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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสาหรับ เยาวชน:
ศึกษากรณีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการดาเนิน
ชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษาความสาคัญของพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมสาหรับเยาวชน
เพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ เพื่อนาเสนอรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขของเยาวชน
ตามหลักพุทธธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการวิจัยพบว่า เยาวชน คือวัยที่
มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมาก อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่าย เป็นวัยที่มีพัฒนาการของ
บุคลิกภาพอย่างชัดเจน ถ้าการเรียนรู้ที่ผ่านมาดีจะมีบุคลิกภาพดีด้วย เป็นวัยที่พยายามค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริง เรียนรู้บทบาทหน้าที่และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตต่อไปใน
อนาคต เป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สถาบันศาสนา มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เยาวชนในการสร้างพลังทางด้านจิตใจ ให้ความรู้สึกปลอดภัยจากความกลัวและปลอดภัยจากความวิตก
กังวล ช่วยให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งยิ่งขึ้น อยู่รว่ มกันได้อย่างสันติสุข รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักพุทธธรรมสาหรับเยาวชน ได้แก่ ศีล ๕ อิทธิบาท ๔ มงคล ๓๘ (มงคลที่๑-๓๐) มี ๒
รูปแบบ ด้านการเรียน เยาวชนที่ประสบผลสาเร็จด้านการเรียนนอกจากเกิดจากความชอบแล้ว ผู้ปกครอง
ก็มีความสาคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นแรงบันดาลใจให้มีจิตสานึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนสิ่งแวดล้อม รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ รู้จักจัดสรรเวลาโดยเรียงลาดับ
ความสาคัญ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม ด้านการแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต ได้แก่ ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาเพศสัมพันธ์ ปัญหาการใช้คาพูด ปัญหา
การใช้สารเสพติด แก้ไขโดยการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ข้อ รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทั้ง ๒ หลัก
๑
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ดังกล่าวมาแล้ว การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเป็นเกราะป้องกันเวรภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ทาให้ดารงชีวิตได้อย่างสงบสุข
คาสาคัญ : การดาเนินชีวิต, ศีล ๕, อิทธิบาท ๔, มงคล ๓๘
Abstract
This research entitled ‘A Models of the Happy Livelihood According to the
Buddha’s Dhamma Principles for the Youths: A Case Study of the
Saraburiwitthayakhom School’ was purposely made to study the following
objectives: 1) to study youths’ behaviours and ways of life in the present Thai society,
2) to study the significance of Buddhism and its virtues for youths’ living a happy life,
and 3) to propose the youths’ formation of living a happy life according to the Buddhist
principles. This is a qualitative research done by studying documents. In the research, it
was found that youths mean people who are self-centred and sensitive in emotion.
Their personality development can be made if they have good education then their
personality is also good. It can be said that they are under the age of searching for
whatever they want. They learn their own roles and duties so as to develop their ability
where bright future is expected to become the hope of the nation. The religious
institution has the important role to play in empowering their mind-set in order to
distance them from fearfulness and unsafety by which the family institution is
supported. Consequently, they can harmoniously live together happily. The formation
for youths’ living a happy life according to the Buddhist principles is concerned by
following these virtues, five noble growths, four paths of accomplishment and thirtyeight supreme virtues. Here, two formations are found: 1) learning: youths’
successfulness in studying did not only come from their likeness but also from their
parents’ support wherein they have been inspired in the good manners giving rise to the
positive aspect to themselves, family, school, community and environment. Under this
way, they perform their duty and responsibility in the way that they know the sequent
significance of time becoming a good Buddhist, 2) its solution on living life, violent
problem can be solved through following first precept, stealing other property through
second precept, sexual misconduct through third precept, false speech through fourth
precept and intoxicant usage through fifth precept. These can be accompanied by all
together mentioned two virtues.
Keywords: Living life, Five Precepts, Four paths of Accomplishment, Thirty-eight
Blessings
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๑. บทนา
จากกระแสความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมทุก
ด้าน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากภาคเกษตรกรรม ไปสู่ภาคบริการและ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตแบบชนบทไปสู่วิถีชีวิต
แบบเมือง โครงสร้างประชากรที่มีวัยเด็กลดลง มี
การแพร่ระบาดของอบายมุข สารเสพย์ติด โรคเอดส์
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตไทย สถานการณ์ดังกล่าวล้วนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน และสังคมไทยอย่าง
รวดเร็ว ทาให้วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติถูกละเลย
ครอบครัวขาดความอบอุ่น ชุมชนขาดความเข็มแข็ง
และสังคมมีปัญหา เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลและสังคมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่ มเยาวชนได้ รับอิทธิ พลกระแสตาม
ค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตกที่กาลังหลั่งไหลเข้ามาใน
รูปแบบต่าง ๆ ขาดการพัฒนาด้านจิตใจก่อให้เกิด
ปั ญหาบุ คคลและสั งคมที่ ไม่ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม บุคคลต่างเห็นแก่ตนเองกว่าส่วนรวม การ
มอมเมาเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องเหล้า บุหรี่ สารเสพย์ติดทุกชนิด ปัญหาเหล่านี้
นาไปสู่การก่ออาชญากรรม สร้างปัญหาแก่สังคม
ประเทศชาติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบหาทางแก้ไข และ
ป้ องกั น
เพราะปั ญหาเหล่ านี้ ขั ดแย้ งกั บ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไทยอย่าง
มาก สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ บัญญัติว่ารัฐต้องจัดการศึกษา

อบรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๙)๓ ได้มุ่งให้พัฒนา
ไปสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีสมดุลยภาพ” โดยยึด
หลักความสมดุล ความพอดีสร้างคนให้เป็นคนดีคน
เก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบมีจิตสานึกในสาธารณประโยชน์ พึ่งพา
ตนเองได้ สอดคล้ องกับหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ๔ ที่มีนโยบายที่มุ่ง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติไว้ว่าการจัด
การศึ กษาต้ องเป็ นไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยให้ เป็ น
มนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ งร่างกายจิ ตใจ สติ ปั ญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา ๒๓ กล่าวถึงการจัดการเรียนการ
สอน โดยผสมผสานความรู้ด้ านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่

๒

สานักงานปฏิรูปการศึกษา, หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร:
ครุสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๕.
๓
ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ,
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔,
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๔), หน้า ง.
๔
ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษา
แห่ งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๔.
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ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา๕
กระบวนการจัดการศึกษาเป็นวิธีการที่สาคัญในการ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่ เยาวชน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยในอนาคตใน
ด้านจิตใจและสังคม คือ มีวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทนมีจริยธรรม มีคุณธรรม มีความ
เป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
วั ฒนธรรมไทยรวมทั้ งทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
โรงเรี ยนสระบุ รี วิ ทยาคมเป็ นโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาที่มีเยาวชนประสบผลสาเร็จทั้ ง
ด้านการเรียนและการดาเนินชีวิต และเพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายดังที่กล่าวมาแล้ ว ผู้วิ จัยจึงมี
ความสนใจศึ กษารูปแบบการด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมี
ความสุขของเยาวชนตามหลักพุทธธรรม โดยหลัก
พุทธ ธรรมที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ศีล ๕ อริยวัฑฒิ
๕ อิ ทธิ บาท ๔ สั งคหวั ตถุ ๔ และมงคล ๓๘
(โดยถือเอาเฉพาะมงคลที่ ๑-๓๐) ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ
ให้บรรลุประสิทธิภาพที่ดีต่อไป
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
กล่าวไว้ใน “รวมธรรมะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ.ปยุตฺโต): ดาเนินชีวิตดีมีแต่กาไร” องค์รวมของ
การด าเนิ นชี วิ ต ถ้ าท าได้ หมดทั้ ง ๔ อย่ างนี้ แล้ ว
เรียกว่าดาเนิ นชี วิตเป็ น เป็ นชี วิตที่เจริญงอกงาม
อย่างแน่นอน ด้านที่ ๑ คือ แก้ปัญหาเป็น ด้านที่ ๒
คิ ดเป็ น พู ดเป็ น ท าเป็ น ด้ านที่ ๓ รั บรู้
ประสบการณ์เป็น ดูเป็น ฟังเป็น ใช้ตา หู จมูก ลิ้น
๕

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนา
การศึ กษาระยะที่ ๙ (๒๕๔๕–๒๕๔๙),
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๕), หน้า ๓๕.

กายเป็น ด้านที่ ๔ กิน ใช้ บริโภค เสพ คบหาเป็น
ที่ว่ าดาเนิ นชี วิ ต “เป็ น” นั้ น เราลองมองดู ตาม
หลักธรรม ดาเนินชีวิตคืออะไร ก็คือ มรรค “เป็น”
คืออะไร ก็คือพอดี พอดี ก็คือ มั ชฌิ มา ตกลงว่ า
ดาเนินชีวิตเป็นก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสาย
กลาง ก็ คื อ ทางด าเนิ นชี วิ ตที่ พอดี ที่ จะให้ เกิ ด
ประโยชน์ที่ต้องการที่บรรลุจุดหมาย๖
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้เขียนได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓
ข้อคือ
๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการดาเนิน
ชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน
๒) เพื่อศึกษาความสาคัญของพุทธศาสนา
และหลักพุทธธรรมสาหรับเยาวชนเพื่อการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข
๓) เพื่อนาเสนอรูปแบบการดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขของเยาวชนตามหลักพุทธธรรม
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่วม มี วิ ธี การด าเนิ นการวิ จั ย ตามล าดั บ
ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาข้ อมู ลขั้นปฐมภูมิ (Primary
sources) ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก และเอกสาร
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) ได้แก่ อรรถ
กถา หนังสื อ ข้อเขี ยน งานวิจั ย และบทความ
๖

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
รวมธรรมะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต):
บทที่ ๕ ดาเนินชีวิตดีมีแต่กาไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
http://www.payutto.net/bookcontent/%E%B8%9A%
E0%B8%97%E0%B8%B5/ [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑].

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐๖ ~ ที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

ต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขของเยาวชนและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. เลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็น
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัด
สระบุ รี โดยการสุ่ มเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คื อ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นชายจานวน ๒๐ คน เป็นหญิงจานวน
๓๐ คนรวม ๕๐ คน ที่นับถือศาสนาพุทธ โดย
เฉลี่ ย จากจ านวนนั กเรี ย นในแต่ ล ะห้ องในปี
การศึ กษาที่ ทาการวิจั ยมี จานวนนั กเรียนหญิ ง
มากกว่านักเรียนชาย สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้
ข้อมู ลได้ คั ดเลื อก ดั งนี้ ผู้ อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. รวบรวมข้อมูลนามาออกแบบ แบบ
สัมภาษณ์สาหรับเยาวชนและสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
๔ . น า เ ส น อ ข อ ค า แ น ะ น า ต่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ไขตามคาแนะนา
๕. สั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In Depth
Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
๖. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
เรียบเรียงข้อมูล นาเสนอเป็นความเรียง
๗. สรุ ป ผลการวิ จั ย และน าเสนอ
การศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของเยาวชนตามหลักพุทธธรรม
๔. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ได้ค้นพบประเด็นที่ตอบ
วัตถุประสงค์ดังนี้
พฤติกรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบัน

ในสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ที่ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ โ ดยง่ า ย ไม่ ส ามารถสกั ด กั้ น ข้ อมู ล
ข่ าวสารที่ เป็ นเท็ จ หรื อเป็ นภั ยต่ อบุ คคล ต่ อ
ครอบครัว และต่อสังคม โดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่ง
เป็ นวั ยหั วเลี้ ยวหัวต่ อ เป็ นวั ยที่ กาลั งแสวงหา
อัตลักษณ์ของตนเอง การดาเนินชีวิตในแต่ละวัน
เยาวชนต้องเผชิ ญกั บสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้ เกิ ด
ความโลภ ความโกรธ และความหลง ต้องต่อสู้กับ
กิเลสตัณหา ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ จึงทาให้วัยรุ่น
จานวนมากอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการหลงผิด
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาทิปัญหา
การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การตั้งครรภ์ในวัย
เรียน การกระทาผิดกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะชีวิต ย่อม
ช่วยให้เขาสามารถจัดการกับความเครียด และ
ความกดดันต่าง ๆ สามารถดารงชีวิตได้อย่าง
เข้มแข็ง และปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ พลังที่จะต่อสู้กับ กิเลสตัณหาได้ คือ
พลั งสติ และพลั งปั ญญา ซึ่ งจะเกิดขึ้นจากการ
ฝึ กหั ดอบรมด้ วยหลั กธรรมอย่ างเป็ นขั้ นตอน
ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ จนสามารถยกระดับจิตใจ
ขึ้นสูงเหนือกิเลส ตัณหาได้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็ น
มนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ การพั ฒนาชี วิ ตให้ ก้ าวไปสู่
เป้าหมายที่ด๗ี
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
เหตุผล พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธรู้จัก
และพัฒนาศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในตนก่อน
๗

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การ
พัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๗), หน้า ๒๓๔.

สิทธรัตน์ สงึมรัมย์

~ ๑๐๗ ~ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

เพราะผู้ ที่ มี ศรั ทธาที่ ได้ รั บการพั ฒนาดี แล้ ว
ย่อมจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ และเชื่ออย่างมีเหตุผล
สามารถจะนาไปสู่ความสาเร็จได้ในทุก ๆ เรื่อง พระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเกสปุตตสูตร หรือ “กาลาม
สูตร” เป็ นหลั กความเชื่ อที่ ชาวพุ ทธทุ กคนในยุ ค
ปัจจุบันนี้ควรให้ความสนใจศึกษาและนามาใช้เป็น
แนวทางเพื่อตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความ
เชื่อถือว่าผิดถูกอย่างไร๘ ศาสนาพุทธมุ่งเน้นเรื่อง
การพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับ
ทุกข์ ให้พ้นจากความไม่รู้ความจริงในธรรมชาติ อัน
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวงคือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง รวมทั้งเน้นการศึกษาทาความ
เข้าใจ การโยนิโสมนสิการด้วยปัญญา และพิสูจน์
ทราบข้อเท็ จจริง เห็นเหตุ ผลว่ าสิ่ งนี้ มี สิ่งนี้ จึ งมี
จนเห็นตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติ
เป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์
พฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ สามารถ
แยกตามที่กระทากรรม ได้ ๓ ด้าน คือ
๑. กายกรรม ๓ ได้แก่การกระทาทางกาย
ของเยาวชน เช่ น การเคลื่ อนไหวร่ างกาย การใช้
ร่างกายทากิจกรรมต่าง ๆ
๒. วจีกรรม ๔ ได้แก่ การกระทาทางวาจา
ของเยาวชน เช่ น การพู ด การสื่ อสาร การเขี ยน
หนังสือ
๓. มโนกรรม ๓ ได้ แก่ การกระทาทางใจ
ของเยาวชน เช่น ความคิด ความเชื่อ ความเห็นการ
ยึดถือ
ทางพระพุทธศาสนาถือว่ามโนกรรมมี
ความสาคัญมาก เพราะมโนกรรมหรือการกระทา
ทางใจ หมายถึง กระบวนการคิดทั้งหมด ตั้งแต่
ความคิ ดนึ ก คิดปรุงแต่ ง รวมทั้ งความเชื่ อถื อ
๘

ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย)
๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓.

ความคิดเห็น ทฤษฎี ลัทธิ อุดมการณ์ทั้งหลาย
หรือรวมเรียกว่า ทิฏฐิ๙ เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม
ของเยาวชน ความเป็นไปในชีวิตของเยาวชน และ
คติของสั งคมทั้งหมด เมื่อเยาวชนเชื่อหรือเห็น
หรือนิยมอย่างไร ก็คิด พูด และกระทาการต่าง ๆ
ไปตามที่ เ ชื่ อ ที่ เ ห็ น ที่ นิ ย มอย่ า งนั้ น ถ้ า เป็ น
มิ จฉาทิ ฏฐิ การคิ ด การพู ด การท า ก็ เป็ นไป
ในทางที่ ผิ ด เป็ น มิ จ ฉาไปด้ ว ย แต่ ห ากเป็ น
สัมมาทิฏฐิ การคิด การพูด การทา ของเยาวชนก็
เป็นไปทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาไปด้วย ดังพุทธ
พจน์ที่ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจ
เป็นใหญ่ สาเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว
หรือ ทาชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์
ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค
ที่ลากเกวียนไป. . .ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทา
ดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตาม
เขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น”๑๐
สถาบันศาสนา มีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาเยาวชนในการสร้างพลังทางด้านจิตใจ ให้
ความรู้สึกปลอดภัยจากความกลัวและความวิตก
กังวล ช่วยให้สถาบันครอบครัว และสถาบันการ
ปกครองท าหน้ าที่ ได้ เข้ มแข็ งยิ่ งขึ้ น ยึ ดเหนี่ ยว
สั งคมให้ เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกั น อยู่ร่ วมกั นได้
อย่างสันติสุข ความสุขที่แท้จริงนั้นคนที่จะเข้าถึง
ได้ต้องมีการปฏิบัติหรือแสวงหาอย่างถูกทาง มีมูล
ฐานมาจากคุณธรรม
หลักพุทธธรรมสาหรับเยาวชน เพื่อ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
๙

พระธรรมปิ ฎ ก (ปอ.ปยุ ตฺ โ ต),
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๙๕.
๑๐
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐๘ ~ ที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพในอนาคต หลักธรรมที่เชื่อมโยงกับ
การดาเนินชีวิตประจาวันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
กับเยาวชนและประเทศชาติ ได้แก่
๑. ศีล ๕ ในมหานามสูตร เจ้าศากยะ
นามว่ามหานามะได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับ
ศีลของอุบาสก พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า “. .
.เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจาก
การลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้น
ขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอัน
เป็นเหตุแห่งความประมาท อุบาสกชื่อว่าผู้มีศีล. .
.”๑๑ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมาย
ศีล ๕ ว่า ความประพฤติชอบทางกายและวาจา,
การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย, การรักษาปกติ
ตามระเบียบวินัย, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความ
ชั่ ว , การควบคุ ม ตนให้ ตั้ ง อยู่ ใ นความไม่
เบียดเบียน๑๒
๒. อิ ทธิ บาท ๔ พระพรหมคุ ณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายอิทธิบาท ๔ ว่า
คุณธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมี ๔
อย่าง คือ (๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการ
ที่จะทา ใฝ่ใจรักจะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอและ ปรารถนา
จะทาให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป (๒) วิริยะ ความเพียร คือ
ขยันหมั่น ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย (๓) จิตตะ ความคิดมุ่งไป
คื อ ตั้ งจิ ตรั บรู้ในสิ่ งที่ ท าและท าในสิ่ งนั้ นด้ วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ อุทิศตัวอุทิศใจให้สิ่งที่ทา (๔)
๑๑

องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๙.
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรม
ศาสน์ ฉบั บประมวลธรรม, พิ มพ์ ครั้ งที่ ๖,
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๒, หน้า ๒๐๖-๒๐๗.
๑๒

วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่น ใช้
ปัญญาพิ จารณาใคร่ครวญตรวจหา เหตุ ผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทานั้น มีการวางแผน
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น๑๓
๓. มงคล ๓๘ ประการ ในมงคลสู ตร
ปรากฏความว่า เทวดาได้ ทูลถามพระพุทธเจ้าถึง
มงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบ ดังนี้ว่า “. . .(๑) การไม่คบคนพาล. . .
(๓๗) จิตปราศจาธุลี (๓๘) จิตเกษม นี้เป็นมงคลอัน
สูงสุด”๑๔
มงคลที่ ๑-๓๐ เป็ นมงคลที่ เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัติของเยาวชน ส่วนมงคลที่ ๓๑๓๘ จะเหมาะสาหรับผู้ ที่ต้ องการปฏิบั ติธรรมใน
ระดับที่สูงขึ้น
มงคลที่ ๑-๓๐๑๕
 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล คนพาล คือ คนที่มีใจ
ขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือ
ค่านิยมผิด ๆ และมีวินิจฉัยเสีย คือ ไม่รู้ว่าอะไรดี
อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร
 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต บัณฑิต คือ ผู้ที่มีใจผ่องใส
อยู่ เป็ นปกติ วิ สั ย ท าให้ มี ความเห็ นถู ก ยึ ดถื อ
ค่ านิ ยมที่ ถู กต้ อง สามารถด าเนิ นชี วิ ตอยู่ ด้ วย
ปัญญา เป็นผู้รู้ดี คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็นผู้รู้
ถูก คือ รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เป็นผู้รู้ชอบ คือ รู้ว่า
อะไรบุญ อะไรบาป
๑๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์รวม
เล่ม ๓ ภาค ครั้งที่ ๑๕, หน้า ๑๖๐-๒๓๑.
๑๔
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๑-๒๗๒/
๕๖๑-๕๖๓.
๑๕
พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับ
“ธรรมทายาท”, (กรุงเทพมหานคร: บีเอ็นเค บุ๊คส์ จากัด,
๒๕๓๗), หน้า ๒๙-๔๙.

สิทธรัตน์ สงึมรัมย์

~ ๑๐๙ ~ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ผู้ที่หวังความ
เจริญก้าวหน้า จาเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้
เป็ นตั วอย่ างการด าเนิ นชี วิ ตที่ ถู ก เป็ นหลั กใจ
ป้องกันความเห็นผิ ดและอกุศลกรรมต่ าง ๆ มิให้
ย้อนกลับกาเริบขึ้นมาอีก การบูชา หมายถึง กิริยา
อาการสุภาพ ที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชา ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง การแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่าน
ทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรม
ความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดง
ลับหลัง เป็นการเตือนใจตัวเราเอง ให้ผูกใจไว้กับ
คุ ณธรรมอั นสู งส่ งของท่ าน ก่ อให้เกิดความรู้สึ ก
อยากกระทาตาม ใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอ ๆ ไม่
เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้าย
 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม หมายถึง ถิ่นที่
สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษภัยแก่สุขภาพกายและใจทั้ง
ยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการ
งานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้
โดยง่าย และสร้างสมคุณความดีได้เต็มที่
 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน บุญ คือ สิ่งที่
เกิดขึ้นในจิตใจแล้ วทาให้จิตใสสะอาด ปราศจาก
ความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี เมื่อเกิดขึ้น
แล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจเราให้มีคุณภาพดีขึ้นตั้ง
มั่นไม่หวั่นไหว โปร่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ชุ่มชื่นเบา
สบายไม่กระสับกระส่ายควรแก่การใช้งาน ผู้ที่ไม่ได้
สร้างสมคุณความดีมาก่อน เมื่อประกอบกิจการใด
ถึงขยันขันแข็งสักปานไหน ผลแห่งความดีกว่าจะ
ปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและ
เสียเวลามาก ส่วนผู้ที่สะสมคุณความดีมาก่อนเมื่อ
ทาความดีผลดีปรากฏเต็มที่ทันตาเห็นส่งผลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายอย่าง
น่าอัศจรรย์
 มงคลที่ ๖ การตั้ งตนชอบ หมายถึ ง การ
ตั้ งเป้ าหมายในชี วิ ตทั้ งทางโลกและทางธรรมไว้
ถูกต้อง แล้วประคับประคองตนให้ดาเนินชีวิตไป

ตามเป้ าหมายนั้ นด้ วยความระมั ดระวั ง เป็ นสิ่ ง
สาคัญ เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความสุขความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชีวิต
 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต หมายถึง ความเป็นผู้ฉลาด
รู้ คือ ผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ เป็นผู้ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมามาก ได้ยินได้ฟังมามาก และเป็น
คนช่างสังเกต คุณสมบั ติ เหล่ านี้ เป็นต้ นทางแห่ง
ปั ญญา ท าให้เกิดความรู้ส าหรับการบริหารงาน
และเป็นกุญแจไปสู่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และสิ่งที่
เราปรารถนา
 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ แปลว่า ฉลาดทา หรือ ทา
เป็นนั่นเอง พหูสูต เป็นผู้ฉลาดรู้ รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ท าอย่ างไร ส่ วนศิ ลปะเป็ นความสามารถในทาง
ปฏิบัติ คือ สามารถนาความรู้นั้นมาใช้ให้บังเกิด
ผลได้
 มงคลที่ ๙ มีวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับสาหรับควบคุมความประพฤติทางกายของ
คนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน จะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข ให้
คนใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควร คือ
ฉลาดใช้ นั่นเอง
 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต หมายถึง คาพูดที่ผู้
พูดได้กลั่นกรองไว้ดีแล้ว ลักษณะคาพูดที่พอเหมาะ
พอดี เป็นคุณทั้งแก่ตัวผู้พูดและผู้ฟัง
 มงคลที่ ๑๑ บารุงบิดามารดา บิดามารดาเป็นผู้
มี พระคุ ณอันยิ่ งใหญ่ ของบุ ตร เป็ นผู้ ควรรับของ
คานับและการนมัสการของลูก
 มงคลที่ ๑๒ สงเคราะห์บุตร บุตร มาจากคาว่า
ปุตต แปลว่า ลูก มีความหมาย ๒ ประการ คือ (๑)
ผู้ทาสกุลให้บริสุ ทธิ์ (๒) ผู้ ยังหทัยของพ่อแม่ให้
เต็มอิ่ม
 มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา (สามี) สามี
แปลว่า ผัว -ผู้เลี้ยง ภรรยา แปลว่า เมีย -คนควร
เลี้ยง ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าสามีก็เพราะเลี้ยงดูภรรยา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๑๐ ~ ที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

ผู้หญิ งที่ ได้ ชื่อว่ าภรรยาก็เพราะท าตัวเป็ นคนน่ า
เลี้ยง ในชีวิตการครองเรือนถ้าสามีภรรยาไม่รู้จั ก
สงเคราะห์กันและกันไม่ มีความเข้าใจกัน จะไม่ มี
ความก้าวหน้าในชีวิต
 มงคลที่ ๑๔ ทางานไม่ให้คั่งค้าง ค่าของคนอยู่ที่
ผลของงาน หากปล่อยการงานให้คั่งค้าง ก็เท่ากับ
กาลังทาลายค่าของตนเอง
 มงคลที่ ๑๕ บาเพ็ญทาน ทาน แปลว่า การให้
หมายถึง การสละสิ่งของของตน เพื่อประโยชน์แก่
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ การให้ทานเป็นพื้นฐานความ
ดีของมนุษยชาติ และเป็นสิ่งที่จรรโลงสันติสุข
 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม คือ การประพฤติตน
ให้ อยู่ ในกรอบของความถู กต้ องและความดี ทั้ ง
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคน
และให้ มี ความเที่ ยงธรรมไม่ ล าเอี ยง ซึ่ งมี ๒
ลักษณะได้แก่
๑. ประพฤติเป็นธรรม คือ มีความเที่ยง
ธรรม มีความยุติธรรม เป็นการฝึกตนเองให้ปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเหตุผล มีความยุติธรรมไม่
ลาเอียงเพราะอคติ ๔ ประการ ดังนี้ (๑) ไม่ลาเอียง
เพราะรัก (๒) ไม่ลาเอียงเพราะชัง (๓) ไม่ลาเอียง
เพราะหลง (๔) ไม่ลาเอียงเพราะกลัวภัย
๒. ประพฤติตามธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติตนตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
สอน ฝึ กฝนอบรมตนเองให้คุ ณธรรมในตั วสู งขึ้ น
ประณีตขึ้นตามลาดับ
 มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ หมายถึง บุคคลที่
คุ้นเคยและวางใจกันได้ มี ๒ ประเภท คือ (๑) ญาติ
ทางโลก แบ่ งเป็น ๒ พวกคือ ญาติ โดยสายโลหิต
และญาติ โดยความใกล้ ชิ ด เช่ น เพื่ อนสนิ ท (๒)
ญาติ ทางธรรม หมายถึง ผู้เป็นญาติเพราะเหตุ ๔
ประการ คือ –เป็นญาติเพราะบวชให้เป็นภิกษุ -เป็น
ญาติเพราะบวชให้เป็นสามเณร -เป็นญาติเพราะให้
นิสัย -เป็นญาติเพราะสอนธรรมะให้

 มงคลที่ ๑๘ ทางานที่ไม่มีโทษ หมายถึง งานที่ไม่
มี ต าหนิ ดี พร้ อม ยุ ติ ธรรม ไม่ มี เวร ไม่ มี ภั ย ไม่
เบียดเบียนใคร แต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น
 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป บาป หมายถึง ความเสีย
ของจิต คือการที่ใจมีคุณภาพต่าลง เช่น เศร้าหมอง
เหลวไหล ใจร้าย ใจดา ขุ่นมัว ฯลฯ ไม่ว่าจะเสียใน
แง่ไหนก็เรียกว่าบาปทั้งสิ้น
 มงคลที่ ๒๐ สารวมจากการดื่มน้าเมา น้าเมา ใน
ที่นี้ หมายถึง ของมึนเมาให้โทษทุกชนิ ด ไม่ ว่าจะ
เป็ นน้ าหรื อแห้ง รวมทั้ งสิ่ งเสพติ ดทุ กชนิ ด ดื่ ม
หมายถึง การทาให้ซึมซาบเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะ
โดยวิ ธี ดื่ ม ดม อั ด นั ตถุ์ สู บ ฉี ด ส ารวม มี
ความหมาย ๒ นั ย คือ ระมั ดระวั ง และ เว้ นขาด
สารวมจากการดื่มน้าเมาจึงหมายถึง การระมัดระวัง
เมื่ อใช้ สิ่ งเสพติ ด ในกรณี นี้ เพราะในบางครั้งทาง
การแพทย์ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ เช่น ใช้ มอร์ฟีน ระงับ
ปวด ใช้เหล้าเป็นกระสายยา อีกความหมายคือ เว้น
ขาดจากการเสพย์สิ่งเสพติดทุกชนิด
 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม คือ การมีสติ
กากับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทาสิ่งใด ๆ
ไม่ยอมถลาลงไปในทางที่เสื่อม และไม่ยอมพลาด
โอกาสในการทาความดี ตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทา
ใส่ใจสานึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ ปล่อยปละละเลย
ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สาคัญยิ่ง กล่าวได้
ว่าคาสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมด ก็คือสอนให้
เราไม่ประมาท “ไม่ประมาทในธรรม” หมายถึง ไม่
ประมาทในเหตุ ให้มีสติรอบคอบตั้งใจทาเหตุที่ ดี
อย่างเต็มที่ เพื่อให้บังเกิดผลดีตามมา
 มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ คือ ตระหนักซาบซึ้งรู้
ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับ
ถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงต่อผู้นั้นด้วย
ความอ่อนน้อม อ่อนโยนอย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง
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 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน คือ เอามานะทิฐิออก
มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน ไม่เบ่ง ไม่ทะนงตน ไม่มี
ความมานะถือตัว ไม่อวดดื้อถือดี ไม่ยโสโอหัง ไม่ดู
ถูกเหยียดหยามใคร ไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง
ความถ่ อมตนเป็ นการพิ จารณาข้ อบกพร่ องของ
ตนเอง สามารถประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ไม่อวดดื้อถือดี สามารถน้อมตัวลง
เพื่อรับการถ่ายทอดคุณความดีของผู้อื่นเข้าใส่ตัวได้
เต็มที่
 มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ แปลว่า ยินดี ชอบใจ
พอใจ อิ่มใจ จุใจ สุขใจ กับของของตน ความหมาย
โดยย่อคือ ให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ
 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้
มีใจกระจ่าง มีสติปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่
ผู้อื่นกระทาแล้วแก่ตน อีกนัยหนึ่ง คือ ความรู้บุญ
หรืออุปการะของบุญที่ตนทาไว้แล้ว รู้ว่าที่ตนพ้ น
จากอันตรายทั้งปวงได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะ
บุญที่ เคยท าไว้ ในอดี ตส่ งผลให้ และสร้างสมบุ ญ
ใหม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล คือ การขวนขวาย
หาเวลาไปฟั งธรรมคาสั่ งสอนจากผู้ มี ธรรมะ เพื่ อ
ยกระดับจิ ตและสติปั ญญาให้สู งขึ้น โดยเมื่ อฟั ง
ธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจก
สะท้ อนดู ตนเองว่ า มี คุ ณธรรมนั้ นหรื อไม่ จะ
ปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างไร
 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน หมายถึง การรักษา
ปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง
ด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไมปรารถนาก็ตาม
มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน
 มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย คือ คนที่อดทนต่อ
คาสั่งสอนได้ เมื่อมีผู้รู้แนะนาพร่าสอนให้ ตักเตือน
ให้โดยชอบธรรมแล้ว ย่อมปฏิบัติตามคาสอนนั้น
โดยความเคารพอ่อนน้อม ไม่คัดค้าน ไม่โต้ตอบ ไม่
แก้ตัวโดยประการใด ๆ ทั้งสิ้น

 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ สมณะ แปลว่า คนสงบ
หมายถึง พระภิกษุที่ได้บาเพ็ญสมณธรรม ฝึกฝน
ตนเองด้ วยศี ล สมาธิ ปั ญญามาแล้ วอย่ างเต็ มที่
จนกระทั่งมีกาย วาจา ใจสงบแล้วจากบาป
 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล คือ การพูด
ซักถามธรรมะซึ่งกันและกันระหว่างคน ๒ คน ขึ้นไป
เพื่ อให้เกิดปั ญญาโดยรู้จักเลื อกและแบ่ งเวลาให้
เหมาะสม เป็นการสนทนาให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศล
ธรรมความชั่ว จะได้ละเว้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศลธรรม
ความดี จะได้ตั้งใจทาให้มาก และสิ่งใดเป็นอัพยากต
ธรรม คือ ความจริงตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วก็รู้เท่า
ทันทุกประการ จะได้ไม่หลงเข้าใจผิดให้เกิดทุกข์
รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของเยาวชน
๑. ด้านการเรียน
การปฏิ บั ติ ตั วของเยาวชนที่ ประสบ
ความส าเร็จด้ านการเรียน คื อ มี การวางแผนการ
เรียน ตั้งใจ ตั้งสติ มีสมาธิในสิ่งที่ทา ตั้งเป้าหมาย
แล้ วพยายามท าให้ส าเร็ จด้ วยความมุ่ งมั่ น ขยั น
อดทน เพียรพยายาม มีวินัยรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบ ฝึกฝนฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ ตรวจสอบว่า
ตนเองผิดพลาดอะไรแล้วแก้ไข ทาออกมาให้ดีที่สุด
รู้ จั กจั ดสรรเวลาเล่ นและเรี ยน เรี ยงล าดั บ
ความสาคัญของภาระงาน นอกจากนี้ยังมีจิตสานึก
ที่ดี ทั้ งต่ อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุ มชน
สิ่งแวดล้อม ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านจากพ่อแม่
รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียน เคารพครูอาจารย์ ไม่ทาให้
เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงของสถาบั น มี จิ ตอาสา ไม่ ก่ อ
ความเดือดร้อน มีน้าใจ แบ่งปันความช่วยเหลือผู้ที่
อ่อนแอกว่า เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธธรรม อีกทั้งยังเกิดจากความชอบในวิชา
ที่ เรี ยน และผู้ ปกครองก็ มี ความส าคั ญในการ
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สนับสนุนช่วยเหลือเป็นแรงบันดาลใจ แต่ประการ
สาคัญขึ้นอยู่กับตัวของเยาวชนเอง
การแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและผล
ที่ได้รับ
เยาวชนที่มีหลักธรรมประจาใจจะสามารถ
ตั ดสิ นใจในการแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในทางที่
ถูกต้อง ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ
การได้รับคาชมเชยจากผู้อื่นเมื่อประสบ
ความสาเร็จ ทาให้เยาวชนรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของ
ตนเอง ที่ผู้อื่นได้เห็นความสามารถของตน พอใจที่
เป็ นตั วเอง มี ความภู มิ ใจในความทุ่ มเทและได้
ความรู้มาพัฒนาทักษะมากขึ้น ทาให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพ สามารถหางานเลี้ยง
ดูครอบครัวได้ สามารถทาประโยชน์เพื่อสังคมได้
และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีในการดารงอยู่ในสังคม
ทาให้สังคมเกิดการพัฒนาขึ้น เป็นอนาคตที่ดีของ
สังคม เป็นเยาวชนที่เมื่อโตขึ้นไปทาให้ประเทศชาติ
ก้าวหน้า มีความสุขทั้งตนเอง พ่อแม่ ครอบครัว
และบุคคลรอบข้าง ก็มีความสุขไปด้วย
๒. ด้านการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับ
เยาวชนในการดาเนินชีวิต
 ด้านการใช้ความรุนแรง เป็นทางออกที่ได้รับ
ความนิยมสาหรับกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มที่ไร้ความ
อดทนและขาดการยับยั้งชั่งใจ เพราะทาให้สะใจและ
เห็นผลได้เร็ว ไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะกับ
เหยื่ อที่ ถู กใช้ ความรุ นแรงเท่ านั้ น แต่ ยั งส่ งผล
กระทบไปถึงครอบครัว เพื่อน และชุมชนด้วย
 ด้านการลักทรัพย์ เด็กและเยาวชนที่ขาดความ
อบอุ่น จะมีการเติมเต็มเพื่อชดเชยสิ่งที่ตนเองขาด
และไม่ได้ รับจากชี วิตจริง เช่น เรื่องเกมออนไลน์
หลังจากเล่นเกมมีการเสียเงินจากการเล่นออนไลน์ก็
เกิดปัญหาลักทรัพย์ตามมา
 ด้านเพศสัมพันธ์ การสนทนาผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนไทยมี

เพศสัมพันธ์ได้ง่าย ขาดการยั้งคิดเนื่องมาจากการ
เสพสื่ อลามกทางอิ นเทอร์ เน็ ตและอารมณ์ ความ
ต้องการทางเพศในวัยของตน การตั้งครรภ์ในวั ย
เรียนสร้างปัญหาระดับประเทศ
 ด้านการใช้คาพูด เยาวชนในวัยนี้ยังรักสนุก มี
ความคะนอง จึงไม่ค่อยระวังวาจา ชอบใช้คาพูด
ล่อหลอกเพื่อความสนุก เห็นการพูดคาหยาบคาย
เป็นการแสดงความสนิทสนมจริงใจ
 ด้านการใช้สารเสพติด เยาวชนเป็นวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจากการเป็นเด็ก เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ทาให้เยาวชนมีปัญหา
ในการวางตัว บางคนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ก็หาทางออกที่ผิด ๆ เช่น การ
เสพยาเสพติ ด อี กทั้ งชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อมมี
ความสาคัญต่อปัญหาเรื่องการเสพสุรา และยาเสพ
ติดที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชน ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
การแก้ปัญหาด้วยหลักพุทธธรรมเพื่อ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
 ศีล ๕ ทาคนให้เจริญขึ้นพร้อม ทั้งทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ ได้ แก่ ละเว้ นจากการฆ่ า ไม่
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ละเว้นจากการลัก
ขโมยเบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้าย
ต่ อของรั กของหวงแหน อั น เป็ นการท าลาย
เกียรติภูมิและจิตใจ ละเว้นจากการพูดเท็จโกหก
หลอกลวง ไม่ประทุษร้ายเขาหรือประโยชน์สุขเขา
ด้วยวาจา และไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพ
ติ ด อั นเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดความประมาท ก่ อความ
เสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ การปฏิบัติตามหลัก
ศีล ๕ เป็นเกราะป้องกันเวรภัยที่ จะเกิดขึ้นทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นทาให้สังคมสงบสุข
 อิทธิบาท ๔ ฉันทะ คือ ความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธา วิริยะ ความเพียร จิตตะ มีจิตที่ที่จดจ่อต่อ

สิทธรัตน์ สงึมรัมย์

~ ๑๑๓ ~ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ทา วิมังสา ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ทาให้
ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทาอย่างมีประสิทธิภาพ
 มงคล ๓๘ ประการ เป็นหลักธรรมคาสอนเพื่อ
เป็ นแบบแผนและเป็ นพื้ นฐานแนวทางในการ
ดารงชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข
๕. สรุป
รู ป แบบการด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมี
ความสุขของเยาวชน มี ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การ
ประสบความส าเร็ จด้ า นการเรี ยน ด้ วยการ
ปฏิ บั ติ ต นตามหลั กศี ล ๕ อิ ท ธิ บ าท ๔ และ
มงคล ๓๘ มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพ
ชี วิ ตที่ ดี โดยคุ ณภาพชี วิ ตจะเกิ ดขึ้ นได้ ต้ องมี
ความสุขเกิดขึ้นก่อน ความสุขเกิดจากความรู้สึก
พอใจในตนเอง รู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต นี้ มี คุ ณ ค่ า มี

ความหมาย (๒) ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหา พุ ทธศาสนาสามารถน ามาปรับใช้กับ
ชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ได้ โดยการนาหลักคาสอนทางพุทธศาสนามา
เป็นหลักในการดาเนินชีวิต การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง ๔ ด้านคือ
กาย ศีล จิต และปัญญา รวมถึงการนาหลักของ
พุทธศาสนาที่กล่าวว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ทางเดิน
ชีวิตที่ดี เริ่มมาจากการทาความดี ละความชั่วให้ได้
เสียก่อน การรู้จักพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมี เมื่อ
เกิ ดความพอแล้ วความต้ องการต่ าง ๆ ก็ จบ
ลง ความสุขในชีวิตก็จะเกิดขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีก็
จะตามมา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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