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แผนการสอน
กระบวนวิชา RU 100 ความรูคูคุณธรรม

(ไมนับหนวยกิต)
แนวคิด

ผูมีความรูมีปญญาขจัดอวิชชายอมมคีวามสามารถ
ในการแยกแยะสิ่งดี/ไมดี รูคิดรูทํา มีสํานึกนําที่จะคิด
และทําในสิ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม 
และชาติบานเมือง มีสตคิรองตน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและชาติบานเมือง ประพฤติปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีของสังคม

3

จุดประสงค
1. วิเคราะหคนเปน เห็นตนเองชัด
2. ชักชวนผูอ่ืนใหรูจกัแสวงหาความรูเพื่อเสริมสราง
ปญญาแกตนเองได

3. ควบคุมสติไมตามใจตนเองใหสํานึกในการกระทําของ
ตนตลอดเวลา

4. แสวงหาโอกาสที่จะแสดงความรัก ความรับผิดชอบ ตอ
ชาติ  บานเมือง

5. ปฏิบัตตินและสนบัสนุนสงเสริมใหผูอ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติเปน พลเมืองดีของสังคมไทย 4

แนวคิด
ผูมีคุณธรรมยอมไมละเลยที่จะเสาะหาบุคคลซึ่ง

คิดดี ปฏิบัติดีเปนแบบอยางแสวงหาหลักจริยธรรม 
หลักธรรมทางศาสนา คานยิมที่ดีงาม เพ่ือใชพัฒนา
ตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและบานเมือง รูจัก
เคารพและปฏิบัตติามกฎเกณฑ ระเบียบวินัยของ
สังคม มีสํานึกนําทีด่ีมีคุณธรรมในการดํารงชีวิตมี
ความสุข
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1. เปรียบเทียบพฤติกรรมดี/ไมดีของบุคคลรอบตัวอยางรูเทาทัน
2. ทํานายความคิดคนจากความประพฤติ การปฏิบัติ ของเขาได
3. หลีกเล่ียงบุคคลที่เห็นแกตัว ขาดจิตสํานึก ขาดสติในการครอง
ตน

4. เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบวินัยของสังคม 
ปฏิบัติหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย

5. กระตุนเตือนใหมีความสํานึกนําที่ดีมีคุณธรรมในการ
ดํารงชีวิต เรียนรูที่จะอยูกับความจริง

จุดประสงค
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คนทีมี่ความรูจะเหน็คุณคาของตนเอง มีวินัยใน       
ตนเอง ปฏิบัติตนดี มีความคิดสรางสรรค คิดในสิ่งที่ด ี
กระทําในสิ่งที่ดี ใฝรูใฝเรียน รักการคนควา รูเทาทนั      
การเปล่ียนแปลง และความเจริญกาวหนาของโลก         
ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน วิธีการปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย

แนวคิด
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1. วิเคราะหความสาํคญัในความเปนคนของตนเองได

2. อธิบายเหตุผลของการกระทํา/ไมกระทํา แตละเร่ืองไดตามหลัก
ความเชื่อทีเ่ปนวิทยาศาสตรไดถูกตองมีความเช่ือที่เปนเหตุผล
พิสูจนได มีกระบวนคดิที่เปนตรรกะ

3. ระบุความสําคัญและความจําเปนที่ตองอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนภูมิปญญาไทยเปนขอ ๆ ไดอยางนอย 5 ขอ

4. ยกตัวอยางประกอบการอธิบายคําวา “รูเขา รูเรา” ไดตรง
ประเด็น

จุดประสงค
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คุณธรรมเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหบุคคล     
ผูมีความรูสามารถกําหนดพฤติกรรมท่ีดีในการดํารงชีวิต 
กอใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของชาติ           
บานเมืองเห็นคณุคาของภูมิปญญา วัฒนธรรมไทย และ
นานาประเทศ สามารถวิเคราะหเพื่อเลือกรับวัฒนธรรมที่
เหมาะสมอยางมีวิจารณญาณ และเห็นความจําเปนที่
จะตองมีการปรับปรงุเปล่ียนแปลงและอนุรักษศิลป         
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติใหคงอยูสืบไป

แนวคิด
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1. อธิบายวิธีการจัดการเรียนรูชี้นําตนเองในการคัดเลือกสิ่งดีมา
ปฏิบัติไดอยางเขาใจ

2. แนะนําแหลงคุณธรรมไดอยางนอย 4 แหลง

3. ระบุวัฒนธรรมที่สมควรในการอนุรักษอยางนอย 4 ชนิด

4. มีความตระหนักและความรักผูกพันในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทย มีความเชื่อถือ
ภาคภูมิใจ เขาใจวัฒนธรรมสากลใหรูเขา รูเรา รูเทาทัน
สังคม

จุดประสงค
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เอกสารอางอิงประกอบการสอน

รังสรรค  แสงสุข และคณะ (2544) ความรูคูคุณธรรม

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย        
รามคําแหง 
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คุณวุฒิและสาขาวิชาคุณวุฒิและสาขาวิชา
• Doctor of Education (Ed. D.)

(Educational Administration : Adult Education)

Mississippi State University U.S.A. (ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง)

• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

(การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

• การศึกษาบัณฑิต (กศ. บ.) (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน                                                       

• ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ

•ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ. กศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

• หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร (มัธยมปที่ 8)

รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต  อินทวงศ
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•เลขานุการอธิการบดี (รศ. ดร. อภิรมย  ณ นคร)

• ประธานสภาอาจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง    

• หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

•รองอธิการบดีฝายวิเทศสมัพันธ
• เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

•รองอธิการบดีประจําสาํนกังานอธิการบดี
•รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
•รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา

ประสบการณการทํางาน
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••รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษารองอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
••ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (M. Ed. HRD.)

• ประธานกรรมการบรหิารโครงการประธานกรรมการบรหิารโครงการ
•หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (M. Ed. HRD for CCO)

•หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M. S. (IT))

•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Ph.D. HRD)

e-Mail address: Khosit@ru.ac.th โทรศัพท  08-1814-5013

ตําแหนงปจจุบัน
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ความเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

บัณฑิตรามคําแหงที่มหาวิทยาลยัมุงหวังใหมี 
ความรูคูคุณธรรม หมายถึง บุคคลท่ีเรียนรู
สรรพวิทยาตามสาขาวิชาที่ตนศกึษาไดอยางดี 
คือ รูดี เกงวิชาการ และสามารถปรับใชความรู
ในการประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 
มีความรับผิดชอบ มีความสํานึกนํา
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ความเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

มีคุณธรรมในการดํารงชีวิต เปนคนดีศรีสังคม 
ไมเปนบุคคลท่ีใชความรูเพื่อความไดเปรียบ
หรือฉกฉวยโอกาสหาประโยชนตน โดย              
ไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคมโดยรวม           
(นายรังสรรค แสงสุข อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
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บทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๕
ฝูงคนกําเนิดคลาย คลึงกัน

ใหญยอมเพศผิวพรรณแผกบาง

ความรูอาจเรียนทัน กันหมด

ยกแตช่ัวดีกระดาง ออนแกฤาไหว
(จากหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต

 ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2462)
ทรงพระราชนิพนธ ป พ.ศ. ๒๔๔๐

18

แมนมีความรูดั่ง      สัพพัญู
ผิบมีคนชู หอนขึ้น
หัวแหวนคาเมืองตรู ตราโลก
ทองบรองรับพื้น หอนแกวมีศรี

(โคลงโลกนิติ)
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ความรูดูยิ่งล้ํา สินทรัพย

คิดคาควรเมืองนับ ยิ่งไซร

เพราะเหตุจักอยูกับ กายอาต  มานา

โจรจักเบียนบได เรงรูเรียนเอา
20

ความรูรูย่ิงได สินศักด์ิ

เปนท่ีชนพํานัก นอบนิ้ว

อยาเกียจเกลียดหนายรัก เรียนตอ

รูชอบใชหอบหิ้ว เหนื่อยแพแรงโรย
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มนุษย - กาย - จิต - 
วิญญาณ

Human being:

Body - Mind - Spirit

มนุษย - กาย - จิต - 
วิญญาณ

Human being:

Body - Mind - Spirit
22

 มหาสมุทรสุดลึกลน คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได

เขาสูงอาจวัดวา กําหนด

จิตมนุษยนี้ไซร ยากแทหยั่งถึง

(โคลงโลกนิต)ิ
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จิต หรือ ใจ :  พุทธทาสภิกขุ

จิต มีหนาที่ คิดนึกได สรางเรื่องราวขึ้นมาไดทุกเรื่อง

เมื่อทําหนาที่คิดก็เรยีกวา จิต

เมื่อทําหนาที่ร ู เปนความรูหรือความรูสึก ก็เรียกวา มโน

เมื่อทําหนาที่รูแจง ทางอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กายใจ

จะเรียกวา วิญญาณ ก็ได

ศึกษาใหรูจักตัวจิต  ตัวมโน ตัววิญญาณจริง ๆ 
ตรงๆ ลงไปในสิ่งที่มันรูสึกอยูในใจของเรา

24

จิต หรอื ใจ :  พุทธทาสภิกขุ

เม่ือทําหนาท่ีรูแจง ทางอายตนะ ตา หู จมูก 
ลิ้น กายใจจะเรียกวา วิญญาณ ก็ได

ศึกษาใหรูจักตัวจิต  ตัวมโน ตัววิญญาณ          
จริง ๆ ตรง ๆ ลงไปในสิ่งท่ีมันรูสึกอยูในใจ
ของเรา
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๑.จักขุวิญญาณ : ความรูจากการเห็น การจําได

๒.โสตวิญญาณ : ความรูจากการไดยิน 

เสียงดัง เบา ไพเราะ

ความรูระดับวญิญาณ ๖ ประเภทความรูระดับวญิญาณ ๖ ประเภท

26

๓.ฆานวิญญาณ : ความรูจากการไดกล่ิน 
เหม็น  หอม

๔.ชิวหาวิญญาณ : ความรูจากการรูรส
หวาน มัน เค็ม

๕.กายวิญญาณ : ความรูจากการสัมผัส 
แข็ง นิ่ม กระดาง

๖.มโนวิญญาณ : ความรูจากการนึกคิด 
ด ีชั่ว หยาบ

27

จิตตภาวนาในสวนปญญาความรู 
- ตองอบรมจิตใหรอบรู   สิ่งท่ีควรจะ
รอบรู มีความตางกันเปน 3 ชั้น คือ

28

ระดับศีล อบรมจิตใหถือศีลใหได
ระดับจติ อบรมจิตใหเปนสมาธิใหม่ันคง        

ใหมีสมรรถภาพ ถึงที่สุดใหจนได

ระดับปญญา อบรมจิตใหรูสิ่งที่ควรจะรู

จิตตภาวนา จะตองมีท้ังสวนศีล สมาธิและ
ปญญา

ภาวนา แปลวา เจริญขึ้น

29

ระดับท่ี 1 จิตธรรมเปนระดับสัตว

มีความรูอยางสัตว สัตวเดรัจฉาน

มันจะรูตามธรรมชาติรูเทาท่ี

ธรรมชาติใหรู   เรียกวา 

ระดับสัตวศาสตร
30

ระดับที่ 2 รูสูงขึ้นมากวาสัตวเดรัจฉาน

เปนคนปา คนโง   ถือผีสางเทวดา          
ไมเขาถึงธรรมะ เรียกวา ระดับไสยศาสตร  
ไสยะ  แปลวา ดกีวาก็ได

แปลวา หลับอยูก็ได
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ระดับไสยศาสตร เปนเพียงแตดีกวา
สัตวเดรัจฉานไมใชมนุษยสูงสุด - มันยังหลับ
อยู

ระดับไสยศาสตร เกณฑใหเชื่อ ไมให
วิพากษวิจารณ อธิบายไมได เกณฑใหยึดถือ

32

ระดับที่ 3 พทุธศาสตร พระพุทธเจาตรัสรู

สัจจธรรมของธรรมชาติ เร่ืองดับทุกข
ได

พุทธศาสตร คือ ศาสตรของผูรู ผูต่ืน

ผูเบิกบาน ไมหลับอีกตอไป

พุทธ แปลวา ต่ืน ไมหลับ

33

จิตภาวนา ระดับสุดทายจะตองมาถึง
พุทธศาสตร กาวลวงสัตวศาสตร กาว
ลวงไสยศาสตรมาเสียได มันเปนเร่ือง
ของจิต  ที่จะตองอบรม

34

เปนมนุษยหรือเปนคน
พุทธทาสภิกขุ

เปนมนุษย เปนได เพราะใจสูง

เหมือนหนึ่งยูง มีดี ท่ีแววขน

ถาใจต่ํา เปนได แตเพียงคน

ยอมเสียที ท่ีตน ไดเกิดมา

35

ใจสะอาด ใจสวาง ใจสงบ

ถามีครบ ควรเรียก มนุสสา

เพราะทําถูก พูดถูก ทุกเวลา

เปรมปรีดา คืนวัน สุขสันตจริง

ใจสกปรก มืดมัว และรอนเรา

ใครมีเขา ควรเรียก วาผีสิง
36

เพราะพูดผิด ทําผิด คิดประวิง

แตในสิ่ง นําตัว กล้ัวอบาย

คิดดูเถดิ ถาใคร ไมอยากตก

จงรีบยก ใจตน รีบขวนขวาย

ใหใจสูง เสียได กอนตัวตาย

ก็สมหมาย ที่เกิดมา อยาเชือนเอยฯ
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ใจมนุษยจะสูงได เพราะมีสิ่งตาง ๆ 
ตอไปนี้บรรจุอยูภายใน คือ

1. ความรู 2. ความสามารถ
3. คุณธรรม 4. อุดมคติ
5. อุดมการณ 6. ความสงบสุข

38

ความรู   : เปนสัจจะ คือสิ่งควรรู                           
มนุษยแสวงหาสัจจะ
สัจจะโลก - คือ วิชาความรูตาม

ศาสตร ,สรรพวิชาตางๆ
สัจจธรรม - ตามหลักความเชือ่ของ

แตละลัทธิศาสนา              
ทําใหเกิดความสงบสุข

ความรู (Knowledge) 

39

๑. ความรูท่ีไมเปดเผย (Tacit Knowledge)          
เปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคลติดตวัเรียนรูจากการ
ทํางาน การสั่งสมประสบการณตางๆ

๒. ความรูท่ีเปดเผย (Explicit Knowledge)           
เปนความรูท่ีเรียนรูไดตามศาสตรตางๆ                
จากหนังสือ ตํารา วิทยุ โทรทัศน                       
หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต

ความรู 2 ประเภท คือ

40

41

รูปแบบของความรูรูปแบบของความรู
• เอกสาร (Document) – กฎ ระเบียบ 

(rule), วิธีปฏิบัติงาน (Practice), 
ระบบ (System)

• สื่อตางๆ – VCD, DVD, เทป, 
อินเทอรเน็ต
ทักษะ (Skill)
ประสบการณ (Experience)
ความคิด (Mind of Individual)
พรสวรรค (Talent)

ความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge)

ความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge)

42

แผนภูมิแสดงแผนภูมิแสดง  Knowledge assets Knowledge assets 44  แบบแบบ
1. Experiential Knowledge Assets

เปนการใชความรูท่ีติดตัว (Tacit 
Knowledge) แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ประสบการณของบุคลากรในองคกร

2. Conceptual Knowledge Assets
เปนการใชความรูท่ีแจงชัด (Explicit 
Knowledge) ผานรูปภาพ สัญลักษณ 
และภาษา
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แผนภูมิแสดงแผนภูมิแสดง  Knowledge assets Knowledge assets 44  แบบแบบ
3. Routine Knowledge Assets

เปนการใชความรูที่ติดตวัซ่ึงใชในการปฏิบัติ
หนาทีป่กติประจําวันในองคกร

4. Systemic Knowledge Assets
ประกอบดวยการจัดระบบและรวบรวม Explicit 
Knowledge เปนผลผลิตที่ใช Technologies etc.

KM จะเนนเร่ือง Managing systemic knowledge 
assets

ตัวอยางของ Intellectual Property right 44

Four categories of knowledgeFour categories of knowledge assetasset

45

ปญญา

Wisdom

ความรู

Knowledge

สารสนเทศ

Information

ขอมูล

Data

46

Workshop 1Workshop 1
((Group DiscussionGroup Discussion))

จงวิเคราะหแหลงความรูแหลงความรู (Learning Resources) ที่
บุคคลสามารถเรียนรูได การเขาถึงแหลงความรูการเขาถึงแหลงความรู  
การแสวงหาความรูการแสวงหาความรู

วิเคราะหและนําเสนอวิเคราะหและนําเสนอ  Know how?Know how?
อภิปรายอภิปรายการประยุกตและการปรับใชความรู 

ประสบการณ ทักษะ ความชํานาญของบุคคล เพื่อการ
พัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และการพัฒนาอาชีพที่ตอง
เผชิญการเปลี่ยนแปลงในสังคมฐานความรูสังคมฐานความรู (Knowledge 
based society)

เสนอกรณีตัวอยางเสนอกรณีตัวอยาง

47

สัจธรรม : ความรูท่ีทําใหเกิดความสงบสุข 

ซึ่งมนุษยประพฤติตามหลักความเชื่อ       

ตามลัทธิและศาสนา

สัจธรรม

48

ในพุทธธรรม  เปนความรูท่ีอยูในพระไตรปฎก 
คือ

ธรรม ๘๔,000 เร่ือง แบงเปน 

ธรรมท่ีเปน โลกียธรรม  และ 
โลกุตรธรรม                     

สัจธรรม
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เปนธรรมที่เปนประโยชนในการดํารงอยู
ในสังคม ทําใหคนมีประสิทธิภาพ             
เปนคนดีและมีความสุข ประเทศชาติ
ม่ันคง  แข็งแรง อยูกันอยางเอื้ออาทรและ
สมัครสมานสามัคคี

โลกยีธรรม

50

ตัวอยางธรรมะเหลานี้ ไดแก   

ศีลสัมปทา     ฉันทะสัมปทา     อัตตสัมปทา                   
ทิฐิสัมปทา อิทธิบาท ๔    พรหมวหิาร ๔    
กัลยาณมิตร ๗   สังคหวัตถุ ๔
อปริหานิยธรรม ๗      ฆราวาสธรรม ๔    อธิษฐาน ๔
สัปปุริสธรรม ๗          ทศพิธราชธรรม ๑๐    สุจริต ๓
โยนิโสมนสิการสมัปทา    และอัปปามาทสัมปทา 

โลกยีธรรม

51

ธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของศาสนา คือ ความวาง

จากกิเลส สภาพวางจากกิเลส เรียกวา นิพพาน 

ตัวอยางธรรมะประเภทนี้ ไดแก 

อริยสัจ           อิทัปปจยตา          สงัโยชน           

วิปสสนา   ยณาภูตญาณทัสสนะ    วิมุติ     วิสุทธ์ิ 

โลกุตรธรรม

52

๑. ความรูระดับวญิญาณ ๖ ประเภท คอื ความรูจาก
การเห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส การสัมผัสและการ
นึกคิด ผานทาง

๑. จักขุวิญญาณ ๒.โสตวิญญาณ

๓. ฆานวิญญาณ ๔. ชิวหาวิญญาณ

๕. กายวิญญาณ ๖. มโนวิญญาณ

53

๒. ความรูระดับสัญญา คือ                      
การรับรูของอายตนะ ๖ คือ

๑. รูปสัญญา  รูรูป ดํา แดง ขาว เขียว เหลือง

๒. สัททสัญญา  ไดยินเสียง ดัง เบา แหลม

๓. คันธสัญญา  รูกล่ิน หอม เหม็น

54

๔. รสสัญญา  รูรส หวาน มัน เค็ม

๕. โผฎทัพพสัญญา  รูจากการสมัผัสทางกาย 
เชน ออน แข็ง

๖. ธัมมสัญญา  การรูทางใจ เชน งาม นาเกลียด 
เท่ียง ทุจริต
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๓. ความรูระดับทิฐิ ไดแก ความรูระดับ
ความคิด ความเห็น รวมท้ังทฤษฎี  พุทธ
ธรรมแบงความรูระดับนี้ตามเกณฑ เชน
ก. เกณฑความดีความชั่ว แบงเปน ๒ คือ

๑. มิจฉาทิฐิ  ความคิดผิด
๒. สัมมาทิฐิ  ความคิดถูก

56

ข. เกณฑความย่ังยืน แบงเปน ๒ คือ
๑. เท่ียงย่ังยืน  ความเห็นอัตตาหรือโลก

ย่ังยืน
๒. ไมเท่ียง ไมย่ังยืน  ความเห็นวา

อัตตาและโลกจะสูญไป

57

ค. เกณฑความตรงกับพุทธธรรม  แบงเปน ๓ คือ

๑. ความเห็นวาการกระทําไมมีผล

๒. ความเห็นวาสิ่งทั้งหลายไมมีเหตุปจจัย

๓. ความเห็นวาไมมีการกระทําหรือภาวะใด
เปนหลักได

58

๔. ความรูระดับญาณ
ญาณ คือ ความรูระดับปญญา เกิดจากการทํา
สมาธิจนแนวแนระดับหนึ่ง เม่ือเกิดความรู
ระดับนี้แลวจะมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริง เชน เห็นวาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต คือ 
ความไมคงทน ความทุกขและความไมใชตน 
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

59

ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ของมนุษย          
ผูไดความรูระดับนี้ไดชื่อวา                     
ดวงตาเห็นธรรม มีฐานะเปน
อริยบุคคล                  ระดับโสดาบัน

60

ความสามารถ 
(Competencies , Abilities)

ทางกาย - การกระทํา

ทางวาจา - การพูด

ทางใจ - การคิด
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คิดคน คิดคนเอาขอมูลตาง ๆ ท่ีฝงอยูในจิต         
ไรสํานึกออกมา

คิดเหตุ เมื่อเห็นผลแลว คนหาเหตุอันแทจริง

คิดผล เมื่อเห็นเหตุแลวคิดคาดคะเนผลวาอะไร

จะเกิดขึ้น

ความสามารถทางใจ 
คือ สามารถในการคิดมหีลายแบบ

62

คิดแยกแยะใหเห็นตัวประกอบ ตาง ๆ

คิดวเิคราะห (Analysis)

คิดรวมตัวประกอบตาง ๆเขาดวยกัน 
เพื่อใหเกิดสิ่งใหม เรียกวา คิดสรางสรรค

คิดสังเคราะห (Synthesis)

63

คิดนําเอาหลักใหญไปตัดสินกรณยีอย           
ใชกรอบหรือความรูท่ีไดรับการพิสูจน
มาแลวซึ่งอาจไมเหมาะสมกับบรบิทที่
เผชิญอยู

คิดนิรนัย
(Deductive Thinking) 

64

กรอบความคิด ความเช่ือ ทฤษฎี          

ทําใหรูปแบบการใชเหตุผลของเรา

เปนลักษณะการใชเหตุผลแบบนิรนัย  

(Deductive Thinking) เปนสวนมาก

65

- ประหยัดเวลาในการพิจารณาวินิจฉัย

- มีโอกาสคิดผิด ถาขออางที่เชื่อวาถูกตอง    
ท้ังๆ ท่ีไมถูกตอง

- ขาดการนําปจจัยอื่นๆ มารวมคิดดวย

- ทําใหเกิดมุมมองวินิจฉัยเรื่องตางๆ อยาง    
คับแคบ และเกิดปญหาตามมาได

66

กรอบแนวคดินิรนัยแบบเสนตรง

ขอมูลที่รับรู

กรอบที่ยึดเปนหลัก

นําวินิจฉัย
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คิดหาความจริงหลักท่ีอยูเบื้องหลังสิ่งตาง ๆ

เปดโอกาสใหมีการสังเกต การตั้งสมมติฐาน

และการเรียนรูจากประสบการณมากกวา        
การใชเหตุผลแบบนิรนัย

คิดอุปนยั 
(Inductive Thinking)

68

กระบวนการคิดเชิงอุปนัยจะมี

ลักษณะเปนวงกลมเวียนวน                 

(spiral process) เปนสวนสําคัญของ

ความคิดเชิงบูรณาการ (integration)

69

เปนการคิดในลักษณะของการขยาย
ขอบเขตการคิด - ขยายมุมมอง 5 ดาน
1. มององครวม                

(Holistic View)
2. มองสหวิทยาการ 

(Multidisciplinary)

การคิดเชิงบูรณาการ 
(Integrative Thinking)

70

3. มองอยางอุปนัย             
(Inductive Thinking)

4. มองประสานขั้วตรงขาม         
(สรางดุลยภาพ)

5. มองทุกฝายชนะ                               
(Win-Win approach- choices-

compromises )

71

อุปนัย - เปดโอกาสใหมีการสังเกต 
ต้ังสมมติฐานและการเรียนรูจาก
ประสบการณมากกวาการใช
เหตุผลแบบนิรนัย

อุปนัยในลักษณะวงกลมเวียนวน                    
(Spiral Process)
- สังเกต  ต้ังสมมติฐาน                                

การพิสูจนสมมติฐาน
72

แนวคิดใหม

ความรู

สนใจประสบการณ

การสังเกต

สมมติฐาน

เรียนรูทําความเขาใจ
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คิดเปรียบเทียบ 
( Comparative Thinking )

คิดนําเอาของ 2 สิ่งขึ้นไปมาเปรียบเทียบ    

เพื่อหาความแตกตาง และตัดสินใจ

74

คุณธรรม (Morality) คือ คุณภาพจิตฝายดี

คุณธรรมเกิดขึ้นไดดวยมีปญญา รู สัจจธรรม

ปญญา - คุณธรรม - ศีลธรรม

- ความรักสากล - ความสงสารเหน็ใจ

- ความไมอิจฉาริษยา - ความยุติธรรม

- ความซื่อสัตยสุจริต

75

มีอุดมคติในชีวิต รูจักแยกแยะวา

อะไรคือสาระของชีวิตและอสาระ

ของชีวิต

อุดมคต ิ- คานิยม
(Ideal) - (Values)

76

คนมีอุดมการณ รูจักแยกแยะ         
วาอะไร คือสาระของสังคม            
และอสาระของสังคม
สรางสังคมอุดมคติ

อุดมการณ
อุดมคติของสงัคม

(Ideology)

77

มนุษยอยูอยางมีความสงบสขุไดดวย
รูจักอยูกับธรรมชาติ
รูจักอยูกับสังคม
รูจักอยูกับผูอ่ืน
รูจักอยูกับงาน
รูจักอยูกับตนเอง

ความสงบสุข (Peace)

78

หลักการและแนวคดิของไทย
พระธรรมปฎก (๒๕๓๙) ไดนําเสนอแนวคิด
ในการจัดการศึกษาและการสอนตามหลัก
พุทธธรรม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการพัฒนา
ปญญา และการคิดไวจํานวนมาก และไดมี
นักการศึกษาไทยนําแนวคิดเหลานี้มา
ประยุกตใชเปนรูปแบบกระบวนการ และ
เทคนิคในการสอน ทําใหประเทศไทยมี
การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้น
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หลักการ และแนวคิด ตามหลักพุทธธรรมท่ี
นํามาใชในการจัดการศึกษาและการสอนที่            
พระธรรมปฎกไดเผยแผท่ีสําคัญ ๆ มีดังนี้

แนวคิดพื้นฐาน
1. ความสุขของมนุษยเกิดจากการรูจักดําเนินชีวิต       
ใหถูกตองทั้งตอตัวเองและผูอ่ืน

80

2. การรูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง คือ             
การรูจักคิดเปน พูดเปน และทําเปน

3. การคิดเปนหรอืการคิดอยางถูกตอง        
เปนศูนยกลางที่บริหารการดําเนนิชีวิต
ท้ังหมด ทําหนาที่ชี้นําและควบคมุการกระทํา 
การคิดจะเริ่มเขามามีบทบาทเมื่อมนุษย
ไดรับขอมูลจากสิ่งแวดลอมซึ่งมีอยูมาก 

81

หากคดิเปนหรือคิดดีก็จะเกิดการเลือกรับเปน
หรือเลือกรับแตสิ่งที่ดี ๆ เม่ือรับมาแลวก็จะเกดิ         
การคิดตีความเชือ่มโยงและตอบสนองออกมาเปน
การกระทํา ในขัน้ตอนนี้จะมีสิ่งปรุงแตงความคิด
เขามา ไดแก อารมณชอบ ชัง คติและอคติตาง ๆ 
ซึ่งมีผลตอการคิดตีความเชื่อมโยงและการกระทํา     
ถาคดิเปนคิดโดยรูถึงสิ่งปรุงแตงตาง ๆ นั้นก็จะ
สามารถบริหารการกระทําอยางเหมาะสมได

82

4. กระบวนการคิดเปน เปนสิ่งท่ีพัฒนาได 
ฝกฝนไดโดยกระบวนการที่เรียกวา
การศึกษา หรือสิกขา การพัฒนานั้น
เรียกวา การพัฒนาสัมมาทิฎฐิ  ผลท่ีได
คือมรรคหรือการกระทําท่ีดีงาม

83

5. แกนแทของการศึกษา คือการพัฒนาปญญาของ

ตนเองใหเกิดมีสมัมาทิฏฐิคือการมีความรู         

ความเขาใจ ความคิดเห็น คานิยมท่ีถูกตอง ดีงาม 

เก้ือกูลแกชีวิต และครอบครัว

6. สัมมาทิฏฐิ ทําใหเกิดการพูดและการกระทําที่

ถูกตองดีงาม สามารถดับทุกขและแกปญหาได

84

7. ปจจัยท่ีทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ไดมี 2 ประการ 
คือ

7.1 ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆสะ 
ไดแก สิ่งแวดลอมตาง ๆ ครู พอแม เพื่อน  
สื่อมวลชน ฯลฯ

7.2 ปจจัยภายใน หรือเรียกวา               
โยนิโสมนสิการ ไดแก การคิดเปน
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8. การศึกษาทั้งหลายที่จดักัน มาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน ทํากันอยางเปนงานเปนการ              
เปนระบบระเบียบ ถือวา เปนปรโตโฆสะ
กอนในเบื้องตน

9. บุคคลสวนใหญในโลกจะสามารถพัฒนา
ตนเองใหใชโยนโิสมนสิการอยางเดียวไมได 
จําเปนตองอาศัยปรโตโฆสะกอนในเบื้องตน

86

10.โยนิโสมนสิการ เรียนไดวา คือการคิดเปน    

เปนความสามารถที่บุคคลรูจักมอง               

รูจักพิจารณา ส่ิงท้ังหลายตามสภาวะโดยวิธี

คิดหาเหตุปจจัย สืบคนจากตนเหตุตลอด

ทางจนถึงผลสุดทายท่ีเกิด

87

แยกแยะเร่ืองออกใหเห็นตามสภาวะที่เปนจริง  

คิดตามความสัมพันธท่ีสืบทอดจากเหตุ

โดยไมเอาความรูสึกอุปทานของตนเองเขาไป

จับหรือเคลือบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดวยวิธีการ

แหงปญญา
88

11. โยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบภายในมี 
ความเก่ียวของกับการฝกใชความคิดใหรูจักคิด
อยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ คิดอยางวิเคราะห      
ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางตื้น ๆ ผิวเผิน              
เปนขั้นตอนสําคญัของการสรางปญญา ทําใจให
บริสุทธ์ิและเปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเองได 
นําไปสูความเปนอิสระไรทุกข พรอมดวยสันติ
สุขเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

89

12. โยนิโสมนสิการ ไมใชตัวปญญา แตเปน
ปจจัยใหเกิดปญญา มีเปาหมายสงูสุดคือ
การดับทุกข

13. โยนิโสมนสิการ มีองคประกอบ 4 สวน 
คือ

13.1 อุบายมนสิการ  คือ การคิด             
อยางเขาถึงความจริง

13.2 ปถมนสิการ     คือ การคิด             
อยางมีลําดับขั้นตอนไมสับสน

90

13.3 การณมนสิการ คือ การคิด                  
อยางมีเหตุผล

13.4 อุปปาทกมนสิการ คือการคิด               
อยางมีเปาหมาย 

14. ในการดําเนนิชีวิต สติเปนองคธรรมท่ี
จําเปนตองใชในการทํางานทุกอยาง                 
โยนิโสมนสิการเปนสิ่งหลอเล้ียงที่ยังไมเกิด          
ใหไดเกิด ชวยใหสติท่ีเกิดขึ้นแลวเกิดตอเนื่อง
ตอไป
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15. กลไกการทํางานของโยนิโสมนสิการ
ในกระบวนการคิด เม่ือบุคคลรับรูส่ิงใด 
ความคิดก็จะพุงเขาสูความชอบหรือ          
ไมชอบทันที นั่นคือส่ิงปรุงแตง 
เนื่องจากบุคคลมีประสบการณมากอน 
เรียกส่ิงปรุงแตงนั้นวาอวิชชา

92

ในตอนนี้เองที่โยนิโสมนสิการจะเขาไปสกัด
ก้ันความคิดนั้นแลวเปนตัวนําเอา
กระบวนการคิดบริสุทธ์ิท่ีจะพิจารณาตาม
สภาวะตามเหตปุจจัย เปนลําดับไมสับสน         
มีเหตุผลและเกิดผลได (ตามองคประกอบทั้ง
สี่ขอในขอ 13) ทําใหคนเปนนายไมใชทาส
ของความคิด เอาความคิดมาใชแกปญหาได

93

16. คนปกติสามารถใชโยนิโสมนสิการงาย ๆ 
ได โดยการพยายามควบคุมกระแสความคดิ
ใหอยูในแนวทางที่ดีงามตามทางที่เคยไดรับ
การอบรมสั่งสอนจากกัลยาณมิตรมากอน
แลว และเม่ือพิจารณาเห็นความจริง และ             
รูคําแนะนําสั่งสอนนั้นถูกตองดีงาม               
มีประโยชน ก็ย่ิงม่ันใจและเกดิ

94

ศรัทธาขึ้นเองเกิดเปนการประสานกัน
ระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน

กลายเปนความหมายของตนเปนที่พึ่งแหง
ตนได ดังนั้นในการสอนเพื่อสรางศรัทธา
จะตองพยายามใหนักเรียนไดรับรูผลและ
เกิดความตระหนักในผลของการกระทํา
ความดี ตองเราใหเกิดการเสริมแรงภายใน

95

17. กลาวโดยสรุปกลไกการทํางานของ              
โยนิโสมนสิการ และความสัมพันธระหวาง 
ปรโตโฆสะกับโยนิโสมนสิการ มีดังนี้

17.1 โยนิโสมนสิการจะทํางาน 2 ขั้นตอน
คือ   รับรูอารมณหรือประสบการณจาก
ภายนอก

การรับรูดวยโยนิโสมนสิการจะเปนการรับรู
อยางถูกตอง

96

มีการคิดคนพิจารณาอารมณหรือเร่ืองราวที่
เก็บเขามาเปนการพิจารณาขอมูลดวยสติซึ่ง
จะเอาไปใชประโยชนในการดําเนนิชีวิตและ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ตอไป

17.2 กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะทีด่)ี และ
โยนิโสมนสิการเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
บุคคลกับโลกหรอืสภาพแวดลอมภายนอก
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โดยกัลยาณมิตรเชื่อมใหบคุคลติดตอกับ
โลกทางสังคมอยางถูกตองและโยนิโส
มนสิการเชื่อมตอบุคคลกับโลกทางจิตใจ
ของตนเองอยางถูกตอง

18. วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมี 10 วิธี
คือ

18.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยัเปน

วิธีคิด เพือ่ใหรูสภาวะท่ีเปนจริง 98

18.2 วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ 

เปนวิธีคิดเพื่อกําหนดแยกปรากฎการณ

ตาง ๆ ออกเปนสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและสิ่งท่ี

เปนนามธรรม

99

18.3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ        
เปนวิธีคิดเพื่อใหรูเทาทัน คือรูวา  
ส่ิงตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นเองและจะดับ
ไปเอง เรียกวา รูอนิจจัง และรูวา              
ส่ิงตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นมาเองไมมีใคร
บังคับหรือกําหนดขึ้น เรียกวา           
รูอนัตตา

100

18.4 วิธีคิดแบบอริยสัจจ                       
เปนวิธีคิดแบบแกปญหาโดยเริ่มจาก           
ตัวปญหาหรือทุกข ทําความเขาใจ                
ใหชัดเจน สืบคนสาเหตุ เตรียมแกไข 
วางแผนกําจัดสาเหตุของปญญา               
มีวิธีการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน

101

1. ทุกข  - การกําหนดใหรูสภาพปญหา

2. สมุทัย-การกําหนดเหตแุหงทุกขเพื่อกําจัด

3. นิโรธ- การดับทุกขอยางมีจุดหมาย ตองมี
การกําหนดวาจดุมุงหมายที่ตองการคือ
อะไร

4. มรรค-การกําหนดวิธีการในรายละเอียด
และปฏิบัติเพื่อกําจัดปญหา

102

18.5 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 
เปนวิธีคิดใหมีความสัมพันธกัน
ระหวางหลักการและความมุงหมาย               
สามารถตอบคําถามไดวาที่ทําหรือจะ
ทําอยางนั้น อยางนี้เพื่ออะไร                       
ทําใหการกระทาํ  มีขอบเขต ไมเลยเถิด
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18.6 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

เปนการคิดบนพื้นฐานความตระหนักท่ีวาทุก
สิ่งในโลกนี้มีท้ังสวนดีและสวนดอย ดังนั้นเม่ือ
ตองคิดตัดสินใจเลือกเอาของสิ่งใดเพียงอยาง
เดียวจะตองยอมรับสวนดีของสิ่งที่ไมไดเลือก
ไว และไมมองขามโทษหรือขอบกพรอง 
จุดออนจุดเสียของสิ่งที่เลือกไว

104

การคิดและมองตามความจริงนี้           
ทําใหไมประมาท อาจนําเอาสวนดี
ของสิ่งที่ไมไดเลือกน้ันมาใช
ประโยชนไดและสามารถหลีกเลี่ยง
หรือมีโอกาส แกไขสวนเสีย
บกพรองที่ติดมากับสิ่งที่เลือกไว
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18.7 วิธีคิดแบบรูคุณคาแท - คุณคาเทียม 
เปนวิธีคิดที่สามารถแยกแยะไดวา
คุณคาแทคืออะไร คุณคาเทียมคืออะไร
คุณคาแท  คือ คุณคาของสิ่งมีประโยชนแกรางกาย
โดยตรง อาศัยปญญาตีราคา เปนคุณคาสนอง
ปญญา
คุณคาเทียม  คือ คุณคาพอกเสริมสิ่งจําเปนโดยตรง 
อาศัยตัณหาตีราคาเปนคณุคาสนองตัณหา

106

วิธีคิดนี้ใชเพื่อมุงใหเกิดความเขาใจและเลือก
เสพคณุคาแทท่ีเปนประโยชนแกชีวิต เพื่อพน
จากการเปนทาสของวัตถุ เปนการเก่ียวของ
ดวยปญญา มีขอบเขตเหมาะสม

18.8 วิธีคิดแบบเราคุณธรรม เปนการคิดถึง
แตสิ่งที่ดีมีกุศล เม่ือไดรับประสบการณใด
แทนที่จะคิดถึงสิง่ที่ไมดีงาม เปนวิธีคิดที่สกัด
ก้ัน ขัดเกลาตณัหา
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18.9 วิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน         
เปนวิธีคิดใหตระหนักถึงสิ่งท่ีเปนอยู
ในขณะปจจุบัน กําหนดเอาที่ความ
เกี่ยวของกับความเปนอยูประจําวัน
เชื่อมโยงตอกันมาถึงสิ่งท่ีกําลังรับรูกิจการ
ตามหนาท่ีหรือการปฏิบัติ โดยมีจุดหมาย
ไมเพอฝนกับอารมณชอบหรือชัง

108

18.10 วิธีคิดแบบวิภัชวาท             
เปนการคิดแบบมองใหเห็นความจริง 
โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแง          
แตละดานจนครบทุกดาน                
ไมพิจารณาสิ่งใด ๆ เพียงดานหรือ
แงมุมเดียว
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คนตองเรียนรูอะไรคนตองเรียนรูอะไร

1. เรียนรูใหอานออกเขียนได
2. เรียนรูใหมีอาชีพ
3. รูจักดํารงตนใหสมฐานะ

ความเปนมนุษย
110

คนตองเรียนรูอะไรคนตองเรียนรูอะไร

4. การมีคุณธรรมกํากับความรู
5. ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได
6. ตองมีความรูท่ีจะประหยัดใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          

สยามบรมราชกุมารี)

111

สุตมยปญญา  ปญญาที่เกิดจากการฟง
จินตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการคิด
ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการภาวนา

คือการทําใหมีใหเปนขึ้น

การเรยีนรูกอเกิดปญญา

112

1 . Reflective Learning 
การเรียนรูในการคิดแกปญหา

2. Adaptive Learning 
การเรียนรูเพื่อปรับตัว

3. Generative Learning
การเรียนรูเพื่อผลิตผลงาน

รูปแบบการเรียนรู
(Learning Model)

113

1. Learning to know how to learn.
: Continuing Education, Lifelong Education.

2. Learning how to do.
3. Learning how to be (Human Beings).
4. Learning how to live together in the society.

การเรียนรูตามหัวขอกําหนดของ
องคกร UNESCO

114

1. Personal Mastery: บุคคลผูใฝเรียนรู
2. Mental Model: 
กรอบความคิดใหมแหงภูมิปญญา

3. System Thinking:
การคิดแกปญหาอยางเปนระบบ

4. Team Learning: การเรียนรูเปนทีม
5. Shared Vision: วิสัยทัศนรวม

องคกรแหงการเรียนรู : LO.
Learning Organization : Peter M. Senge
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มนุษย
ชีวิตตองเทียมดวยควายสองตัว

พุทธทาสภิกขุ

21 เมษายน 2513
สามารถดับทุกขท่ีเกิดอยูได และ

ปองกันความทุกขท่ียังไมเกิดได
116

 ควายตัวตน      เปน ตัวรู        (ความรู) ฉลาด
 ควายตัวปลาย   เปน ตัวแรง    โง แข็งแรงมาก

มีความสวางไสวทางวิญญาณ                          
(Spiritual Enlightenment)

เปนควายตัวรู ตัวท่ีหนึ่ง คือ ตัวรู

เทคโนโลยี - มีแตเร่ียวแรง เปนควายตัวท่ีสอง         
ไมมีความสวางไสวทางวิญญาณ เปนทาสของ
เทคโนโลยีนั้น

117

 โลก มนุษยยึดหลักพระธรรม หรือ 
ศาสนา รูความพอ

“อติโลโภ หิ ปาปโก - โลภเกินกล็ามก

ลามก คือ ทกุขระส่ําระสายไปทั้งโลก

118

ศาสนาคริสเตียน ก็วา ถาแสวงหา
หรือมีไวเกินจําเปนนั้นเปนบาป (sinful)

เพราะคนที่แสวงหาหรือโลภเกินนั้น 
มันตองทําใหคนอื่น เดือดรอนมากแลว 
ตัวเองก็มีความทุกขเกินกวาที่ควรจะเปน

119

พวกที่ 1 อุคฆติตัญู คือ เฉียบแหลม ฉลาดมาก

พอพูดขึ้นมาก็เขาใจหมด รูแจงทันที

โดยไมตองอธิบาย พูดคําเดียวรูเร่ือง 

ลักษณะของบุคคล 4 จําพวก

พุทธทาสภิกขุ

120

พวกท่ี 2 วิปจิตัญู                                     
พวกนี้ ตองการคําอธิบาย           

ตองการใหอธิบาย จึงจะรูเร่ือง

ลักษณะของบุคคล 4 จําพวก

พุทธทาสภิกขุ
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พวกที่ 3 เนยยะ เปนพวกที่พอจะนาํไปได แตก็ตอง
ลากถูกันมาก มีปญญาทึบ แตพอจะฝกฝนกันได 
พอจะทําไปได ดวยความยากลําบากตองไดพบบิดา
มารดา ครูบาอาจารยที่ฉลาดและอดทนยิ่ง

(ครูบาอาจารย มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ปญญากับ
เมตตา)

ลักษณะของบุคคล 4 จําพวก

พุทธทาสภิกขุ

122

พวกที่ 4 ปทปรมะ  พวกเหลือท่ีใครจะนําไปไดใน
บัดนี้  หมายความวา  มีความถวงอยางยิ่ง ท้ังโง 
ท้ังดื้อ

คนพวกพวกปทปรมะนี้ตองการเหตุปจจัย

 ท่ีมากกวาใคร ๆ

ลักษณะของบุคคล 4 จําพวก

พุทธทาสภิกขุ
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ความรัก 3 แบบ
กรีกโบราณมีแนวคิดเร่ือง ความรัก 

ซึ่งศาสนาคริสตสอนตอเนื่องมา

1. Erose - ความรักแบบชูสาวหรือ กามราคะ
2. Philos -  ความรักฉันเพื่อน
3. Agape – ความรักจากพระผูเปนเจา

ความรักแบบพี่นอง
124

ความรัก 3 แบบ

- ลุภฺ- โลภะlove 
- จิตใจชุมไปดวยราคะ ตัณหา 

(be lustful)
Sexual drive หรือ lust - desire แรงกระตุน

ทางเพศ

125

ใหทานทานจักให  ตอบสนอง
นบทานทานจักปอง  นอบไหว
รักทานทานควรครองความรักเรานา
สามสิ่งนี้เวนไว แตผูทรชน

(โคลงโลกนิติ)

126

รูนอยวามากรู       เริงใจ
กลกบเกิดอยูใน       สระจอย
ไปเห็นชะเลไกล      กลางสมุทร

ชมวาน้ําบอนอย      มากล้ําลึกเหลือฯ 
โคลงโลกนิติ

มนุษยกับการเรียนรู
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แนวทางการแสวงหาความรู
คาล  โรเจอร (Carl Rogers)

1.  ตองทําใหเขาตื่นตน  (Awareness)
2.  ตองทําใหเขาสนใจ   (Interest)
3.  ตองยอมใหมีการไตรตรอง  (Evaluate)
4.  ตองใหมีทดลองดู  (Trial)
5.  ใหมีการรูทําและนําไปใช  (Adoption)

128

แนวคิดของการเสนอขอมูลความรูใหม 
Innovation and Technology

นอย 
Less

ตื่นตน Awareness

ขอมลูขาวสาร 
Information

การเขารวมของบุคคล  People

ใหความกระจางชัดเจน           
ในขอมูล  Most

มีความเฉพาะเจาะจง 
Specific

ขอมลูมีรายละเอียด 
More Details

เพิ่มข้ึน 
Increasing

สนใจ 
Interest

ไตรตรอง 
Evaluation

ทดลองดู Trial
รูทํานําไปใช 

Adoption

129

ไตรสิกขาไตรสิกขา::  หลักการสําคัญของการพัฒนามนุษยหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย

การฝกฝนและพฒันามนุษยนั้นทางพุทธ
ศาสนาจัดวางเปนหลักเรียกวา ไตรสิกขา คือ  
ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงถือวาเปนระบบการศึกษา
ท่ีทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และให
มนุษยเปนองครวมท่ีพัฒนาอยางมีคุณภาพ

(พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตฺโต)
130

1. ศีล : ศีลสิกขา

เปนเร่ืองราวของการฝกฝนในดาน
พฤติกรรม   โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการ     ฝกศีล ก็คือวินัย 
วินัยเปนจุดเร่ิมตนในกระบวนการศึกษา
และการพัฒนามนุษย

131

1. ศีล : ศีลสิกขา ไดแก

- สัมมาวาจา วาจาชอบ

- สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ

- สัมมาอาชีวะ  อาชีพชอบ
132

2. สมาธิ : จิตตสกิขา

เปนเร่ืองของการฝกในดานจิต หรือระดับ
จิตใจ ไดแก การพัฒนาคณุสมบติัตาง ๆ          
ของจิต ท้ังในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา
กรุณา ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผในดาน
ความสามารถของจิต    
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2. สมาธิ : จิตตสิกขา  ไดแก

- สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ

- สัมมาสติ  ระลึกชอบ

- สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

134

3. ปญญา : ปญญาสิกขา

เปนเร่ืองของการฝกหรือพัฒนาในดาน
การรูความจริง เร่ิมต้ังแตความเชื่อ 
ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรู
เหตุผล  การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ตรวจสอบ คิดการตาง ๆ สรางสรรค

135

3. ปญญา : ปญญาสิกขา ไดแก

- สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ

- สัมมาสังกัปปะ   ความดําริชอบ

136

ซึ่งเปนขอปฏิบติัใหถึงความดับทุกข  ไดแก

1.สัมมาทิฐิ : ความเห็นชอบ
2.สัมมาสังกัปปะ : ความดําริชอบ
3.สัมมาวาจา : วาจาชอบ
4.สัมมากัมมันตะ : การงานชอบ

มรรคมีองค 8

137

ซึ่งเปนขอปฏิบติัใหถึงความดับทุกข  ไดแก

4.สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพชอบ
5.สัมมาวายามะ : เพียรพยายามชอบ
6.สัมมาสติ : ระลึกชอบ
7.สัมมาสมาธิ : ตั้งใจชอบ

มรรคมีองค 8

138

ปญญา แปลไดวา “ ความรู ” ควรแยก
ความรู  เปน 2 ระดับ

1. ความรูระดับสดับตรับฟง หรือเลาเรียน 
อานหรือรับการถายทอดจากแหลงตาง ๆ 

รูมาก เรียก พหูสูต
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2. ความเขาสภาวะ: รูคิด รูเลือก วินิจฉัย และ
รูจักจัดการใหถูกตอง รูแลวปลอยวางได โลภ 
โกรธ หลง เบาบางลง ยึดม่ัน ถือม่ัน ทิฐิมานะ
ลดนอยลง ความรูอยางนี้ เรียกวา ปญญา          
ไมตองมีปริญญาก็มีปญญาได

(เสถียรพงษ วรรณปก  ราชบัณฑิต)
140

1. ความตองการท่ีจะประสบ
ความสําเร็จ
( Need for Achievement)

2. ความตองการใหมีความพึงพอใจ
(Need for Affiliation)

3. ความตองการมีอํานาจ
(Need for Power)

141

พระองคเจารัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) 
ไดใหลักษณะสําคัญของปญญาชนศึกษิต 
(Educated man) สรุปได 6 ประการดังนี้

142

1. มีความชํานาญในการใชภาษา                
(Correct use of language) หมายถึง 
สามารถใชภาษาแทนความคิดเพื่อ
ติดตอ ส่ือสารกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม

143

2. มีความประพฤติดีงาม (Good manner) 
หมายถึง การมีทวงที กริยามารยาทงดงาม 
รูจักออนนอมถอมตนตอบุคคล ในเวลาและ
โอกาสอันควร และรวมถึงการมีคุณธรรม
ประจําใจดวย

144

3. มีรสนิยมดี (Good taste) หมายถึง 
ตองเปนผูรูวาอะไรเหมาะสม อะไรควร 
และรูคาของสิ่งมีคา กอนท่ีจะตัดสินความ
ดีงามของอะไร ตองศึกษาใหรูซึ้งถึงคุณ
คาท่ีมีอยูจริงอยูในสิ่งนั้นเสียกอน
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4. มีวิจารณญาณ (Reflection) 
หมายถึง รูจักไตรตรอง ใครครวญหา
เหตุผล ใหถองแทกอนจะตัดสินใจ
กระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งลงไป

146

5. ใฝรู ผูใฝรูทําใหเกิด “ ความงอก ”
(Growth) ซึ่งหมายถึง ความงอกงามทาง
ปญญา ซึ่งไดมาจากการแสวงหาความรูอยู 
เปนนิจ คิดอยูเสมอวา ความรูเปนสิ่งประเทือง
ปญญา และเปนความงอกงามที่เกิดขึ้นได
ตลอดเวลา โดยไมมีเพศ วัย หรือฐานะมาเปน
ตัวขีดคั่น

147

6. สามารถนําความคิดมาปฏิบัติได (Power to 
translate thought to conscience action) ผูท่ี
สามารถนําความคิดของตนมาสูการปฏิบัติได ก็คือ
ผูท่ีสามารถ “แปลความคิดเปนการกระทํา” เพราะ
เปนผูมีความคิดแนชัดเปนของตนเอง เปนความคิด
ท่ีประกอบดวยความเขาใจอยางถองแท ไมใชเปน
ความคิดที่ไปคัดลอกหรือเลียนแบบมาโดยการ
พิจารณาหรือขาดความเขาใจอยางถูกตอง

148

1. Intelligence Quotient-IQ
ความฉลาดทางดานสติปญญา

2. Creativity Quotient-CQ
ความฉลาดทางดานการคิดสรางสรรค

149

3. Emotional Quotient-EQ
ความฉลาดทางดานการจัดการกับอารมณ 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ
ความดี - สามารถควบคมุอารมณ
ความเกง - รูจักตนเอง
ความสุข - อยูในสังคมอยางเปนสุข

ภาคภูมิใจในตนเอง

150

4. Advancement Quotient-AQ.
ความปรารถนาที่จะกาวหนาอยางมีจุดมุงหมายที่
ชัดเจน

5. Organization Intelligence Quotient-OQ
ความฉลาดในการจัดการองคกร สามารถนําแนวคดิ
ดานการจัดการองคกรเขามาบูรณาการรวมดวย
คนที่มี OQ จะสามารถจัดการใหการทํางานเปนทีม
ประสบความสําเร็จไดอยางดี
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6. Adversity Quotient-AQ

ความฉลาดรูสูปญหาและ                         
ความยากลําบาก 

หลัก QCC- Quit-Camping-Climbing

152

หนังสือชื่อ Adversity Quotient ( A.Q. )
ผูเขียน  ดร. พอล จี สตีลส

คนที่จะประสบความสําเร็จเทานั้นที่จะ
มองวา “ ความยากลําบากมิใชอุปสรรคเสมอ
ไป ตองเปลี่ยนอุปสรรคเปนความทาทาย 
เปล่ียนความทาทายใหเปนโอกาส และโอกาส
นี้เองที่จะเปนหนทางสูความสําเร็จในที่สุด”

153

ดร. พอลบอกวา มนุษยเกิดมา
พรอมมีพลังขับดันไปขางหนา ปน
ปายใหสูงขึ้น ซึ่งหากเปรียบมนุษยเปน
นักไตเขา ก็อาจแบงไดเปน 3 พวก คือ

1. The Quitter  พวกข้ีแพ ยอมแพ
ตั้งแตอยูท่ีตีนเขา ไมกลาปนปายขึ้นไป
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2. The Camper  พวกตั้งคาย ปนเขา
ไปไดสัปหนอยก็เหนื่อย หมดความ
พยายาม ขอตั้งหลักปกฐานแตเพียงนอย

3. The Climber  พวกชางปน ยิ่งสูง
ยิ่งไดรสชาติของชีวิต กระตุนและพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา  
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สํารวจตนเองวาเปนพวกใด
 พวกข้ีแพ 

( Quitter ) 
พวกตั้งคาย 
( Camper ) 

พวกชางปน 
( Climber ) 

วีถีชีวิต ไมขวนขวาย 
ชีวิตเรียบงาย 
นาเบื่อหนาย 

กระตือรือรนบาง 
ชีวิตข้ึนลงบาง 
แตขออยูนิ่งๆ 
ในที่สุด 

กระตือรือรน
อยางมาก      
ชีวิตทาทาย 
มีรสชาติ พบ 
ความสําเร็จ 
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 พวกขี้แพ 
( Quitter ) 

พวกตั้งคาย 

( Camper ) 
พวกชางปน 

( Climber ) 

การงาน ไมมีความ
ทะเยอทะยาน 

ไม
กระตือรือรน 

ขี้เกียจ 

มีความคิด
สรางสรรค

พลังใจ ผลงาน
อยูในระดับ
ปานกลาง 
นานวันก็ฝอ

ลง 

เต็มไปดวย
พลัง มี
วิสัยทัศน 
เรียนรูและ

พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
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 พวกขี้แพ 
( Quitter ) 

พวกต้ังคาย 

( Camper ) 
พวกชางปน 

( Climber ) 

มนุษย
สัมพันธ 

โดดเดี่ยว 
เดียวดาย 

กลัวๆ กลาๆ ด่ืมด่ํากับ
ความสัมพันธ 

ปฏิกิริยากับ
การ

เปล่ียนแปลง 

ลังเลและรอ
ความหวัง 
จดๆ จองๆ 

มีขอจํากัดใน
การ

เปล่ียนแปลง
ใหญๆ 

ทาทายกับการ
เปล่ียนแปลง 

ปรับตัวไดดีในทุก
สถานการณ 

 

 

158

 พวกขี้แพ 
( Quitter ) 

พวกตั้งคาย 

( Camper ) 
พวกชางปน 

( Climber ) 

ภาษา
สนทนา 

มักปฏิเสธปด
กั้นตนเอง 

ประนีประนอม
ไมชี้ชัด 

มีความ
เปนไปไดอยู

เสมอ 

การฟนฝา
อุปสรรค 

พายแพอยาง
งายดาย 

มีขอจํากัด ชนะและ
ประสบ

ความสําเร็จ 
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 พวกข้ีแพ 
( Quitter ) 

พวกต้ังคาย 

( Camper ) 
พวกชางปน 

( Climber ) 

ความ
มุงม่ันใน
ชีวิต 

ปจจัย 4 ความม่ันคง
ปลอดภัย 
การยอมรับ 

เปนประโยชน
ตอผูอ่ืน สังคม 
ประเทศชาติ 
และประชาคม

โลก 
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7. Health Quotient-HQ

ความฉลาดรักษาสุขภาพของตน

Sound mind in sound body a health 
body  in itself, why is not a healthy 
intellect?

161

8. Leadership Quotient-LQ
มีวุฒิภาวะความเปนผูนํา 
Leadership Characteristics

9. Morality Quotient-MQ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส
ยุติธรรม ซื่อสัตยสุจริต  (Integrity)

10. Globalization Quotient-GQ
มีความฉลาดรูเทาทันโลก
Global and Local Integration
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การพัฒนาคน = การพัฒนาตน + การพัฒนาโดยตนเอง
( self development = of self + by self )

การพัฒนาตน ( self development ) 
หมายถึง การนําเอาศักยภาพของตนที่มี
อยูมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน เจริญ
งอกงามขึ้นในทุกๆ ดาน โดยการกระทํา
ของตนเอง
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การพฒันาตนเอง
จะตองกระทําท้ัง 3 ดานพรอมๆกัน คือ

(1) พัฒนาพฤตกิรรม
(2) พัฒนาจิตใจ
(3) พัฒนาปญญา

การพัฒนาที่ตองอาศัยและเสริมซึง่กันและ
กันนี้ เรียกวา “ ปฏิจจสมุปบาท”

( พุทธทาสภิกข ุ) 164

ปฏิจจสมุปบาท
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การพัฒนาตนเอง
พระราชวรมุนี ( 2527 ) กลาวถึง              
การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร
วา การพัฒนาตน เปนการพัฒนา
คุณสมบัติท่ีอยูภายในตัวบุคคล น่ันคือ 
การพัฒนาจิตใจ

166

ความหมายของการพัฒนาตนเอง

คือ การทําใหชีวิตเจริญงอกงามขึ้นไปจนถึง
จุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิต คือ อิสรภาพ
หรือภาวะไรปญหา ไรทุกข ความเต็มอ่ิมของ
ชีวิตที่ไมมีความบกพรอง ไมมีความขาด
แคลน เปนชีวิตที่มีความเต็มในตัวของตัวเอง

167

นอกจากนั้นยังไดแสดงหลักการพัฒนาตนเอง
และชีวิต โดยแบงออกเปนหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1. ทมะ คือ การฝกตนใหรูจักขมใจและการ
ฝกฝนปรับปรุงตนเองใหทําในสิง่ที่ดีขึ้น

2. สิกขา คือ การศึกษาเปนการมุงจิตสู
เปาหมายและมองอะไรๆ เปนการเรียนรู

168

3. ภาวนา คือ การพัฒนาแบงออกเปน

3.13.1  กายภาวนากายภาวนา คือ การพัฒนากาย            
เปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกดวยสัมผัสที่ 5 ใหรูจักเลือกรับแตสิ่งที่
ดี

3.23.2  ศีลภาวนาศีลภาวนา คือ การพัฒนาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางกาย วาจา การมีชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคม ไมเบียดเบยีนผูอ่ืน
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3.33.3  จิตตจิตตภาวนาภาวนา   คือ การพัฒนาจติใจ พฒันา
สุขภาพจิต 
3.43.4  ปญญาภาวนาปญญาภาวนา   คือ การพัฒนาปญญาใหมี
ความรู ความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง รูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต และ           
สิ่งสําคัญทางพุทธศาสนา ถือวา มนุษยเปนสัตว
ท่ีฝกไดหรือวานบัถือศักยภาพในตัวมนุษยท่ี
พัฒนาขึ้นได เม่ือพัฒนาไดก็เนนความสําคัญ
ของการฝกฝนพัฒนาตน
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หลักการพัฒนาตนเอง

1. โยนิโสมนสิการสัมปทา คือ ใหรูจักคิด
พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดวยตนเอง ทํา
ใหเกิดปญญาที่เขาถึงความจริง ไดประโยชน
และทําการสํารวจสนองความใฝรูและใฝ
สรางสรรคโดยสมบูรณ
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2. ศีลสัมปทา   คือ เปนผูรักษาศีล ทําให
มีวินัย มีชีวิตที่เปนระเบียบ ซึ่งเอื้อตอ
การที่จะดําเนินการพัฒนาตอ ๆ ไป

3. ฉันทะสัมปทา   คือ มีแรงจูงใจที่
ถูกตอง ไดแก ความใฝรู ใฝสรางสรรค
เพื่อตองการเขาถึงความจริง
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4. อัตตสัมปทา คือ ทําตนใหถึงความ
พรอมแหงศักยภาพของความเปน
มนุษย โดยมีจิตสํานึกที่จะฝกฝนและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. ทิฐิสัมปทา คือ มีความเช่ือถือใน
หลักการแหงเหตุผล ทําใหเกิดการ
เรียนรูขึ้น
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6. อัปปามาทสัมปทา   คือ ตั้งตนอยูใน
ความไมประมาท ตองมีความกระตือรือรน 
มีสติ ไมเฉื่อยชา ไมปลอยปละละเลย รูจัก
คุณคาของเวลา จึงตองทํางานและพัฒนา
ชีวิตแขงขันกับเวลาอยูเสมอ
7. กัลยาณมิตร   คือ คบคนดีจะชวยใหชีวิต
มีความสุข การคบคนดี เปนวิธีการพัฒนา
ตนเองไดวิธีหนึ่ง 
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การพัฒนาตนเองในดานคุณลักษณะ
สวนบุคคลที่จําเปน 5 ประการ

1. ความรูสึกวาตนเองมีเปาหมายในชีวิต 
บุคคลจะตองพัฒนาตนเองใหมี
เปาหมายในชีวิต มีอนาคต มีความ
มุงหวัง โดยเชื่อวาตนเองสามารถ
พัฒนาได
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2. ความรูสึกกลาที่จะปฏิสัมพันธกับ

ผูอื่น บุคคลจะตองพัฒนาตนเองให

มีความรูสึกกลาและมีปณิธานอัน

แนวแนที่จะมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น
176

3. ความรูสึกเปดเผยและถอมตน บุคคลจะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะสวนบุคคลท่ี
จําเปน ใหมีความรูสึกจริงใจ เปดเผยและรูจัก
ถอมตัว

4. ความรูสึกศรัทธาและมั่นคง บุคคลจะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะสวนบุคคลท่ี
จําเปน ใหมีความเชื่อ ความศรัทธาในตนเอง
อยางมั่นคง
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5. ความมีเสนหในตนเอง บุคคลจะตองพัฒนา
ตนเองใหมีเสนหตามวิธีการของ เดล คารเนกี้ 

( Dale Carnegie, 1937 )

5.1 แสดงตนใหเปนบุคคลที่ราเริงแจมใส

5.2 แสดงตนใหชอบบุคคลอื่นที่เราติดตอ
ดวย

178

5.3 แสดงความสนใจรวมในสิ่งที่เขา
สนใจ

5.4 แสดงความชื่นชมและยกยองเขา
ตามโอกาสอันควร

5.5 แสดงความรูสึกคลอยตามเขา
ตามความเหมาะสม

179

ฝกพัฒนาตนเองใหมีสติ คือ ความรูจัก
ตนเอง มองตนออก บอกตนได ใชตนเปน 
เห็นตนชดัคนมีสติ  รูตน  ดํารงตนอยาง   
มีขันติ   คือ    มีความอดทน อดกลั้น   
มีโสรัจจะ คือ มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน
อยูทุกเม่ือ
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พึงชนะคนโกรธ ดวยความไมโกรธตอบ

ชนะความเลว ดวยความดี

ชนะความตระหนี่ ดวยการให

ชนะคนพูดพลอยๆ ดวยคําพูดจริง



181

เคร่ืองมือแกปญหา  คือ
ระบบความรู  ซึ่งประกอบดวย 

KCL
1. การสรางความรู (Knowledge)

ดวยการวิจัยใหรูความจริง
182

2. การสื่อสาร (Communication)
ใหรูความจริงโดยทั่วถึงไมใชสื่อสาร

ความเท็จกันเต็มไปหมด

3. มีการเรียนรู (Learning)
ที่มีฐานอยูในความจริงและเขาใจ

ความจริงที่ลึกกวาที่ปรากฎ

183

Workshop 2Workshop 2
((Group DiscussionGroup Discussion))

จงวิเคราะหปญหาความบกพรองทางจริยธรรมปญหาความบกพรองทางจริยธรรม
และคุณธรรมและคุณธรรม   ของบุคคลในสงัคม 

อภิปรายและเสนอแนะในการประยุกตหลักหลัก
จริยธรรมและคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อปรับใชในการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางสันติสุข

เสนอกรณีตัวอยางเสนอกรณีตัวอยาง  ปรากฏการณทางสังคม การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลักความเช่ือ ความศรัทธาของแตละบุคคล
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โคลงโลกนิติโคลงโลกนิติ
โทษทานผูอื่นเพี้ยง เมล็ดงา

ปองติฉินนินทา หอนเวน
โทษตนเทาภูผา หนักยิ่ง

ปองปดคิดซอนเรน เรื่องรายหายสญู

185

กานบัวบอกลึกต้ืน ชลธาร

มารยาทสอสันดาน ชาติเชื้อ

โฉดฉลาดเพราะคําขาน ควรทราบ

หยอมหญาเหี่ยวแหงเร้ือ บอกรายแสดงดิน

โคลงโลกนิติโคลงโลกนิติ
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พวกพองผิดเทาชาง ง่ําเงา

พวกอื่นโทษเทาเหา หากรู

โทษตนเทาภูเขา คิดปดไวแฮ

โทษทานเทากอยสู สงใหเห็นสูง

โคลงโลกนิติโคลงโลกนิติ
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ออนหวานมานมิตรลน เหลือหลาย

หยาบบมีเกลอกราย เกลื่อนใกล

ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ  ประดบันา

สุริยสองดาราไร เม่ือรอนแรงแสง

โคลงโลกนิติโคลงโลกนิติ

188

ความหมาย
จริยธรรม มาจากคําวา จริย+ธรรม
จริยะ  หมายถึง ความประพฤติ หรือ 

กิริยาที่ควรประพฤติ
ธรรม  หมายถึง  คุณความดี   

หลักคําสอนของศาสนา  
หลักปฏิบัติ

189

จริยธรรม (Ethical) หมายความวา หลักหรือ
แนวทางของการประพฤติ เปนคานิยมในระดับ
ตาง ๆ ซึ่งสังคมและบุคคลตองยึดม่ัน ถือม่ัน และ
จริยธรรมนี้ยอมจะนําสันติสขุใหแกบุคคลและ
สังคมได ตามควรแกกรณี เพราะวาจริยธรรม
เปนเครื่องควบคุมอันตรกิริยาระหวางมนุษย 
และสังคมหรือสิง่แวดลอม
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จริยธรรม อาจหมายถึง ความประพฤติ การ
กระทําและความคิดที่ถูกตองเหมาะสม การทํา
หนาที่ของตนเองอยางสมบูรณ เวนในสิ่งที่ควร
เวน กระทําในสิง่ที่ควรกระทําดวยความฉลาด
รอบคอบ รูเหตุรูผลถูกตองตามกาลเทศะและ
บุคคล

191

คุณธรรม (Morality) เปนลักษณะที่
ดีงามของบุคคล ซ่ึงจะยอมรับและเห็น
คุณคาคุณธรรมเปนพื้นฐานการ
แสดงออกของการกระทําท่ีเปน
ประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืน ๆ 
คุณธรรมยงัเปนบอเกิดของจริยธรรม

192

คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ผูมีคุณธรรม
จริยธรรมควรยึดถือปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิต   พึงมีดังนี้
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1. เมตตาและกรุณา ความรักใคร 
ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข            
ความเจริญ และความสงสารคิด
ชวยใหพนทุกข

2. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพ
ในทางสุจริต

194

3. การสังวร ความสํารวมระวัง  รูจัก
ยับยั้ง ควบคมุ ในทางกามารมณ 
ไมใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่นรส 
และสัมผัส

4. สัจจะ ความสัตย ความซื่อตรง

195

5. สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ ฝก
ตนใหเปนรูจักคิด  รูสึกตัวเสมอวา สิ่งใดควร
กระทําและไมควรกระทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมา
ประมาท

มนุษยท่ีสมบูรณควรมีจิตใจประเสริฐไม
เบียดเบียนผูอ่ืน ตองประกอบดวยสัปปุริสธรรม 
7 สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4 เปนเบื้องตน
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แนวทางปฏิบัติเพือ่ใหเขาถึง
จริยธรรมในการดํารงชีวิตที่
รับผิดชอบตอสังคม

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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1. ตองเปนผูมีศีล รัฐใดประเทศใด
ประชาชนในรัฐเปน   คนมีศีล มีธรรม รัฐนั้น
ประเทศนั้นจะมีความเปนระเบียบดีงาม ทุกคน
มีวินัยใหกับตัวเอง สังคมรัฐก็มีความสุข หาก
ไรศีลธรรมระเบียบวินัยแลว สังคมรัฐนั้นจะ
ประสบกับปญหานานาประการ

พระราชวรมุนี
หลักจริยธรรม
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2. ตองไดรับการศึกษา ประชากรจะตองไดรับ
การศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมพอสมควร 
ศึกษาคดีโลกเพือ่แกปญหาปากทอง สวน
การศึกษาคดีธรรม เพื่อแกปญหาทางจิตใจ
ไมใหตกต่ํา และคอยประคับประคองชีวิตให
ดําเนินตามครรลองคลองธรรม

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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3. รูจักคบคนดี ไดแกกัลยาณมิตร หมายถึง 
ผูรู ผูเปนบัณฑิตมาเปนสมาชิกในสังคมรัฐ          
ยกยองคนดีมีศีลธรรม ยอมรับฟงคําสั่ง
สอนของทานผูรูเหลานั้น เพราะบัณฑิตจะ
แนะนําดีพาไปด ีเปนตัวอยางที่ดี

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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4. เปนคนที่พูดกันงาย ไมดื้อร้ัน            
กระดาง รูจักรับฟงเหตุผล และ
พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเอง

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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5. ขวนขวาย ชวยเหลือในกจิธุระ
ของชนสวนรวม ไมนิ่งดูดายใน
ดานสาธารณะประโยชน รักษา
สมบัติสวนรวมไวใหอยูใน
ลักษณะที่เรียบรอย

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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6. เปนผูใครธรรม ประชาชนในสังคมรัฐนั้นตอง
รูจักสนใจ ในการศึกษาธรรมะ ความรูในทาง
ศาสนา เพราะหลักคําสอนของศาสนาเปนหาง
เสือทางวิญญาณของมนุษยท่ัวไปที่จะเอามา
เปนเครื่องคอยบังคับจิตใจใหไตรตรองไปใน
เร่ืองที่ถูกท่ีควร

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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7. มีความขยันหมั่นเพียร ประชาชนในสังคมรัฐ
ใดมีแตคนขยันไมเกียจคราน สังคมนั้นจะ           
ไมลําบาก ระบบเศรษฐกิจจะดี  ทุกคนจะ           
ไมยากจน เหมือนพระพุทธพจนท่ีวา                  
“ไมมีความยากจนในหมูชนผูขยัน”

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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8. ตองมีความสันโดษ ประชาชนในชาติจะตอง
เปนคนรูจักกับความพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได 
ไมเกิดความละโมบในวัตถุจนเปนเหตุใหตอง
ทําทุจริตในลักษณะตาง ๆ ความสันโดษนั้น 
เปนทรัพยท่ีประเสริฐ

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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เหมือนพระพุทธพจน  ท่ีตรัสวา                    
“ความสันโดษ เปนทรัพยอยางยิ่ง” คือ         
ความพอใจทําให มีความสุข และความ
สันโดษนั่นเองคือทรัพยอันลํ้าคาของมนุษย

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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9. มีสติมั่นคง  คือ จะตองรอบคอบ
ไมเปนคนผลีผลาม   ไมเลินเลอ  
ลุมหลงในสิ่งช่ัวรายทั้งหลาย

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม

207

10. มีปญญาเหนอือารมณ ประชาชนในรัฐ
จะตองเปนคนมีเหตุผลเหนืออารมณ 
วิจารณญาณถึงเร่ืองสิ่งที่ควรไมควร ดี
ชั่ว บาปคณุ เปนตน

พระราชวรมุนี

หลักจริยธรรม
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“...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความ
รัก ความสามัคคี ท่ีทําใหคนไทยเรา
สามารถรวมมือรวมในกันรักษาและ
พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง
สืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

210

ประการแรก คือ การท่ีทุกคนคิด พูด ทําดวย
ความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 
ประการท่ีสอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน 
ใหงานที่ทําสําเร็จผล ท้ังแกตน แกผูอื่น และกับ
ประเทศชาติ 
ประการท่ีสาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบยีบ
แบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน
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ประการท่ีส่ี คือ การท่ีตางคนตาง
พยายามทําความคิด ความเห็นของตนให
ถูกตอง เท่ียงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุใน
ผล หากความคิดในจิตใจ และการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีลงรอยเดียวกันในทาง
ท่ีดี ท่ีเจริญนี้ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน
ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติ
ไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได”

212
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พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

"ประเทศของเรา ไมใชประเทศของหนึ่งคน สองคน เปนประเทศของ
ทุกคนตองเขาหากัน ไมเผชิญหนากันแกปญหาเพราะวาอันตรายมี
อยู เวลาคนเราเกิดความบาเลือด ปฏิบัติการรุนแรงตอกันดวยความ
ลืมตัว ลงทายไมรูวาตีกันเพราะอะไรแลวจะแกปญหาอะไร เพียงแต
วาจะตองเอาชนะ แลวใครจะชนะ มีแตแพ คือ ตางคนตางแพ ที่แพ
ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนที่แพจะเปนประชาชนทั้งประเทศ 
ไมใชประชาชนเฉพาะในกรุงเทพฯ ถาสมมติวากรุงเทพมหานคร
เสียหายประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แลวจะมีประโยชนอะไร ที่จะ
ทะนงตัววาชนะเวลาอยูบนกองสิ่งปรักหักพัง"

214

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูวาราชการจังหวัด
(8 ตุลาคม 2546 ณ วังไกลกังวล หัวหิน 

ประจวบคีรีขันธ)

“ทําอยางไรจึงจะปราบทุจริตได ถามี
ทุจริตแลวบานเมืองพัง ท่ีเมืองไทยพังมา
เพราะวามีทุจริต......เพราะวาผูวาฯ ซีอีโอ
ตองเปนคนท่ีสุจริต ทุจริตไมได

215

 ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอแชงใหมีอันเปน       
พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปน ถา
ไมทุจริต ถาสจุริต และมีความตั้งใจในธรรม 
ขอใหตออายุไดถึง 100 ป ถาอายมุากแลว ก็
แข็งแรง แลวสุจริต ประเทศไทยจะรอดพน
อันตรายอยางมาก เพราะวาผูท่ีทําดวยความ
ต้ังใจ....”

216

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

หลัก 1 คือ ทํางานอยางผูรูจริงและ         
มีผลงานเปนที่ประจักษ

“รูรักสามัคคี”
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หลัก 2 คือ ความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะและ
ความถูกตอง

หลัก 3 คือ ความออนนอมถอมตน เรียบงาย และ
ประหยดั

หลัก 4 คือ มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก
หลัก 5 คือ รับฟงความเห็นของผูอ่ืน เคารพ
ความคดิท่ีแตกตาง

218

หลัก 6 คือ มีความตั้งใจจริงและ
ขยันหมั่นเพียร

หลัก 7 คือ มีความสุจริตและความกตัญู
หลัก 8 คือ พ่ึงตนเองสงเสริมคนดีและคนเกง
หลัก 9 คือ รักประชาชน

“คนท่ีรับราชการถือวารับงานของราชะมาทําตอ     
ส่ิงแรกที่ตองทําคือตองรักประชาชน ทํางานเพื่อ
ประชาชน”

219

หลัก 10 คือ การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน

“พระเจาอยูหัวรับสั่งวารูไหม 

บานเมืองอยูรอดทุกวันนี้ เพราะ

อะไร เพราะคนไทยเรายังใหกันอยู”

220

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ ศีลธรรม

- คุณความดีท่ีพึงยึดเปนขอประพฤติ
ปฏิบัติ

พล. อ. เปรม  ติณสูลานนท

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

221

จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ (Rule of Law) 

ปฏิบัติตามหลักกฎหมายหรือหลักนิติ

ธรรม

จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม – 

มาตรฐานจริยธรรม มีจุดออน คือ ขาด

บทบังคับการลงโทษ เม่ือมีการละเมิด
222

หลักสําคัญของ Good Governance

1. Accountability - ความนาเช่ือถือและมีกฎเกณฑ           
ที่ชัดเจน

2. Transparency - ความโปรงใส
3. Participation - การมีสวนรวม 
4. Predictability - ความสามารถในการคาดการณได
5. ความสอดคลองของ 4 หลักการขางตน
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การใชจริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผูบริหารจะตองสํานึกท่ีจะทําสิ่งท่ีดีไปใช
และขจัดสิ่งท่ีไมดีใหหมดไป คือ

224

1. ความซื่อสัตย

2. กฎหมาย

3. ความเปนธรรม

4. ประสิทธิภาพ

5. ความโปรงใส

6. ความมั่นคง ของรัฐ

7. คานิยม

225 226

มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก 
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน

227

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการใหทันตอสถานการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยางสม่ําเสมอ

228

การตามรอยพระยุคลบาทโดย
ทศพิธราชธรรม

พุทธทาสภิกขุ

หลักทศพิธราชธรรม 10

ทศพิธราชธรรม กลาวไวเปนหลัก 10 
ประการ เปนสิ่งทีจ่ะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรือง 
ความสงบสุข สันติภาพ ความเปนผูเปนอิสระ
เหนือความทุกขเหนือปญหาทุกอยางทุกประการ
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ขอท่ี 1 “ทานัง”...ทาน การใหในที่นี้ 
หมายถึง ใหวัตถุภายนอกเปนสิ่งของ
อะไรตาง ๆ โดยตองมีผูรบัโดยตรง มนั
จึงเปนการใหท่ีเรียกวา “ทานัง” คือ 
ทาน ใหแลวมันก็มีผลเปนความผูกพัน 
เปนการสรางสรรค ความสงบสุข

230

ขอที่ 2 “สีลัง”...สีลัง ภาวะ
ปกติ สีละ แปลวา ปกติ ภาวะ
ปกติ ไมมีอะไรวุนวาย รวมทั้ง
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะ
เชนนั้นดวย นี้เรียกวา สีลัง สีละ

231

ขอท่ี 3 “ปะริจจาคัง” คือ บริจาค คือเปนการ
ให แตเปนการใหในภายในทางจิตใจ ไมตองมี
ผูรับก็ได มันตางจากทานัง : ทานัง ใหอยางมีผูรับ 
ปริจจาคัง ใหอยางไมตองมีผูรับ บริจาคสิ่งท่ีไม
ควรมีอยูในตน อะไรท่ีไมควรมีอยูในตน...บริจาค
ออกไป ๆ น้ีเรียกวาสละสิ่งท่ีไมตองมีผูรับ ไมซ้ํา
กับคําวา “ทาน” มักจะอธิบายไปซ้ํากับคําวาทาน 
น้ันไมสําเร็จประโยชน “ทาน” ใหซึ่งใชวัตถุ
ภายนอก มีผูรับ “บริจาค” ใหซึ่งสิ่งท่ีไมควรมีอยู
ภายในตัวไมตองมีผูรับ 232

ขอท่ี 4 “อาชชะวัง” ความซื่อตรง ความ
เปดเผย ไมเกิดโทษ เกิดภัย  ไมเกิดอันตรายใด ๆ 
เปนท่ีไวใจได ซื่อตรงตั้งแตตนเอง คือ ความเปน
มนุษยของตนเอง และซื่อตรงตอผูอื่นซึ่ง
เกี่ยวของ โดยสรุปมันก็เปนซื่อตรงตอหนาท่ี ท่ี
จะตองทําอีกน่ันแหละ ทําหนาท่ีใหถูกตอง ให
ซื่อตรง  ใหเพียงพอ ใหเหมาะสม แกความเปน
มนุษย น่ีเรียกวา ความซื่อตรง

233

ขอท่ี 5 “มันทะวัง” มัทวะ แปลวา             
ความออนโยน ความออนโยนภายนอก คือ 
ออนโยนตอบุคคลซึ่งเขามาเกี่ยวของดวย         
เปนการสรางสรรคซึ่งความรัก ความสามัคคี 
น้ีก็เปนความออนโยนภายนอก และความ
ออนโยนภายใน

234

คือ ความออนโยนของจิตใจ คือ จิตที่อบรมไวดี
แลว มีความเหมาะสมถูกตองออนโยน พรอมท่ี
จะใชทําหนาที่ใด ๆ ก็ไดเหมือนขีผ้ึ้งที่ออนดีแลว 
จะปนเปนอะไรก็ได จิตใจท่ีออนโยนแลว 
เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะอันสูงขึ้นไปไดทุก
อยางทุกประการ จนสําเร็จประโยชน
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ขอท่ี 6 “ตะปง”...ตะปะ ตะบะ ปกติ
หมายถึง วิริยะ...ความพากเพียร ความ
บากบั่น ความกาวหนา ไมถอยหลัง ความ
ไมหยุดอยูกับท่ี มีคุณสมบัติเผาผลาญ
กิเลสและความชั่วโดยประการทั้งปวง  ใน
ท่ีนี้จะระบุไปยังสิ่งท่ีเรียกวาอิทธิบาททั้ง 
4 ประการ ก็ได เปนตบะเผาผลาญกิเลส

236

ขอท่ี 7 “อักโกธัง” ไมโกรธ ตวัหนังสือ
แปลวา ไมกําเริบ ไมมีความกําเริบใน
ภายใน คือ กลุมอยูในใจ ไมมีความกําเริบ
ภายนอก คือ ประทุษรายบุคคลอื่น  ไม
กําเริบท้ังภายในไมกําเริบท้ังภายนอก 
เรียกวา “อักโกธัง” ทุกคนก็จะรูจักไดงาย
ไมตองอธิบาย

237

ขอท่ี 8 “อะวิหิงสา” อวิหิงสา...ไมเบียด-
เบียน ไมมีการกระทําอันเบียดเบยีนอันกระทบ
กระท้ังตนเองหรือผูอ่ืน เบียดเบยีนผูอ่ืนนั้นรูจัก
กันดี แตท่ีเบียดเบียนตนเองนี้บางทีก็ไมคอยจะ
รูจัก คือถาเปนการทําตนเองใหลําบากเปลา ๆ ก็
เปนการเบียดเบยีนตนเอง เปนสิ่งที่ไมจําเปน
จะตองทํา ไมจําเปนจะตองทําตนเอง

238

ใหลําบาก เหมือนท่ีทํากันเกินกวาเหตุ ทํา

แตพอดีก็ไมตองมีความลําบาก ถึงจะมี

ความลําบากก็ไมใชวาเปนความลําบาก

ท่ีวาเหลือท่ีจะทนทานหรือจะกระทําได

239

ขอท่ี 9 “ขันติ” ขันติ...อดทน รอได           
คอยได คําน้ีบางทีก็แปลวาความสมควร            
มันก็มีความหมายเดียวกันแหละ เพราะเรา
อดทนได คอยได ก็สมควรแกความเปนผูท่ีจะ
ทําอะไรไดสําเรจ็ ถาไมอดทน รอไมได คอย
ไมได ก็เปนบาตลอดเวลา ย่ิงเปนผูใหญ
เทาไหรจะยิ่งตองอดทนเทาน้ัน

240

ขอสุดทายท่ี 10 “อวิโรธนํ” อวิโรธนะ 
แปลวา ความไมมีอะไรพิรุธ ไมมีอะไรวิรุธ 
หรือพิรุธ คือไมผิดไปจากแนวแหงความ
ถูกตอง

คําวา พิรุธ หมายความวา ผิดไปจากแนว
แหงความถูกตอง ท่ีจะนํามาซึ่งความผิด
พลาด คือ อันตราย หรือทุกขโทษดวย
ประการท้ังปวง
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“อะวิโรธนะ” แปลวา ไมมีอะไรท่ีพิรุธ     
คือ ผิดไปจากทางที่ควรจะเปน คําวา ไมมี
อะไรพิรุธนี้ อาจจะขยายใจความออกไปได 
ถึงตัวเปนสัมมัตตะ คือความถูกตอง 10 
ประการ  ไดแก อริยมรรค มีองค 8 
ประการ คือ...ถูกตองในความคิดเห็น, 
ถูกตองในความปรารถนา,

242

ถูกตองในการพูดวาจา, ถูกตองในการ
ทํางาน, ถูกตองในการดํารงชีพ, ถูกตองใน
การพาก-เพียร, ถูกตองในการมีสติควบคุม
ตัว, ถูกตองในความมีสมาธิคือจิตอันมั่นคง 
และในที่สุดก็มีความถูกตองในเรื่องของ
ความรูข้ันสุดทาย และก็ถูกตองในผล คือ 
ความหลุดพนจากความทุกขอยางถูกตอง 

243

นี่...คําวา “ไมมีพิรุธ” คือ มีความถูก

ตองครบถวนสมบูรณทุกอยางทุก

ประการ ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่ง 

สมกับท่ีอยูเปนขอร้ังทาย ขอสําคัญ

ท่ีสุดมักจะอยูร้ังทายอยางนี้

244

แลว “อวิโรธนะ” ความไมมีอะไรพิรุธ

นี้เปนเรื่องปญญา อยาไดเขาใจวา ทําไมใน

ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 นี้ ไมมีคําวา

ปญญา มีขอปญญา ปญญาอยางยิ่งท่ีขอ

สุดทายคือวา “อวิโรธนะ” ความไมมีอะไร

พิรุธ

245

เปนอันวาหลักสําคัญท้ังหมดมีอยูใน

ทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี

เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

เปนตัวพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น ทศพิธราชธรรมจึงประกอบอยู

ดวย ไตรสิกขาอยางครบถวนสมบูรณ
246

ในหมวดศีล มีคําวา ทานัง สีลัง อวิ

หิงสัง ในหมวด สมาธิ ก็มี คําวา ปริจจาคัง 

อาชชะวัง มัททะวัง ตะปง อักโกธัง ขันต ิ 

ในหมวดปญญา ก็มีคําวา อะวิโรธนะ...

ความไมมีอะไรพิรุธ
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ขยายไปเปนความถูกตอง 10 

ประการ แมวาจะดูเปน ปุญญกิริยา 3 

คือ ทาน ศีล ภาวนา ก็ครบ แมจะดู

เปน กุศลกรรมบถทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ ก็มีอยูครบ
248

มีลาภ เสื่อมลาภ

มียศ เสื่อมยศ

มีสรรเสริญ มีนินทา

มีสุข มีทุกข
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อายุ  วรรณะ   สุขะ   พละ
อายุ ยืนยาวนาน

วรรณะ ผองใสจิตใจเบิกบาน

สุขะ สุขกาย สุขใจ

พละ มีพลัง 4 ประการคือ
- ปญญาพลัง - วิริยะพลัง

- อนวัชชะพลัง - สังคหพลัง 250

ปญญาพลัง - ความรอบรู  รูคิด  รูทํา  รูตน         
รูคน  รูงาน

วิริยะพลัง - มีความเพียรพยามยามมิหยุด
หยอน มีอสังขาริกวิริยะ คือ ไมยอมแพงาย ๆ 
เม่ือเผชิญอุปสรรคตองปลุกใจตนเอง และ
ปลุกระดมผูอื่นใหทํางานตอไป

251

อนวัชชะพลัง - มีกําลังแหงการงาน
ท่ีไมมีโทษหรือขอเสียหาย ตองมี
ความซื่อสัตย สุจริต (integrity)

252

สังคหพลัง- กําลังแหงการสงเคราะหกัน หลัก
คุณธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ

ทาน - การใหปน มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกัน

ปยะวาจา - การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน

อัตถจริยา – การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน

สมานัตตตา - การวางตัวสมํ่าเสมอ ไมทอดท้ิง
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ผูรวมงาน มีพรหมวิหาร 4 คือ

เมตตา - ความรัก ความหวังดีปรารถนาให
ผูอื่นเปนสุข

กรุณา - ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอื่น     
พนทุกข

254

มุทิตา - ความรูสึกพลอยชื่นชม เม่ือ

ผูอื่นไดดี มีสุข

อุเบกขา- ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง 

ไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่ง

255

จากพระบัญญัติ 10 ประการในพระคริสต
ธรรมคัมภีร เนนหลักใหญ 2 ขอ

ขอ 1 จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวย
สุดใจสุดจิตของเจา

ขอ 2 จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง

คุณธรรมคริสเตียน

256

ขอ 1 อยามีพระเจาอื่นใดนอกเหนือจากเรา
ขอ 2 อยาทํารูปเคารพสําหรับตน
ขอ 3 อยาออกพระนามของพระเจาอยางไม
สมควร
ขอ 4 จงระลึกถึงวันสะบาโต
ขอ 5 จงใหเกียรติแกบิดา มารดาของเจา

พระบัญญัติ 10 ประการ

257

ขอ 6 อยาฆาคน
ขอ 7 อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
ขอ 8 อยาลักทรัพย
ขอ 9 อยาเปนพยานเท็จใสรายเพ่ือนบาน
ขอ 10 อยาโลภครัวเรือนของเพื่อนบาน

พระบัญญัติ 10 ประการ

258

ศาสนาอิสลามสอนอะไรศาสนาอิสลามสอนอะไร

ศาสนาอิสลาม นับถืออัลเลาะห
เปนพระเจา มีนบีมุฮํามัดเปนผูเผยแพร
หลักการศาสนาเปนศาสดา องคสุดทาย

ศาสนาอิสลาม นับถืออัลเลาะห
เปนพระเจา มีนบีมุฮํามัดเปนผูเผยแพร
หลักการศาสนาเปนศาสดา องคสุดทาย

ผูนับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา 
มุสลิม หรือ  อิสลามิกชน

ผูนับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา 
มุสลิม หรือ  อิสลามิกชน
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มุสลิมจะตองปฏิบัติศาสนกิจ 
ตามมุขบัญญัติ 5 ประการ

มุสลิมจะตองปฏิบัติศาสนกิจ 
ตามมุขบัญญัติ 5 ประการ

1. การกลาวปฏิญาณตน
2. การนมัสการ 5 เวลา 

(เชา บาย เย็น ค่ํา และกลางคืน)
3. การบริจาคทรัพยตามศาสนบัญญตัิ
4. การถือศีลอดในเดือนรอมดอน
5. การประกอบพิธีฮัจย

1. การกลาวปฏิญาณตน
2. การนมัสการ 5 เวลา 

(เชา บาย เย็น ค่ํา และกลางคืน)
3. การบริจาคทรัพยตามศาสนบัญญตัิ
4. การถือศีลอดในเดือนรอมดอน
5. การประกอบพิธีฮัจย

260

หัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ

อุ - อุฏฐานสัมปทา - ขยันทํางานหาเงนิ

(อุฏฐานแปลวา ลุกขึ้น ตืน่ตัว)

อา - อารักขสัมปาทา - รักษาดี - รักษาทรัพยสมบัติ

261

“อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะนอย
ดีกวารอยเพื่อนคิดริษยา

แมเกลือหยิบหนึ่งนอยดอยราคา

ยังดีกวาน้ําเคม็เต็มทะเล”

หัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ

กะ - กัลยาณมิตตตา - มีเพื่อนดีมากมากมาย

262

“ถาอยากรวย  อยูอยางคนรวย  จะไมรวย

ถากลัวจน อยูอยางคนจน    จะไมจน”

หัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ

สะ - สมชีวิตา - ใชจายเหมาะสม

263

มองแตแงดีเถดิ พุทธทาสภิกขุ

เขามีสวนเลวบาง ชางหัวเขา

จงเลือกเอาสวนที่ดี เขามีอยู

เปนประโยชนโลกบาง ยังนาดู

สวนที่ช่ัว อยาไปรู ของเขาเลย

264

มองแตแงดีเถดิ พุทธทาสภิกขุ

จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว

อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย

เหมือนเที่ยวหาหนวดเตา ตายเปลาเลย

ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง
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คุณธรรม
จากเรื่อง พระมหาชนก

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)

""ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์  
ปญญาที่เฉียบแหลมปญญาที่เฉียบแหลม  
กําลังกายทีส่มบูรณกําลังกายทีส่มบูรณ””
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คุณธรรมจากเรื่อง ทองแดง
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั)

""ความกตัญูรูคุณความกตัญูรูคุณ ””
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกยองวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกยองวา ““ผิดกับผิดกับ

คนอ่ืนที่เมื่อกลายมาเปนคนสําคัญคนอ่ืนที่เมื่อกลายมาเปนคนสําคัญ  แลวมักจะลืมตัวแลวมักจะลืมตัว  และดูและดู
หมิ่นผูมีพระคุณซ่ึงเปนคนต่ําตอยหมิ่นผูมีพระคุณซ่ึงเปนคนต่ําตอย””

“different from many others who, after having become and 
important personality, might treat with contempt someone of 
lower status who, in fact, should be the object of gratitude.”
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“เม่ือความรูยอดเยี่ยมสงูเทียมเมฆ แตคุณธรรมต่ําเฉกยอดหญานั่น

อาจเสกสรางมิจฉาสารพนั ดวยจิตอันไรอายในโลกา

แมคุณธรรมสูงเยี่ยมถงึเทยีมเมฆ แตความรูต่ําเฉกเชนยอดหญา

ยอมเปนเหยื่อทรชนจนอุรา ดวยปญญาออนดอยนานอยใจ

หากความรูสูงลํ้าคุณธรรมเลิศ แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย

จะพัฒนาประชาราษฎรท้ังชาติไทย ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม”

ท่ีมา: อําไพ สุจริตกุล. 2534. “ความรูตองคูคุณธรรม” ใน ความรูคูคุณธรรม รวมบทความเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการศึกษา. ไพฑูรย สินลารัตน และประนอม รอดคําดี, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 268

Workshop 3Workshop 3
((Group DiscussionGroup Discussion))

จงวิเคราะหสถานการณการประกอบอาชีพที่ขาด
คุณธรรมและจริยธรรมใน วิชาชีพวิชาชีพ  ตาง ๆ

อภิปรายอภิปราย และนําเสนอ จรรยาบรรณวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Professional Ethics)

เลือกวิชาชีพเลือกวิชาชีพ  เพียง ๑ วิชาชีพ  เสนอเหตุผลเสนอเหตุผล
ประกอบการอภิปรายและผลที่เกิดขึ้นจากความไมมีประกอบการอภิปรายและผลที่เกิดขึ้นจากความไมมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

เสนอกรณีตัวอยางเสนอกรณีตัวอยาง

269

ไมลมควรขามได โดยหมาย

คนลมจักขามกราย หอนได

ทําชอบชอบหอนหาย ชอบกลับสนองนา

ทําผิดผิดจักให โทษแทถึงตน

โคลงโลกนติิ

270

คติธรรม คติไทย
๑. ถึงเปนครู        รูวิชา        ปญญามาก

ไมรูจัก            ใชปาก       ใหจัดจาน

เหมือนเตาฝง  น่ังซื่อ       อ้ือรําคาญ

วิชาชาญ          มากเปลา   ไมเขาที
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คติธรรม คติไทย
๒. สารพัด         ที่จะรู           เปนครูเขา

ตัวของเรา     แลวทําไม    ไมสั่งสอน

ปลอยใหยุง   นุงนัง           ไมสังวร

ควรผันผอน  แกยุง           นุงทั้งปวง

272

๓. ปากเปนเอก    เหมือนเสกมนต  ใหคนเช่ือ

ฉลาดเหลือ     วาจา                    ปรีชาฉาน

จะกลาวถอย   รอยคํา                 ไมรําคาญ

เปนรากฐาน    เทิดตน                พนลําเค็ญ

คติธรรม คติไทย
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อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
หนึ่งหนึ่ง เมื่อมีราชกิจใด   ปรึกษากันไป

บวายบหนายชุมชน

สองสอง ยอมพรอมเลิกพรอมประชุม   พรอมพรักพรรคคุม

ประกอบ ณ กิจควรทํา

สามสาม นั้นถือมัน่ในสัม      มาจารีตจํา

ประพฤตมิิตัดดัดแปลง

(ฉบัง)
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ส่ีส่ี ใครเปนใหญไดแจง   โอวาทศาสนแสดง

ก็ยอมและนอมบูชา

หาหา นั้นอันบตุรภริยา   แหงใครไปปรา

รภประทุษขมเหง

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ

275

หกหก ท่ีเจดียคนเกรง   มิย่ํายําเยง

ก็เซนก็สรวงบวงพลี

เจ็ดเจ็ด พระอรหันตอันมี  ในรัฐวัชชี

ก็คุมก็ครองปองกัน

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
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อิทธิบาท ๔

ฉันทะ = มีใจรักฉันทะฉันทะ  ==  มีใจรักมีใจรัก๑๑

๒๒

๓๓

วิริยะ = พากเพียรทําวิริยะวิริยะ  ==  พากเพียรทําพากเพียรทํา

จิตตะ = เอาจิตฝกใฝจิตตะจิตตะ  ==  เอาจิตฝกใฝเอาจิตฝกใฝ

๔๔ วิมังสา = ใชปญญาสอบสวนวิมังสาวิมังสา  ==  ใชปญญาสอบสวนใชปญญาสอบสวน
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ฆราวาสธรรม ๔

สัจจะ = ความจริงสัจจะสัจจะ  ==  ความจริงความจริง๑๑

๒๒

๓๓
ทมะ = ฝกตนทมะทมะ  ==  ฝกตนฝกตน

ขันติ = อดทนขันติขันติ  ==  อดทนอดทน

๔๔ จาคะ = เสียสละจาคะจาคะ  ==  เสียสละเสียสละ
278

พรหมวิหาร ๔

เมตตา = ความรกัเมตตาเมตตา  ==  ความรกัความรกั๑๑

๒๒

๓๓

กรุณา = ความสงสารกรุณากรุณา  ==  ความสงสารความสงสาร

มุทิตา = ความเบิกบานพลอยยินดีมุทิตามุทิตา  ==  ความเบิกบานพลอยยินดีความเบิกบานพลอยยินดี

๔๔ อุเบกขา = ความมีใจเปนกลางอุเบกขาอุเบกขา  ==  ความมีใจเปนกลางความมีใจเปนกลาง
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สังคหวัตถุ ๔

ทาน = ใหปนทานทาน  ==  ใหปนใหปน๑๑

๒๒

๓๓

ปยะวาจา = พูดอยางรักกันปยะวาจาปยะวาจา  ==  พูดอยางรักกันพูดอยางรักกัน

อัตถจริยา = ทําประโยชนแกเขาอัตถจริยาอัตถจริยา  ==  ทําประโยชนแกเขาทําประโยชนแกเขา

๔๔ สมานัตตตา = เอาตัวเขาสมานสมานัตตสมานัตตตาตา  ==  เอาตัวเขาสมานเอาตัวเขาสมาน
280

อธิษฐาน ๔

ปญญา = ใชปญญาปญญาปญญา  ==  ใชปญญาใชปญญา๑๑

๒๒

๓๓
สัจจะ = รักษาสัจจะสัจจะสัจจะ  ==  รักษาสัจจะรักษาสัจจะ

จาคะ = เพิ่มพูนจาคะจาคะจาคะ  ==  เพิ่มพูนจาคะเพิ่มพูนจาคะ

๔๔ อุปสมะ = รูจักสงบใจอุปสมะอุปสมะ  ==  รูจักสงบใจรูจักสงบใจ
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สุจริต ๓

กายสุจริต:
ความสุจริตทางกายทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยกาย
กายสุจริตกายสุจริต::
ความสุจริตทางกายทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยกายความสุจริตทางกายทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยกาย

๑๑

๒๒

๓๓

วจีสุจริต:
ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยวาจา
วจีสุจริตวจีสุจริต::
ความสุจริตทางวาจาความสุจริตทางวาจา  พูดสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยวาจาพูดสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยวาจา

มโนสุจริต:
ความสุจริตทางใจ ทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยใจ
มโนสุจริตมโนสุจริต::
ความสุจริตทางใจความสุจริตทางใจ  ทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยใจทําสิ่งที่ดีงามถูกตองดวยใจ

282

กรณี  “นํ้าพุ”

นายวงศเมือง  นนัทขวาง อายุ 18 ป
(เสียชีวิต 28 พ.ค. 2517)

บุตรชายของ สุวรรณี สุคนธา

“เลี้ยงลูกอยางไรถึงไดปลอยใหติดเฮโรอีน”

ทานจะเสนอแนะวิธีแกปญหานี้ไดอยางไร

นายวงศเมือง  นนัทขวาง อายุ 18 ป
(เสียชีวิต 28 พ.ค. 2517)

บุตรชายของ สุวรรณี สุคนธา

“เลี้ยงลูกอยางไรถึงไดปลอยใหติดเฮโรอีน”

ทานจะเสนอแนะวิธีแกปญหานี้ไดอยางไร
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“อวิชชา” ท่ีแปลวาไมรูน้ี มิได
หมายความวาไมรูอะไรเลย เหมือน
อยางกอนดิน แตหมายถึงรูอะไรๆ
เหมือนกัน แตรูผิดจากความจริง 
หรือรูไมจริง ก็เทากับไมรู

“อวิชชา” ท่ีแปลวาไมรูน้ี มิได
หมายความวาไมรูอะไรเลย เหมือน
อยางกอนดิน แตหมายถึงรูอะไรๆ
เหมือนกัน แตรูผิดจากความจริง 
หรือรูไมจริง ก็เทากับไมรู

อวิชชาอวิชชา
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ขาดคารวะในผูใหญ เชน บุตรธิดาขาด
ความคารวะและความเชื่อฟงในมารดาบิดา ถือ
วาสมัยนีต้องเปนอิสระในการทําตามความคิด
ของตนเอง มารดาบิดามีความเห็นของตนได 
บุตรธิดาก็มีไดเหมอืนกัน บางทีกลับเห็นวา
มารดาบิดามีความคิดเห็นไมทันสมยัเปนอวิชชา
อยางหนึ่งที่พ่ึงระมัดระวังใหมาก

ขาดคารวะในผูใหญ เชน บุตรธิดาขาด
ความคารวะและความเชื่อฟงในมารดาบิดา ถือ
วาสมัยนีต้องเปนอิสระในการทําตามความคิด
ของตนเอง มารดาบิดามีความเห็นของตนได 
บุตรธิดาก็มีไดเหมอืนกัน บางทีกลับเห็นวา
มารดาบิดามีความคิดเห็นไมทันสมยัเปนอวิชชา
อยางหนึ่งที่พ่ึงระมัดระวังใหมาก

ความวางตนที่คลายกับเสมอกันความวางตนที่คลายกับเสมอกัน

286

เชนการทําอะไรที่เปนขาวขึ้นในทางที่
ผิดตางๆ บางทีก็ทําเฉพาะตนผูเดียว บางที
ก็ชักชวนกันทําเปนหมูเปนคณะ เชน 
ชักชวนกันยกพวกไปตีกันทํารายกัน ท้ังท่ีรู
วาเปนการกระทําท่ีผิด แตก็ทํา

เชนการทําอะไรที่เปนขาวขึ้นในทางที่
ผิดตางๆ บางทีก็ทําเฉพาะตนผูเดียว บางที
ก็ชักชวนกันทําเปนหมูเปนคณะ เชน 
ชักชวนกันยกพวกไปตีกันทํารายกัน ท้ังท่ีรู
วาเปนการกระทําท่ีผิด แตก็ทํา

ความแสดงออกในทางที่ผดิความแสดงออกในทางที่ผดิ

287

ดวยตองการจะแสดงวาเกงกลาสามารถ 
จัดเปนอวิชชาอกีอยางหนึ่ง เพราะเปน
ความเห็นและการกระทําที่ผิด แมวาใครที่ทํา
อยางนั้นจะแยงแตเม่ือความสํานึกผิดชอบที่แม
ท่ีเรียกวาสามัญสํานึกเกิดขึ้นเม่ือใด จะมีความ
สํานึกผิดขึ้นไดเอง

ดวยตองการจะแสดงวาเกงกลาสามารถ 
จัดเปนอวิชชาอกีอยางหนึ่ง เพราะเปน
ความเห็นและการกระทําที่ผิด แมวาใครที่ทํา
อยางนั้นจะแยงแตเม่ือความสํานึกผิดชอบที่แม
ท่ีเรียกวาสามัญสํานึกเกิดขึ้นเม่ือใด จะมีความ
สํานึกผิดขึ้นไดเอง

ความแสดงออกในทางที่ผดิความแสดงออกในทางที่ผดิ
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คือ ความไมรูจักตนเองโดยฐานะ
ตางๆ เกี่ยวแกความรูความสามารถและ
ตําแหนงหนาท่ีอันควรแกตน เปนตน เปน
เหตุใหขวนขวายจะไดฐานะที่สูงกวาท่ีตน
ควรจะได หรือนอยใจในเมื่อไมไดฐานะที่
คิดเอาเองวาตนควรจะได

คือ ความไมรูจักตนเองโดยฐานะ
ตางๆ เกี่ยวแกความรูความสามารถและ
ตําแหนงหนาท่ีอันควรแกตน เปนตน เปน
เหตุใหขวนขวายจะไดฐานะที่สูงกวาท่ีตน
ควรจะได หรือนอยใจในเมื่อไมไดฐานะที่
คิดเอาเองวาตนควรจะได

ความไมรูจักตนเองความไมรูจักตนเอง
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สมภาพ คือ ความเสมอภาคกัน 
ตองการใหทุก ๆ คนเสมอกันไปหมด          
ไมมีผูใหญผูนอยในฐานะตางๆ ขอน้ี
เปนอวิชชาอยางหนึ่ง เปนเครื่อง
ทําลายตนเอง 

สมภาพ คือ ความเสมอภาคกัน 
ตองการใหทุก ๆ คนเสมอกันไปหมด          
ไมมีผูใหญผูนอยในฐานะตางๆ ขอน้ี
เปนอวิชชาอยางหนึ่ง เปนเครื่อง
ทําลายตนเอง 

ความตองการสมภาพในทางที่ผิดความตองการสมภาพในทางที่ผิด

290

เม่ือเห็นผูอื่นทําความดี หรือเห็น
เขาไดรับผลดีท่ีเกิดจากความดี ก็เกิด
ความริษยา ผูตเิตียนหรือทําการ
ขัดขวางตัดรอนเปนอวิชชาอยางหนึ่ง

เม่ือเห็นผูอื่นทําความดี หรือเห็น
เขาไดรับผลดีท่ีเกิดจากความดี ก็เกิด
ความริษยา ผูตเิตียนหรือทําการ
ขัดขวางตัดรอนเปนอวิชชาอยางหนึ่ง

ความริษยาในความทําดีและในผลดีของผูอ่ืนความริษยาในความทําดีและในผลดีของผูอ่ืน

291

อันความเมาทั้งที่เปนความเมาเหลา 
และเมาเพราะเหตุตาง ๆ มีความยกยองเปน
ตน เปนอวิชชาทุกชนิด เพราะเมื่อเมาแลวก็
ทําใหขาดปญญาที่จะรูสจัจะในสิง่ทั้งหลาย            
เมาเหลาเรียกวาเปนเมาทางกาย                        
สรางเมาอาจจะเร็วกวาเมาใจ

อันความเมาทั้งที่เปนความเมาเหลา 
และเมาเพราะเหตุตาง ๆ มีความยกยองเปน
ตน เปนอวิชชาทุกชนิด เพราะเมื่อเมาแลวก็
ทําใหขาดปญญาที่จะรูสจัจะในสิง่ทั้งหลาย            
เมาเหลาเรียกวาเปนเมาทางกาย                        
สรางเมาอาจจะเร็วกวาเมาใจ

ความเมาตางๆความเมาตางๆ

292

เมาใจคือเมาในรูป เสียง กล่ิน รส จะไม
รูเหตุผลตามที่เปนจริง ไมมีใครจะพดู
ตักเตือนในขณะที่เมาได จะพูดกันใหเกิด
ความเขาใจไดก็ตอเม่ือสรางเมาแลว 

เมาใจคือเมาในรูป เสียง กล่ิน รส จะไม
รูเหตุผลตามที่เปนจริง ไมมีใครจะพดู
ตักเตือนในขณะที่เมาได จะพูดกันใหเกิด
ความเขาใจไดก็ตอเม่ือสรางเมาแลว 

ความเมาตางๆความเมาตางๆ

293

คือ ความขาดปญญาในลักษณะตาง ๆ 
จนถึงความถือเอาความผิดดวยความเขาใจ
ผิด และความงุนงง ไมพบทางออกเหมือน
อยางคนหลงทาง คนเราเผลอสติ เผลอปญญา
เม่ือใด ความหลงก็เกิดขึ้นเม่ือนั้น

คือ ความขาดปญญาในลักษณะตาง ๆ 
จนถึงความถือเอาความผิดดวยความเขาใจ
ผิด และความงุนงง ไมพบทางออกเหมือน
อยางคนหลงทาง คนเราเผลอสติ เผลอปญญา
เม่ือใด ความหลงก็เกิดขึ้นเม่ือนั้น

ความหลงความหลง

294

คนที่ถูกหลอกลวงไดเพราะไปเชือ่ในคํา
หลอกลวง เรียกวาเปนคนหลงอยางหนึ่ง คือ
หลงเชื่อสิ่งที่หลอกลวง มิใชมีแตคนภายนอก 
แตเปนความคิดเห็น หรือใจของตนเองก็มี           
จึงไมควรดวนเชือ่ใคร หรือแมใจตนเองทันที

คนที่ถูกหลอกลวงไดเพราะไปเชือ่ในคํา
หลอกลวง เรียกวาเปนคนหลงอยางหนึ่ง คือ
หลงเชื่อสิ่งที่หลอกลวง มิใชมีแตคนภายนอก 
แตเปนความคิดเห็น หรือใจของตนเองก็มี           
จึงไมควรดวนเชือ่ใคร หรือแมใจตนเองทันที

ความหลงความหลง
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สัปปุริสธรรม ๗

คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดย
สมบูรณ  ซึ่งถือไดวาเปนสมาชิกท่ีดีมี
คุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ มีธรรม
หรือคุณสมบัติ ๗ ประการคือ

296

ธัมมัญุตา = รูหลักและรูจักเหตุ๑

อัตถัญุตา = รูความมุงหมายและรูจักผล๒

อัตตัญุตา = รูจักตน๓

มัตตัญุตา = รูจักประมาณ๔

สัปปุริสธรรม ๗

297

กาลัญุตา = รูจักกาล๕

ปริสัญุตา = รูจักชุมชน๖

ปุคคลัญุตา = รูจักบุคคล๗

ธรรม ๗ ขอนี้ เรยีกวา สัปปุริสธรรม 
แปลวา ธรรมของสัปปุริสชน คือคนดี หรือคนที่
แท ซ่ึงมีคุณสมบัติของความเปนคนที่สมบูรณ

298

กัลยาณมิตร ๗

ปโย = นารัก๑

๒

๓
ครุ = นาเคารพ

ภาวนีโย = นาเจริญใจ

๔ วัตตา = รูจักพูดใหไดผล

299

คัมภีรัญจะ กะถงั กัตตา = แถลงเรื่องล้ําลึกได๖

๗ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย = ไมชักนําในอฐาน

กัลยาณมิตร ๗ (ตอ)

๕ วจนักขโม = อดทนตอถอยคํา

300

ทาน = ใหปนชวยประชา๑

๒

๓

ศีล = รักษาความสุจริต

ปริจจาคะ = บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ

ทศพิธราชธรรม ๑๐
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๔ อาชชวะ = ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง

๕ มัททวะ = ทรงความออนโยนเขาถึงธรรม

ทศพิธราชธรรม ๑๐

ตปะ = พนมัวเมาดวยเผากิเลส๖

๗ อักโกธะ = ถือเหตุผลไมโกรธา
302

๘ อวิหิงสา = มีอหงิสานํารมเย็น

๙ ขันติ = ชํานะเขญ็ดวยขันติ

๑๐ อวิโรธนะ = มิปฏิบัติคลาดจากธรรม

ทศพิธราชธรรม ๑๐

303

พระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       

8 พฤศจิกายน 2532

304

“การเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่นาวิตก คือ ทุก
วันนี้ความคิดอานและความประพฤติหลาย ๆ 
อยางที่แตกอนถือวาเปนความชั่ว ความผิด

ไดกลายเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและพา
กันประพฤติปฏิบัติโดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน

จนทําใหเกิดปญหาและทําใหวถิชีีวิตของ

แตละคนมืดมนลงไป”

305

ผูมีศีลจะเสียซึ่งอํานาจ

นักปราชญจะตกต่ําตอย

กระเบื้องจะเฟองฟูลอย

น้ําเตานอยจะถอยจมลง

คําสอนโบราณ

306

ปรัชญา มหาตมะ  คานธี “บาป 7 อยางตอสังคม”
The Seven Social Sins
Politics without principles.
Pleasure without conscience.
Wealth without work.
Knowledge without character.
Commerce without morality.
Science without humanity.
Worship without sacrifice.



307

อ. เรืองอุไร  กุศุลาศัย 
แปลไวในหนังสอื  โลกทั้งผองพี่นองกัน (2523)

เลนการเมืองโดยไมมีหลักการ 

หาความสําราญโดยไมย้ังคิด

รํ่ารวยเปนอกนิษฐโดยไมตองทํางาน  

308

อ. เรืองอุไร  กุศุลาศัย 
แปลไวในหนังสอื  โลกทั้งผองพี่นองกัน (2523)

มีความรูมหาศาลแตความประพฤติไมดี

คาขายโดยไมมีหลักศีลหลักธรรม

วิทยาศาสตรเลิศล้ําแตไมมีธรรมแหงมนุษย

บูชาสูงสุดแตไมมีความเสียสละ

309

นายรังสรรค แสงสุข อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดกลาวปจฉิม
นิเทศในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัย

ความเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

310

“ประการแรก คนที่ไดช่ือวาเปนบัณฑิตนั้น จะตองรู
วา ส่ิงใดพึงกระทํา ส่ิงใดพึงงดเวนเสีย หากทานไมรู
ขอนี้ ไมรูส่ิงใด ไมรูวาสิ่งใดพึงงดเวนจะเปนบัณฑิต
ไป ไดอยางไร จําไววา ทานจะตองรูตนเองอยูเสมอ 
จะตองสํานึกตนเองเสมอวาสิ่งใดพึงกระทํา ส่ิงใด
พึงงดเวน เสียนั้นประการหนึง่

ความเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

311

ประการที่สอง เมือ่พวกทานทั้งหลายไปอยูใน
สังคมท่ีหลากหลายผูคนจํานวนมากมายตองรูจัก
แบงแยก ตองรูจักประเภทของคน จะตองรูวาคน
ในสังคมนั้นมีหลายกลุมหลายหมู หลายเหลา
บางศาสนา เขาสอนกันไวแบงคนออกเปน 
4 ประเภท

ความเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

312

1.พวกไมรูไมชี้ 
พวกนี้เปนเศษสวะของสังคม  ไมยอมรับรู
สิ่งที่ดี ไมยอมรับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวง ไมรู
รอน รูหนาว ไมรูและไมชี้นี้พวกที่หนึ่ง

ไมรูไมชี้

ประเภทของคนในสังคม
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2. ไมรูแตช้ี 
พวกนี้เกิดโกลาหล พวกนี้ทําความยุงยากใหกับบาน
กับเมือง ตนเอง ไมรูแตช้ี พวกงาย ๆ วาตนเองไมรู
แตช้ีนําสังคม ไมรูเรื่องเครื่องยนต แตไปแก
เครื่องยนต ใหเขาจนเสียนอยเปนเสียมากไปอยางนี้
เปนตน เปนอุทาหรณงาย ๆ อยางนี้เปนตน

ไมรูแตช้ี

ประเภทของคนในสังคม

314

3. เปนพวกที่รูแตไมชี้ 
พวกนี้เห็นแกตัว พวกนี้เรียนจบไปมุงแตวา
เงินเดือนไดเทาใด  จะทําอะไร ทําอยางไรแลว
จะไดเทาไร  พวกนี้ใชไมได สังคมจะอยูกันได
อยางไร อยูดวยความมักได อยูกันดวย
ความเห็นแกตัว เชนนี้ใชไมได จงึเกิดโกลาหล
วุนวาย

ประเภทของคนในสังคม

315

4. พวกที่รูแลวชี้
บณัฑิตทานจงทําสิ่งนี้เม่ือทานรู  เม่ือทาน
เขาใจสิ่งนี้ทานควร จะชี้นําสังคมจงนําทาง 
จงนําแสงสวางใหกับเขาเหมือนกับเปลวเทียน
ใหแสง รามคําแหงใหทาง

รูแลวชี้

ประเภทของคนในสังคม

316

พระบาลีกาลามสูตร พุทธทาสภิกขุ

เสรีภาพในการนับถือพระพุทธศาสนานั้น คือ 
หลักพระบาลีกาลามสูตร ที่ตรัสไววาอยางเปนการ
ประทานเสรีภาพสูงสุด เปนประชาธิปไตยสูงสุด และก็
เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายหนแลว โดยใจความก็มี
วา พวกชาวกาลามะไดทูลถามพระองควา มีคนผานมา
สอนลัทธิหลาย ๆ ลัทธิตาง ๆ กัน จนไมรูวาจะรับถือ
อยางไรแลว จะทําอยางไดดี

317

พระพุทธองคไดตรัสเร่ืองที่
เรียกวากาลามสูตรมี 10 หัวขอดวย 
กัน 

ใน 10 หัวขอน้ัน 3 หัวขอแรก
เกี่ยวกับการไดยิน ไดฟง หรือ
การศึกษาก็ได

318

ขอที่ 1 วา มา อนุสฺสเวน แปลวา 

อยารับถือเอาดวยเหตุวา 

ฟงบอกกนัตามกันมา.
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ขอที่ 2 วา มา ปรมฺปราย  แปลวา 
อยารับถือเอาดวยเหตุวา
ทําตามสืบ ๆ กันมา
อยางปรัมปรา.

320

ขอที่ 3 วา มา อิติกิราย แปลวา 
อยารับถือเอาเพราะเหตุวา
เปนสิ่งที่กําลังเลาลือกันอยู
อยางกระฉอน

321

ขอที่ 4 เกี่ยวกับตําราหรือปฎก 
ตรัสวา มาปฎิกสมฺปทาเนน แปลวา อยา
รับถือเอาดวยเหตุวามีที่อางในปฎก. 
สําหรับพระพุทธศาสนาก็คือ บันทึกคํา
สอนที่เขียนไวในใบลานเอามารวมกัน
ไวเปนชุด ๆ เรียกวา ปฎก.

322

ในพระพุทธศาสนาตอนแรก ๆ ยัง
ไมทันจะทําไดอยางนั้น เปนแตจํากันไว
ทองดวยปากเปนเวลาหลายรอยป แลว
จัดปฎกทีหลงั “ธรรมวินัย” ไดฟง
อยางไรก็จํากันไวใหดีน้ีมีเพียงขอเดียว
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา ปฎก หรือตํารา.

323

ท่ีนี้อีก 4 ขอ เกี่ยวกับการคํานวณ หรือการใช
เหตุผลในการคํานวณ

ขอท่ี 5 ตรัสวา มา ตกฺกเหตุ แปลวา อยารับ
ถือเอาดวยการใครครวญตามวิธีท่ีเรียกวาตักกะ,
ซ่ึงปจจุบันนี้เรียกวา Logic. แมวาคําสอนของผูใด
ถูกตองตามวิธีของ Logic ก็อยาเพิ่งถือเอา เพราะ
ตักกะก็ยังผิดไดในเมื่อเหตุผลมันผิด หรือวิธีใช
เหตุผลมันผิด.

324

ขอที่ 6 ตรัสวา มา นยเหตุ แปลวา อยารับถือเอา      
โดยเหตุวา มันสมเหตุผลทางนัยะ. สิ่งที่เรียกวานัยะใน
ครั้งพุทธกาลก็คือ สิ่งที่เรียกกันในบดันี้วา Philosophy 
อยางของฝรั่ง แตเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันในภาษาไทยวา 
ปรัชญา ซึ่งเปนการเรียกผิดช่ือ เพราะ ปรัชญาไมใช 
Philosophy  ซึง่เปนทรรศนะหนึ่ง ๆ ยังไมใชปรัชญา; 
แตเม่ือเรียกกันแลวก็เรียกกันไป ขอแตอยาเอาวิธีคิด
นึกอยาง Philosophy มาใชเปนเครื่องมือถือเอาหลัก
ธรรมะสําหรับปฏิบัติก็แลวกัน
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ขอท่ี 7 ตรัสวา มา อาการปริวิตกฺเกน 
แปลวา  อยารับถือเอาดวยการตรึกตาม
อาการ คือ ตามความคุนเคยดวยการคิดตาม
สบายใจ ท่ีเรียกกันสมัยน้ีวา Common 
sense. มีคนหลายพวกสมัยน้ีนิยมใช 
Common sense แตในพุทธศาสนาใชไมได 
พระพุทธเจาตรัสหามไว  โดยขอน้ี.

326

ขอท่ี 8 ตรัสวา มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติ
ยา แปลวา อยารับถือเอา เพราะวามันทนได
ตอการเพงดวยทิฏฐิของตนเอง. ตัวเอง
มีทิฏฐิอยางไร ถาเขามาสอนดวยคําสอน
ชนิดที่เขากันไดกับทิฎฐิของตัวเองก็อยาง
เพิ่มถือเอา เพราะวาทิฎฐิของตัวเองมันก็
ผิดได.

327

อีก 2 ขอ เกี่ยวกับบุคคลผูพูดหรือผู
แสดงลัทธิน้ัน ๆ

ขอท่ี 9 ตรัสวา มา ภพฺพรูปตาย 
แปลวา อยารับถือเอาเพราะเหตุวาผูพูดมี
ลักษณะนาเชื่อ. ขอน้ีหมายความวาผูพูดมี
คําพูดมีลักษณะทาทางที่นาเชือ่.

328

ขอที่ 10 หรอืขอสุดทายตรัส
วา   มา สมโณ โน ครูติ แปลวา 
อยารับถือเอา  เพราะสมณะผู
พูดนั้นเปนครูของเรา.

หลักราชการ

บทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

330

หลักราชการ 10 ประการ
1. ความสามารถ

2. ความเพียร

3. ความไหวพริบ

4. ความรูเทาถึงการ

5. ความซื่อตรงตอหนาท่ี
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6. ความซื่อตรงตอคนทั่วไป

7. ความรูจักนิสัยคน

8. ความรูจักผอนผัน

9. ความมีหลักฐาน

10. ความจงรักภักดี

หลักราชการ 10 ประการ

332

๑. ความสามารถ 

หมายความวา  อาจจะทําการงานใหเปน
ผลสําเร็จไดดีย่ิงกวาผูท่ีมีโอกาสเทาๆ กัน

ความสามารถเปนลักษณะอันหนึง่แหง
ผูบังคับบัญชาคน

333

๒. ความเพียร

หมายความวา  กลาหาญไมยอทอตอ
ความยากและบากบั่นเพื่อจะขามความ
ขัดของใหจงได โดยใชความอุตสาหวิริย-
ภาพมิไดลดหยอน

334

“ ความเพียรเปนเคร่ืองพาตนขามพน
ความทุกข ความเพียรเราไดใชแลว         
เราจึงไดมีวิชาความรูไดถึงปานนี้              
ถาเราไมไดมีความเพียรมาแลว           
เรามิยังคงเปนคนโงอยูอยางเดิมหรือ? ”

335

๓. ความไหวพริบ

หมายความวา  รูจักสังเกตเห็นโดยไมตอง
มีใครเตือนวา เม่ือมีเหตุเชนนั้นๆ จะตอง
ปฏิบัติการอยางนั้นๆ เพื่อใหบังเกิดผลดีท่ีสุด
แกกิจการทั่วไปและรีบทําการอันเห็นควรนั้น
โดยฉับพลันทันทวงที

336

๔. ความรูเทาถึงการ

หมายความวา  รูจักปฏิบัติกิจการ 
ใหเหมาะดวยประการทั้งปวง

“ รูเทาไมถึงการณ” เปนคําติเตียน
วาเปนความบกพรอง
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๕. ความซื่อตรงตอหนาที่

คือ  ต้ังใจกระทํากิจการซึ่งไดรับมอบใหเปน
หนาที่ของตนนัน้โดยซื่อสตัยสจุริต ใชความ        
อุตสาหวิริยภาพเต็มสติกําลังของตนความ            
มุงหมายใหกิจการนั้นๆ บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จ
โดยอาการอันงดงามที่สุดที่พึงมีหนทางจัดไปได

338

๖. ความซื่อตรงตอคนท่ัวไป

“ ปาพึ่งเสือ  เรือพึ่งพาย  นายพึ่งบาว  เจาพึ่ง
ขา” ความประพฤติซื่อตรงที่มีตอคนทั่วไป 
รักษาตนใหเปนคนควร เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได
โดยรักษาวาจาสตัยพูดอะไรเปนนั่นไมเหียนหัน
เปล่ียนแปลงคําพูดไปเพื่อความสะดวกเฉพาะ
คร้ังหนึ่งคราวหนึ่ง

339

ไมคิดเอาเปรียบใครโดยอาการอันเขาจะ
ขันแขงไมได ไมยกตนขมทาน ไมหาดี
ใสตัวหาชั่วใสเขา เม่ือผูใดมีไมตรีตอก็
ตอบแทนดวยไมตรีโดยสม่ําเสมอ ไมใช
ความรักใครไมตรีซึ่งผูอื่นมีตอเรานั้น
เพื่อเปนเครื่องประหารเขาเองหรือใครๆ 
ท้ังสิ้น

340

๗. ความรูจกันิสัยคน

ขอนี้เปนของสําคัญสําหรับผูท่ีมีหนาที่
จะตองปฏิบัติกิจการติดตอกับผูอ่ืน ไมวาจะ
เปนผูใหญหรือผูนอย

ตองศึกษาและสงัเกตใหรูนิสัย - ความคิด
ความเห็น ชอบชงัอะไร ประพฤติใหตองตาม
อัธยาศัยได

341

๘. ความรูจักผอนผนั

ขอน้ีเปนขอสําคัญอันหนึ่ง ซึ่ง
ปฏิบัติไดเหมาะไดยากกวาที่คาดหมาย 
เพราะฉะนั้นจึงผูท่ีปฏิบัติไดดีจริงๆ ได
นอย มักจะเขาใจผิดทั้ง 2 พวก

342

พวกที่ 1 พวกเถรตรง อางตนวาเปน
คนเครงในทางรักษาระเบียบแบบแผน
ไมผอนผันเสียเลย อาจเสียการงานได

พวกที่ 2 ซึ่งเหน็วาความผอนผัน
เปนของสําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใด เหมือน
คนซื้อลา ถูกคนเขาหัวเราะเยาะได
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๙. ความมหีลักฐาน

หมายถึง 3 ประการ คือ
1. มีบานเปนสํานักม่ันคง
2. มีครอบครัวอันมั่นคง
3. ตั้งตนไวในที่ชอบ

344

๑๐. ความจงรักภักดี
แปลวา “ ความยอมสละตนเพื่อประโยชน

แหงทาน” คือ ถึงแมวาตนจะตองไดรับความ
เดือดรอนรําคาญตกระกําลําบากหรือจนถึง
ตองสิ้นชีวิตเปนที่สุดก็ยอมไดท้ังสิ้นเพื่อมุง
ประโยชนอันแทจริง ใหมีแกชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

345

ปางสมเด็จพระรวงเจา เฝาแผนภพสุโขทยั

มลักเห็นในอนาคต จึงผายพจนประภาส

เปนอนุสาสนกถา สอนคณานรชน

ทั่วธราดลพึงเพียร เรียนอํารุงผดุงอาตม

อยาเคล่ือนคลาดคลาถอย เม่ือนอยใหเรียนวิชาเม่ือนอยใหเรียนวิชา

ใหหาสินเม่ือใหญใหหาสินเม่ือใหญ อยาใฝเอาทรัพยทานอยาใฝเอาทรัพยทาน

สุภาษติพระรวง

346

อยาริระรานแกความ ประพฤติตามบูรพรบอบ

เอาแตชอบเสียผิด อยาประกอบกิจเปนพาล

อยาอวดหาญแกเพื่อน เขาเถื่อนอยาลืมพรา

หนาศึกอยานอนใจ ไปเรือนทานอยานัง่นาน

การเรือนตนเรงคดิ อยานั่งชิดผูใหญ

อยาใฝสูงใหพนศักดิ์ ที่รักอยาดูถูก

ปลูกไมตรีอยารูราง สรางกุศลอยารูโรย

347

อยาโดยคําคนพรอด เข็นเรือทอดทางถนน

เปนคนอยาทําใหญเปนคนอยาทําใหญ ขาคนไพรอยาไฟฟุน

คบขุนนางอยาโหด โทษตนผิดรําพึง

อยาคนึงถึงโทษทาน หวานพืชจักเอาผล

เล้ียงคนจักกินแรง อยาขัดแขงผูใหญ

อยาใฝตนใหเกิน เดินทางอยาเดินเปลี่ยว

น้ําเช่ียวอยาขวางเรือ ที่สุมเสือจงประหยัด
348

จงเรงระมัดฟนไฟ ตนเปนไทยอยาคบทาส

อยาประมาททานผูดี มีสินอยาอวดมั่งมีสินอยาอวดมั่ง

ผูเฒาสั่งจงจําความ ที่ขวากหนามอยาเสียเกือก

ทํารั้วเรือกไวกับดูตน คนรักอยาวางใจคนรักอยาวางใจ

ที่มีภัยพึงหลีก ปลีกตนไปโดยดวน

ไดสวนอยามักมาก อยามีปากกวาคนอยามีปากกวาคน

รักตนกวารักทรัพยรักตนกวารักทรัพย อยาไดรับของเข็ญอยาไดรับของเข็ญ
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เห็นงามตาอยาปอง อยาฝากทานอยารับ

ที่ทับจงมไีฟ ที่ไปจงมีเพื่อน

ทางแถวเถื่อนอยาไคลคลา ครูบาสอนอยาโกรธ

โทษตนผิดจึงรู สูเสียสินอยาเสียศักดิ์

ภักดีอยาดวนเคียด อยาเบียดเสียดแกมิตร

ที่ผิดชวยเตือนตอบ ที่ชอบชวยยกยอ

อยาขอของรักมิตร ชอบชิดมักจางจาก
350

พบศัตรูปากปราศัย ความในอยาไขเขา

อยามัวเมาเนืองนิจ คิดตรองตรึกทุกเม่ือ

พึงผนัเผื่อตอญาติ รูที่ขลาดที่หาญ

คนพาลอยาพาลผิดคนพาลอยาพาลผิด อยาผูกมิตรไมตรี

เม่ือพาทีพึงตอบ จงนบนอบผูใหญ

ชางไลแลนเลี่ยงหลบ สุวานขบอยาขบตอบสุวานขบอยาขบตอบ
อยากอบจิตริษยา เจรจาตามคดี

351

อยาปลุกผีกลางคลอง อยาปองเรียนอาถรรพ

พลันฉิบหายวายมวย อยายลเย่ียงถวยแตกมิติด

จงผลเยี่ยงสัมฤทธ์ิแตกมิเสีย ลูกเมียอยาวางใจลูกเมียอยาวางใจ

ภายในอยานําออก ภายนอกอยานําเขา

อาสาเจาจนตนตาย อาสานายจงพอแรง

ของแพงอยามักกิน อยายินคําคนโลภ

โอบออมเอาใจคน อยายลเหตุแตใกล
352

ทานไทอยาหมายโทษ คนโหดใหเอ็นดู

ยอครูยอตอหนายอครูยอตอหนา ยอขาเม่ือแลวกิจยอขาเม่ือแลวกิจ

ยอมิตรเมื่อลับหลังยอมิตรเมื่อลับหลัง ลูกเมียยังอยาสรรเสริญลูกเมียยังอยาสรรเสริญ

เยียวสะเทินจะอดสู อยาชังครูชังมิตร

ผิดอยาเอาเอาแตชอบ นอบตนตอผูเฒา

เขาออกอยาวางใจ ระวังระไวหนาหลัง

เยียวผูชังจะคอยโทษ อยากริ้วโกรธเนืองนิจ

353

ผิวผิดปลิดไปราง ขางตนไวอาวุธ

เครื่องสรรพยุทธอยาวางจิตคิดทุกขในสงสาร

อยาทําการที่ผิด คิดขวนขวายที่ชอบ

โตตอบอยาเสียคํา คมขําอยารวมรัก

พรรคพวกพึงทํานุก ปลุกเอาแรงทั่วตน

ยลเย่ียงไกนกกระทา พาลูกหลานมากิน

ระบือระบิลอยาฟงคํา การจะทําอยาดวนได
354

อยาใชคนบังบด ทดแทนคุณทานเมื่อยาก

ฝากของรักจงพอใจ เฝาทาวไทอยาทรนง

ภักดีจงอยาเกียจ เจาเคียดอยาเคียดตอบเจาเคียดอยาเคียดตอบ

นอบนบใจใสนอบนบใจใสสุทธ์ิสุทธ์ิ อยาขุดคนดวยปากอยาขุดคนดวยปาก

อยาถากคนดวยตาอยาถากคนดวยตา อยาพาผิดดวยหูอยาพาผิดดวยหู

อยาเลียนครูเตือนดาอยาเลียนครูเตือนดา อยาริกลาวคําคดอยาริกลาวคําคด

คนทรยศอยาเช่ือคนทรยศอยาเช่ือ อยาแผเผื่อความผิด
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อยาผูกมิตรคนจร ทานสอนอยาสอบตอบ

ความชอบจําใสใจ ระวังระไวที่ไปมา

เมตตาตอบตอมิตร คิดแลวจึงเจรจา

อยานินทาผูอ่ืน อยาตื่นยกยอตน

คนจนอยาดูถูก ปลูกไมตรีทั่วชน

ตระกูลตนจงคํานบั อยาจับลิ้นแกคน

ทานรักตนจงรักตอบ ทานนอบตนจงนอบแทน
356

ความแหนใหประหยัด เผากษัตริยเพลิงงู

อยาดูถูกวานอย หิ่งหอยอยาแขงไฟ

อยาปองภัยตอทาว อยามักหาวพลันแตก

อยาเขาแบกงาชาง อยาออกกางขุนนาง

ปางมีชอบทานชวย ปางปวยทานชิงชัง

ผิจะบังบงัจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น

ผิจะคั้นคั้นจงตาย ผิจะหมายหมายจงแท

357

ผิจะแกแกจงกระจาง อยารักหางกวาชิดอยารักหางกวาชิด

คิดขางหนาอยาเบา อยาถือเอาตื้นกวาลึกอยาถือเอาตื้นกวาลึก

เม่ือเขาศึกระวังตน เปนคนเรียนความรูเปนคนเรียนความรู

จงย่ิงผูผูมีศักดิ์ อยามักงายมิดี

อยาตีงูใหแกกาอยาตีงูใหแกกา อยาตีปลาหนาไซอยาตีปลาหนาไซ

ใจอยาเบาจงหนักใจอยาเบาจงหนัก อยาตีสุนัขหามเหาอยาตสีุนัขหามเหา
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ขาเการายอดเอาขาเการายอดเอา อยารักเหากวาผมอยารักเหากวาผม

อยารักลมกวาน้ําอยารักลมกวาน้ํา อยารักถํ้ากวาเรือนอยารักถํ้ากวาเรือน

อยารักเดือนกวาตะวันอยารักเดือนกวาตะวัน สบสิ่งสรรพโอวาท

ผูเปนปราชญพึงสดับ ตรับตริตรองปฏิบตัิ

โดยอรรถอันถองถวน แถลงเลศเหตุเลือกลวน

เลิศอางทางธรรม แลนาฯ

359

คําสอนเรื่องลางวิบัติ 

ศึกนอกจะใหญ ศึกในจะยุง

คนเลวจะเดน คนดังจะดับ

คนซื่อจะซวย คนรวยจะเปนคนดี

ธรณีจะกรรแสง ฟาจะแดงเปนสายเลือด

360

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน

ไหวกราบบชูา วันละสองเวลา
อยางนอยควรทํา กราบครั้งหาหน
เปนกิจประจํา ทําจนแมนยํา
นําใหสุขศรี หนึ่งกราบพระพุทธหนึ่งกราบพระพุทธ
ดวยจิตบริสุทธ์ิ ระลึกถึงความดี
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แลวกราบพระธรรมกราบพระธรรม ระลึกคุณที่มี
ดวยจิตเปรมปรีดิ์ นับถือจริงใจ
แลวกราบพระสงฆแลวกราบพระสงฆ      สาวกพุทธองค
ดวยจิตเลื่อมใส เห็นคณุของทาน
ดีชอบเพียงไร นอมมาภายใน

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน
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เตือนใจของตน ชนกชนนีชนกชนนี
ผูบุรพการีผูบุรพการี รวมทั้งสองคน
กราบหนที่สี่กราบหนที่สี่ ดวยจิตนฤมล
ตริตรองเห็นผล ที่ทานอุปการ
แลวประมวลความดี   ท่ีบรรดามี

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน
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ในครูอาจารยในครูอาจารย ผูใหญและกษตัริยผูใหญและกษตัริย
ทรงคุณมโหฬาร นอมจิตกราบกราน
เปนที่ครบหาเปนที่ครบหา ลําดับแตนั้น
ต้ังอธิษฐานบากบั่น ดวยใจแกลวกลา
คิดคะนึงกิจการกิจการ ตามวันเวลา

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน

364

หาชองแสวงหา ผลประโยชนประจําวัน
กับคิดรักษา ทรัพยสินทรัพยสินนานา
ดวยวิธีปองกัน อยาใหจายมากจายมาก
แตรูแบงปนแบงปน เลิกการพนันการพนัน
คบหาคนดีคบหาคนดี ต้ังจิตกุศลต้ังจิตกุศล

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน

365

เปนคนคนอารียอารีย รูสมานไมตรีสมานไมตรี
กับคนใกลไกล คิดเชื่อเร่ืองกรรมเร่ืองกรรม
คือการที่ทําการที่ทํา ดวยกายปากใจกายปากใจ
ทําดีไดดีทําดีไดดี ไมเลือกใครใคร
ทําชั่วคร้ังไหนทําชั่วคร้ังไหน ผลชั่วตามสนอง

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน
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 คิดไดทําได ตามขอกลาวไว
 พรอมดวยตริตรอง จักมีเกษมสุข
 ไกลทุกขหมนหมอง เปนคนควรลอง
 ทําตลอดตัวตาย เทอญฯ

บทสวดมนต “เบญจเคารพ”
บทเรียนที่ คุณยาทองนวล อินทวงศ สอนหลาน



อัปปกัฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา

ปราชญกลาววาชีวิตนี้นอยนัก

ชีวิตนี้นอยนัก  แตชีวิตนี้สําคญันกั

เปนหัวเล้ียวหัวตอเปนทางแยก

จะไปสูงไปต่ํา  จะไปดีไปราย

เลือกไดในชีวิตนีเ้ทานั้น
368

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรนิายก

ฟงสํานึกขอนี้ใหจงดี

แลวจงเลือกเถิด

เลือกใหดีเถิด

ผูมีสติระวงัไมทําความไมดีท้ังหลาย

ท้ังกายวาจาใจไดย่ิงกวาผูอ่ืน

369

ผูประพันธเนื้อรอง         คร ูเกษม มิลินทจินดา
ผูประพันธทํานอง          ครู สุรพล โทณะวณิก
ผูขับรอง                         ครู สุเทพ วงศกําแหง

ศิลปนแหงชาติ
บันทึกแผนเสียงในป พ.ศ. 2489
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 ดวงดาววับวาวเคยเดนพราวยังหลน

 เมฆลอยเบื้องบนยังตกลงสูดิน

 หมูมวลนกกามีปก 

หลีกปนของพรานโผบิน

ไมวายรวงดินลงตาย

371

ทะเลลึกมมีวลหมูปลามากอยู

ท่ัวบึงหนองคูมวลหมูปลามากมาย

ก็ยังมิวายโดนเบ็ด 

เด็ดชีวิตมันถึงตาย

ละมายคลายชีวิตคน
372

มืดมัว เดนดี เพียงใด รํ่ารวยหรือเข็ญใจอับจน

ไมมีวันพนความตาย   สุดที่หมายเดียวกัน

เปนคนทั้งทีควรใหมีประโยชน 

ชาติไทยของเราควรรุงโรจนเทาทัน

อยามัวระเริงความสุข  สวนตัวเห็นเปนสําคัญ

ชีวิตคนสั้น……นิด……เดียว
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