
ฐานที่ม่ันของชีวิตและสังคม

การวางรากฐานชีวิตบุคคลพึงปฏิบัตอิยางไร ?
“ตองมีกฎบังคับตนเอง”

2

เวนชั่ว ๑๔ ประการตองทําอยางไร ?
เครงในศีล ๕
ไมมีอคติ คือ ไมลําเอียง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะขลาด 
เพราะเขลา
เวนอบายมุข ๖ ประการคือ

ติดสุรายาเมา เสพสิ่งเสพติด 
ไมเอาแตเที่ยวเตร  ไมรูเวลา
ดูการละเลน หาแตรายการบันเทิง
เลนการพนัน
คบคนชั่วเปนมิตร
เกียจครานทําการงาน

3

การเลือกคบคน

๑. ไมคบมิตรเทียม  รูทันมิตรเทียม 
ศัตรูผูมาในรางมิตร  เชน

คบปอกลอก  : เอาแตได  ยอมเสียนอย  หรือเอามาก จะชวย
เพื่อนเมื่อตัวมีภัย  คบเพราะเห็นแกประโยชน
คนดีแตพูด : ดีแต
คนชวนฉิบหาย : ชวนกันดื่มน้ําเมา  เท่ียวกลางคืน  เท่ียวดู
การละเลน  เลนการพนัน
คนหัวประจบ : ทําด-ีชั่ว ก็เออออ ตอหนาสงเสริม ลับหลังนินทา

4

 การเลือกคบคน (ตอ)
๒. รูถึงมิตรแท  คบมิตร ๔  ประการ

มิตรอุปการะ : รักษาเพื่อน  ทรัพยสินของเพื่อน เมื่อเพื่อน
ประมาท เมือ่เพื่อนมีภัยชวยออกทรัพยใหเกินออกปาก
มิตรรวมสุขรวมทุกข : บอกความลับ รักษาความลับ  มีภัย
ไมท้ิงกัน สละชีวิตใหเพื่อนได
มิตรแนะนําประโยชน : หามไมใหทําชั่ว  ใหทําความดี บอก
สิ่งท่ีไมรู บอกทางสุข
มิตรมีใจรัก

5

จัดสรรทรัพยท่ีหามาได 
โดยสัมมาชีพ  เปนข้ันตอน

ข้ันที่ ๑   ขยนัทํางาน  เก็บออมทรัพย

ขั้นที่ ๒  วางแผนการใชจาย

6

การรักษาความสัมพันธกับคนในโลก , สังคม  

ทําอยางไร ?
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การวางรากฐานชีวิต
ใหมั่นคง

กฎขอ ๑  เวนชั่ว  
๑๔ ประการ

-ศีล 

-เลิกอคติ

-เวนอบายมุข

กฎขอ ๒ เตรียมทุน

ชีวิต ๒ ดาน

-การคบคน  

-การหาทรัพย

กฎขอ ๓ รักษา
ความสัมพันธ 
กับครอบครัว 

สังคม

- ทิศ ๖
8

การนําชีวิตใหถึงจุดหมาย ๓ ดาน

๑ เพื่อตน ๒. เพื่อผูอืน่ ๓.เพื่อจุดหมาย
รวมกนั

9

การดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย

ประโยชนปจจุบัน

- สุขภาพ

- อาชีพ

- ความสุข

 ประโยชนเบ้ืองหนา

-ศรัทธา กอใหเกิดสุข

-ปญญา กอใหเกิดการแกไข

ปญหาชวีิต

-เสียสละ อิ่มใจ ใชชีวติมีคุณคา

ไดทําประโยชน

-กรรมดี กอใหเกดิหลักประกัน มั่นใจ

ประโยชนอยางย่ิง

-จิตใจไมหว่ันไหว

-จิตเปนอิสระ

-มีความสุขแท

-เปนอยูดวยปญญา

10

คนสมบูรณมีลักษณะอยางไร?

เปนคนที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
รูหลักรูจักเหตุ  คือ

รูหลักการ

รูกฎเกณฑ

รูสิ่งที่ตนตองปฏิบัติ

รูหลักความจริงของธรรมชาติ

11

คนสมบูรณ (ตอ)

รูความมุงหมายและรูจักผล  คือ
รูวัตถุประสงค ของกิจการทีต่นกระทํา
รูประโยชน และผลที่ควรบรรลุ
รูความหมายของคติธรรมดา

รูจุดหมายแทจริงของชีวิต

12

คนสมบูรณ (ตอ)
รูตน  คือ

รูสภาพความเปนจริงของตน  เชน  ความรู ความถนัด 
ความสามารถ  สภาวะ
การแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น

ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม

ดําเนินการใหสอดคลอง
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คนสมบูรณ (ตอ)
รูประมาณ  คือ
รูความพอดีในการ

บริโภค, การใชจาย

การพูด

การปฏิบัตกิิจการตางๆ

การพักผอน
14

คนสมบูรณ (ตอ)
รูกาล  คือ 

รูเวลาอันเหมาะสม ในการประกอบกิจการ หนาที่การงาน
รูเวลาในการเกี่ยวกับของผูอ่ืน

รูเวลาไหนควรจะทาํอะไร  อยางไร
รูเทาทันเวลา ตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา 
ใหเหมาะเวลา   ใหถูกเวลา  
รูจักกะเวลา

รูวางแผนการใชเวลา

15

คนสมบูรณ (ตอ)

รูบุคคล  คือ
รูจักและเขาใจความแตกตางของบุคคล

รูจักความสามารถ  คุณธรรม

16

สังเกตคนมศีีลธรรมไดอยางไร ?

17

 มีสุจริต ๓ ประการ

๑ .กายสุจริต ๒. วจีสุจรติ ๓. มโนสุจรติ

18

กุศลกรรม ๑๐ ประการคือ

ทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓

ศีล ขอ (๑-๓) ศีลขอ ๔-๗ ศีลขอ ๘-๑๐
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คนมีคุณแกสังคมหรือสมาชิกที่ดีของสงัคม
ตองปฏิบัติอยางไร?

• มีพรหมวิหารธรรม ๔
๑. เมตตา    ความรัก
๒. กรุณา    สงสาร บําบดัทุกข
๓. มุทิตา    พลอยยินดี
๔. อุเบกขา   มใีจเปนกลาง

• บําเพ็ญการสงเคราะห

สังคหวัตถุ ๔
๑. ทาน
๒. ปยวาจา
๓. อัตถจริยา
๔. สมานัตตตา

20

คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน

ก. พ่ึงตนเอง
๑. มีศีล
๒. ไดศึกษา ฟงมาก
๓. รูจักคบคนดี
๔. เปนคนพูดกันงาย  ไมดื้อ
๕. ขวนขวายกิจของหมู
๖ .เปนผูรักธรรม  ชอบศึกษาคนควา
๗. มีความเพียร
๘. มีความพอดี
๙. มีสติ
๑๐.มีปญญา

ข. อยูรวมในหมูดวยดี  
มีหลักสาราณียธรรม ๖ ธรรมเปนเหตุให
ระลึกถึงกัน
๑. เมตตากายกรรม  ทําดีตอกันดวยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม   พูดตอกันดวยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม  คิดตอกันดวยเมตตา 
๔. สาธารณโภคี แบงกันกิน-ใช
๕. สีลสามัญญตา    ประพฤติใหดเีหมือน  
ไมทําใหตนเสือ่มเสียแกหมูคณะ รักษา
ระเบียบวินัย
๖. พิฏฐีสามญัญตา  ปรับความเห็นเขากัน
ไดมีขุดหมายสูงสุดอนัเดียวกัน

21

คนที่มสีวนรวมในการปกครองที่ดี ตองมีหลัก

• หลักอธิปไตย  ๓  ประการ
๑. อัตตาธิปไตย  ถือตนเปนใหญ เวน
ช่ัว  ทําดี  ดวยความเคารพตน
๒.โลกาธิปไตย  ถือโลกเปนใหญ เวน
ช่ัว ทําดี ดวยความเคารพเสียงหมูชน
๓. ธรรมาธิไตย  ถือธรรมเปนใหญ 
ถือความถูกตอง ดีงาม เหตุผล ชอบ
ธรรม

• อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
๑. หมั่นประชุม
๒. ประชุมอยางพรอมเพรียง
๓. ปฏิบัติตามขอกําหนดที่วางไว
๔.ใหเกียรติผูใหญมีประสบการณ

๕. ใหเกียรติคุมครองกุลสตรี
๖. เคารพบูชาอนุสรณสถาน
๗. อารักขา บํารุง บรรพชิต

22

อะไรเปนหลักประกันของชีวิต ?
หลักประกันของชีวิตประกอบดวย

๑. คุณธรรม
๒. ความประพฤติ
๓. ความรูความสามารถ
๔. ความมั่นใจในตนเอง

23

คนที่มีคุณธรรมทาํใหเกิดกําลังภายใน ๔ ประการ คือ
ปญญาพละ : กําลังปญญา

วิริยพละ : กําลังความเพียร

อนวัชชพละ :  กําลังสุจริต  หรือ กําลังบริสุทธิ์
สังคหพละ : กําลังการสงเคราะห  ทําตนใหเปน
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย

“ รูงานดี  ทําหนาที่ไมบกพรอง มือสะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ ”

24

คนที่ตั้งบนฐานที่ม่ันคงตองปฏิบัติตามหลักธรรมขอใด ?

๑. อธิษฐานธรรม

๒. สัปปริสธรรม

๓. ทศพิธราชธรรม

๔. ราชสังคหวัตถธุรรม
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คนที่ตั้งตนบนฐานอันมั่นคงควรปฏิบัติตามหลักธรรมที่ เรียกวา 
อธิษฐานธรรม ๔ ประการ

๑. ใชปญญาในการครองตัว ดําเนนิชีวิต และทํากิจการ
ดวยความคิด ศึกษาสิ่งตางๆใหมีความรูชัด หยั่งเห็น
เหตุผล เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึงความจริง

๒. รักษาสัจจะ  สงวนรกัษาดํารงตนมัน่ในความจริง รูชัด 
เห็นชัดดวยปญญา  จริงทางวาจา หลักการ  และการ
ปฏิบัต ิปรมัตถ

26

คนที่ตั้งตนบนฐานอันมั่นคงควรปฏิบัติตามหลักธรรมที่ เรียกวา 
อธิษฐานธรรม ๔ ประการ (ตอ)

๓. เพิ่มพูนจาคะ  คือ คอยทวีหรือเสริมความเสียสละ 
ปองกันไมใหตกเปนทาสของลาภสักการะ ลดละสิ่งที่
ยึดติด และลุมหลง

๔. รูจักสงบจิตใจ คือ รูจักหาความสุขสงบทางจิต ฝกตน
ใหระงับความทุกข ฝกใหมีความสุขจากความสงบ ไม
หลงใหลในวัตถุ ลาภ ยศ สรรเสริญ โดยงาย

27

คนที่ตองการประสบความสําเร็จ มีชีวิตทีก่าวหนา
ตองปฏิบัติตนอยางไร ?

ผูที่ตองการความเจริญกาวหนาดานการศึกษา หรือ อาชพี 

ควรปฏบิัตตินตามหลักตอไปนี ้๒ หลัก คือ

๑ . หลักแหงความเจริญรุงเรือง

๒. หลักความสําเรจ็
28

๑ . หลักแหงความเจริญรุงเรือง ม ี๔ ขอ คือ

1. เลือกหาถิ่นที่เหมาะ   มีสิ่งแวดลอมที่ดี เพราะ
สถานที่เหลานี้ ยอมมีบุคคลและสิ่งรอบตัวอํานวย
ประโยชนในการศกึษา พัฒนาชีวิต การสรางสรรค

2. เลือกคบคนดี  รูจักเลือกคบหาบุคคลผูรู ผูทรงคุณ 
ที่จะเกื้อกูลความเจริญกาวหนางอกงาม

29

๑ . หลักแหงความเจริญรุงเรือง (ตอ)
ตั้งตนไวถูก  คือ รูจกัตั้งเปาหมายชีวิต  และการงาน
ใหดีงาม  ปฏิบตัิไปสูเปาหมายอยางมั่นคง  ไม
เปล่ียนแปลง

เตรียมทุนที่ดี  ทนุดีคือ : ความมีสติ  ปญญา
 รางกายสมบูรณ  รูจกัรักษาสุขภาพตน
 แกไขปรับปรุงตน  ดวยการศึกษาหา
 ความรู ฝกฝนความชาํนาญ

30

 ๒. หลักความสําเร็จ 

มีใจรัก (ฉันทะ) พอใจจะทํา  ทําดวยใจรัก ตองการทําให
สําเร็จอยางดี

[ รักงาน ]
มีความเพียร (วิริยะ) ขยันหมั่นกระทําดวยความพยายาม 
เขมแข็ง อดทน ไมทอถอย 
[ สูงาน ]

ปฏิบัติตามหลักธรรมทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จ ๔ ขอ  (อิทธิบาท๔)
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 ๒. หลักความสําเร็จ (ตอ)
มีความฝกใฝ (จิตตะ) เอาใจใสในสิ่งทีท่ํา ดวยความ
อุทิศตวัและใจ 
[ ใสใจงาน ]
ใชปญญาสอบสวน (วิมังสา) ใครครวญหาเหตุผล 
ตรวจสอบขอบกพรอง รูจักทดลอง วางแผน วัดผล 
คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง

[ ทํางานดวยปญญา ]
32

คนรูจักสรางชีวิตใหเปนหลักฐาน

คนที่รูจักหาทรัพย  รูจักใชทรัพย  ใหเปนประโยชน  
ตองปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้...

33

ข้ันหาและรักษาสมบัติ

ปฏิบัตติามหลักธรรมท่ีมีประโยชนในปจจุบัน   
ประกอบดวย

๑. ถึงพรอมดวยความเพียร  : อุฏฐานสัมปทา

๒. ถึงพรอมดวยการรักษา   :  อารักจสัมปทา
๓. คบคนดีเปนมิตร : รูจักเลือกคบคน  เอาอยางคน  

กัลปยาณมิตตา

๔. เล้ียงชีวิตแตพอดี         :  สมชีวิตา
34

ข้ันจัดสรรทรัพย  แบงเปน ๔ สวน

๑ สวน เก็บ
๑ สวน ใชจาย
๒ สวน ทุนทํามาหากิน

35

ชีวิตคนที่สมบูรณ หรือ คนที่ประสบความสําเร็จ
ในการครองเรือน  ใชหลักเกณฑอะไรวัด ?

36

คนท่ีมีความสุข ๔ ประการ คือ

๑. สุขเกิดจาก       การมีทรัพย
๒. สุขเกิดจาก      ใชจายทรัพย
๓. สุขเกิดจาก       ไมเปนหนี้
๔. สุขเกิดจาก       ความประพฤติไมมีโทษ 



37

อนวัชชสุข  มีคามากที่สุด เพราะอะไร?
คนที่มีความประพฤติด ี ไมมีโทษ  มีความสุข   
เพราะ ….

มีความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจในความสุจรติ
ไมมีความบกพรองเสียหาย

ใครติเตียนไมได ท้ังทางกาย  วาจา  และทางใจ

38

การครองชีวิตใหมีความสุขตองใชหลักอะไร ?

ความจริง (สัจจะ) ซื่อตรงจริงใจ  พูด-ทําจริง 

เชื่อถอืได

ขมกายฝกตน (ทมะ) ควบคุมตนเอง  รูจักปรับตอ 

แกไขตนเองใหกาวหนา ดีงาม

39

การครองชีวิตใหมีความสุขตองใชหลักอะไร ?

อดทน (ขันติ) ตั้งใจทํางานดวยความ

ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง  อดทน ไมทอถอย

เสียสละ (จาคะ) มนํ้ีาใจ  เอื้อเฟอเกือ้กูล  

บําเพ็ญประโยชน    
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