝากฝี ฝากไข้ ฝากชีวิตไว้ด้วยกันได้ มีความรู้ ความสามารถ และ ความดีมากพอ 
ที่จะเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบาย เลี้ยงลูกหลานให้เป็นคนดีสืบต่อไป ทั้งนี้ พื้นฐานการใช้ชีวิตหลัง
แต่งงาน ต้องอาศัยความเสียสละต่อกันและกันอย่างมาก ต้องเสียสละเพ่ือการดูแลทั้งทางกาย และ 
จิตใจ รู้จักถนอมน้ าใจกันในยามปกติ รู้จักให้ก าลังใจกัน ในยามเผชิญอุปสรรค รู้จักเตือนสติห้ามปราม
กันในยามประมาท และ มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งหากสามารถท าได้
อย่างนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ความไม่สบาย
กายไม่สบายใจพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวางแผนการด าเนินชีวิวิตตามวิถีปกติชนด้วยเช่นกัน
ด้วยหลักการแนวคิดของ “ฆราวาสธรรม 4”นั้นก็คือเพศครองเรือนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็น
ชาย หรือผู้ที่ยังคงด าเนินชีวิตไปตามกิจวัตรของทางโลก “ธรรม”  คือวิถีการและหนทางแห่งความดี
และหากมีสองค ารวมกันจะได้ความหมายที่สวยงามนั่นคือ การใช้ชีวิตทางโลกด้วยการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติดีทั้งว่าด้วยกัน สี่ประการนั่นคือ  

สัจจะ หากหยิบมาแปลตรงตัวจะแปลได้ความหมายว่า “จริงแท้” ส าหรับแนวทางที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นั่นคือการที่เลือกท่ีจะแสดงออก สื่อสาร พูดคุยอย่างจริงแท้แน่นอน ไม่
โกหก พูดเป็นค าพูด พูดอย่างไรก็ควรท าอย่างนั้น และอีกประการหนึ่งก็คือการแสดงออกผ่านการ
กระท า หรือการกระท าที่จะท าอย่างจริงแท้ ไม่ย่อถอยต่อปัญหาไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดใดก็ตาม 
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ทมะ หากมีสัจจะ ทมะน าว่าส าคัญยิ่ง ทมะหมายถึงการฝึกตน ข่มจิตใจให้เข็มแข็งให้นิ่งเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและเดินทางไปยังเป้าหมายที่วางได้อย่างราบรื่น แต่หากถึงแม้มีปัญหา มีอุปสรรคใด
ใดก็ย่อมสามารถพัฒนาตนให้ผ่านไปได้หากมีทมะแล้วละก็ย่อมผ่านพ้นไปได้ทุกปัญหา อุปสรรค
แน่นอน  

ขันติ ค านี้ที่คุ้นหูกันหรือที่รู้กันดีก็คือ ”ความอดทน” แต่หากใช้เพียงเป็นการอดทนอดกลั้น
ต่อค าพูดต่อแรงกดดันอ่ืนอื่นภายในสังคมเพียงอย่างเดียว แต่กระนั้นคือการสร้างการถือความอดทน
อดกลั้นจากกิเลสที่เข้ามารุมเร้า เพื่อปั่นทอนก าลังใจของเราอีกด้วย  

จาคะ การเสียสละ หรือเป็นการละทิ้งซึ่งกิเลสทั้งหลาย การที่เปิดใจเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืนนั้น อีก
ประเด็นหนึ่งนั้นนับว่าเป็นการฝึกตนควบคุมความยากได้ ความยากมีด้วยอีกเช่นกัน การที่ยินดีกับ
ผู้อื่นที่มีประโยชน์สุขจากผลที่เราได้สละออกไปนั้นนับว่าประเสริฐ อีกท้ังยังสามารถสร้างมิตรได้อีก
มากมายด้วย  

หากน าหลักธรรมที่พระพุทธองค์มอบทิ้งไว้ให้ทั้งหมดนี้ นับว่าถือเป็นแนวทางท่ีจะสร้าง
ประโยชน์แก่ตนและชุมชนที่สามารถสร้างเกียรติ สร้างบุญบารมี บริวารเพ่ือนฝูงรวมไปถึง ประโยชน์
แก่ตนได้ด้วย แต่หากผู้ใดขาดอาจจะได้นับได้ว่าเป็นผู้ทุจริตหน้าที่ความเป็นผู้ครองเรือน นับว่าความ
วุ่นวายของบ้านเมือง ของแต่ละสังคมเกิดมาจากการที่สามารถอดทนแต่กิเลสของตนได้ ทั้ง
เนื่องมาจากการสร้างอ านาจ บารมีจากการไร้ซึ่งสัจจะที่เคยให้ไว้ หรือ จาคะการเสียสละเห็นใจต่อ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเองหมดสิ้นไป  

 สรุปวา ผลของการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรม ปจเจกบุคคลจ าตองมีความเชื่อมั่นใน 
ศักยภาพของมนุษยวาสามารถฝกฝนตนเองไดโดยมีฐานอยูที่ศีล รักษากายวาจา เพ่ิมพูนปญญาดวย 
การฟงแลวน ามาไตรตรองใหดี แลวน าความรูจากการใครครวญมาแบงปนเอ้ือเฟอเพ่ือนรวมสังคม 
เมื่อมีปญหาก็สามารถท่ีจะแกไขได้ 

 
4.2 การปรยุกก์ใช้ใหลักฆราวาสธรรมชนการครอชเรือน 

สถาบันแรกของสังคมคือครอบครัวมีบทบาทในการเลี้ยงดูสมาชิกที่เกิดมาให้มีชีวิตรอด  
ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคล กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยบิดามารดาและบุตร ซึ่งอาจจะสืบสายโลหิต 
หรือจากการรับเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามหลักพระพุทธศาสนาสถาบันครอบครัวจะด ารงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งแห่งโครงสร้างสังคมอย่างมั่นคงได้ ก็โดยอาศัยสมาชิกอันเป็นส่วนประกอบของ
ครอบครัวแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวตามหลักฆราวาสธรรม 4  
คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระท า ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด
นิสัย แก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้งปรับตัวปรับใจเข้าหากันและปรับปรุงตนให้ดีงามยิ่งขึ้นไป 

 ความอดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วาม ทนต่อความล่วงล้ าก้ าเกินและร่วมกัน
อดทนต่อความเหนื่อยยากล าบากตรากตร าฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันและเสียสละ คือ มีน้ าใจสามารถ
เสียสละความสุขส าราญ ความพอใจส่วนตนเพ่ือคู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยาม
ป่วยไข้ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรสหายของคู่ครองไม่ใจแคบเมื่อมีคู่ครองและใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นยั่งยืนจะมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมกันในเรื่องที่ส าคัญทั้งสี่ เรื่องนี้ 
นอกจากชี้แนะหลักการด าเนินชีวิตคู่ครองแล้ว สามีภรรยาต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสม
หน้าที่หลักของสามีจะพึงปฏิบัติต่อภรรยา คือ 
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1) ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา 
2) ไม่ดูหมิ่นภรรยาไมว่่าเรื่องอะไรก็ตาม 
3) ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน 
4) มอบความเป็นใหญ่ในฐานะของแม่เรือนให้แก่ภรรยา 
5) ให้ของขวัญและเครื่องประดับ สมควรตามโอกาสแก่ภรรยา 

ส่วนหน้าที่ของภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี จัดการงานบ้านให้เรียบร้อยสงเคราะห์ญาติมิตร
ทั้งสองฝ่ายด้วยดี มีความสุจริตใจต่อสามีโดยไม่นอกใจ มีความฉลาดในการบริหารจัดการกับทรัพย์สิน
ครอบครัวที่หามาได้ มีความขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง หน้าที่ของภรรยาและหน้าที่ของ
สามีดังกล่าว ถ้าหากสามีภรรยามีบุตร ย่อมเปลี่ยนสถานภาพเป็นบิดามารดา และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อ
บุตร อบรมเลี้ยงดูบุตร และหน้าที่ในการักษาครอบครัวให้มั่นคงและเป็นสุขครอบครัวเป็น  สถาบัน
หลักของสังคม ความเป็นสังคม คือ การแสดงออกต่อกันด้วยความรักความเข้าใจมีกิริยาที่ปฏิบัติต่อ
กันด้วยความรัก ช่วยให้ความรัก ความผูกมิตรผูกพันมั่นคงมากยิ่งข้ึน บุตรมี 3 ประเภท คือ 

1) บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา เป็นบุตรที่สูงส่งกว่าบิดามารดา ทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าบิดามารดาในสังคม อาจจะรวมถึงบุตรที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกว่าบิดามารดา 

2) บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดา ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในระดับสังคมเป็นบุตรที่
มีสถานภาพทางสังคม  เท่ าเทียมหรือเสมอกันกับบิดามารดา  ระดับสติปัญญาและความรู้ 
ความสามารถก็ไม่เกินไปกว่าบิดามารดา 

3) บุตรที่ต่ าต้อยกว่าบิดามารดาในทุกด้าน แม้จะได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
เต็มที่ก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันบิดามารดาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญา ทางคุณธรรม 
หรือทางสถานภาพทางสังคม 

บิดามารดาจะได้ชื่อว่า เป็นบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้อบรมเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา 
1) ห้ามปรามและป้องกันจากความชั่ว รวมทั้งห้ามปรามและป้องกันมิให้บุตรข้อง

เกี่ยวกับอบายมุข แหล่งความชั่วทุกประเภท 
2) ดูแลฝึกอบรมให้บุตรตั้งอยู่ในความดี กล่าวคือ ให้บุตรท าแต่ความดีและเชื่อฟัง

ค าแนะน าสั่งสอนของวิญญูชนและกัลยาณชนทั้งหลาย 
3) ให้บุตรได้มีการศึกษาวิทยา เพ่ือให้มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพการงาน

ที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวของตนเองได้ เมื่อมีคู่ครองและมีบุตรของตนเองในอนาคต 
4) เป็นธุระจัดการในเรื่องคู่ครอง ที่เหมาะสมแก่บุตรในเวลาอันสมควรที่บุตรจะมีคู่ครอง 

รวมทั้งแนะน าแก่บุตรในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม 
5) มอบทรัพย์สมบัติ (ที่มี) ให้แก่บุตรเมื่อถึงโอกาสอันควรหรือตามสมควรจะมอบให้

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
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4.3 การปรยุกก์ใช้ใหลักฆราวาสธรรมชนทาชสัชคม 
สังคมปัจจุบันมุ่งความสุขจากการมีทรัพย์หรือวัตถุมากเกินควรจนลืมความสุขคุณค่าด้าน

จิตใจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการรับเอาวัฒนธรรมที่เห็นแก่ตัว โดยมากวัฒนธรรมที่ยึดคุณค่าด้านวัตถุ
นิยมเป็นเรื่องของความสุขที่ขาดจิตส านึกต่อสังคมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา แม้ว่าสังคมโลก
จะไร้พรมแดนมีการติดต่อวัฒนธรรม  การกลมกลืนทางวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง
ตะวันตกตะวันออก กรณีการแต่งงานกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมของคนในสังคมไทย  การรับเอา
ค่านิยมแบบตะวันตกมาจนไม่เหลือความเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธไว้ เลย เป็นวัฒนธรรมเลียนแบบซึ่ง
ส่งผลให้คนในสังคมสับสนกับปัญหาชีวิตและขาดสติสัมปชัญญะไร้สามัญส านึกต่อสังคมในภาพรวม
เช่น การก่ออาชญากรรมอาชีพโสเภณี การคอรัปชั่น คดโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง การค้ายาเสพติด การ
สร้างมลภาวะเป็นพิษ การท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการเห็นแก่ตัว 

การด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขจ าเป็นต้องมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดย
แต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่
ตนเองได้รับและพึงระลึกอยู่เสมอว่า อะไร คือ ความชั่วที่ควรละและอะไร คือความดีที่พึงกระท าและ
ตระหนักอยู่เสมอว่าการท างานเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าง โดยน าหลักธรรมมาประยุกต์ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต “หลักฆราวาสธรรม 4” เป็นค าสอนของส าหรับผู้ครองเรือนเพ่ือ
เสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น คือ 

สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อบุคคลอื่น การคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมไม่
ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์  
และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
ส าหรับบุคคลที่ท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การมีความซื่อสัตย์และความจริงใจ ให้แก่กันก็ย่อมจะ
ท าให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจระหว่างตนกับผู้ท างานร่วมกันหากบุคคลใดขาดสัจจะแล้วย่อม
เป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉานซึ่งยากนักที่จะประสาน
ให้การท างานนั้นราบรื่นได้เช่นเดิม  

ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่
กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากันเนื่องจากแต่ละคนต่างมาจากพ้ืนฐานชีวิต 
และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง
ของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน 
เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตนเพ่ือที่จะท าให้เรายอมรับในจุดเด่นและ
ข้อบกพร่องของตัวบุคคลรอบข้าง  

ขันติ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมากนอกจากจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้วจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะการท างานร่วมกัน 
นอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัยการอบรมประสบการณ์เดิมบางคนอาจมีเหตุล่วงเกิน
รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้อีกฝ่ายหนึ่ง
จะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลงไป     

หลักขันติแตกต่างจากหลักทมะตรงที่มุ่งให้เกิดความอดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อ
ความยากล าบากในการท างาน เพราะในการท างานร่วมกับคนอ่ืนอาจต้องพบเจอกับความล าบาก
ตรากตร าและเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น  
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จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลาที่เราท าอะไร
หรือให้สิ่งใดกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจจะพบว่าความสุขของผู้ที่รับสิ่งนั้นจากเราจะถูกส่งผ่านมาถึงตัว
เราเองด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าการให้นั่นมอบความสุขให้กับคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ใน
ที่นี้มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ เท่านั้นแต่ยัง
หมายถึงการให้น ้าใจแก่กันการแสดงน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและ
ความสุขส่วนตนได้  
 หน้าที่ของฆราวาสหรือชาวบ้านจะต้องมีหลักในการครองชีวิตเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ซึ่งต้องยึดหลักฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ คือ ความจริง ความแท้ ความเที่ยงตรง ความมีสัจจะหรือ
ความสัตย์ ความแน่นอนซึ่งไม่ใช่ความเทียม ความเท็จ ความจอมปลอม ทมะ คือ ความรู้จักข่มใจ 
ยับยั้งชั่งใจฝึกฝนตนได้ ไม่ท าอะไรตามความต้องการ หรือตามอารมณ์ของตน ผู้ที่มีทมะจะท าอะไร
ต้องใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน ดยค านึงถึงเสมอว่ามีโทษหรือมีคุณให้สุขมากกว่าหรือให้ทุกข์
มากกว่า จะท าอะไร พูดอะไร ต้องมีสติสัมปชัญญะ คอยก ากับอยู่เสมอ ขันติ คือ ความอดทน เช่น 
อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจ ที่จะมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หรือจะพูดอีก
อย่างหนึ่งว่า “ก าลังทนทานแห่งใจ” ขันตินั้นจ าเป็นส าหรับคราวที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
จะท าให้เราหันเหไปจากทางที่ดี จาคะ คือ การเสียสละวัตถุและอารมณ์ หมายถึง การเสียสละทรัพย์ 
สิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและการสละอารมณ์ หมายถึง เป็นผู้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็น
ข้าศึกต่อความสงบใจ 
 
4.4 หลักการครอชเรือนชหใมั่ชคช์ามหลักพกทธปรั้ญาเถรวาท 

สถาบันครอบครัวมีบิดามารดา ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของครอบครัวหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งในการ
รักษาความม่ันคงของครอบครัวและสร้างครอบครัวให้เป็นสุขจะเป็นไปได้โดยอาศัยหลักธรรมกุลจิรัฎ-
ฐิติธรรม 4 ประการ  

1) สิ่งจ าเป็นต้องใช้บริโภคและอุปโภคเมื่อหมดไปต้องพยายามหามาไว้ใช้ให้เพียงพอด้วย
วิธีที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

2) สิ่งของเครื่องใช้ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากทรุดโทรมจะต้องรู้จัก บูรณปฏิสังขรณ์ให้
อยู่ในสภาพคงทนดีงามเหมือนเดิมเพ่ือให้สามารถใช้ได้ดีเป็นปกติไม่ควรปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรม และ
เสียหายโดยไม่ท าการซ่อมแซมมิฉะนั้นบ้านเรือนจะตั้งอยู่ไม่ได้นานครอบครัวจะประสบความล าบาก 

3) ต้องรู้จักประมาณในการใช้สิ่งของต่างๆ ทั้งใช้กินและใช้อุปโภคไม่ใช้จ่ายทรัพย์ที่หามา
ได้ฟุ่มเฟือย จนไม่มีเก็บออมเอาไว้ใช้เมื่อคราวจ าเป็น 

4) ตั้งผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความรักความเมตตาต่อกันและกัน 
และมีจิตใจตั้งมั่นในคุณความดีพร้อมจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง  
และเป็นสุขอย่างถาวรสถาบันครอบครัวเป็น 

สถาบันหลักที่เป็นบ่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมโดยรวมเพราะถ้าหากสถาบัน
ครอบครัวล้มเหลวหรือเป็นครอบครัวอันไม่พึงปรารถนาแล้วปัญหาสังคมโดยรวมก็จะตามมา  

ดังนั้น ครอบครัวจะมั่นคง อบอุ่น มีความสุขได้และเป็นเป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ครอบครัวทั้งหลาย การจะมีความสุขในครอบครัวได้นั่น ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือครัวเรือนต้อง
ปฏิบัติตน 
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1) พยายามขยันหาทรัพย์ด้วยความสุจริต เพ่ือมีความมั่นใจว่าครอบครัวจะไม่ยากแค้น
เพราะความยากไร้ทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจะท าให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์และความ
ยากล าบาก การมีทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตท าให้ชีวิตไม่บกพร่องสิ่งจ าเป็นนั้นเป็นความสุข
อย่างหนึ่งในชีวิตครอบครัว 

2) รู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เลี้ยงดูตนเองและสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพ การมีทรัพย์แต่ไม่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่
ท าให้ชีวิตมีความสุข อาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น ดังนั้นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตในครอบครัวก็คือ 
ความสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อย่างมีประโยชน์ 

3) อย่าพยายามสร้างหนี้สินใดๆ อย่างไม่จ าเป็นการเป็นหนี้สินนั้นเป็นทุกข์จิตใจของผู้เป็น
หนี้จะมีความกังวลและระแวงตลอดเวลาโดยเฉพาะต่อเจ้าหนี้บางครั้งเมื่อไม่มีทางใช้หนี้คนอ่ืนได้ก็
อาจจะหลบหนีเจ้าหนี้ ด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขครอบครัวที่อยู่เป็นสุขนั้นจะต้องปลอดจากหนี้การ
ไม่เป็นหนี้ท าให้บุคคลมีความภูมิใจและเอิบอิ่มใจเป็นอิสระไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 

4) ความสุขประการสุดท้ายก็คือ การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักศีลธรรมและถูกต้อง
ตามระเบียบประเพณีกฎเกณฑ์ของสังคมด ารงชีวิตเป็นพลเมืองดีต่อประเทศชาติศาสนาซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่การงานและครอบครัวภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ท าให้เกิดความสุขได้ 

ความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกับบิดามารดาเมื่อบิดามารดาให้ชีวิตที่เป็นคน
แก่ ท่านทั้งสองคือ ผู้บังเกิดเกล้า เราเป็นผู้อาศัยท่านเกิด อาศัยท่านอยู่อาศัยท่านเรียน อาศัยท่าน
สารพัด ประเด็นส าคัญว่าในฐานะของความเป็นลูก ท าตนให้บิดามารดาได้อาศัยด้วยความเคารพบูชา 
ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบแทน ช่วยท างานแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ จนถึงท างานให้ท่านด ารงวงศ์ตระกูลไม่ให้ตกต่ าเพราะตน ท าตนให้บิดามารดาวางใจใน
การที่จะมอบทรัพย์สมบัติให้และเมื่อท่านตายไปแล้วก็ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ วัตรบท 7 เป็นคุณธรรม
ช่วยให้คนเป็นคนดีตามสมควรแก่ฐานะอ านวยผลให้บังเกิดในสุคติ หลังจากตายไปแล้ว 

1) อุปัฏฐากบ ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนด้วยส านึกกตัญญูกตเวที 
2) มีความเคารพนับถือประพฤติตนอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูล 
3) เจรจาถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน สบายหู สบายใจ ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรต่อท่านที่

ตนพูดด้วยหรือพูดถึงท่าน 
4) งดเว้นการพูดในลักษณะส่อเสียดคือ ยุยงให้คนสองคนเป็นต้นไปทะเลาะขัดแย้งกัน 

แต่พูดในทางสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความรักสามัคคี 
5) ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจนกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว แต่พยายามขจัดความตระหนี่

ออกไป จนเป็นคนมีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อวงศาคณาญาติและคนเหล่าอ่ืนตามแต่ก าลัง
ความสามารถ 

6) สจฺจวาโจ มีความซื่อสัตย์สุจริตแสดงความจริงใจออกมาทางการกระท าค าพูด มีความ
จริงใจ จริงจังตามค าพูด ตกลงรับค า การปฏิญาณ ปฏิญญาจนถึงการตั้งสัตยาธิษฐาน ไม่ยอมเสีย
สัจจะ จนเข้าถึงอุดมการณ์ อุดมคติ 

7) ยามใดที่มีความรู้สึก โกรธ ไม่พอใจ พยายามเอาชนะความโกรธรู้จักห้ามใจ ข่มใจตน 
พัฒนาขึ้นเป็นเมตตาต่อคนใกล้เคียงเป็นต้น 

นอกจากนี้ การดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วบุตรควรปฏิบัติต่อบิดามารดา  
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1) มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเมื่อบิดามารดาแก่ชรา เลี้ยงตนเองไม่ได้ต้องเลี้ยงบิดา
มารดาเป็นการตอบแทน รวมทั้งเอาใจใส่ปรนนิบัติเมื่อบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วย 

2) รู้จักช่วยท าธุระกิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา เช่น ช่วยท าการงานในบ้านช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่การงานของบิดามารดา ซึ่งประกอบอาชีพการงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรืออาชีพส่วนตัวใดๆ ก็ตาม บุตรต้องไม่นั่งดูดาย อย่างน้อยก็ช่วยท างาน
บ้านให้เรียบร้อย 

3) ช่วยด ารงวงศ์สกุลให้ยั่งยืน โดยประพฤติตนเป็นคนดี เพ่ือน าชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
และไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท กล่าวคือ ประพฤติตนเป็นบุตรที่ดีเชื่อ
ฟังโอวาท ค าสอนของบิดามารดา ไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่บิดา
มารดา บุตรที่เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของบิดามารดา ท าให้บิดามารดามีความสุขและมีความ
ภาคภูมิใจในตัวบุตร 

5) บุตรที่ดีจะต้องรู้จักเสียสละทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยมอบทรัพย์สิน
เหล่านั้นในนามของบิดามารดา และเมื่อบิดามารดาสูญเสียชีวิตไปแล้ว ควรท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
บิดามารดา ซึ่งจะเป็นการท าให้ตนไม่ลืมบิดามารดาผู้มีอุปการคุณ และด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี
งามของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว 

สรุปบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการคุณมาก เป็นบุคคลที่หาได้ยากมากอย่างหนึ่งในโลกนี้ ดังนั้น
บุตรที่ดีจะต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างถูกต้องเหมาะสม พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า การบ ารุงเลี้ยงดูบิดา
มารดาเป็น อุดมมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ คนที่เลี้ยงดูมารดาบิดาย่อมมีคนยกย่องสรรเสริฐ ชื่น
ชมอนุโมทนา แม้เทวดาทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญและชื่นชมอนุโมทนาเช่นกัน 

4.4.1 การสชเครายหใอนกเครายหใ 
สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมมีธรรมเป็นหลักความ

ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี พรหมวิหาร จึงเป็นหลักธรรมครองใจสงเคราะห์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ว่า
จะเป็นบิดามารดาผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองอยู่ร่วมกันด้วยความสุข 

 1) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เป็นสุข เป็นความรู้สึกที่มีก าลังมากพอต่อ
การลดความอยาก ความโกรธ กามราคะ ความรักฉันครอบครัวมีใจเมตตาต่อคนอ่ืนหวังเห็นคน สัตว์
สามารถด ารงชีวิตโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตสามารถครองตน
ให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะ 

 2) กรุณา ความสงสารต้องการช่วยให้คน สัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นความรู้สึก
ต่อ เนื่องมาจากเมตตา ที่มองคนสัตว์อ่ืนด้วยความเป็นมิตร ยามที่มิตรของตนประสบปัญหา ท่าทีที่
ถูกต้องคือ กรุณา อันแสดงให้เห็นอานุภาพของธรรมชัดเจน 

 3) มุทิตา ความพลอยชื่นชมยินดีในการที่คนสัตว์ ที่ตนมีเมตตาจิตเป็นฐานอยู่นั่นเอง
หรือในขณะที่เราก าลังช่วยเหลือเขาจากความทุกข์ หรือเขาหลุดพ้น จากปัญหา ความทุกข์ จิตที่มี
เมตตาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา จึงเกิดความชื่นชมยินดีกับเขา 

 4) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง วางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุลตาชั่งไม่
เอนเอียง ไม่เป็นฝักฝ่าย โดยมองตามความจริงว่าบุคคลจะได้รับผลดี หรือชั่ว ตาม 
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นอกจากนี้ การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ต่อกันตามหลักการสร้างมนุษยส์ัมพันธ์ ในรูปของการ
หนุนน าด้วยใจรัก เมตตา ปรารถนา ดีกันอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานคนตามสังคหวัตถุ4 

1) ทาน การให้ การสงเคราะห์ การอนุเคราะห์ การเสียสละ การแจกแบ่งเป็นต้น ทาน
เป็นกุศลเจตนาที่อาศัยปัญญามองเห็นคุณค่าของการให้ มีความรัก ความเมตตาต่อคนที่ตนจะให้ ใจไม่
มีความตระหนี่ ความเสียดายในสิ่งที่ตนจะให้ เป็นกระบวนการทางจิต ที่อาศัยเจตนาก่อนให้ ขณะให้
หลังจากให้ไปแล้ว แสดงออกมารูปของการสงเคราะห์ยามที่คนอ่ืนประสบปัญหา อนุเคราะห์เป็นการ
แสดงไมตรีจิตมิตรภาพตามปกติของคนที่อยู่ร่วมกัน และส านึกเห็นคุณค่าของคน สถาบันเกิดความ
ศรัทธา ความเคารพ ความภักดีจนถึงมองไปที่ผลที่ตนจะได้รับ จากการให้ทานแล้ว บริจาคบูชา คน 
สถาบัน ความดี หรือที่มีปัญญามากกว่านั่นอาจมองเห็นว่าทานเป็นคุณธรรมประดับจิตให้สงบเย็น 
หรือคิดว่าการให้ทานนี้ดีแล้วให้ เป็นต้น ชาวโลกเชื่อมต่อตนเองกับคนอ่ืนด้วยการให้การรับที่หนุน
เนื่องกันมาตลอดกาลยาวนาน พระพุทธองค์จึงทรงเน้นหลักส าคัญที่พึ งประสงค์มาก คือการให้
สามารถผูกความเป็นไมตรีไว้ได้ 

2) ปิยวาจา หรือ เปยวัชชะ เจรจาถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานแสดงออกซึ่งความรัก 
เมตตาหวังดีเป็นมิตรต่อคนที่ตนพูดด้วยประการส าคัญ  คือ จะต้องเป็นค าพูดที่ไม่เป็นโทษ ซึ่งเมื่อ
กล่าวโดยเนื้อหาสาระพ้ืนฐานในการพูดท่านใช้ค าว่า เมตตาวาจา คือวาจาที่ประกอบด้วยเมตาต่อคนที่
ตนพูดด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้น วาจาก็จะออกมาในรูปของวจีสุจริต 4ประการเป็นฐานเบื้องต้น คือ งดเว้น
การพูดเท็จ ค าส่อเสียด ค าหยาบ ค าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ เนื้อหาของค าพูดจึงเป็นค าสัตย์ค าจริง 
ค าส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคี กระชับความสามัคคีตามสมควรแก่กรณีของบุคคล ค าพูดไพเราะ
อ่อนหวานและค าพูดที่กอปรด้วยสารประโยชน์ 

3) อัตถจริยา ประพฤติกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พยายามช่วยเหลือขวนขวายใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอ่ืน สรุปแล้วจะเป็นการสงเคราะห์สังคมทั้งด้วยวัตถุและธรรม 
ประการที่ส าคัญคือ การประพฤติอย่างนี้ต้องเป็นคนมีความฉลาด ในกระบวนการของเหตุผล เช่น จะ
ช่วยคนสักคนก็ต้องมีค าถามที่ต้องหาค าตอบว่าใครช่วยท าไมจึงต้องช่วย ช่วยอย่างไร ช่วยมากน้อย
เพียงไร ช่วยไปแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเป็นต้น 

4) สมานัตตตา การวางตนเสมอไม่ถือตัว วางตนเสมอในคนทั้งปวงเคยเป็นอย่างไรก็คง
เป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันการท าตนให้เข้ากันคนอ่ืนได้ตามปกติ มีผลในทางสร้างสรรค์ พัฒนา 
จ าต้องอาศัยหลักของ สัปปุริสธรรมในตอนต้น คือต้องมีความชัดเจนในสถานะของตนในขณะนั้นๆ 
ตระหนักถึงเหตุผล ความเหมาะควรกาล สถานที่ตัวคนสภาพแวดล้อมต่างๆ ในขณะนั้นๆ  

และเพ่ือให้เกิดการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ของครอบครัวสังคม เพ่ือนมนุษย์ ให้มากขึ้น
การน าหลักธรรมสารณียธรรม 6 ประการ ก็มีความสัมพันธ์กับหลักฆราวาสธรรม คือ   

1) เมตตากายกรรม จะท าอะไรกับใคร อย่างไรก็ตามจะต้องท าด้วยเมตตาต่อเขาทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ไม่มีอาการของหน้าไหว้หลังหลอก พร้อมที่จะประพฤติกระท าที่อ านวยประโยชน์ต่อ
ตนเอง ด้วยการปฏิบัติธรรมและคนอื่นที่จะได้ประโยชน์จากการกระท าของตน 

2) เมตตาวจีกรรม จะพูดกับใคร ถึงใคร ให้พูดด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาหวังดีต่อ
ผู้ฟังและผู้ที่ตนพูดถึง กรอบของค าพูดอาจจะมองจากเนื้อหาสารของวาจาว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหม 
เป็นธรรมหรือไม่ คนฟังมีความรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ เรื่องนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้ฟัง
อย่างไร 
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3) เมตตามโนกรรม คิดอะไรถึงใครให้คิดด้วยเมตตาหวังดีที่ในแง่ของภาคปฏิบัติ คนมี
เมตตาจิตนั้นเองได้รับประโยชน์จากคุณภาพจิตโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมจิตให้
พร้อมที่จะท าจะพูดกับคนอ่ืนด้วยเมตตา 

4) สาธารณโภคี พร้อมที่จะเฉลี่ยแบ่งปัน ลาภ ผลประโยชน์ แก่คนที่ใกล้ชิดกับตน ไม่
ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามในรูปของการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ แบ่งกันอยู่ อันเป็นอาการของเมตตาต่อ
คน มีปัญญาในการครองชีวิตเยี่ยงบัณฑิตในโลกนี้ 

5) สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีล เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของการอยู่ร่วมกันปฏิบัติตน
ผสมผสานกลมกลืนกับคนอื่น ตามหลักของศีล มรรยาท กฎ กติกาที่ถือปฏิบัติกันในหน่วยงานนั้นๆ มี
ความประพฤติถูกต้องดีงามตามสมควรแก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั้นๆ อันเป็นการช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ขององค์กร สถาบันของตนอย่างมีความรับผิดชอบ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือเคารพรับฟัง ความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดมุ่งหมาย 
สูงสุดอันเดียวกัน 

สรุปได้ว่า สังคม โดยอาศัยการประสานใจของกันและกันจนมีความรัก ความเข้าใจ 
ความเห็นใจ มีความจริงใจต่อกัน ตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงใช้ค าว่า พึงประพฤติธรรมให้เป็น สุจริต
อย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตจากการเริ่มต้นด้วยเมตตา ไมตรี มีปัญญาจนอกอกมาเป็นรูปธรรม 
สัมผัส ได้ เช่นนั้น ทรงสรุปรวมให้ทราบว่า การกระท าเช่นนี้จะน าไปสู่การสร้างความรัก ความเคารพ 
เพ่ิมพูนการสงเคราะห์กันให้มากยิ่งขึ้น คนจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตร สนิทสนมกัน สร้างสรรค์ให้
เกิดเป็นความสามัคคี และมีเอกภาพท่ีพึงประสงค์ร่วมกันภายในสังคม 

4.4.2 ความเจร ญกใาวหนใาขอช้ีว ์ 
ผู้ที่ต้องการด าเนินชีวิตให้ เจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จ  ในด้านครอบครัวสังคม 

การศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม หลักธรรมที่จะน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันดับแรกคอื จักร 4  
1) เลือกถ ่นที่อุู่ที่เหมาย คือ เลือกหาถิ่นที่อยู่หรือแหล่งเล่าเรียนด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมี

บุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อ านวยการศึกษา พัฒนาชีวิต การแสวงหาธรรมหาความรู้ การสร้างสรรค์
ความดี ความงามและความเจริญก้าวหน้าประโยชน์ของการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แก่ 

2) เสวนาคนำี คือ รู้จักเสวนาคบหา หรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณ และผู้ที่จะ
เกื้อกูลแก่การแสวงธรรมหาความรู้ความก้าวหน้างอกงามและความเจริญโดยธรรม 

3) ์ั้ช์นไปวใถูกว ธี คือ ด ารงตนมั่นอยู่ในธรรมและทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเป้าหมาย
ชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัด และน าตนไปถูกทางสู่จุดหมายแน่วแน่ มั่นคง 

4) ความเป็นผูใที่ไปำใท าความำีไปวใก่อนแลใว การมีทุนดีได้เตรียมไว้ ทุนดีส่วนหนึ่ง คือ 
ความมีสติปัญญา ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพ้ืนมาแต่เดิม และอีกส่วนหนึ่ง คือ การรู้จัก
ศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ พัฒนาตนฝึกฝนความช านิช านาญต่างๆ เตรียมให้พร้อมไว้ก่อน 
หากมีเหตุต้องใช้งานเมื่อใด ก็สามารถจัดท า สร้างความส าเร็จ และก้าวสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไปวิถีชีวิต
ของคนเรา เกิดจากการสรุปผลบุญและผลบาป ที่เราได้ท ามาตั้งแต่ภพชาติก่อนๆ จนถึงภพชาติ
ปัจจุบัน เป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพ รวมกันชักน าให้เราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนา 
ตอบสนองจากภายนอก  
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สรุปได้ว่า ครอบครัวจะมั่นคง อบอุ่น มีความสุขได้และเป็นเป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ครอบครัวทั้งหลาย การจะมีความสุขในครอบครัวได้นั่นในการครองเรือนสิ่งที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกัน ซึ่งมาจาครอบครัวที่มีพ้ืนฐานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่จะครองเรือนหรือการใช้ชีวิตคู่ให้มี
ความสุข จะต้องใช้หลักธรรมในการครองเรือน  

ธรรมส าหรับความกใาวหนใา 
หลักธรรมที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น จะ

น ามาเสนอการครองเรือนตาม หลักฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 
1) สัจจย หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน  สามีรัก

ภรรยา ภรรยาก็รักสามี ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ ให้รัก
เดียวใจเดียว อย่าหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะน าไปสู่การผิดใจกัน ท าให้เกิดการโกรธ
เคืองกันและอาจท าให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้  

2) ทมย หมายถึง การรู้จักข่มใจ หักห้ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น เช่น เวลา
โกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝ่าย เพราะจะท าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ
หรืออาจโกรธตอบ อันจะน าไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น  

3) ขัน์  หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อค ากล่าวติชินนินทาของอีก
ฝ่าย หรือคนอ่ืนๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ 
เพราะหากแสดงออกตอบก็จะน าไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน  เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โกรธ ก็ให้อีกฝ่ายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย  รอให้
อาการความโกรธสงบลงก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาที่โกรธจะไม่มีสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผล
ของอีกฝ่าย มักใช้ก าลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าส านวนไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง” หรือ 
“เป่าปี่ให้ควายฟัง” ท าอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก เสียเวลาเปล่า ดังนั้น จึงต้องอดทนเอาไว้ 

4) จาคย หมายถึง การเสียสละ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีกฝ่าย หรือการ
รู้จักเสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝ่าย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรื่อง สามียอม
ภรรยา ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่างฝ่ายต่างรู้จัก
เสียสละต่อกัน ก็จะท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้  

สรุปได้ว่า หน้าที่ของฆราวาสหรือชาวบ้านจะต้องมีหลักในการครองชีวิต เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ซึ่งต้องยึดหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ คือ ความจริง ความแท้ ความเที่ยงตรง 
ความมีสัจจะ หรือความสัตย์ ความแน่นอน ซึ่งไม่ใช่ความเทียม ความเท็จ ความจอมปลอม อัน
หมายถึง ความจริงในตัวบุคคลอันเป็นอาการแห่งศรัทธา และความประพฤติมี 5 อย่าง คือ จริงต่อ
งาน จริงต่อหน้าที่ จริงต่อวาจา จริงต่อบุคคล จริงต่อความดี ทมะ คือ ความรู้จักข่มใจ ยับยั้งชั่งใจ 
ฝึกฝนตนได้ ไม่ท าอะไรตามความต้องการ หรือตามอารมณ์ของตน ผู้ที่มีทมะจะท าอะไรต้องใคร่ครวญ
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน โดยค านึงถึงเสมอว่า มีโทษหรือมีคุณ ให้สุขมากกว่า หรือให้ทุกข์มากกว่า 
จะท าอะไร พูดอะไร ต้องมีสติสัมปชัญญะ คอยก ากับอยู่เสมอ ขันติ คือ ความอดทน เช่น อดทนต่อ
อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจ ที่จะมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “ก าลังทนทานแห่งใจ” ขันตินั้นจ าเป็นส าหรับคราวที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้
เราหันเหไปจากทางที่ดี จาคะ คือ การเสียสละวัตถุและอารมณ์ หมายถึง การเสียสละทรัพย์ สิ่งของ
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ของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการสละอารมณ์ หมายถึง เป็นผู้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึก
ต่อความสงบใจ 
 
4.5 การปรยุกก์ใช้ใหลักฆราวาสธรรมชนการบร หารชาน 

ผู้ที่อยู่ครองเรือนต้องบริหารกิจการในครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยต้อง
ประกอบด้วยธรรม 4 ข้อนี้ คือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัว 
เช่น สามีมีความซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต่อบุตรธิดา ภรรยามีความซื่อสัตย์ต่อสามี ต่อบุตรธิดา เมื่อผู้น ามี
ความซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้าง จะท าให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกัน แต่ละคนก็จะตั้งใจ
ท างานตามหน้าที่ของตนได้เต็มความสามารถ การงานที่ท าก็จะออกมาดี ประสบความส าเร็จตามที่ตั้ง
เอาไว้ ไม่เฉพาะความซื่อสัตย์เท่านั้นที่น าความส าเร็จมาให้ แม้แต่วาจาสัจหรือการพูดความจริงก็น า
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คนที่มีสัจจะนอกจากจะบริหารงานประสบความส าเร็จแล้ว ยังสามารถกลับใจ
ศัตรูให้เป็นมิตรได ้

สัจจะ การรักษาสัจจนอกจากจะมีผลท าให้ผู้รักษาเป็นที่เคารพนับถือของคนอ่ืนแล้วการ
ท าสัจจกิริยาหรือการตั้งสัจจะอธิษฐานยังท าให้ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายรอดพ้นจากอันตรายได้ สัจจะจึง
เป็นคุณธรรมที่ท าให้มนุษย์ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ผู้ที่เป็นนักบริหารจึงควรปลูกฝัง
สัจจะให้เกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะได้น าไปใช้ในการบริหารตนและบริหารคนให้ประสบความส าเร็จ 
คือ 

ทมะ การฝึกตน ผู้อยู่ครองเรือนต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือจะมีความรู้
ใหม่ๆ มาบริหารในครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไปการฝึกตนมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและ
ทักษะอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต เช่น เข้าฝึกอบรมหลักการวิชาการใหม่ๆ ตามโอกาสที่
เหมาะสมการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ว่า  “ในบรรดามนุษย์
ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ” “บัณฑิตย่อมฝึกตน”  

ขันติ ความอดทนผู้บริหารต้องมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรค 
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอดทนต่อความล าบากทางด้านร่างกายที่จะต้องท างานหนักหาเลี้ยงครอบ 
ครัว นอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อความล าบากทางใจด้วย เช่น เมื่อมีเรื่องความขัดแย้งมากระทบจิตใจ
ท าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัว  อดทนต่อค าด่าว่ากล่าวตักเตือนจากคนในครอบครัว ถ้าผู้บริหารมีขันติ 
ความอดทนจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพราะความอดทนเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม
ทั้งหลายอีกมากมาย ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า “ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา ขันติ 
คือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง”  

จาคะ ความเสียสละในที่นี้มีความหมาย 2 นัยคือนัยแรกเสียสละแบ่งปันสิ่งของที่หามา
ได้     ให้แก่คนในครอบครัวอย่างเป็นธรรมไม่ล าเอียง  นัยที่สอง  เสียสละหรือสละอารมณ์ที่เป็น
ข้าศึก ต่อจิตใจที่ท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์โกรธความเคียดแค้นชิงชังความเกลียดความอาฆาต
จอง เวรความพยาบาทปองร้ายเป็นต้นเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต้องเสียสละออกไปจากจิตใจไม่
ปล่อย ให้อารมณ์เหล่านี้อยู่ในจิตใจนานเพราะจะท าให้เสียสุขภาพกายและใจเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารงาน การสละสิ่งของของตนให้คนอ่ืน  
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4.5.1 หลักฆราวาสธรรมปรย กุก์ใช้ใชน้ีว ์ปรยจ าวัน 
1) บิดามารดา นายจ้างกับลูกจ้าง มีความซื่อสัตย์ต่อกัน สามีไม่ปิดบังภรรยา ไม่นอกใจ

ภรรยา ภรรยาไม่นอกใจสามี มีความซื่อสัตย์ต่อกัน พูดความจริงต่อกัน ไม่โกหกหลอกลวงกัน บิดา
มารดา มีความซื่อสัตย์ต่อบุตรธิดา เช่น รับปากว่า จะให้สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต้องท าตามสัญญาที่
ให้ไว้ จะท าให้บุตรธิดา เกิดความเชื่อมั่นในบิดามารดา  บุตรธิดา มีความซื่อสัตย์ต่อบิดามารดา เช่น 
ไม่โกหกเพ่ือให้บิดามารดาให้สิ่งของเกินความจ าเป็น รับปากว่าจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ ต้องท าตามที่
รับปากไว้  กรณีของนายจ้างกับลูกจ้างก็ให้ปฏิบัติตามนัยที่กล่าวมานี้เหมือนกัน 

2) ผู้บริหารหรือผู้ เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือที่จะได้เรียนรู้หลักการบริหารใหม่ๆ มาบริหารคน ในครอบครัวและองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น การฝึกฝนอบรมตนเองจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในตัวเอง และ
จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง เมื่อได้รับความเชื่อถือแล้วการสั่งงานหรือการด าเนินกิจการใดๆ 
ก็จะเป็นไปโดยสะดวก ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง การฝึกตนเองมีอยู่หลายวิธี เช่น การเรียนรู้ตามต ารา 
การสอบถามจากคนผู้มีประสบการณ์โดยตรง การลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นต้น วิธีเหล่านี้จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี 

3) ผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่
หวั่นไหวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือองค์กร ธรรมดาการอยู่ด้วยกันหลายคนย่อมจะมีการ
กระทบกระท่ังกันบ้าง ทั้งทางกิริยาท่าทางและทางวาจา ต้องอดทนต่อกิริยานั้นๆ ให้ได้ไม่แสดงอาการ
อันไม่พึงประสงค์ออกมา ที่จะท าให้เกิดความขาดความเชื่อมั่นในผู้บริหาร หรือผู้น า ปัญหาบางอย่าง
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลหรือวิธีการ เช่น ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือองค์ ต้องอาศัย
กาลเวลาเป็นตัวแก้ปัญหา ลักษณะอย่างนี้ผู้บริหารต้องอาศัย ขันติ  ความอดทน 

4) ผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในองค์กรให้แก่
สมาชิกอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียง คือไม่เห็นแก่หน้า เช่น ไม่ค านึงถึงว่า สมาชิกคนนั้นจะเป็นใคร ทุก
คนควรที่จะได้ส่วนแบ่งตามสิทธิและหน้าที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองค์กรทุกคนก็ต้องรู้จัก
เสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่สมาชิกคนอ่ืนบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตน และเสียสละแบ่งปัน
ความมีน้ าใจต่อกัน ให้อภัยแก่กันและกันในบางเรื่องท่ีเห็นว่าสมาชิกบางคนท าผิดหรือไม่เหมาะสม 

สรุป การบริหารงานเป็นเรื่องส าคัญเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว  หมายความว่า ผู้บริหาร
ต้องมีศาสตร์คือความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน เช่น หลักฆราวาสธรรมนี้ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการ
บริหารงาน ส่วนศิลปะในการบริหารนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน บางคนใช้หลัก สัจจะ 
เหมือนกัน แต่วิธีการอาจจะเหมือนกัน  แต่ศาสตร์และศิลป์ทั้งสองอย่างนี้ต้องด าเนินไปด้วยกันจึงจะ
ท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ อุปมาเหมือนกับมีข้าวและกับข้าวแล้ว ถ้าไม่รู้จักวิธีน ามาปรุง
เป็นอาหารก็ไม่เกิดประโยชน์แก่เจ้าของ และไม่ท าให้แก้ปัญหาคือความหิวของตนให้หายไปได้  การมี
ความรู้ก็เหมือนกับมีข้าวและกับข้าว การน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เปรียบเหมือนการน าข้าว
และกับข้าวมาปรุงเป็นอาหารแล้วรับประทานท าให้ อ่ิมและหายจากความหิวได้   หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานมีหลายหมวด แต่หลักฆราวาสธรรมนี้เป็นหลักธรรมหนึ่งที่ผู้
อยู่ครองเรือนสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารงานในครอบครัวและองค์กรที่จะท าให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ตามหลักฐานตัวอย่างที่ได้ศึกษามานั้น 
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4.5.2 การช้ใหลักฆราวาสธรรมขอชผูใบร หาร 
การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่อยู่ครองเรือนต้องบริหารกิจการ

ในครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยต้องประกอบด้วย  ธรรม 4 ข้อนี้ คือผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวต้องมีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัวเช่น สาม ีมีความซื่อสัตย์ต่อ ภรรยา ต่อบุตรธิดา 
ภรรยามี ความซื่อสัตย์ต่อสามี ต่อบุตรธิดา ถ้าผู้นาหรือผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อ คนรอบข้าง จะท า
ให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่ เกิดความระแวงต่อกันแต่ละคนก็จะตั้งใจท างานตามหน้าที่ของตนได้เต็ม
ความสามารถ การงานที่ ท าก็จะออกมาดีประสบความส าเร็จ ตามที่ตั้งเอาไว้ไม่เฉพาะความซื่อสัตย์
เท่านั้นที่น าความส าเร็จ มาให้แม้แต่วาจาสัจหรือการพูดความจริงก็น าประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้ คนที่
มีสัจจะนอกจากจะบริหารงานประสบความส าเร็จแล้วยังสามารถกลับใจศัตรูให้เป็นมิตรได้ การรักษา
สัจจะนอกจากจะมีผลท าให้ผู้รักษาเป็นที่เคารพนับถือของคนอ่ืนแล้วการท าสัจจะกิริยาหรือการตั้ง
สัจจะอธิษฐานยังท าให้ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายรอดพ้นจากอันตรายได้ด้วย 

สัจจะ เป็นคุณธรรมที่ท าให้มนุษย์ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ ผู้ที่เป็นนัก
บริหารจึงควรปลูกฝังสัจจะให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเพ่ือจะได้น าไปใช้ในการบริหารตนและบริหารคน
ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

ทมะ การฝึกตน ผู้อยู่ครองเรือนต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือจะมีความรู้
ใหม่ๆ มาบริหารในครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การฝึกตนมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและ
ทักษะ อย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  

ขันติ ความอดทน ผู้บริหารต้องมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรค
เกิดขึ้นไม่วาจะเป็นความอดทนต่อความล าบากทางด้านร่างกายที่จะต้องท างานหนัก  หาเลี้ยง
ครอบครัวนอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อความล าบากทางใจด้วย  

จาคะ ความเสียสละ ในที่นี้มีความหมาย 2 นัยคือ นัยแรกเสียสละแบ่งปันสิ่งของที่หามา
ได้ให้แก่คนในครอบครัวอย่างเป็นธรรมไม่ล าเอียง นัยที่สอง เสียสละหรือสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อ
จิตใจที่ท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์โกรธ ความเคียดแค้นชิงชัง ความเกลียดความอาฆาตจองเวร
ความพยาบาทปองร้ายเป็นต้นเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต้องเสียสละออกไปจากจิตใจไม่ปล่อยให้
อารมณ์เหล่านี้อยู่ในจิตใจนานเพราะจะท าให้เสียสุขภาพกายและใจ เป็นอุปสรรคต่อการ บริหารงาน
การสละสิ่งของของตนให้คนอ่ืน ที่ควรให้เป็นเรื่องท่ีพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ และยกย่อง 

วิธีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี ผู้บริหารหรือ ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว
หรือองค์การต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือองค์การ  
ธรรมดาการอยู่ด้วยกันหลายคนย่อมจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทั้งทางกิริยาท่าทางและทางวาจา 
ต้องอดทนต่อ กิริยานั้นๆ ให้ได้ไม่แสดงอาการอันไม่พึงประสงค์ออกมา ที่จะท าให้เกิดความขาดความ
เชื่อมั่นในผู้บริหารหรือผู้น า ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลหรือวิธีการ เช่น ปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวหรือองค์ต้องอาศัยกาลเวลาเป็นตัวแก้ปัญหา ลักษณะอย่างนี้ผู้บริหารต้อง
อาศัย ขันต ิความอดทน  

 ผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือ ในองค์การให้แก่สมาชิก
อย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียง คือไม่เห็นแก่หน้า เช่น ไม่ค านึงถึงว่า สมาชิกคนนั้นจะเป็นใคร ทุกคนควรที่
จะได้ส่วนแบ่งตามสิทธิและหน้าที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองค์กรทุกคนก็ต้องรู้จักเสียสละ
แบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่สมาชิกคนอ่ืนบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนและเสียสละแบ่งปันความมี
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น้ าใจต่อกัน ให้อภัยแก่กันและกันในบางเรื่องที่เห็นว่าสมาชิกบางคนท าผิดหรือไม่เหมาะสม การ
บริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน  ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักธรรม ฆราวาสธรรม ซึ่งเป็น
หลักธรรมของผู้ครองเรือนมาประยุกต์ใช้ ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการน าองค์กรสถานศึกษาไปสู่การ
พัฒนาบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งในเรื่องการบริหารงานวิชาการละการบริหารงานบุคคล 

สรุป ผู้น าหลักฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ แม้อยู่ครองเรือนก็จะเป็นฆราวาส คฤหัสถ์ที่มีความสุข
ความส าเร็จในชีวิต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบ าเพ็ญสมณธรรมด้วยสิ่งที่ตั้งใจ
ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ประการนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้บริหารสถานศึกษาน าหลัก
ฆราวาสธรรมมาเป็นหลักในการบริหารงานจัดการบุคคล ก็ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพได้ 



บทท่ี 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย “หลักฆราวาสธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาท” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาหลักการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพ่ือ
ศึกษาการหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท และ3) เพ่ือศึกษาหลักฆราวาสธรรม เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ตามพุทธปรัชญาเถรวาท วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งที่จะวิเคราะห์หลักฆราวาส
ธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผลของการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผล 

5.1.1 ฆราวาสธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมส าหรับครองเรือน 

หรือธรรมส าหรับผู้อยู่ครอง ความหมายของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมส าหรับธรรม
ส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ประกอบด้วย  สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูด
จริง ท าจริง จริงใจต่อกัน  ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้ 
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ขันติ ความอดทน อดกลั่น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลายตั้ง
หน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มเเข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่
ท้อถอย จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจ กว้างพร้อม
ที่จะรับฟังความทุกข์  ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือ  ช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึง ความมีน้าใจ
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วยและยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกันตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตัวได้  

ประเภทของฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง ตลอดจนความซื่อตรง 
ต่อกันและกัน ทมะ การรู้จักข่มจิตข่มใจตนเองมีความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกตนเองบังคับ
ควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน  ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อ
ความหนักและความร้ายแรงทั้งหลายชีวิตของผู้อยู่ร่วมกันนอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย 
จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันนึกถึงส่วนรวมของ
ครอบครัวเป็นใหญ่ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุขจะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับ
เอาฝ่ายเดียว  

ความส าคัญของฆราวาสธรรม 4 คือ การท าความดีและตระหนักอยู่เสมอว่า การท างาน 
คือ การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งโดยน าหลักพุทธธรรมซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากที่พุทธศาสนิกชนพึง
ประพฤติปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต “หลักฆราวาสธรรม 4” 
ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เป็นหลักธรรมที่  
พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติเพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นประกอบด้วย
หลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  
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ประโยชน์ของหลักฆราวาสธรรม คือ สัจจะ เป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนหนักแน่น
มั่นคง ชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและเกรงใจมีคนรัก
ใคร่นิยม พบเจอกับรักแท้ มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น ทมะ ได้แก่ ท าให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเองมี
ความสามารถในการท างาน ไม่มีศัตรู ไม่มีความแค้นกับใคร สามารถยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปท าผิด 
หรือหลงไปในทางที่ผิดได้สามารถตั้งตัวได้ มีสมองดี มีปัญญาเป็นเลิศ มีใจที่สงบสุขเพราะควบคุม
อารมณ์ได้ เป็นต้น ขันติ ได้แก่ ท าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ท างานได้ดีเป็นที่พ่ึงและ
หลักในครอบครัวได้เป็นที่พึงให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ท าให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืนไม่หลงผิดไป
ท าความชั่วและท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้ เป็นต้น จาคะ ได้แก่ ท าให้มีอารมณ์ผ่อง
ใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อ่ืนรักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเองท าให้ตนเองปลอดภัยคนอ่ืนนับหน้าถือตา 
ครอบครัวและสังคมเป็นสุขมีเพ่ือนดีๆ รอบตัว จิตใจมีความสุขช่วยช าระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัว 
ท าให้คนรักรักเรามากขึ้น เป็นต้น 

5.1.2 การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการด ารงชีวิต 
การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการด ารงชีวิต คือ การด าเนินชีวิต มีความพร้อม

ที่จะต่อสู้เพ่ือตนเอง และสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้การด าเนินชีวิตนั้นก็
เพ่ือที่จะให้ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเจริญยิ่งขึ้นไป การด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ คือ 
สภาพการด ารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ใน
กรอบ และระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามตามมาตรฐานที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปและพร้อมที่
จะพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ความหมายของการด าเนินชีวิต คือ การใช้ชีวิตโดยมีแนวทางเดินตามหลักแห่ง
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นชีวิตที่ดีงามมีความสมบูรณ์ถูกต้องของความเป็นมนุษย์และน าไปสู่
จุดหมายขั้นต่างๆ ของชีวิตให้มีประโยชน์แก่ตนเอง แก่ผู้อ่ืนและทั้งแก่ตนและผู้อื่นร่วมกันได้และที่สุด
ของจุดหมาย คือ ความดับทุกข์ หรือความสิ้นสุดปัญหาอยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์ 

ความส าคัญของการด าเนินชีวิต คือ การพัฒนาชีวิต ให้ด าเนินในวิถีทางที่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้
เป็นคนมีเหตุผลรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่และท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรู้จักประพฤติปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นในสังคมอย่างดี  

ลักษณะของการด าเนินชีวิต คือ เพ่ิมพูนความรู้ และความคิด นับเป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมตัวพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความช านาญมนุษย์ที่
ได้รับการศึกษามีความรู้แล้วจะเพ่ิมพูนทักษะและความช านาญให้มีคุณค่าเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
เจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วจะเปลี่ยนแปลง
เจตคติ และพฤติกรรมด้านความรู้สึกจากเจตคติและอารมณ์ในเชิงลบเป็นเจตคติและอารมณ์เชิงบวก
และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้  

ประเภทของการด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิตด้วยกรรมในทางกาย วาจา และใจ การมี
กุศล หรือการมีความดีภายในเป็นพ้ืนฐาน คือ ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ได้ มีน้ าใจโอบอ้อมอารี ไม่โกรธ รู้จัก
ข่มอารมณ์ ไม่วู่วาม รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษ มีน้ าใจ และไม่หลง มีปัญญารอบคอบ เข้าใจเหตุผลและ
เฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ การรักษาศีล 5 ตามมรรคมีองค์ 8 ในทางอกุศลกรรมเป็นการด าเนิน
ชีวิตของผู้ที่ประพฤติไปในทางไม่ดีงามต่าง ๆ ทั้ง 3 ทาง คือ ในทางกาย วาจา และใจเป็นปกติท่ัวไป      
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5.1.3 หลักฆราวาสธรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
หลักฆราวาสธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ บิดามารดา นายจ้างกับลูกจ้าง มี

ความซื่อสัตย์ต่อกัน สามีไม่ปิดบังภรรยา ไม่นอกใจภรรยา ภรรยาไม่นอกใจสามี มีความซื่อสัตย์ต่อกัน 
พูดความจริงต่อกัน ไม่โกหกหลอกลวงกัน บิดามารดา มีความซื่อสัตย์ต่อบุตรธิดา ผู้บริหารหรือผู้เป็น
หัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือที่จะได้เรียนรู้หลักการบริหาร
ใหม่ๆ มาบริหารคนในครอบครัวและองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวหรือองค์กรต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือ
องค์กรผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในองค์กรให้แก่สมาชิก
อย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียงคือไม่เห็นแก่หน้า 

การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการครองเรือน คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัว ตาม
หลักฆราวาสธรรม 4 ประการ นั้นต้องมี ความจริง คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงใน
การกระท า ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้งปรับตัวปรับใจเข้า
หากันและปรับปรุงตนให้ดีงามยิ่งขึ้นไป ความอดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วาม ทนต่อ
ความล่วงล้ าก้ าเกิน และร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยากล าบากตรากตร าฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน
และเสียสละ คือ มีน้ าใจ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ความพอใจส่วนตนเพื่อคู่ครองได้ 

การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในทางสังคม คือ สังคมปัจจุบันมุ่งความสุขจากการมี
ทรัพย์หรือวัตถุมากเกินควรจนลืมความสุขคุณค่าด้านจิตใจ เพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ต้อง
ประกอบด้วยหลักธรรม 4 คือ สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน ทมะ คือ การรู้จัก
บังคับควบคุมอารมณ์ การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับคนที่เราท างานด้วย 
ขันติ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมากนอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ 
ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน หากทุกคนลองสังเกต
ตัวเองเวลาที่เราท าอะไรหรือให้สิ่งใดกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจหน้าที่ของฆราวาสหรือชาวบ้านจะต้องมี
หลักในการครองชีวิตเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งต้องยึดหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ  

หลักการครองเรือนให้ ม่ังคงตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ การสงเคราะห์
อนุเคราะห์ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เป็นสุข เป็นความรู้สึกที่มีก าลังมากพอต่อการลด
ความอยาก ความโกรธ กามราคะ ความรักฉันครอบครัวมีใจเมตตาต่อคนอื่นหวังเห็นคน กรุณา ความ
สงสารต้องการช่วยให้คน สัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ มุทิตา ความพลอยชื่นชมยินดีในการที่คนสัตว์ 
การสงเคราะห์ การหนุนน าด้วยใจรัก เมตตา ปรารถนา ดีกันอย่างต่อเนื่อง ทาน การให้ การ
สงเคราะห์ การอนุเคราะห์ การเสียสละ ปิยวาจา หรือ เปยวัชชะ เจรจาถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน
แสดงออกซึ่งความรัก เมตตาหวังดีเป็นมิตรต่อคนที่ตนพูดด้วยประการส าคัญ อัตถจริยา ประพฤติ
กระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พยายามช่วยเหลือขวนขวายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอ่ืน  

การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการบริหารงาน คือ การบริหารกิจการใน
ครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยต้องประกอบด้วยธรรม 4 คือ สัจจะความซื่อสัตย์ต่อคนใน
ครอบครัว เช่น สามีมีความซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต่อบุตรธิดา ภรรยามีความซื่อสัตย์ต่อสามี ต่อบุตรธิดา 
เมื่อผู้น ามีความซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างจะท าให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกันแต่ละคนก็
จะตั้งใจท างานตามหน้าที่ของตนได้เต็มความสามารถ การงานที่ท าก็จะออกมาดี จะประสบ
ความส าเร็จตามที่ตั้งเอาไว้ ไม่เฉพาะความซื่อสัตย์เท่านั้นที่น าความส าเร็จมาให้แม้แต่วาจาสัจหรือการ



129 

พูดความจริงก็น าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คนที่มีสัจจะนอกจากจะบริหารงานประสบความส าเร็จแล้วยัง
สามารถกลับใจศัตรูให้เป็นมิตรได้ สัจจะ การรักษาสัจจนอกจากจะมีผลท าให้ผู้รักษาเป็นที่เคารพนับ
ถือของคนอ่ืน ทมะ การฝึกตน ผู้อยู่ครองเรือนต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ขันติ ความอดทน
ผู้บริหารต้องมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอดทน
ต่อความล าบากทางด้านร่างกายที่จะต้องท างานหนักหาเลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อ
ความล าบากทางใจด้วย  จาคะความเสียสละในที่นี้มีความหมาย 2 นัยคือนัยแรกเสียสละแบ่งปัน
สิ่งของที่หามาได้ ให้แก่คนในครอบครัวอย่างเป็นธรรมไม่ล าเอียง  นัยที่สอง เสียสละหรือสละอารมณ์
ที่เป็นข้าศึก ต่อจิตใจที่ท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์โกรธความเคียดแค้นชิงชังความเกลียดความ
อาฆาตจองเวรความพยาบาทปองร้าย  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาหลักของหลักฆราวาสธรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตตามพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยจึงน าเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบายที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้และ
ปฏิบัติดังนี้ 

1). ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและผู้น าที่มีหน้าที่ปกครองรู้จักหลักฆราวาสธรรม
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท อย่างทั่วถึงและกว้างขวางและเผยแผ่หลักฆราวาสธรรมไปสู่ชุมชนทุก
ระดับ 

2) ควรปลูกฝังและส่งเสริมในการยึดหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ให้แก่
ประชาชน เยาวชนและสถานศึกษาของสังคมไทยเพ่ือท าให้สังคมของคนมีปัญญามีสติสัมปชัญญะเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในสังคม 

3) ควรมีนโยบายในการน าฆราวาสธรรมไปใช้ในกระบวนการการบริหารกิจการและการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
1) ควรศึกษาหลักสารณียธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2) ควรศึกษาหลักขันติธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3) ควรศึกษาหลักธรรมส าหรับผู้บริหาร ในพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
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