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บทคัดยอ 
  
 วิทยานิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเร่ืองกัลยาณมิตรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒)  เพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓)  เพ่ือศึกษาความสําคัญของกัลยาณมิตรท่ีมีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชน
ไทย   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คือพระไตรปฎก 
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 ผลการวิจัย  พบวา กัลยาณมิตรท่ีพระพุทธเจาตรัสมุงหมายเอาคุณงามความดีของ
บุคคลท่ีเปนมิตรแท ชักชวนหรือแนะนําในส่ิงท่ีดี   มีประโยชนเก้ือกูล แกบุคคลอ่ืน  และความเปน
กัลยาณมิตรของส่ิงแวดลอม คือ ที่อยูอาศัย แผนดิน  ตนไม แมนํ้า เปนตน  เพ่ือบําเพ็ญสมณธรรม   
  ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎกน้ัน  พบวา  เปนลักษณะของบุคคลท่ี
ประกอบดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีทั้งกัลยาณมิตรท่ี
เปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมท่ีพรอมจะเปนท่ีพ่ึงใหกับตนเองและผูอื่น พรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นได 
สวนกัลยาณมิตรในระดับโลกุตระน้ัน เปนกัลยาณมิตรในระดับสูงสุดมีพระพุทธเจาและ 
พระอรหันต  ซ่ึงพรอมที่จะนําพาสรรพสัตวใหดําเนินตามทางอริยมรรคจนบรรลุคุณธรรมชั้นสูง 
พนจากทุกขเขาถึงนิพพานได 
 วิเคราะหความเปนกัลยาณมิตรของพุทธสาวกไทยในปจจุบัน พบวา มีเทคนิค 
ในการสอนและปฏิบัติที่ดี   สามารถบอก  แนะนํา  ชี้แนวทางใหพุทธศาสนิกชนไดพัฒนากายและ
จิต มีการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘  เพ่ือเขาถึงความสุขในปจจุบัน และเขาถึง
อริยสัจ ๔  ซ่ึงเปนทางพนทุกข 
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 ปญหาของสังคมไทยคือ ปญหาการเมืองการปกครอง ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาศีลธรรม  
ปญหาติดอบายมุข ปญหาการคาประเวณี  ปญหาการเสพส่ิงเสพติด ปญหาการกอการทะเลาะวิวาท 
ปญหาอาชญากรรม  ปญหาการศึกษา  และปญหาเด็กนักเรียนติดเกมเปนตน ปญหาตางๆ เหลาน้ี
เกิดข้ึนเพราะขาดกัลยาณมิตร 
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Abstract 

 
This thesis is of three main objectives:- 1) to study Kalyāna ̣mitta in Theravāda 

Buddhism, 2) to study the role and the importance of Kalyānạmitta  in Theravāda Buddhism,  3) 
to study the importances of Kalyānạmitta  influential to the Thai Buddhists. This research is a 
qualitative one by studying from the Buddhist scriptures:- the Tipitaka, the books, the academic 
papers and  the  related researches.  

From  the study,  it is  found that  the Kalyānạmitta  which the Buddha  said mean a 
virtue of a good friend to persuade or advise the friend in a good thing. the Kalyāna ̣mitta  is 
beneficial to others and a good friend in the good environment in residential land, trees, etc.  
Kalyāna ̣mittas  fulfill the Samanadhamma.  

From  the characteristics  of Kalyāna ̣mitta, it is found that they are the characteristics 
possessed by the people who have  moral qualities, namely Saddhä, Sila, Suta, Cāga and Paññā. 
The mentioned characteristics are the worldly ones which are of the virtues to be the refuges to 
other people and to be helpful to others. On the contrary, the Kalyānạmitta  of Lokuttara Level is 
of the high level which consists of the Buddha and Phra Arahantas who are to lead the human 
beings to Ariyamagga and to be away from suffering and finally to attain Nibb±na. 

From the  analysis  of  Kalyāna ̣mitta  in  Thai  Buddhist  disciples, it is found  that  
there  are many techniques  in  both  of  the  good  teaching  and  good  practice, that can  tell,  
advice, and show  the  way  of  the  development  both  bodily  and  mentally  for  Buddhist  
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disciples  living in the  middle  way,  the  Noble  Eight  Fold  Path  and  the  Four  Noble  Truth  
which  is to get  rid of suffering.    

From  the value of  Kalyāna ̣mitta  in Tipit aka,  it is  found that it is the way of 
carrying out the life in 3 ways, namely: Kāyasucarita, Vac²sucarita and Manōsucarita.  These 
values can develop the human lives to be of qualities and to reach the Four Noble Truths which 
are the ways to go away from suffering. 

The problems in Thai societies are the economic problem, the moral problem and the 
ruine problem, the sexsual trading problem, the narcotic problem, the quarrel problem, the 
criminal problem etc;  all of which arise for lack  Kalyānạmitta.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับคําแนะนําจาก  พระมหาทวี   มหาปฺโ
ญ ผศ.ดร. ประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร กรรมการแหงมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงเปนผูควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธและใหคําปรึกษาแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เปดสอน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแหงน้ี ตลอดท้ัง
ผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่ทุกทาน 

ขอกราบขอบพระคุณ  พระครูเกษมรัตนกิจ (มี เขมิโย)  พระครูศรีปริยัติวราภรณ   
พระครูบริหารคุณวัฒน  พระพิพัฒนปริยัติยานุกูล  พระครูสุวิมลจันทโชติ  พระมหามงคล ขนฺติธีโร 
พระมหาสมาน ฐานุตฺตโร ผูเปยมดวยเมตตาจิตใหบรรพชาอุปสมบทและใหที่พักอาศัยพรอมทั้ง
ชวยเหลือมาโดยตลอด 

ขออนุโมทนาขอบคุณ  มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ไดมอบทุนการศึกษาให
ในครั้งน้ี  คุณพอไข-คุณแมเล่ือน-คุณแมสุข  เหลาทอง และครอบครัว  อาจารยบุญทัน  คําสุภาพ 
และครอบครัว  คุณโยมมงคล-พูนสุข สิทธิไตรย และครอบครัว  คุณโยมดา-บุษผา จันพยุง คุณโยม
นิรมล วิวิตรกุล  โยมพ่ีกฤษณา  วองวิทยเดชา  ดร.แมชีบุญชวย  ศรีเปรม  เพ่ือนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกรูป/คน  ที่ชวยเหลือพรอมท้ังใหกําลังใจมาโดยตลอด  

คุณความดีที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาตอพระรัตนตรัย คุณบิดา
มารดา อุปชฌายอาจารยทุกทาน  ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู  และผูแตงตําราท่ีผูวิจัยใชเปน
ขอมูลอางอิง  ตลอดถึงผูมีพระคุณและมีอุปการคุณทุกทาน 
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สารบัญ  

 
เรื่อง           หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย            ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                         ค 
กิตติกรรมประกาศ            จ 
สารบัญ                 ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ           ฌ 

บทท่ี  ๑   บทนํา ๑ 

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคญัของปญหา ๑ 
 ๑.๒   วัตถุประสงคของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓   ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔   คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย ๔ 
 ๑.๕   ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ ๔ 
 ๑.๖   วิธีดําเนินการวิจัย     ๘ 
 ๑.๗   ประโยชนที่ไดรับ     ๘ 

บทท่ี  ๒   กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท     ๙ 

 ๒.๑   ความหมายและไวพจนของคําวากัลยาณมิตร ๙ 
 ๒.๑.๑   ความหมายของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก ๙ 
 ๒.๑.๒   ความหมายกัลยาณมิตรโดยรูปศัพท ๑๐ 
  ๒.๑.๓  ไวพจนของคําวากัลยาณมิตร ๑๑ 
 ๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตร ๑๓ 
  ๒.๒.๑  ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก ๑๓ 
  ๒.๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถา ๑๕ 
  ๒.๒.๓ ลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ๑๖ 
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 ๒.๓ คุณคา ประเภท หนาท่ี และคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ๑๙ 
  ๒.๓.๑  คุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก ๑๙ 
  ๒.๓.๒  ประเภทของกัลยาณมิตร ๒๒ 
  ๒.๓.๓  หนาท่ีของกัลยาณมิตร ๒๙ 
  ๒.๓.๔  คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ๓๑ 

บทท่ี  ๓   บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท               ๔๐ 

 ๓.๑ บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  
  และอรรถกถา ๔๐          
 ๓.๑.๑   บทบาทของกัลยาณมิตร ๔๑ 
 ๓.๑.๒  ไวพจนของกัลยาณมิตร ๔๒ 
 ๓.๑.๓   กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา ๔๓ 
 ๓.๑.๔  ความสําคัญของกัลยาณมิตร ๔๔ 
 ๓.๑.๕  กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย   ๔๘ 
 ๓.๑.๖  ประโยชนของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก ๕๑ 
 ๓.๒  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว ๕๕ 
 ๓.๒.๑  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุ ๕๖ 
 ๓.๒.๒  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี ๗๒ 
 ๓.๒.๓  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก ๗๒ 
 ๓.๒.๔  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสกิา ๗๖ 
 ๓.๒.๕  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเทวดาและสรรพสัตว ๗๘ 

บทท่ี  ๔  วิเคราะหบทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน ๘๓ 

 ๔.๑   บทบาทของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน ๘๓ 
 ๔.๑.๑  พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโญ) ๘๔ 
 ๔.๑.๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโฺท) ๙๙ 
 ๔.๑.๓  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ๑๐๔ 
 ๔.๒  บทบาทของคฤหัสถที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน ๑๑๐ 
 ๔.๒.๑  ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ๑๑๒ 
 ๔.๒.๒  ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี  ๑๑๘ 
 ๔.๒.๓ คุณแม ดร. สิริ  กรินชัย ๑๒๕ 
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บทท่ี  ๕   บทสรุปและขอเสนอแนะ            ๑๓๔ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๔ 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะ ๑๔๐ 
 ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๔๐ 
 ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ๑๔๐ 
 

บรรณานุกรม ๑๔๑ 

ประวตัิผูวิจัย ๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ฌ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
๑.  การใชอักษรยอ 
 

อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับน้ี  ใชอางอิงจากพระไตรปฎก- อรรถกถา-ฎีกา ภาษาบาลี 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจากคัมภีรอรรถกถาภาษาไทย ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย เรียงตามคัมภีรดังตอไปน้ี 

พระวินัยปฎก 

 
วิ.มหา. (ไทย) =   วินัยปฎก มหาวภิังค  (ภาษาไทย)
วิ.ม. (ไทย) =   วินัยปฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎก 

 
ที.สี. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย มัชฌิมมูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก (ไทย) = สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต  (ภาษาไทย)  
ขุ.ขุ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกกาย ขุททกปาฐ                (ภาษาไทย) 
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ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.อป. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 

 
อภ.ิสงฺ. (ไทย)  = อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี   (ภาษาไทย)
อภ.ิปุ. (ไทย)  = อภิธรรมปฎก ปุคคลบัญญัติ   (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

 
ที.ม.อ. (ไทย) =  ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ม.ม.อ. (ไทย) =  มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี  มัชฌิมปณณาสกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) =  อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี  ทสกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกทสก.อ.(ไทย)=  อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี  เอกทสกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย   ธรรมบทอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   ปรมัตถทีปนี  อุทานอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
 
๒.  การระบุหมายเลขยอ 

การอางอิงคัมภีรพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ใชระบุช่ือคัมภีร เลม / ขอ / หนา 
ตามลําดับ เชน  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔-๒๖๕. หมายถึง คัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค ภาษาไทย เลม ๑๐ ขอ ๓๓๖ หนา ๒๖๔-๒๖๕  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การอางอิงคัมภีรอรรถกถา–ฎีกา ภาษาบาลี จะแจงคัมภีร เลม / ขอ / หนา บาง แจงคัมภีร 
เลม/หนาบาง แจงคัมภีร ขอ/หนา บาง เชน วิ.ม.อ. (บาลี) ๓ / ๙๐/ ๕๗-๕๘. หมายถึงคัมภีรสมนฺต 
ปาสาทิกาวินยปฏก มหาวคฺคอฏฐกถา ภาษาบาลี เลม ๓ ขอ ๙๐ หนา ๕๗-๕๘ ฉบับมหาจุฬาอฏฐ 
กถา, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๒๑. หมายถึง คัมภีรสุมงฺคลวิลาสินี ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา ภาษา

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ฎ 

บาลี เลม ๑ หนา ๒๒๑ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา วิ.สงฺ.อ. (บาลี) / ๑๒๔/๑๕๖. หมายถึงคัมภีร
วินยสงฺคหอฏฐกถา ภาษาบาลี ขอ ๑๒๔ หนา ๑๕๖ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๙๕. 
หมายถึงคัมภีรลีนตฺถปฺปกาสินี ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา ภาษาบาลี เลม ๑ หนา ๓๙๕ ฉบับ 
มหาจุฬาฏีกา 
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บทท่ี ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในการดําเนินชีวิตของมนุษยลวนมีปจจัยหลากหลายท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จ  และ
ความสงบสุข ปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการดําเนินชีวิต คือ การมีกัลยาณมิตร   
การมีกัลยาณมิตรมีบทบาทและความสําคัญครอบคลุมทุก ๆ ดานท่ีจะทําใหเกิดส่ิงท่ีดีงามขึ้นในชีวิต  
เพราะมนุษยมิใชเกิดมาเพ่ืออยูเพียงผูเดียว   แตเกิดมาเพ่ืออยูรวมกันเปนสังคม การมีกัลยาณมิตร 
จึงเปนปจจัยเก้ือกูลใหไดพบกับความสําเร็จ ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   “ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือ
ดวงอาทิตยกําลังจะอุทัย  ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพพนิมิตฉันใด  ความเปนผูมีมิตรดีก็เปน
ตัวนํา  เปนบุพพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของอริยอัษฏางคิกมรรคฉันน้ัน”๑    
 เม่ือพิจารณาจากพุทธพจนดังกลาว จะสังเกตเห็นวาพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญ
กับเร่ืองของกัลยาณมิตรวา เปนจุดแรกเร่ิมท่ีจะทําใหมนุษยน้ัน ดําเนินชีวิตของตนไปสูเปาหมายท่ีดี
กัลยาณมิตรเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษยทุกคน  ตั้งแตปฐมวัยจนถึงปจฉิมวัย  “บุคคลผูเปน
กัลยาณมิตรท่ีเขามามีบทบาทตอชีวิตตั้งแตเกิดมาก็คือพอแม ซ่ึงเปนผูที่จะตองคอยเล้ียงดู  ใหความ
เอาใจใสดูแลลูก ๆ  ของตน  ดวยการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร  ตั้งแตการเล้ียงดู  การเปนแบบอยางท่ีดี  
อบรมส่ังสอนใหลูกตั้งตนอยูในความดี  ซ่ึงความรักและความหวงใยตลอดจนคุณูปการหลากหลาย
ของพอแม  ยอมไมมีวันที่จะวิปริตผิดผันเปนอยางอื่น ไมมีวันที่จะเหือดแหงหรือเจือจางไป”๒   
เชนเดียวกัน “บุตรธิดาก็ควรเชื่อฟงถอยคําของบิดามารดาตลอดจนครูบาอาจารย  ผูควรแก 
การคารวะดวย”๓ 

                                                  
 ๑สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๔๙/๔๓.  
 ๒แสวง  อุดมศรี,  ราชวสตีธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 
(พิมพเปนมุทิตาสักการะแด  พระอมรเมธาจารย  (สุคนธ  ปภากโร)  ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙). 
 ๓กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย,  อโศกมหาราชและขอเขียนคนละเร่ืองเดียวกัน,  พิมพครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕),  หนา  ๘.  
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 แตในสภาพสังคมปจจุบันจะเห็นวาปญหาการขาดกัลยาณมิตร มีใหเห็นกันอยูมากมาย
เร่ิมตั้งแตระบบพ้ืนฐานทางสังคมคือครอบครัว  ซ่ึงบางครอบครัวไมทําหนาท่ีความเปนกัลยาณมิตร
ตอกัน  เชน  พอแมไมรับผิดชอบตอครอบครัวของตน  ติดอบายมุขตาง ๆ  แมคลอดลูกแลวนําลูก
ไปทิ้งตามท่ีตาง ๆ  ลูกไมเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม  ติดยาเสพติด  ซ่ึงปญหาเหลาน้ีเปนตนเหตุทํา
ใหครอบครัวเกิดความเดือดรอน  และนําไปสูความแตกแยกภายในครอบครัว 
 เม่ือมองไปที่สถาบันการศึกษาคือโรงเรียน   ซ่ึงเปนแหลงบมเพาะคุณลักษณะท่ีสําคัญ
ตาง ๆ   ของชีวิต  ก็พบวามีปญหาการขาดกัลยาณมิตรดวยเหมือนกัน  ดังจะเห็นไดจากครูอาจารย
บางคนขาดความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  ลอลวงศิษยไปกระทําอนาจาร  ติดอบายมุขตางๆ  จนไม
สามารถทําหนาท่ีความเปนครูใหสมกับฐานะของตนได  ในสวนของนักเรียนก็ขาดความเปน
กัลยาณมิตรตอครูดวยเชนกัน  ดังจะเห็นไดจากการท่ีนักเรียนบางคนไมเคารพเชื่อฟงครูอาจารย  
แกลงครูอาจารย ซ่ึงเปนผูที่ถายทอดวิชาความรูใหแกตน   ซ่ึงในความเปนจริงแลวความเปน
กัลยาณมิตรของครูตอนักเรียนน้ันมีความสําคัญเปนอยางย่ิง  ตอความเจริญกาวหนาของนักเรียน
และสังคม  ซ่ึงครูจะเส่ือมจากความเปนกัลยาณมิตรและความเปนปูชนียบุคคลไมได  ครูตองเปนคน
ท่ีมีคุณภาพ๔ 
 นอกจากนั้น  ปญหาการขาดกัลยาณมิตรในภาคสวนของสังคมอื่น ๆ  ก็มีใหเห็นกันอยู
มากมายไมวาจะเปนในที่ทํางาน  ในทางการเมือง  ก็มีการกล่ันแกลงกันตาง ๆ นานา  การเอารัดเอา
เปรียบซ่ึงกันและกัน  เพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพอง  ซ่ึงเปนสาเหตุใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ  อีกท้ังผูทํางานก็ทํางานไมเปนสุข  ถาหากวาทุกคนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันแลว  
ก็จะทําใหปญหาตาง ๆ ลดลงได   เขาทํานองที่วา  ยามเหงามิตรเราชวยปลุก  ยามทุกขมิตรเราชวย
ปลอบ๕  ซ่ึงการท่ีจะรูวาบุคคลเชนไรเปนกัลยาณมิตร  ควรคบ  ควรเสพ  ควรเขาใกลก็ใหดูจาก
คุณลักษณะของบุคคลน้ัน ๆ  ซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  “บุคคลที่ควรคบ  ควรเสพ  ควร
เขาใกล  คือ  บุคคลผูมีศีล  สมาธิ  ปญญาเหมือนกัน”๖ 
 นอกจากปญหาการขาดกัลยาณมิตรในทางโลกดังท่ีกลาวมาแลวน้ัน  ปญหาการขาด
กัลยาณมิตรในทางธรรมก็มีใหเห็นอยูเชนกัน  ดังเชนปญหาของพระสงฆบางรูปที่ขาดความเปน
กัลยาณมิตรตอตนเองและพระศาสนา  ดวยการกระทําผิดพระวินัยอยางรายแรง  เชน  เสพเมถุน  
การทะเลาะกันเพ่ือแยงชิงผลประโยชนในวัด  ไมเชื่อฟงอุปชฌายอาจารย  มุงลาภสักการะเพ่ือตน
                                                  
 ๔ประเวศ  วะสี,  ครูผูเปนกัลยาณมิตรของสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, 
๒๕๓๘), หนา ๑๒ – ๑๓.  
 ๕ออม  ประนอม,  แสงทองแหงชีวิต,  พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, ๒๕๔๓), หนา ๓๒.          

 ๖องฺ. ติก. (ไทย)  ๒๐/๒๖/๑๗๔ - ๑๗๕.  
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แทนที่จะมุงไปสูการปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระศาสนา  จนมีศิลปนบางคนนําความ
ประพฤติของพระสงฆกลุมน้ีไปทําการลอเลียนตอสังคมในทางเส่ือมเสีย  ดังเชนภาพวาดที่มีชื่อวา
ภิกษุสันดานกาเปนตน  ซ่ึงถาหากวาพระสงฆทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรตอตนเองและสังคมแลวจะ
ทําใหบทบาทของพระสงฆมีความสําคัญตอพระศาสนาและสังคมอยางมากมาย  เพราะพระสงฆ  
ถือไดวาเปนเน้ือนาบุญของโลก  ดังเชนท่ีพระพุทธเจาและพระอริยสงฆไดทําตนเองใหเปน
กัลยาณมิตรตอพระศาสนาและสังคมน่ันเอง 
 นอกจากกัลยาณมิตรท่ีมีความหมายตามที่คนท่ัวไปเขาใจในแงของบุคคลแลว  กัลยาณมิตร
ยังมีความหมายท่ีขยายออกไปอีก   คือ  มีความหมายท่ีไมเก่ียวของกับบุคคล ที่เห็นไดอยางชัดเจน 
ก็คือส่ิงแวดลอมที่อยูรอบ ๆ  ตัว  “เร่ิมต้ังแต ขอเขียน ขาวสารขอมูลท่ีไดรับจากส่ือตาง ๆ  ไมวาจะ
เปนวิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  วรรณกรรมตาง ๆ  ที่เปนขอมูลขาวสารท่ีดีมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต”๗ ซ่ึงเปนปจจัยแวดลอมรอบตัวเราก็จัดวาเปนกัลยาณมิตรอีกรูปแบบหน่ึง ถามี
กัลยาณมิตรเหลาน้ี  ก็จะทําใหการดํารงชีวิตของเราดําเนินไปดวยดี ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือกัลยาณมิตร
เหลาน้ีมีความจําเปนตอการพัฒนาชีวิตท้ังส้ิน เม่ือบุคคลมีกัลยาณมิตรดังท่ีกลาวมาแลว  ยอมจะทําให
ชีวิตน้ีประสบกับความสําเร็จได 
 บทบาทที่สําคัญอีกอยางหน่ึงขององคประกอบท่ีเก่ียวของกับกัลยาณมิตร  คือ  ปจจัย
ภายในซึ่งไดแกตัวเราเอง  ซ่ึงจะเปนผูที่คอยกล่ันกรองส่ิงท่ีเขามาเก่ียวของดวย ใหการดําเนินชีวิต
ของเราดําเนินไปตามเจตคติที่มุงหมายไว  พูดงาย ๆ  ก็คือการที่ตัวของเราเองมีโยนิโสมนสิการ   
อันไดแกการพิจารณาโดยแยบคายในส่ิงตาง ๆ ที่เขามาในชีวิตของเราวามีประโยชนหรือไม ส่ิงใด
เปนส่ิงท่ีเราควรทําหรือควรเวน ดังพุทธพจนที่วา  “สําหรับภิกษุผูยังตองศึกษา….เรามองไมเห็น
องคประกอบภายในอ่ืนใด  มีประโยชนมากเทาโยนิโสมนสิการเลย”๘   เม่ือคนเรามีพรอมท้ังปจจัย
ภายนอกคือกัลยาณมิตรและปจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการแลว  ก็จะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไป
ดวยดี  ในสภาวะที่สังคมมีทั้งคนท่ีดีและไมดีปะปนกันอยูมากมาย  ซ่ึงพระพุทธศาสนาเนนใหเลือก
คบหาแตกัลยาณมิตรหรือบัณฑิต  ดังพุทธพจนวา  “การไมคบคนพาล  การคบบัณฑิต  เปนมงคล
สูงสุด”๙  จึงจะมีประโยชนในอันที่จะทําใหชีวิตมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี  มีความสงบสุขท้ังตนเอง
และสังคม  เพราะกัลยาณมิตรถือไดวาเปนผูมีสวนสนับสนุนและผลักดันใหชีวิตพบกับความสําเร็จ
ไดน่ันเอง  ดวยเหตุผลดังกลาวมา  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่องกัลยาณมิตรใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน  
                                                  
 ๗พระธรรมปฏก (ป.อ ปยุตฺโต), พุทธธรรม  (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพครั้งที่ ๖,    
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ ), หนา ๖๒๑. 
 ๘สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๕๕/๔๔. 
 ๙ขุ. ขุ.  (ไทย)  ๒๕/๓/๗.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๔ 

เพ่ือที่จะไดเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในทามกลางสังคมท่ีมีปญหามากมายเพราะการขาด
กัลยาณมิตรน่ันเอง   
 
๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ๑.๒.๑    เพ่ือศึกษาเร่ืองกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๒.๒   เพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท 
 ๑.๒.๓   เพ่ือศึกษาความสําคญัของกัลยาณมิตรท่ีมีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย 

 
๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลาวคือ เนนการศึกษาความหมาย 
ประเภท  คุณค า  หนา ท่ี  ลักษณะ  บทบาท  และความสํา คัญของกัลยาณมิตร  ตามคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท  รวมท้ังจะไดวิเคราะหคุณลักษณะของกัลยาณมิตรในสังคมไทย โดยอาศัย
ขอมูลจากพระไตรปฎก  อรรถกถา  และงานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของ 
 
๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 
 คําวา “กัลยาณมิตร” ในงานวิจัยน้ี หมายถึงมิตรท่ีดีทั้งท่ีเปนบุคคลและส่ิงท่ีทําใหเกิด
คุณธรรมท่ีดีงาม  ซ่ึงเปนปจจัยเก้ือกูลสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหกาวไปสูหนทางชีวิตท่ีดีงาม จนถึง
การบรรลุธรรม  ซ่ึงไดแก  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระอริยบุคคล ๘ จําพวก  ภิกษุผูมีศีล
เปนท่ีรักท้ังหลาย  บิดามารดา ครู  อุปชฌาย อาจารย  ภรรยา สามี มิตรสหาย อีกท้ังกัลยาณปุถุชน
ท้ังหลาย  ตลอดท้ังส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีดีทั้งหลาย เชน ขอเขียน  คําช้ีแจง  ส่ือตาง ๆ  ที่ดี เปนตน 
 
๑.๕  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ๑.๕.๑ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาวถึงความหมายและความสําคัญของ
กัลยาณมิตรไวในหนังสือพุทธธรรมวา   “ปรโตโฆสะท่ีดี  หมายถึง  กัลยาณมิตร  เสียงจากผูอื่น  
การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก  เชน  การส่ังสอน  การถายทอด  การโฆษณา  คําบอกกลาว

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๕ 

ขาวสาร  ขอเขียน  คําชี้แจงอธิบาย  การเรียนรูจากผูอื่น  ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะสวนที่ดีงามถูกตอง  
เฉพาะอยางย่ิงการรับฟงธรรม  รับความรูหรือคําแนะนําจากบุคคลอ่ืนที่เปนกัลยาณมิตร  (hearing  
or  leaning  from  others ; inducement  by  other)  ขอแรกเปนองคประกอบจากภายนอกไดแก  
ปจจัยทางสังคม  อาจเรียกงาย ๆ  วา  วิธีการแหงศรัทธา  โยนิโสมนสิการ  หมายถึงการทําไวในใจ
โดยแยบคาย  การใชความคิดถูกวิธี  ความรูจักคิด  คิดเปน  หรือคิดอยางมีระเบียบ  หมายถึงการรูจัก
มอง  รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลาย  โดยมองตามที่ส่ิงน้ัน ๆ  มันเปนของมัน  และโดยวิธีคิดหาเหตุผล
สืบคนถึงตนเหตุ  สืบสาวใหตลอดสาย  แยกแยะส่ิงน้ัน ๆ  หรือปญหาน้ัน ๆ ออก  ใหเปนตาม
สภาวะและตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย  โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหา  อุปาทานของ
ตนเขาไปจับ  (Analytical  reflection ;  reasoned  or  systematic  attention)  ขอสองน้ีเปน
องคประกอบภายใน  ไดแก  ปจจัยภายในตัวบุคคลอาจเรียกงาย ๆ  วา  วิธีการแหงปญญา”๑๐ 

  ๑.๕.๒ พระมหาเกรียงไกร  บัวจันอัด ไดกลาวถึงกัลยาณมิตรไวในวิทยานิพนธเร่ือง
การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเร่ืองกัลยาณมิตรกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
และพระพุทธศาสนามหายานวา  “ในพระพุทธศาสนาท้ังสองฝาย มีหลักคําสอนเร่ืองกัลยาณมิตร
กับการบรรลุธรรมที่เหมือนกันและตางกัน  ดานความเหมือนพบอยูในแงของความหมาย  ประเภท
และหนาท่ีของกัลยาณมิตร  และคุณธรรมของกัลยาณมิตร  ซ่ึงแมจะมีการบัญญัติศัพทที่แตกตางกัน
บาง  แตโดยความมุงหมายแลวเปนไปในทิศทางเดียวกัน  คือหมายถึงผูคนหรือส่ิงท่ีจะเก้ือกูล  
สนับสนุน  สงเสริม  เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาชีวิต  ในการบรรลุถึงจุดหมาย ในแงของ
ประเภทและหนาท่ีไดแบงเปน  ๒  ระดับเชนเดียวกัน  คือ ระดับโลกียะและโลกุตระ  กัลยาณมิตร
ระดับโลกียะของท้ังสองฝายไดแก  บิดามารดา  ครู  อุปชฌาย  เปนตน  กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ
ของเถรวาท  ไดแกพระพุทธเจา  พระอรหันตสาวกเปนตน  ฝายมหายานไดแกพระพุทธเจาและ 
พระโพธิสัตว ผูเปนแบบอยางในการพัฒนากาย  ศีล  จิต  และปญญา  เพ่ือเปนคนดีของสังคม  
กระทั่งเขาถึงเปาหมายสูงสุดของศาสนาแตละนิกาย”๑๑ 

 ๑.๕.๓ ศ.ระพี  สาคริก  ไดกลาวถึงความเปนกัลยาณมิตรไววา  “หากผูเปนครูก็ดีหรือ
เปนพอแมก็ดี  แมบุคคลในกลุมท่ีขึ้นไปเปนผูบริหารประเทศซ่ึงมีประชาชนคนระดับลางอันพึงตอง
รับผิดชอบก็ดีเขาถึงความจริง  ยอมมีธรรมชาติที่นาจะใหความสําคัญดานรากฐานจิตใจเหนือกวา
                                                  
                  ๑๐พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ),  หนา  ๖๒๐. 
                  ๑๑พระมหาเกรียงไกร  บัวจันอัด,  “การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการบรรลุ
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน”,  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๖), หนา  ง.  
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ดานรางกาย  จึงจะชวยใหเขาใจความจริงไดอยางลึกซ้ึงวา  ความหมายของการท่ีครู  (กัลยาณมิตร)  
ไมละท้ิงศิษย  หรือผูใหญไมละท้ิงเด็กอยูภายใตจิตสํานึกอยางเปนธรรมชาติ  ถาครูปฏิบัติตัวอยูใน
ศีลอยูในธรรมจริง  ยอมไดรับประโยชนรวมกันทั้งครูกับศิษย  ถาครูผูดําเนินชีวิตมายาวนานกวา
ศิษยมีการเรียนรูจากประสบการณมาตลอดโดยไมประมาท  ยอมไดรับประโยชนลึกซ้ึงมากกวา  
สอดคลองกับเหตุผลซ่ึงเคยกลาววา  ครูที่แทจริงยอมเห็นไดวา  ตนเรียนรูจากศิษยมากกวาส่ิงซ่ึงตน
มอบให  จึงคงความเปนหลักทางใจใหศิษยไดอยางชัดเจนดวย  ความทุกขความเดือดรอนของศิษย  
คือบทเรียนท่ีมีคุณคาของผูซ่ึงมีวิญญาณเปนครูอยางแทจริง”๑๒ 

 ๑.๕.๔ ศ.นพ. ประเวศ  วะสี  ไดกลาวถึงเรื่องครูผูเปนกัลยาณมิตรของสังคมวา  “ใน
ชีวิตน้ีไมตองการอะไรมาก  ขอใหลูกไดเจอครูผูเปนกัลยาณมิตรท่ีดีก็แลวกัน  ครูดีมีความหมายตอ
ชีวิตถึงเพียงน้ี  ทั้งตอเด็กตอผูใหญและตอสังคมท้ังหมด  ครูเปนที่พ่ึงทางจิตใจนักเรียน (ศิษย)  มี
ความมั่นคงท่ีจะตอสูและผานพนวิกฤติในชีวิตได  ครูดีดวย  สอนเกงดวย  ทําใหนักเรียน  (ศิษยเกิด
ปญญา)  และมีความสุขในการเรียน  ครูดีคือบุคคลท่ีมีความเปนผูนํา  มีปญญาและมีความสามารถ  
ทําใหมนุษยเปล่ียนแปลงไปสูความดีงาม  เปนตัวกระตุนที่ใหความดีงามเกิดข้ึน  ครูดีคือเมล็ดพันธ
แหงความดีงาม  ซ่ึงเมื่อตกไปอยูที่ใดก็เกิดความงอกงามดีขึ้นโดยรอบ  ครูคือกัลยาณมิตรท่ีดีของ
สังคม รากเหงาของปญหา  คือการขาดสติปญญา  สติปญญาจะทําใหเห็นธรรมชาติของสรรพส่ิง
ท้ังหลายลึกซ้ึง  ที่เชื่อมโยงกันทั้งรูปธรรมนามธรรม  โดยมากเราเห็นแตวัตถุ  จึงเห็นเปนสวน ๆ  
เห็นตื้น ๆ  เปนเหตุใหมีความขัดแยงสูง  เพราะถามองตื้นจะเห็นสรรพส่ิงลวนตางกัน  ถามองอยาง
ลึกซ้ึงจะเห็นวา  สรรพส่ิงลวนมาจากรากฐานของสัจธรรมอันเดียวกัน”๑๓ 

 ๑.๕.๕ ทาน Rahula W. Venerable ไดวิเคราะหเร่ืองกัลยาณมิตรเอาไววา “คําสอน
ของพระพุทธเจาไมไดเจาะจงไวเพ่ือพระภิกษุสงฆเทาน้ัน  แตเพ่ือสามัญชนชายหญิงท่ีมีเหยาเรือน
อีกดวย  ความมีกัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิต  เปนตัวนํา  เปนแนวทางดําเนินชีวิตของชาวพุทธเพ่ือให
ไดอริยมรรคมีองค ๘  เหมาะสมแกทุกคน  นอกจากน้ีพระพุทธศาสนายังมีคําสอนใหมนุษยคํานึงถึง
เพ่ือนมนุษย  ใหมีความเมตตา  กรุณา  เชนหลักธรรมเพ่ือสังคมที่ตรัสไวในสิงคาลสูตร  ที่แสดงให
เห็นวาชีวิตและความสัมพันธกันในสังคมตองดําเนินไปในลักษณะความเปนมิตรท่ีดี  และมีความ
เคารพเช่ือฟงกันและกันจึงจะมีความสุข  หลักคําสอนน้ันเรียกวาทิศ ๖  คือทิศเบ้ืองหนา  ไดแก บิดา

                                                  
 ๑๒ศ.ระพี สาคริก, ครูผูเปนกัลยาณมิตรของศิษย, (กรุงเทพมหานคร : เอกพิมพไท, ๒๕๔๑), หนา ๙ . 
 ๑๓ศ.นพ. ประเวศ  วะสี, ครูผูเปนกัลยาณมิตรของสังคม,  พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :  
หมอชาวบาน,  ๒๕๓๘), หนา ๓๕. 
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มารดา  ทิศเบ้ืองสูง  ไดแก สมณพราหมณ  ทิศใต  ไดแก ครูอาจารย  ทิศตะวันตก  ไดแก ภรรยาและ
บุตรธิดา  ทิศเหนือ  ไดแกมิตร  ญาติ  และเพ่ือนบาน  ทิศเบ้ืองลาง  ไดแกคนใช  คนงานและ
ลูกจาง”๑๔ 

 ๑.๕.๖ สนิท  ไชยวงศคต  ไดอธิบายเร่ืองกัลยาณมิตรวา  “การพัฒนาปญญาเปน
แกนกลางหรือเปนสาระสําคัญของการศึกษา หรือการพัฒนาชีวิต  ความรูความเขาใจ  คิดเห็น
เชื่อถือ  และมีความคิดถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงตามหลักการเหตุปจจัย  ซ่ึงเรียกวา
สัมมาทิฎฐิ  ความมีกัลยาณมิตรจึงเปนองคประกอบขอแรกของทางชีวิตท่ีดีงาม  แสดงถึงการท่ี
ไดรับการพัฒนาเร่ิมเขาสูทางที่ถูกตองแลว  องคประกอบท่ีสําคัญท้ังสองคือความมีกัลยาณมิตรและ
โยนิโสมนสิการ  เปนปจจัยแหงการเกิดข้ึนของความรูความเขาใจความคิด  ความเช่ือถือถูกตองท่ี
เรียกวาสัมมาทิฏฐิ  ปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน  คือความมีกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ  
เก้ือหนุนกันและกันทํางานตอทอดกันใหไดผลสมบูรณ  เริ่มแรกเราไดกัลยาณมิตรโดยสังคมจัดสรร
ให  หรือมีคนดีมาทําตนเปนกัลยาณมิตร  จนถึงกัลยาณมิตรช้ันเย่ียม  อาจชี้แนะกระตุนนําใหเราเกิด
โยนิโสมนสิการ  พัฒนาปญญาสัมมาทิฏฐิสมบูรณเต็มท่ี”๑๕ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา จุดเดนของกัลยาณมิตร อยู
ท่ีการเปนคนดีมีคุณธรรมของสัตบุรุษหรือบัณฑิต  มีความรูรอบดาน มีเชาวนปญญาเฉียบแหลม 
ฉลาดในการมีมนุษยสัมพันธ  สามารถชักจูง  แนะนํา ตักเตือน ชวยเหลือเก้ือกูล สงเสริม พัฒนา
บุคคลผูคบหาใหมุงกระทําแตในส่ิงท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลและกอใหเกิดความสุขแกตนเองและ
ผูอื่น ทั้งในประโยชนปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายภพและประโยชนสูงสุด ตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา  เพ่ือใหบุคคลท่ีคบหาละชั่ว ทําดี  ชําระจิตใหหมดจดจากกิเลสจนไดสําเร็จเปน      
พระอรหันต   บุคคลท่ีไดกัลยาณมิตร  ในทางพระพุทธศาสนาถือวาไดส่ิงท่ีประเสริฐกวาทรัพยสิน
เงินทองหรือส่ิงท่ีมีคามากท้ังปวง  โดยเฉพาะอยางย่ิง พุทธบริษัทไดพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร  
พุทธศาสนิกชนไดพระสงฆเปนกัลยาณมิตร พสกนิกรไดพระมหากษัตริยเปนกัลยาณมิตร  ศิษยได
ครู อุปชฌาย อาจารยเปนกัลยาณมิตร  บุตร ธิดาไดบิดามารดาเปนกัลยาณมิตร วงศาคณาญาติไดพ่ี
นองเปนกัลยาณมิตร   สหายไดเพ่ือนเปนกัลยาณมิตร บุคคลท่ีไดกัลยาณมิตรดังกลาวมาแลวน้ัน มี

                                                  
 ๑๔Rahula W. Venerable,  What  the Buddha Taught, (Bangkok  Thailand : Kurusapha  Press),  
p. 80. 
 ๑๕สนิท  ไชยวงศคต  (บรรณาธิการ),  พุทธศาสตรและสังคมศาสตร,  (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา  ๑๑. 
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การดําเนินชีวิตถูกตองตามหลักสัปปุริสธรรม เปนคนมีเหตุผล สามารถประพฤติตนเปนคนดีของ
เพ่ือน  ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง 
 
๑.๖  วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน (Primary  
Sources)  คือพระไตรปฎกท้ังภาษาไทยและภาษาบาลี จากชุดพระไตรปฎก  ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  เปนหลัก รวมท้ัง CD-ROM พระไตรปฎกและอรรถกถาท่ีนาเชื่อถือไดและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) เชน อรรถกถา รวมท้ังงานเขียนของนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของ  โดยมีขั้นตอนและวิธีในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ๑.๖.๑   รวบรวมขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา  และงานเขียนท่ีเก่ียวของ  
 ๑.๖.๒   นําขอมูลทุกประเภทที่รวบรวมไดมาศึกษาวิเคราะห 
 ๑.๖.๓   สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
 
๑.๗  ประโยชนท่ีไดรับ  
 
 ๑.๗.๑  ไดทราบเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๗.๒  ไดทราบบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตร ในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท 
 ๑.๗.๓  ไดทราบความสําคัญของกัลยาณมิตรท่ีมีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย     
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บทท่ี ๒ 
 

กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

 ในบทน้ี ผูวิจัยไดศึกษากัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  โดยแบงประเด็นที่
สําคัญออกเปน ๓ ขอใหญ ดังน้ี 
 ๒.๑   ความหมายและไวพจนของคําวากัลยาณมิตร 
 ๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตร 
  ๒.๓  คุณคา  ประเภท  หนาท่ี  และคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
  
๒.๑  ความหมายและไวพจนของคําวากัลยาณมิตร 
 
 ๒.๑.๑ ความหมายของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก 

 กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความหมายและขอบเขตท่ีกวางขวางแตกตาง
กันออกไป ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือน
ดี”๑ เรียกวาเปนผูมีธรรมเปนเคร่ืองกระทําท่ีพ่ึง หรือมีนาถกรณธรรม  
 กัลยาณมิตรผูมีคุณธรรมเสมอตน หมายถึง เพ่ือนที่มีศีล สมาธิ ปญญาเทาเทียมกับตน 
ดังพุทธพจนที่วา “บุคคลบางคนในโลกน้ีมีศีล มีธรรมงาม บุคคลเชนน้ี ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไป
น่ังใกล”๒ เพราะการสนทนาในเร่ืองศีล สมาธิ ปญญา จักมีแกเรา 
 สวนกัลยาณมิตรผูมีคุณธรรมสูงกวาตนท้ังในดานศีล สมาธิ ปญญา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา “ควรสักการะ เคารพ แลวจึงคบหาหรือเขาไปน่ังใกล เพราะบุคคลเชนน้ี จักบําเพ็ญสีลขันธ 
สมาธิขันธ  ปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือที่บริบูรณแลวใหบริบูรณย่ิงข้ึน”๓ 
 อีกอยางหน่ึง กัลยาณมิตร หมายถึง ขอปฏิบัติเพ่ือการขัดเกลากิเลส ดังมีพระพุทธพจน
วา “เธอท้ังหลาย จักขัดเกลากิเลส โดยคิดวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูเบียดเบียนกัน  เราท้ังหลายจักเปน

                                                         
๑ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๔๕/๓๕๙. 
๒องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๒๖/๑๗๕. 
๓อภิ. สงฺ. (ไทย)  ๓๖/๑๒๓/๑๗๙.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๐ 

ผูไมเบียดเบียนกันชนเหลาอื่น จักไมประพฤติพรหมจรรย เราท้ังหลายจักประพฤติพรหมจรรย...  
ชนเหลาอื่นจักมีมิตรชั่ว เราท้ังหลายจักมีมิตรดี”๔ 
 กัลยาณมิตร หมายถึง สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ บุคคลไมควรประทุษรายมิตร ดังมี 
พุทธพจนวา  “ชนเหลาใด  ปลูกสวนอันนาร่ืนรมย  ปลูกปา  สรางสะพาน  ขุดสระนํ้า  บอนํ้า  และ
ใหที่พักอาศัย  บุญยอมเจริญแกชนเหลาน้ัน  ทั้งกลางวันและกลางคืน  ตลอดกาลทุกเม่ือ”๕ เพราะ 
ผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม 
 จากความหมายของกัลยาณมิตรดังกลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
กัลยาณมิตร มุงหมายเอาคุณงามความดีของบุคคลที่เปนสหาย  เปนมิตรแทชักชวนหรือแนะนําใน
ส่ิงท่ีดีมีประโยชนเก้ือกูล แกบุคคลอ่ืน  และความเปนกัลยาณมิตรของส่ิงแวดลอม นับวามีอุปการ
คุณมากแกชาวโลก ที่ไดอาศัยแผนดินอยูอาศัย  อาศัยรมเงาตนไมบําเพ็ญสมณธรรม  อาศัยแมนํ้า 
ลําธารอาบ ชําระลาง  และด่ืมกิน  

 ๒.๑.๒  ความหมายกัลยาณมิตรโดยรูปศพัท 

 กัลยาณมิตร โดยรูปศัพท มาจากคาํสองคํา คือ “กัลยาณ + มิตต  คําวา  กัลยาณ หมายถึง 
ความดี  ความงาม  มงคล  เปนที่ชอบใจ”๖  คําวา  มิตต  หมายถึง มิตร ดังมีรูปวิเคราะหวา “เมตฺตายตีติ 
มิตฺโต แปลวา ผูมีความเมตตาคือชอบพอรักใครกัน  ชื่อวาเปนมิตร”๗ หมายถึง “เพ่ือนผูมี 
ความเย่ือใย  ผูมีนํ้าใจเอื้อเฟอ”๘  มิตรอีกนัยหน่ึง ดังมีวิเคราะหวา “มิชฺชติ  สินิยฺหตีติ  เมตฺตา  แปลวา  
สภาวะปรารถนาดี   มิตฺตสฺส  เอสา  เมตฺตา  แปลวา  สภาวะท่ีเปนของมิตร และ มิตฺเตสุ  ภวา  เมตฺตา  
แปลวา  สภาวะเกิดข้ึนในมิตร”๙   

 ในพจนานุกรมศัพทบาลี  คําวา “กลฺยาณมิตฺต”  หมายถึง  กัลยาณมิตร  มิตรท่ีดีงาม  
มิตรผูบําเพ็ญประโยชน  เม่ือนําคําศัพททั้งสองมาวิเคราะหจะมีรูปวิเคราะหดังน้ี  ตตฺถ  กลฺยาณมิตฺโตติ  

                                                         
๔ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๘๓/๗๔. 
๕สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๔๗/๖๑. 
๖พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ 

พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๔๑. 
๗ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒๙/๒๒๓. เมตฺตายตีติ มิตฺโต, เมตฺตึ ปจฺจุปฏฐเปติ สิเนหํ กโรตีติ อตฺโถ.  
๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังที่ ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๔. 
๙พระคันธสาราภิวงค, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันกราฟ

ฟตเพลท, ๒๕๔๖), หนา ๗๖๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๑ 

กลฺยาโณ  ภทฺโท  สุนฺทโร  มิตฺโต เอตสฺสาติ  กลฺยาณมิตฺโต หมายความวา  มิตรท่ีมีความดี  ความงาม 
ท่ีเปนมงคล และเปนที่ชอบใจ๑๐ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคําวา  
“กัลยาณมิตร คือ มิตรดี”๑๑  ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา  ซ่ึงประมวลจากพระนิพนธของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ใหความหมายของคําวา  “กัลยาณมิตร คือ  มิตรดีงาม  
มิตรแท๑๒ 
 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) หรือสมณศักด์ิในปจจุบัน  คือ พระพรหมคุณาภรณ  ให
ความหมายของคําน้ีไวในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ในความหมายท่ีใกลเคียงกัน
วา  “เพ่ือนที่ดี”๑๓    
  เม่ือกลาวโดยสรุป  คําวา  กัลยาณมิตร หมายถึง  เพ่ือนที่ดี   เพ่ือนที่งดงาม   เพ่ือนที่นํา 
ความเจริญมาให  อีกอยางหน่ึง หมายถึง บุคคลผูสมบูรณดวยคุณธรรม  มีศีลเปนเบื้องตน  เปน 
ผูกําจัดความช่ัวราย  เปนผูสงเสริมประโยชน  ความดีหรือคุณธรรมตาง ๆ  ที่บุคคลมีและแสดงออก
ตอผูอื่น  เปนผูมีปญญา  มีความสามารถ   มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือ   ทําใหเกิดความดี   ใหเกิด
ความรู   ความเจริญ   และความสุขแกผูอื่น 

 ๒.๑.๓  ไวพจนของคําวากัลยาณมิตร 

  คําวา  “กัลยาณมิตร”  นอกจากจะมีความหมายวา มิตรดี โดยตรงแลว   ยังมีคําท่ีเปน
ไวพจนของคําวากัลยาณมิตรอีก คือ กัลยาณสหาย ซ่ึงมาจากคําสองคําคือ  “กัลยาณ + สหาย  คําวา  
กัลยาณ  หมายถึง ความดี  ความงาม  มงคล  เปนที่ชอบใจ”๑๔  คําวาสหาย  หมายถึง  “ผูไปรวมกัน  
รวมนอน  รวมทํางานและรวมอุดมการณเดียวกัน” เปนตน สมดังพุทธภาษิตวา “สหายเปนมิตรของ
ผูมีประโยชนเกิดข้ึนเนืองๆ”๑๕ หมายถึง เพ่ือนรวมสุขรวมทุกข๑๖ เม่ือนําคําท้ังสองมาสมาสกันก็จะ
ไดความหมายวา  เพ่ือนรวมสุขรวมทุกขที่ดีงาม  เปนที่ชอบใจ  และท่ีเปนมงคล  นอกจากน้ียังมีคําท่ี

                                                         
๑๐ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๕๘๘/๔๔๑. 
๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.  ๒๕๔๒,  (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๘. 
๑๒สุเชาวน  พลอยชุม, สารานุกรมพระพุทธศาสนา  ประมวลจากพระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),  หนา ๑๑๕.  
๑๓พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๑. 
๑๔พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, หนา ๑๔๑. 
๑๕สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๕๓/๔๑,  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘.  
๑๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :  

นานมีบุคสพับลิเคชั่นจํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๔๖. 
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 ๑๒ 

มีความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวา “กัลยาณมิตร”  คือ  คําวา  “กัลยาณบัณฑิต”  ซ่ึงหมายถึง  ผูมี
ปญญา  นักปราชญ๑๗  คือ “ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา”๑๘ ดังพุทธพจนวา  “บุคคลผูมีปญญา ไมพึงคบ
พวกบาปมิตร  ไมพึงคบพวกบุรุษผูตํ่าทราม  พึงคบพวกกัลยาณมิตร  พึงคบบุรุษผูสูงสุด”๑๙ 
 สําหรับคําวา “บัณฑิต” ในคําวา “กัลยาณบัณฑิต”  น้ี  มาจากคําบาลีวา  “ปณฺฑิต”  
แปลวาฉลาดหรือคนฉลาด”๒๐ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  บัณฑิต  หมายถึง  “ผูปฏิบัติตาม
หลักธรรม  คือ  กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ไดแก  เจตนางดเวนจากการฆาสัตว  การลักทรัพย  การ
ประพฤติผิดในกาม  การพูดเท็จ  การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ  ความไมเพงเล็ง
อยากไดของเขา   ความไมคิดรายและความเห็นชอบ” ๒๑ โดยสรุปก็คือ  การคิดดี  พูดดี  ทําดี 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา “บัณฑิต” วาเปนคํานาม 
หมายถึงผูทรงความรู  ผูมีปญญา  นักปราชญ  ผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญา  ซ่ึงมี ๓ ขั้น  คือปริญญา
ตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  เรียกวา  บัณฑิต  มหาบัณฑิต  ดุษฏีบัณฑิต  ผูมีความสามารถพิเศษ
โดยกําเนิด  เชน คนน้ีเปนบัณฑิตในทางเลนดนตรี เปนตน”๒๒ 
 นอกจากน้ี ยังมีคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับคําวาบัณฑิตอีก  เชน  คําวา “สัตบุรุษ”   
“ธีรชนหรือธีระ” คําวา “พหูสูต”  และคําวา “ปราชญ”  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคคลผูมีลักษณะดังกลาว 
เปนผูทรงคุณดวยภูมิธรรม ภูมิปญญา มีความสามารถสรางประโยชนกับบุคคลผูคบหาทําใหเกิด
ความสุข  ความสบายท้ังกายและใจเม่ือยามอยูใกลหรือสมาคมดวย 
  เม่ือกลาวโดยสรุป  ไวพจนของคําวา  “กัลยาณมิตร”  น้ัน  มีหลายคํา คือ กัลยาณสหาย
กัลยาณบัณฑิต  สัตบุรุษ  นักปราชญ  ธีรชน ใชแทนคําวากัลยาณมิตรเพ่ีออธิบายกัลยาณมิตรให
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทน้ันๆ  เพ่ือใหเขาถึงภาษาท่ีอาจทําใหเขาใจคลาดเคล่ือนไป  แตละ
ความหมายลวนบงช้ีใหเห็นลักษณะท่ีดีงาม  คุณสมบัติของบุคคล  และบงชี้ใหเห็นคุณธรรมท่ีมีอยู
ในบุคคลน้ัน 
 
 

                                                         
๑๗เรื่องเดียวกัน,  หนา ๖๑๕. 
๑๘พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๓๕. 
๑๙ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๗๘/๕๒. 
๒๐พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร  สระคํา  และจําลอง  สารพันนึก), พจนานุกรมบาลี–ไทย ฉบับ

นักศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๕๘๔.   
๒๑ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๘๑/๑๑๙. 
๒๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หนา ๖๑๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๓ 

๒.๒  ลักษณะของกัลยาณมิตร 
 
 ๒.๒.๑  ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก 

 กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี มีลักษณะและขอบเขตกวางขวางโดยเฉพาะ
อยางย่ิง ในพระไตรปฎกน้ันมีหลายนัยดวยกัน  ดังน้ี 
 ในอังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  แสดงลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีควรคบหาไวสองสูตร
ดวยกัน  ในปฐมมิตตสูตร  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตร 
ผูประกอบดวยองค ๗ ประการน้ี  คือ  ๑)  ผูใหของท่ีใหไดยาก  ๒) ทําส่ิงท่ีทําไดยาก  ๓)  อดทน
ถอยคําท่ีอดทนไดยาก  ๔)  เปดเผยความลับแกเพ่ือน  ๕)  ปดความลับของเพ่ือน ๖)  ไมทอดท้ิงใน
ยามวิบัติ  ๗)  เม่ือเพ่ือนส้ินโภคทรัพยสมบัติก็ไมดูหมิ่น”๒๓ 
 ในทุติยมิตตสูตรน้ัน พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงบุคคลท่ีควรคบไว ๗ ประการ
เหมือนกัน แตอาจจะแตกตางกันบาง ดังน้ี  “ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ  
ควรเสพ ควรคบเปนมิตร  ควรเขาไปน่ังใกล  แมถูกขับไล  คือ ๑)  เปนที่รักเปนที่พอใจ   ๒)  เปนที่
เคารพ  ๓)  เปนที่ยกยอง  ๔)  เปนผูฉลาดพูด  ๕)  เปนผูอดทนตอถอยคํา  ๖)  เปนผูพูดถอยคําลึกซ้ึง
ได   ๗)  ไมชักนําในอฐาน  (ในส่ิงท่ีไมสมควร)  ภกิษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ 
ประการน้ีแล  ควรเสพ  ควรคบเปนมิตร  ควรเขาไปน่ังใกล  แมจะถูกขับไล”๒๔       
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงบุคคลผูมีคุณธรรม มีศรัทธา เปนตน พระผูมีพระ
ภาคตรัสวา   “ศรัทธาเปนเพ่ือนของบุรุษ”๒๕ และยังตรัสตออีกวา “บุคคลผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต  
มีจาคะ  มีปญญา  การเสพ  การสองเสพ  การสองเสพดวยดี  การคบ  การคบหา  ความภักดี  
ความจงรักภักดีตอบุคคลเหลาน้ัน ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลาน้ัน น้ีเรียกวา 
ความเปนผูมีมิตรดี”๒๖ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงบุคคลผูมีศีล  มีธรรมอันงาม พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา  “บุคคลบางคนในโลกน้ี  มีศีล  มีธรรมงาม  บุคคลเชนน้ี  ควรเสพ  ควรคบ  ควรเขาไปน่ัง

                                                         
๒๓องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๓๖/๕๖. 
๒๔องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๒๕สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๕๙/๗๑. 
๒๖อภิ.สงฺ. (ไทย)  ๓๔/๑๓๓๕/๓๓๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๔ 

ใกล  เพราะวา  คนทั่วไปแมจะไมไดตามอยางบุคคลเชนน้ี  แตกิตติศัพทอันงามของเขาก็ขจรไปวา  
เปนบุคคลท่ีคบคนดี  คบสหายดี  คบเพ่ือนดี”๒๗ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงบุคคลผูเสมอกันทั้งในดานของศีล  สมาธิ  และ
ปญญา  พระพุทธองคตรัสวา “บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเสมอตนในดานศีล  สมาธิ  ปญญา  ควร
เสพ  ควรคบ  ควรเขาไปน่ังใกล  เพราะการสนทนาเก่ียวกับศีล  สมาธิ  ปญญา  จักมีแกเราท้ังหลาย 
ผูถึงความเสมอกัน  จักดําเนินไปได  จักเปนความสําราญ”๒๘ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงธรรมเปนเครื่องขัดเกลา  ดังมีพุทธพจนวา  
“ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางเพ่ือความดับสนิทสําหรับบุคคลผูมีมิตรชั่ว”๒๙หมายความวา บุคคล 
ผูมิตรดี  ยึดถือธรรมของมิตรดีน้ันไวเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิต ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีปดก้ันความ
เส่ือม ความชั่ว  และมิตรชั่วไมใหเขามาหาบุคคลผูมีมิตรดีได 
   ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงบุคคลผูมีมิตรดี สหายดี เพ่ือนดี ประกอบดวย
คุณธรรมมีศีล เปนตน  พระพุทธองคตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระก็ดี  ผูเปนมัชฌิมะก็ดี   
ผูเปนนวกะก็ดี  ยอมใหความสําคัญแกภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  วาเปนผูควรวากลาว 
ส่ังสอนได  และภิกษุน้ันอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ  ผูเปนนวกะอนุเคราะหแลว  พึงหวังได
แตความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมท้ังหลาย  ไมมีความเส่ือมเลย”๓๐ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึง บุคคลผูประกอบดวยความเปนผูมีมิตรดี  ดัง 
พุทธพจนวา  “บุคคลผูมีมิตรดี  คือ  บุคคลผูมีศรัทธา  มีศีล  เปนพหูสูตร  มีความเสียสละ  มีปญญา  
การเสพ  การสองเสพดวยดี  การคบ  การคบหา  ความภักดี  ความจงรักภักดี  ตอบุคคลเหลาน้ัน  
ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลาน้ัน อยางน้ีเรียกวาความเปนผูมีมิตรดี  บุคคล 
ผูประกอบดวยความเปนผูมีมิตรดีน้ี  ช่ือวากัลยาณมิตร  (ผูมีมิตรดี)”๓๑ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึง หลักการปฏิบัติเพ่ือการขัดเกลากิเลส  มีการไม
เบียดเบียนกันเปนตนน้ี พระพุทธองคตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลายควรทําความขัดเกลากิเลส  โดยคิดวา  
ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกันในเร่ืองน้ี  เราท้ังหลายจักเปนผูไมเบียดเบียนกัน…ชนเหลาอ่ืนจัก

                                                         
๒๗องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๒๗/๑๗๗.   
๒๘องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๒๖/๑๗๕. 
๒๙ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๘๗/๘๐. 
๓๐องฺ.ทสก. (ไทย)  ๒๔/๑๘/๓๕. 
๓๑อภิ.ปุ. (ไทย)  ๓๖/๗๖/๑๖๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๕ 

ไมประพฤติพรหมจรรยในเรื่องน้ี  เราท้ังหลายจักประพฤติพรหมจรรย…ชนเหลาอื่นจักมีมิตรช่ัว เรา
ท้ังหลายจักมีมิตรดี”๓๒ 
 เมื่อกลาวโดยสรุป  ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลท่ีประกอบดวยคุณธรรม  มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ มีจาคะ  และปญญา ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีทั้ง
กัลยาณมิตรท่ีเปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมท่ีพรอมจะเปนท่ีพ่ึงใหกับตนเองและผูอ่ืน และพรอมท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดในระดับโลกียะ สวนกัลยาณมิตรในระดับโลกุตระเปนกัลยาณมิตรในระดับสูงสุด
มีพระพุทธเจา  และพระอรหันตซึ่งพรอมท่ีจะนําพาสรรพสัตวใหพนจากทุกขได 

 ๒.๒.๒   ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถา 

 ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถามีหลายนัยดวยกัน  ในท่ีน้ีผูวิจัยจะไดยกเอา
ความหมายท่ีเห็นวาสําคัญตอการวิจัยในครั้งน้ี  ดังน้ี 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงมิตรผูมีคุณธรรมความดี  ดังท่ีพระอรรถกถาจารยได
อธิบายลักษณะของกัลยาณมิตรวา   “พระอริยบุคคลท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน  หรือแมกระท่ัง
มนุษยทั้งหลาย  ผูเปนมิตรที่ดีของพระอริยบุคคลท้ังหลายเหลาน้ัน   ช่ือวากัลยาณมิตร”๓๓ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงมิตรดี  คือ  “มิตรท่ีมีคุณธรรมมีศีล”๓๔ เปนตน  สวน
การมีสหายดี  คือ  “เพ่ือนรวมงานดี”๓๕  ทานยังไดอธิบายไวอีกวา  เพ่ือนดี  คือ  “เพ่ือนที่รักใคร
สนิทสนมกัน  รูใจกัน  ซ่ือสัตยตอกัน”๓๖ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตร  ยังหมายถึง มิตรผูมีคุณงามความดีทั้งหลาย คือ “มิตรท่ี
เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดีทั้งหลายมีศีล เปนตน”๓๗    มิตรผูมีใจงาม คือ “มีความเจริญใน
ธรรม  เปนคนดี  ผูมีคุณสมบัติอยางน้ีชื่อวาเปนกัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรเปนผูถึงพรอมดวยคุณมีศีล
เปนตน  เปนผูไมเบียดเบียนตอบุคคลผูที่เบียดเบียน  เปนผูที่เอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และ
แมแตผูที่ไมเอื้อเฟอเผ่ือแผ   และเปนมิตรแกผูมีอุปการคุณโดยประการท้ังปวง  ชื่อวาเปน
กัลยาณมิตร”๓๘ 

                                                         
๓๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๓/๗๓-๗๔. 
๓๓ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๘๓/๒๐๒. 
๓๔องฺ.ทสก.อ. (ไทย)  ๓/๑๗/๓๒๒. 
๓๕องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๑๗/๓๒๒. 
๓๖องฺ.ทสก.อ.(ไทย)  ๓/๑๗/๓๒๒. 
๓๗ที.ม.อ. (ไทย) ๓/๓๔๕/๒๔๖. 
๓๘ขุ.อุ.อ. (ไทย)  ๓๑/๒๓๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๖ 

 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงมิตรผูมีใจบริสุทธ์ิ  ผูบริสุทธ์ิสะอาด  ซ่ึงหมายถึง  
“มิตรท่ีมีใจบริสุทธ์ิจากความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนผูบริสุทธ์ิสะอาดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  
มีกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  มายา  สาเถยยะ  ซ่ึงจะเปนเหตุใหมีการหลอกลวงมิตรหรือผูอ่ืนที่
ไมใชมิตร” ๓๙ 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีหมายถึงมิตรท้ังหมดผูมีคุณงามความดีท้ังหลาย  เพียบพรอม
ไปดวยคุณความดีทั้งหลายมีศีลเปนตน๔๐   หมายความวาบุคคลท่ีมีคุณงามความดีทั้งหลาย  มีศรัทธา
เปนตนชื่อวาเปนกัลยาณมิตร   มนุษยทั้งหลายพึงมีบุคคลผูมีคุณงามความดีมีศรัทธาเปนตนเปนมิตร 
 กลาวโดยสรุป ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถามีลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะ
กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก  แตในอรรถกถาไดแสดงรายละเอียดของกัลยาณมิตรไว  พรอมทั้งได
อธิบายในแงมุมท่ีบงช้ีรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม  พรอมทั้งคุณสมบัติของกัลยาณมิตรดาน
ตาง ๆ ที่เปนเคร่ืองชี้วัดความเปนกัลยาณมิตร   

 ๒.๒.๓   ลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

 นอกจากลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา ดังกลาว
มาแลวน้ัน  ยังมีลักษณะกัลยาณมิตรท่ีนักวิชาการดานพุทธศาสนาไดทําการวิเคราะหและแสดง
ทัศนะไวในหนังสือตางๆ ซ่ึงมีความหมายสอดคลองกับความหมายที่ปรากฏในพระไตรปฎก เพ่ีอ
สนับสนุนและยืนยันความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทใหมีความหนักแนน
มากยิ่งข้ึน จึงควรทราบแนวคิดเร่ืองกัลยาณมิตรของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญ
ดังน้ี 
 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา “กัลยาณมิตรคือมิตรท่ีดี หมายถึง 
บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติท่ีจะส่ังสอน  แนะนํา  ช้ีแจง  ชักจูง  ชวยบอกทาง  หรือเปน
ตัวอยางใหผูอื่นไดปฏิบัติตามพรอมท้ังดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง”๔๑ 
 นอกจากน้ี ทานยังกลาวไวโดยใจความวา  “พอแม  ครูอาจารย  คือ  กัลยาณมิตรท่ีตอง
มีทั้งศีลและธรรม  หรือศีลธรรมของผูใหญ  ทั้งความเปนผูนําในสังคมจะตองทําตนเปนแบบอยางท่ี
ดี  และคนเหลาน้ันทั้งหมด  ตองชวยช้ีแนะใหเด็กเยาวชนและคนในสังคมประเทศชาติ  รูจักเลือก
หาแหลงความรูและถือเอาเปนแบบอยางท่ีดี  ดังแนวคิดท่ีวาเด็กและเยาวชนรูจักเลือกคบคนดี  รูจัก

                                                         
๓๙องฺ.ทสก.อ. (ไทย)  ๒/๒๗/๑๐๖. 
๔๐ที.ม.อ. (ไทย) ๓/๓๔๕/๒๔๖. 
๔๑พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๖๖๒-๖๖๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๗ 

เลือกหาแหลงความรูที่ดี  รูจักเอาแบบอยางที่ดี  หรือรูจักเลือกบุคคลที่จะนิยมเปนแบบอยางใน
ความประพฤติหรือในการครองชีวิต”๔๒ 
 พระมหานรินทร สุธรรม  ไดใหทัศนะไววา  “ความเปนกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาถือ
วาเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะต้ังอยูบนพ้ืนฐานแหงความมีเมตตากรุณาตอกัน  พ่ึงพาอาศัยกันและกัน  
เปนการอยูในสังคมที่มีความสรางสรรค ในฐานะของกัลยาณมิตรเปนทั้งฝายรับและฝายให  ซ่ึงเปน
ธรรมชาติที่ถูกตองของมนุษยที่มีฐานะเปนผูรับและเปนผูให  เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยมี 
ความแตกตางกันตามเหตุปจจัย  ในแงศักยภาพก็มีความแตกตางกัน  การเปนอยูที่ดีมีความสุข  หรือ
การจะกระทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายน้ัน  บางคนก็มีศักยภาพเพียงพอก็กระทําเองได  แตบาง
คนที่มีศักยภาพนอยก็ตองพ่ึงหรือรับการชวยเหลือจากผูอ่ืน  อันท่ีจริงในขั้นตอนของการฝกฝน
ตนเองใหมีศักยภาพน้ัน ผูเปนกัลยาณมิตรน้ันก็ตองเปนผูรับมากอนแลว  คือตองอาศัยกัลยาณมิตร
เปนเบื้องตนกอน  จึงกลาวไดวามนุษยตองมีกัลยาณมิตร  มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ความมี
กัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษย”๔๓ 
 พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด ไดแสดงทัศนะไววา “การคํานึงถึงอุปการคุณของ
คฤหัสถผูเปนทั้งกัลยาณมิตรผูใกลชิดพระภิกษุและเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม ซ่ึงเปนส่ิงแวดลอมที่
เปนมนุษยดวยกันมีการตอบแทนดวยการส่ังสอน จึงเปนเหตุใหพระสงฆตองเขาไปเก่ียวของกับ 
การเปนอยูชาวบาน  หรือถากลาวอีกนัยหน่ึงผูใหการอุปการะพระสงฆน้ันเปนชนทุกกลุม  นับแต
พระมหากษัตริย  จนถึงประชาชนท่ัวไป  พระสงฆจึงตองทําตนเปนกัลยาณมิตรแกบุคคลเหลาน้ัน
ทุกจําพวก 
 ธรรมที่ทําใหเปนกัลยาณมิตร  ไดแก  การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค
ทรงวางไว  ประพฤติสุจริต  ทางกาย  วาจา  ใจ  ทั้งไมประพฤติทุจริตทางกาย  วาจา  ใจ  สราง
คุณธรรมใหเกิดข้ึนในตนเอง  ทําตนเองใหเปนที่พ่ึงของตนเองและเพ่ือนมนุษย  เรียกวาเปนผูให
แสงสวางปลุกตัวเองและเพ่ือนมนุษยใหต่ืนจากส่ิงท่ีไมดีไมงามท้ังหลาย  โดยอาศัยหลักธรรมที่พระ
พุทธองคตรัสสอนไวมาประพฤติ 
 การปฏิบัติธรรมใหไดผลดี  ก็ตองอยูทามกลางส่ิงแวดลอมที่เปนประดุจมิตร  ดังน้ัน
ส่ิงแวดลอมที่เปนกัลยาณมิตรจึงหมายถึง  ๑) ที่อยูอาศัยสะดวกสบาย ๒) มีสถานท่ีดีเก้ือกูลแก
ชีวิตประจําวัน ๓) ไดฟงคําพูดท่ีสนับสนุนสงเสริมการศึกษา  หรือคําพูดท่ีดีไพเราะ ไมกระทบกระท่ัง
                                                         

๔๒พระเทพเวที  (ป.อ.ปยุตฺโต),  การศึกษาที่สากลฐานแหงภูมิปญญาไทย,  (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร  พริ้นติ้งกรุป จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๒-๓. 

๔๓พระมหานรินทร สุธรรม, “สมณเพศกับเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕), หนา ๗๒. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๘ 

จิตใจทําใจใหปลอดโปรง ๔) คบคนดี  คนที่เปนบัณฑิต  คบคนที่เปนกัลยาณมิตร  มีความสามารถ
แนะนําในเร่ืองการศึกษา  การปฏิบัติสัจธรรมได   ๕) มีอาหารสะดวก   ๖) ดิน ฟา  อากาศ  
ส่ิงแวดลอมอํานวย  ไมรอนไมหนาวจนเกินไป  ๗) อิริยาบถ  หมายถึง  ในขณะศึกษาเราสามารถที่
จะน่ังหรือทําการศึกษาอยูในทาท่ีสบาย  ๘) ตัวบุคคลผูปฏิบัติธรรมเองตองทําตนเปนคนใฝรู  มี
ความเพียร  ชอบคบคาสมาคมและแสวงหาผูเปนกัลยาณมิตรเสมอ ๆ เปนชีวิตจิตใจ”๔๔  
  พระสิงหทน นราสโภ กลาววา “ผูเปนกัลยาณมิตรคือผูที่จะทําใหมนุษยบรรลุสัจธรรม  
สัจธรรมไมใชจะเขาถึงดวยการถกเถียงหรือโตแยง ตองรูกันดวยเหตุผล  ความเขาใจผิดไมสามารถ
ขจัดใหหมดไปดวยการโตแยงหรือใหเหตุผล  ตองใชสมาธิและวิปสสนาเพ่ือใหเกิดความรูแจงเห็น
จริงในสิ่งน้ัน  จึงสามารถขจัดความเช่ือแบบผิดพลาดน้ันได  ถาปราศจากความเพียร  การใชปญญา
เพ่ือแยกแยะใหเห็นธาตุแทของส่ิงตาง ๆ   ก็ไมสามารถคนพบสัจธรรมได”๔๕    
  แสง  มนวิฑูร กลาววา  “ความเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอกันในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน    
ชวยเก้ือกูลสนับสนุนใหเกิดการใชสติปญญาพิจารณาหลักคําสอนของพระพุทธเจา  อยางมีโยนิโส
มนสิการ แลวลงมือปฏิบัติธรรมตามเหตุปจจัย  จนไดรับผลตามความเปนจริงแลวจึงเชื่อ  เคารพ  
นับถือพระองค  ไมไดเชื่อ  เคารพ  นับถือพระองคในฐานะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแงเดียว”๔๖  
 จากลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา สรุปไดวา 
ลักษณะของกัลยาณมิตรมีความสอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา พระพุทธเจาทรงถึงพรอม
ดวยพระคุณท้ัง ๓ คือ พระปญญาธิคุณ  พระกรุณาธิคุณ  และพระบริสุทธิคุณ  ทรงเปนกัลยาณมิตร
ท่ีมีคุณธรรมสูงสุด   ตอพระสงฆสาวกและชาวโลก   พระมหากษัตริยทรงประกอบดวย
ทศพิธราชธรรม ทรงเปนกัลยาณมิตรหรือผูนําของประชาชน  พระสงฆ สามเณรเปนกัลยาณมิตร
โดยเปนผูนําทางศีลธรรมเปนท่ีพ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชน  ครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรของมวล
ศิษย  เพ่ือนเปนกัลยาณมิตรของเพ่ือน บิดามารดาเปนกัลยาณมิตรของบุตรธิดา  ทุกคนจึงอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข 
 

                                                         
๔๔พระมหาเกรียงไกร  บัวจันอัด,  “การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการ

บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน”,  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๖),  หนา  ๔๐. 

๔๕พระสิงหทน นราสโภ (คําซาว), พลังรังสีธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดวงแกว, 
๒๕๔๓), หนา ๕. 

๔๖แสง มนวิทูร, ชีวิตและปรัชญามหาแสง, พิมพครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๑๐๔-๑๐๗. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๙ 

๒.๓   คุณคา  ประเภท  หนาท่ี และคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
 
  ๒.๓.๑  คุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก 

  ในพระไตรปฎกมีพุทธพจนที่พระพุทธองคทรงตรัสถึงคุณคาของกัลยาณมิตรในแงมุม
ตางๆ  ที่ควรศึกษาดังน้ี 
 กัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิตแหงอริยมรรค  ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลาย  
เม่ือดวงอาทิตยกําลังอุทัยอยู  ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพนิมิตฉันใด  กัลยาณมิตตตา   ก็เปน
ตัวนํา  เปนบุพพนิมิต  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงอริยมรรคมีองค ๘ ฉันน้ัน  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรพึงหวัง
ขอน้ีไดวา  จักเจริญอริยมรรคมีองค ๘  ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรเจริญ
อริยมรรคมีองค  ๘  ทําอริยมรรคมีองค ๘  ใหมากอยางไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เจริญ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในโวสสัคคะ...เจริญสัมมาสมาธิอัน
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในโวสสัคคะ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร
เจริญอริยมรรคมีองค ๘  ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมากอยางน้ีแล”๔๗     
 กัลยาณมิตรเปนดุจพรหมจรรย  ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ นิคมของเจาศากยะ  แควันสักกะ  คร้ังน้ันแล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระพุทธเจา
ถึงท่ีประทับ  ถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ  ที่สมควร  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา ขาแต
พระองคผูเจริญ  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  เปนพรหมจรรยก่ึงหน่ึง”๔๘ 
  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา   

“อยากลาวอยางน้ัน  อานนท  อยากลาวอยางน้ัน  อานนท  ที่จริง  ความเปนผูมีมิตรดี  มี
สหายดี  มีเพ่ือนดี  เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว  อานนท  ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี  มี
เพ่ือนดี  พึงหวังขอน้ีไดวา  จักเจริญอริยมรรคมีองค ๘  ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก  อน่ึง
ขอที่วาความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียวน้ัน  พึง
ทราบโดยปริยายน้ี  ดวยวาเพราะอาศัยเราผูเปนมิตรดี  เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดายอม
พนจากชาติ  ผูมีชราเปนธรรมดายอมพนจากชรา  ผูมีมรณะเปนธรรมดายอมพนจากมรณะ  
ผูมีโสกะ ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  เปนธรรมดา  ยอมพนจากโสกะ  ปริเทวะ  
ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  อานนท  ขอที่วาความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  เปน
พรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว”๔๙   

                                                         
๔๗สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙-๘๔/๔๓. 
๔๘องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๓๐๐-๓๒๒. 
๔๙สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒/๒-๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๒๐ 

  กัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิตรแหงโพชฌงค ๗  ดังพุทธพจนวา   
“ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือดวงอาทิตยกําลังจะอุทัยอยู  ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพพนิมิต
ฉันใด  กัลยาณมิตตตา  ก็เปนตัวนํา  เปนบุพพนิมิต  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงโพชฌงค ๗  
ประการ  ฉันน้ัน  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรพึงหวังขอน้ีไดวา  จักเจริญโพชฌงค  ๗  ประการ  ทํา
โพชฌงค ๗ ประการใหมาก  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค  ๗  ประการ  ทําโพชฌงค  
๗  ประการใหมากอยางไร  คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในโวสสัคคะ  ภิกษุท้ังหลายภิกษุ  ผูมีกัลยาณมิตร
เจริญโพชฌงค  ๗  ประการ  ทําโพชฌงค  ๗  ประการใหมากอยางน้ีแล”๕๐   

  กัลยาณมิตรเปนบอเกิดแหงกุศลธรรม  ดังพุทธพจนวา  “ภิกษุทั้งหลาย  เราไมเล็งเห็น
ธรรมอื่นแมอยางหน่ึงท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน  หรือเปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ี
เกิดข้ึนแลวเส่ือมไป  เหมือนความมีกัลยาณมิตรน้ี  เมื่อมีกัลยาณมิตร  กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน  ก็
เกิดข้ึน  และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวก็เส่ือมไป”๕๑ 
  สําหรับภิกษุผูเปนพระเสขบุคคลยังไมบรรลุอรหัตผล  ปรารถนาความเกษมจากโยคะ
อันยอดเย่ียม   “เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหน่ึงอยางอ่ืน  กระทําเหตุที่มี  ณ  ภายนอกวามีอุปการะ
มากเหมือนความเปนผูมีมิตรดีน้ีเลย  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได  ยอมเจริญ
กุศลใหเกิดมีขึ้น”๕๒ 
  การรูจักคบคนเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง  เพราะเมื่อเราคบกับใคร  เหมือนกับเราไดเปนสวน
หน่ึงในชีวิตของกันและกัน  ชีวิตดําเนินไดถูกตองหรือผิดพลาดจะมีผลตอท้ังสองฝาย  ใครก็ตามที่
ไดคบหากับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร  ชีวิตเหมือนมีโชคอยางมหาศาล  เพราะโดยธรรมชาติของ
บัณฑิตจะเปนผูคิด  พูด  และจะทํา  แตกรรมดี ๆ  เปนบุญกุศล  เม่ือเรามีโอกาสไดคบคนอยางน้ีแลว
จะทําใหเราไดโอกาสส่ังสมบุญบารมีเพ่ิมพูนตามไปดวย  เทากับวาไดแกวสารพัดนึกท่ีทรงคุณคา
สูงสุดของชีวิต  
  ดังจะเห็นไดวา  การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเปนส่ิงสําคัญตอชีวิตของเรา  ผูคนใน
โลกน้ีมีมากมาย  มีทั้งคนพาลและบัณฑิต  มีทั้งมิตรแทและมิตรเทียม  ถาเราคบกับใครแลวคน ๆน้ัน
ก็มีสวนในการตัดสินใจใหตัวเรา  หรือบางคร้ังอาจมีอิทธิพลตอเราเปนอยางมากก็ได  ถาปรารถนา
ความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิต  ก็ตองรูจักเลือกคบหาสมาคมกับนักปราชญบัณฑิต  ตองใชสติปญญา

                                                         
๕๐สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙๓/๑๒๖-๑๒๗. 
๕๑องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๑๓. 
๕๒ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๗/๓๖๑. 
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เลือกคบแตคนดี  จากน้ันก็ทําตนเปนกัลยาณมิตรใหกับคนอ่ืน  เปนแสงสวางใหกับชาวโลก  โลกน้ี
ก็จะไดสวางไสวดวยแสงแหงธรรมตลอดไป  แมพระอรหันตช่ืออุบาลีเถระยังไดสอนภิกษุผูบวช
ใหมโดยมีขอความตอนหน่ึงวา  ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา  ยังเปนผูใหมตอการศึกษา  พึงคบหา
กัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธ์ิ  ไมเกียจคราน  ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา  ยังเปนผูใหมตอการศึกษา  
พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ  ศึกษาวินัย  ดวยอํานาจการบําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ  ภิกษุผูออกบวช
ดวยศรัทธายังเปนผูใหมตอการศึกษา  พึงเปนผูฉลาดในส่ิงควรและไมควร  ไมควรถูกตัณหา
ครอบงํา 
 การท่ีบุคคลจะพบกับความกาวหนาในชีวิต  จําเปนจะตองคบหากัลยาณมิตร  และหาก
เม่ือพบผูเปนกัลยาณมิตรอยางน้ี  จึงควรท่ีจะเขาหาทําความสนิทสนมคุนเคยไว  เพราะตัวเราเองจะ
ไดมีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะประคับประคองใหอยูบนเสนทางของความดีได    
  คุณคาของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนามีอยูมากมาย  ท้ังท่ีมีตอตนเองและตอบุคคล
อ่ืน  เมื่อมีกัลยาณมิตรอยูใกลโอกาสในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ  ยอมมีมาก  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงบุคคลที่ถูกกิเลสครอบงํา  ไมสามารถที่จะมองเห็นปญหาตาง ๆ  ไดดวยตนเอง  ถาพบ
กัลยาณมิตรก็สามารถท่ีจะแกไขปญหาใหได  ทําใหไมพลาดหวังกับส่ิงท่ีตองการ  เหมือนกับบุคคล
ท่ีอยูในภาวะท่ีมืดมนจนปญญามองไมเห็นอะไร  เม่ือมีใครนําแสงสวางมาให  เขาผูน้ันยอมสามารถ
ท่ีจะเห็นส่ิงตาง ๆ  ไดดวยตัวของเขาเอง  เพราะฉะน้ัน  คุณคาของกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญย่ิงตอ
ชีวิต 
  ในพระพุทธศาสนา  ผู ท่ีไดชื่อวาเปนกัลยาณมิตรท่ีสมบูรณแบบ  จะตองเปนผูที่
ประกอบไปดวย   

“ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  วิริยะ  สติ  และปญญา   คือ  ยอมเชื่อมั่นตอการตรัสรูของพระ
ตถาคตเจาและเช่ือม่ันตอกรรมและผลของกรรมดวยศรัทธาสมบัติ  ไมยอมปลอยวางการ
แสวงหาประโยชนแกสรรพสัตวท้ังหลาย  อันเปนเหตุแหงสัมมาสัมโพธิญาณดวยศรัทธา
สมบัติน้ัน  ยอมเปนที่รักเปนท่ีเคารพเปนที่นาสรรเสริญ  เปนผูทักทวงตําหนิโทษวากลาว  
เปนผูอดกล้ันตอถอยคําของสัตวทั้งหลายได  ดวยศีลสมบัติ  เปนผูสามารถช้ีแจงถอยคําอัน
ลุมลึก  ซ่ึงประกอบดวยสัจธรรมและปฏิจจสมุปบาทธรรมเปนตน  ดวยสุตสมบัติ  เปนผูมัก
นอย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไมคลุกคลีกับหมูคณะ  ดวยจาคะสมบัติเปนผูเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติทั้งท่ีเปนประโยชนตนและประโยชนคนอื่น  ดวยวิริยสมบัติ  เปนผูมีสติต้ังมั่น
ในทางดีดวยสติสมบัติ  เปนผูมีจิตไมคิดฟุงซาน  มีจิตม่ันคงดวยสมาธิสมบัติ  และรูแจงชัด
ไมวิปริตผิดเพ้ียนดวยปญญาสมบัติ  ทานผูประกอบดวยคุณสมบัติเห็นปานน้ีน้ัน  ยอม
สอดสองมองเห็นคติแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม  ดวยสติรูส่ิงท่ีเปนประโยชนและเปน
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โทษของสัตวทั้งหลายตามเปนจริงดวยปญญา  มีจิตแนวแนอยูในส่ิงท่ีเปนประโยชนและ
เปนโทษน้ันดวยสมาธิ  ชวยกําจัดส่ิงท่ีเปนโทษ  พยายามชักจูงแนะนําสัตวทั้งหลายในสิ่งท่ี
เปนประโยชนดวยวิริยะ”๕๓ 

   สําหรับกัลยาณมิตรผูสมบูรณดวยคุณสมบัติทุก ๆ  ประการน้ัน  ก็คือพระสัมมาสัม
พุทธเจา  ดังพระพุทธพจนวา   “ดูกอนอานนท  สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา  ยอมพนจาก
ชาติความเกิดได  ดวยอาศัยกัลยาณมิตรคือเราตถาคตน่ันเทียว”๕๔  พุทธพจนบทน้ีชวยยืนยันใหเห็น
ความเปนกัลยาณมิตรท่ีประเสริฐสุดของพระพุทธเจา 
 จากคุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก สรุปไดวา  กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
มีคุณคามากสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดี มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถทําใหชีวิตมีการ
พัฒนาไปดวยคุณธรรมมีศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เจริญตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘  เพ่ือ
เขาถึงอริยสัจ ๔ ซ่ึงเปนทางพนทุกข 

 ๒.๓.๒  ประเภทของกัลยาณมิตร 

 ประเภทของกัลยาณมิตร ในพระพุทธศาสนาอาจแบงไดหลายประเภท ในท่ีน้ีผูวิจัยได
แบงประเภทของกัลยาณมิตรไว  ๒  ประเภทใหญ ๆ  ดวยกัน  คือ 

 ๑)  กัลยาณมิตรฝายโลกิยะ   

 กัลยาณมิตรฝายโลกิยะ คือ  กัลยาณมิตรประเภทของผูที่อยูรวมกันในสังคมท่ีตอง
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน   จะตองประพฤติตอกันแบบเปนมิตรท่ีดี  เชน  ในฐานะที่เปนมารดาบิดา  
เปนครูอาจารย  เปนอุปชฌายอาจารย  เปนบุตรธิดา  เปนอุบาสกอุบาสิกา  และเปนลูกจางนายจาง  
ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดวางหลักการท่ีตองปฏิบัติตอกันในฐานะท่ีแตกตางกัน  ดังน้ี 

 ก.  กัลยาณมิตรในฐานะท่ีสูงกวา 

 กัลยาณมิตรในฐานะท่ีสูงกวา  ไดแก  มารดาบิดา  ครู  อุปชฌาย  อาจารย  นายจาง  
และสมณพราหมณ  ซ่ึงผูนอย  ไดแก  บุตรธิดา  ศิษย  คนรับใช  และคฤหัสถ  พึงปฏิบัติตอกันและ
กันตามหลักของทิศ ๖  ดังปรากฏที่มาในสิงคาลกสูตรดังน้ี 

                                                         
๕๓พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย  สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ  

อาสภ มหาเถร), พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖),  หนา ๑๖๑ - 
๑๖๓. 

๕๔สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๓ – ๔. 
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 หลักปฏิบัติสําหรับมารดาบิดา  ซ่ึงบุตรธิดาตองปฏิบัติตอทานในฐานะผูสูงกวาท่ีเปน
กัลยาณมิตรโดยหนาที่  ๕  ประการ   คือ 

 ๑.   ทานเล้ียงเรามา  เราจักเล้ียงทานตอบ 
 ๒.   จักทํากิจของทาน 

 ๓.  จักดํารงวงศตระกูลของทาน 
 ๔.  จะประพฤติตนใหเหมาะสมที่จะเปนทายาท 
 ๕.  เม่ือทานลวงลับไปแลว  ทําบุญอุทิศใหทาน”๕๕ 
 มารดาบิดาผูเปนกัลยาณมิตร  ไดรับการปฏิบัติจากบุตรธิดาเชนน้ีแลว  ก็จะตองปฏิบัติ
หนาที่ของตนตอบุตรธิดาใหดีดวยเชนกันดังน้ี คือ 

 ๑.   หามไมใหทําความชั่ว 
 ๒.  ใหตั้งอยูในความดี 
 ๓.  ใหศึกษาศิลปวิทยา 
 ๔.  หาภรรยา (สามี)  ท่ีสมควรให 
 ๕. มอบทรัพยสมบัติใหในเวลาอันสมควร๕๖ 
 นอกจากน้ีก็ยังมีหลักปฏิบัติสําหรับ “ครู  อุปชฌาย  อาจารย  ผูเปนกัลยาณมิตรในฐานะท่ี
สูงกวา  ซ่ึงศิษยพึงปฏิบัติตอทานดวยดี  เพราะทานเหลาน้ันมีคุณธรรมโดยฐานะ  ๕  ประการ  ดังน้ี 

 ๑.  แนะนําใหเปนคนดี 
 ๒.  ใหเลาเรียนดวยดี 
 ๓.  บอกความรูศิลปวิทยาทุกอยางดวยดี 
 ๔.  ยกยองใหปรากฏในมิตรสหาย 
 ๕. ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย”๕๗ 
 เม่ือศิษยไดรับการปลูกฝง  อบรมศิลปวิทยาตาง ๆ  ศิษยก็พึงปฏิบัติตอ “ครู  อุปชฌาย 
และอาจารยผูเปนกัลยาณมิตรเชนกัน โดยทําหนาท่ี  ๕  ประการ  คือ 

 ๑.  ลุกข้ึนยืนรับ 
 ๒. เขาไปคอยรับใช 
 ๓. เช่ือฟง 
 ๔.  ดูแลปรนนิบัติ 

                                                         
๕๕ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๕๖ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓. 
๕๗ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓. 
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 ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ๕๘ 
  สําหรับหลักปฏิบัติของนายจางหรือผูบังคับบัญชา  พึงปฏิบัติตอลูกจางดวยความเปน
กัลยาณมิตรและเหมาะสมตามหนาท่ี  ดังพุทธพจนที่วา “นายพึงบํารุงทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ือง
ลางโดยหนาท่ี  ดวยความเปนกัลยาณมิตร  ๕  ประการ  คือ 
 ๑.  จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง 
 ๒.  ใหอาหารและคาจาง 
 ๓.  ดูแลรักษายามเจ็บปวย 
 ๔. ใหอาหารมีรสแปลก 
 ๕. ใหหยุดงานตามโอกาส 
 สวนทาสกรรมกร (ลูกจาง ผูใตบังคับบัญชา) เมื่อไดรับการบํารุงจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาโดยหนาท่ี  ๕  ประการน้ีแลว  ยอมอนุเคราะห “นายจางหรือผูบังคับบัญชาโดยหนาท่ี  
๕  ประการเชนกัน  คือ 
 ๑.   ต่ืนขึ้นทํางานกอนนาย 
 ๒.  เลิกงานเขานอนทีหลังนาย 

 ๓.  ถือเอาแตส่ิงของท่ีนายให 
 ๔. ทํางานใหดีข้ึน 
 ๕.  นําคุณของนายไปสรรเสริญ๕๙ 
 สําหรับหลักปฏิบัติสําหรับพระสงฆพึงปฏิบัติตอคฤหัสถ  โดยความเปนกัลยาณมิตร  
ซ่ึงในสิงคาลกสูตรทานใชคําวา  “สมณพราหมณ”  ผูเปนทิศเบ้ืองบนพึงปฏิบัติตอคฤหัสถ  โดย
หนาที่ ๖  ประการ  คือ 
 ๑.   หามไมใหต้ังอยูในความช่ัว 
 ๒.  ใหตั้งอยูในความดี 
 ๓.  อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันดีงาม 
 ๔. ใหไดฟงในส่ิงท่ียังไมเคยฟง   
 ๕.  อธิบายส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
 ๖.  บอกทางสวรรคให”๖๐ 

                                                         
๕๘ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓. 
๕๙ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
๖๐ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๒๕ 

 เม่ือสมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน ปฏิบัติตอคฤหัสถดวยความเปนกัลยาณมิตรอยาง
น้ีแลว  คฤหัสถก็พึงปฏิบัติตอสมณพราหมณโดยความเปนกัลยาณมิตรเชนเดียวกัน  ดวยการทํา
หนาที่ โดยฐานะ  คือ 
 ๑.  จะทําส่ิงใด  ก็ทําดวยเมตตา 
 ๒.  จะพูดส่ิงใด  ก็พูดดวยเมตตา 
 ๓.  จะคิดส่ิงใด  ก็คิดดวยเมตตา 
 ๔.  เปดประตูตอนรับ 
 ๕. ถวายปจจัยเคร่ืองยังชีพ”๖๑ 

 ข.  กัลยาณมิตรในฐานะผูเสมอกัน 

 กัลยาณมิตรในฐานะผูเสมอกัน  ไดแก  กัลยาณมิตรท่ีเสมอกันดวยวัยวุฒิ  คุณวุฒิ  
ภาวะท่ีเสมอกันของบุคคลกลุมน้ีก็คือ  สามีภรรยา  มิตรสหาย  ที่จะพึงปฏิบัติตอกันและกัน ดังน้ี 
 หลักปฏิบัติสําหรับสามีภรรยาท่ีพึงปฏิบัติตอกัน  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหชาย
หญิงท่ีเปนสามีภรรยา  มีหนาท่ีในการอนุเคราะหชวยเหลือกัน  เปนกัลยาณมิตรตอกัน  โดยสามีพึง
บํารุงอนุเคราะหภรรยา  โดยฐานะ  ๕  ประการ  คือ 
  ๑.  ใหเกียรติยกยอง 
 ๒. ไมดูหม่ิน 
 ๓. ไมประพฤตินอกใจ 
 ๔. มอบความเปนใหญให 
 ๕. ใหเครื่องประดับในโอกาสอันสมควร 
 เมื่อภรรยาไดรับความอนุเคราะหดวยความเปนกัลยาณมิตรอยางน้ีแลว พึงปฏิบัติตน
ดวยความเปนกัลยาณมิตรตอสามี  “โดยฐานะ  ๕  ประการเชนเดียวกัน  คือ 
 ๑.   จัดการงานดี 
 ๒.  สงเคราะหคนขางเคียงดี 
 ๓.  ไมประพฤตินอกใจ 
 ๔.  รักษาทรัพยสมบัติที่สามีหามาให 
 ๕.  ขยันไมเกียจครานในกิจท้ังปวง”๖๒   

                                                         
๖๑ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๖๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๒๖ 

 นอกจากน้ี ก็ยังมีหลักปฏิบัติสําหรับมิตรสหายผูมีวัยเสมอกันซ่ึงจะไดชื่อวาเปนมิตร
สหาย ที่ดี  หรือเปนกัลยาณมิตรน้ัน  พึงปฏิบัติดวยการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ดังน้ี 
 ๑.   การให  ( การแบงปนสิ่งของให ) 
 ๒.  กลาววาจาอันเปนที่รัก 
 ๓.  ประพฤติตนใหเปนประโยชน 
 ๔.  วางตนสมํ่าเสมอ 
 ๕. ไมพูดจาหลอกลวง 
 เมื่อบุคคลผูเปนมิตรสหายกันไดกระทําหนาท่ีดังกลาวแลว บุคคลผูเปนกัลยาณมิตรก็
ตองอนุเคราะหมิตรสหายดวยเชนกัน “โดยฐานะ ๕ ประการ  คือ 
 ๑.   ปองกันมิตรผูประมาทแลว 
 ๒.  ปองกันทรัพยของมิตรผูประมาทแลว 
 ๓.  เม่ือมีภัยเปนที่พ่ึงพํานักได 
 ๔.  ไมละท้ิงยามเมื่อมีภัย 
 ๕.  นับถือตลอดถึงวงศตระกูลมิตร”๖๓  
 เม่ือกัลยาณมิตรท้ังหลายไดกระทําหนาที่ตอกันและกันดังกลาวมา คุณคาท่ีมีตอกันก็จะ
สงผลใหสังคมโดยรวมไดรับผลน้ันโดยไมตองสงสัย   
 สําหรับกัลยาณมิตรดังกลาวมาน้ัน  เปนลักษณะของตัวบุคคล  ซ่ึงมีหนาท่ีสัมพันธกัน
โดยธรรมชาติอยูแลว  เปนชีวิตในโลกียวิสัยท่ีตองเก้ือกูล เอ้ือเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน  จึงเกิด
เปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว  ที่มารดาบิดา  และบุตรธิดา  ครู  อุปชฌาย อาจารย  
และศิษย  ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  พระสงฆ  คฤหัสถอุบาสกอุบาสิกา  ปฏิบัติตอกัน
อยางเปนกัลยาณมิตร  และในสวนของกัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต  ครอบครัว  เชน  สามีภรรยา  
และมิตรสหาย  ที่ปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร  จึงเกิดเปนสังคมโลกที่ดีงาม 

  ๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ 

 สําหรับกัลยาณมิตรฝายโลกุตระเปนกัลยาณมิตรชั้นสูง  ซ่ึงเปนบุคคลระดับอุดมบุคคล  
หมายถึง  บุคคลผูประเสริฐ  ผูเลิศหรือหางไกลจากกิเลสทั้งหลาย  ซึ่งประกอบไปดวย  พระพุทธเจา  
พระปจเจกพุทธเจา  และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย  ซ่ึงเปนผูท่ีคอยช้ีทางใหเขาสูโลกุตรธรรมได  
ดังน้ี 

                                                         
๖๓ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๒๗ 

 ก.  พระพุทธเจา 

 พระองคทรงเปนกัลยาณมิตรอันอุดมของมนุษยและสัตวทั้งหลาย  แมแตกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม   อาจกลาวไดวาพระองคทรงเปนกัลยาณมิตรท้ังในทางโลกิยะและโลกุตระ  พระองค
ทรงเปนกัลยาณมิตรใหสรรพสัตวผูมีความทุกขไดเปนที่พ่ึง ไดนอมนํามาเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติตาม  เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดในการเขาถึงพุทธธรรม  นอกจากจะไดเปนพระอรหันตแลว  ก็
ยังไดวิชชาแปด  หมายความวา นอกจากจะเปนพระอรหันตท่ีตัดกิเลสไดแลว  ก็ยังเปนผูมีความรู
และความเห็นตรงตามความเปนจริง  เปนผูที่สําเร็จมรรคญาณ  ผลญาณ  สัพพัญุตญาณ  ปจจ-
เวกขณญาณ  หรือวิปสสนาญาณ  เปนผูไดคุณสมบัติเหนือมนุษยสามัญท้ังหลาย  คือไดวิชชา ๘ 
ไดแก  “ ๑) วิปสสนาญาณ  (ญาณท่ีเปนวิปสสนา คือ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นสังขารคือรูปนามโดย
เปนไตรลักษณ)  ๒) มโนมยิทธิญาณ  ( ฤทธ์ิสําเร็จดวยใจ, ฤทธ์ิทางใจ )  ๓) อิทธิวิธิญาณ  (แสดง
ฤทธ์ิตาง ๆ ได )  ๔) ทิพพโสตญาณ  (หูทิพย)  ๕) เจโตปริยญาณ  (ความรูท่ีกําหนดใจผูอื่นได )  ๖) 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได)  ๗) จุตูปปาตญาณ ( ญาณในการรูเห็นการเกิดการตายของ
สัตวทั้งหลาย)  ๘) อาสวักขยญาณ (ญาณในการกําจัดกิเลสใหส้ินไป )” ๖๔  เปนตน  
 สําหรับการปรากฏข้ึนของพระพุทธเจาน้ันในโลกธาตุหน่ึง   จะมีพระพุทธเจาปรากฏ
เพียงพระองคเดียว  เพราะการปรากฏของบุคคลเอกคือพระพุทธเจาน้ัน  เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยากใน
โลก  ดังท่ีทานกลาวไววา “การที่พระพุทธเจาท้ังหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยากย่ิง  เพราะจะตอง
บําเพ็ญบารมีดวยความพยายามอันย่ิงใหญ  จึงจะสําเร็จได  และตองใชเวลาพันโกฏิกัปปจึงจะเสด็จ
อุบัติขึ้นได”๖๕ พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมท่ีกําจัดการถือตน  ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความสงบ  และ
ธรรมที่กําจัดอวิชชา  ธรรมที่พระองคทรงแสดงเปนสัจธรรมท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ  พระองคทรง
คนพบดวยการตรัสรู  แลวทรงนํามาเปดเผย  แสดงใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและส่ิงท้ังปวง
ตามความเปนจริง  เพ่ือที่จะละตัณหาและอุปาทานอันเปนเหตุใหยึดติดในส่ิงท้ังปวง  พระพุทธเจา
จึงช่ือวาเปนกัลยาณมิตรของสรรพสัตวทุกหมูเหลาโดยเสมอภาค  เพราะพระพุทธเจาปรากฏข้ึนมา
เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 

 ข.  พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตสาวก 

 สําหรับกัลยาณมิตร  คือ พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตสาวกท้ังหลายน้ี   ตางก็
เปนบุคคลท่ีสามารถจะเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม  เพราะทานเหลาน้ันประกอบดวยคุณธรรม
ความดีที่ทานเหลาน้ันไดบําเพ็ญท้ังในอดีตชาติ  ปจจุบันชาติ  จนไดตรัสรูธรรม  โดยเฉพาะอยางย่ิง
                                                         

๖๔ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๙/๗๗-๘๔. 
๖๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๒๘ 

การบําเพ็ญบารมี  ๑๐  ประการจนแกกลา  ไดแก  ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี  ปญญาบารมี     
วิริยบารมี  ขันติบารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  และอุเบกขาบารมี  นอกจากน้ี ยังมี
คุณธรรมอื่น ๆ อีกดวย  ซ่ึงเม่ือจะแบงประเภทของพระขีณาสพเหลาน้ีก็มีอยูดวยกัน ๒ ประเภท  คือ 
 ๑.  เจโตวิมุตติพระอรหันต  ไดแก  ทานผูบําเพ็ญสมถภาวนาไดฌานมากอนแลว  
ภายหลังไดบําเพ็ญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนพระอรหันต 
 ๒.  ปญญาวิมุตติพระอรหันต ไดแก ทานท่ีบําเพ็ญวิปสสนาภาวนาลวนๆไมไดบําเพ็ญ
สมถะมากอนเลย  เม่ืออรหัตตมรรคอุบัติขึ้น  ฌานก็ไมมีเกิดข้ึนรวมดวย  เพราะฉะน้ัน ทานเหลาน้ี
จึงเปนอรหันตสุกขวิปสสก  คือ  ผูที่แหงแลงจากฌาน  ไมสามารถแสดงอิทธิฤทธ์ิได 
 นอกจากพระขีณาสพ  ๒ ประเภทน้ีแลว ยังแบงโดยประเภทคุณวิเศษไดอีก ๒ ประการ  
คือ 
  ๑.  ปฎิสัมภิทาปตตพระอรหันต ไดแก พระอรหันตบุคคล “ผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา
ท้ัง  ๔  ประการ  คือ 

๑.๑   อัตถปฏิสัมภิทา  แตกฉานในอรรถ 
๑.๒  ธัมมปฏิสัมภิทา  แตกฉานในธรรม 
๑.๓  นิรุตติปฏิสัมภิทา  แตกฉานในภาษา 
๑.๔  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  แตกฉานในปฏิภาณ”๖๖  

 ๒.  อัปปฏิสัมภิทาปตตพระอรหันต ไดแก  พระอรหันตบุคคล  ซ่ึงไมแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔  มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา มูคพระอรหันต  คือ พระอรหันตผูไมมีความรู
ในทางปริยัติ 
  จากประเภทของกัลยาณมิตร กลาวโดยสรุปมี  ๒ ประเภท คือ ๑) กัลยาณมิตรฝายโลกียะ  
เปนลักษณะของตัวบุคคลซ่ึงมีหนาท่ีสัมพันธกันโดยธรรมชาติอยูแลว  เปนชีวิตในโลกียวิสัย  ที่ตอง
เก้ือกูล เอ้ือเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน  จึงเกิดเปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว    
ท่ีมารดาบิดา  และบุตรธิดา  ครู  อุปชฌาย อาจารย  และศิษย  ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  
พระสงฆ   คฤหัสถอุบาสกอุบาสิกา   ปฏิบั ติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร   และในสวนของ
กัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต  ครอบครัว  เชน  สามีภรรยา  และมิตรสหาย  ที่ปฏิบัติตอกันอยาง
เปนกัลยาณมิตร  จึงเกิดเปนสังคมโลกท่ีดีงาม   ๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ เปนกัลยาณมิตรช้ันสูง  
ซ่ึงเปนบุคคลระดับอริยบุคคล  ซ่ึงประกอบไปดวย  พระพุทธเจา ซ่ึงพระองคไดทรงแสดงธรรมท่ี
กําจัดการถือตน  ธรรมที่เปนไปเพ่ือความสงบ  และธรรมท่ีกําจัดอวิชชา  ธรรมท่ีพระองคทรงแสดง

                                                         
๖๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒ – ๓. 
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เปนสัจธรรมท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ  พระองคทรงคนพบดวยการตรัสรู  แลวทรงนํามาเปดเผย  แสดง
ใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและส่ิงท้ังปวงตามความเปนจริงเพ่ือที่จะละตัณหา  และอุปาทาน
อันเปนเหตุใหยึดติดในส่ิงท้ังปวง  พระพุทธเจาจึงช่ือวาเปนกัลยาณมิตรของสรรพสัตวทุกหมูเหลา
โดยเสมอภาค  เพราะพระพุทธเจาปรากฏข้ึนมาเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือ
ความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  พระปจเจกพุทธเจา  และพระอรหันตสาวก  เปนพระ
อริยบุคคลท่ีสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม  เพราะทานประกอบดวยคุณธรรม จนไดตรัสรู
ธรรม  เปนเจโตวิมุตติพระอรหันต บําเพ็ญสมถภาวนาไดฌานมากอนแลว  ภายหลังไดบําเพ็ญ
วิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนพระอรหันต ปญญาวิมุตติพระอรหันต ไดแก ทานท่ีบําเพ็ญ
วิปสสนาภาวนาลวนๆไมไดบําเพ็ญสมถะมากอนเลย  เมื่ออรหัตมรรคอุบัติข้ึน  ฌานก็ไมมีเกิดข้ึน 
ทานเหลาน้ีจึงเปนพระอรหันตสุกขวิปสสก  ไมสามารถแสดงอิทธิฤทธ์ิได ซ่ึงเปนผูที่คอยช้ีทางให
เขาสูโลกุตรธรรม 

               ๒.๓.๓   หนาท่ีของกัลยาณมิตร 

 หนาท่ีของกัลยาณมิตรน้ันมีมากมายหลายประการดวยกัน  เม่ือกัลยาณมิตรทําหนาท่ี
ตอสังคมแลว  สังคมจะไดรับประโยชนจากกัลยาณมิตร คือ 
 ๑.  ทําใหปญหาของสังคมลดลงได  เพราะปญหาสวนใหญที่เกิดข้ึนอยูในปจจุบันน้ี 
สวนใหญก็มาจากการขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  ไมวาจะเปนปญหาโสเภณีเด็ก  ซ่ึงเมื่อมอง
ไปท่ีสาเหตุก็มาจากการที่พอแมไมเอาใจใสดูแล  ปลอยปละละเลย  ไมไดทําหนาท่ีของความเปน
พอเปนแมใหสมบูรณ  ทําใหเด็กซ่ึงมีภาวะทางสติปญญานอยอยู  ถูกชักนําไปในทางท่ีเสียหายได   
หรืออีกปญหาหน่ึงท่ีกําลังกอตัวข้ึนที่ภาคใตของไทยในปจจุบันคือปญหาการกออาชญากรรม  เม่ือ
สืบสาวไปถึงสาเหตุก็มาจากการขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  การไมเขาอกเขาใจกัน  เม่ือไม
เขาใจกันก็เกิดการขัดแยงกันข้ึน  และนําไปสูการทําลายลางซ่ึงกันและกัน  ผลท่ีไดรับก็คือตางฝาย
ตางสูญเสียดวยกัน 
 ๒.  ชวยทําใหสังคมพัฒนาไดเร็วขึ้น  สังคมที่มีกัลยาณมิตร จะเปนสังคมที่มีความสงบ
สุขเม่ือมีความสงบสุขเกิดข้ึน  ก็ทําใหสามารถที่จะไปพัฒนาสวนอื่น ๆ ที่สูงกวาน้ันได  ไมวาจะเปน
การพัฒนาทางดานสติปญญา  การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  การไมเบียดเบียนกันและกัน  ซ่ึง
มีแตจะทําใหสังคมเกิดการพัฒนา  เมื่อมีการพัฒนาโดยชอบธรรมก็ทําใหมีความเจริญข้ึน 
 ๓.  ทําใหสังคมมีความสงบสุข ความสุขเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา  สังคมที่มี
ความสุขจึงเปนส่ิงท่ีทุกเชื้อชาติตองการ  ตางใฝแสวงหาเพ่ือใหไดมา  ดังจะเห็นไดจากการมีองคกร
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เกิดข้ึนมามากมาย  ไมวาจะเปนองคการสหประชาชาติ  องคการพิทักษสิทธิสตรีและเด็กเปนตน  ที่
กอตั้งมาก็เพ่ือการประสานสามัคคีเพ่ือใหสังคมเกิดความสุขขึ้นน่ันเอง 
 เม่ือพิจารณาถึงหนาท่ีของกัลยาณมิตรตอสังคมในบริบทท้ังหลายแลว   กัลยาณมิตรน้ัน
มีคาแกส่ิงตาง ๆ มากมายท้ังท่ีเปนรูปธรรมท่ีเห็นได  และเปนนามธรรมท่ีสัมผัสไดดวยใจของเรา
เอง  เพราะฉะน้ันกัลยาณมิตรจึงควรมีไวทั้งเพ่ือตนเองและเพ่ือสังคม  และเพ่ือความสุข และความ
สงบท่ีมนุษยทุกคนตองการจะใหเกิดข้ึนทั้งแกตนเองและผูอื่น ดังเชนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในสมัย
พุทธกาลวา 
 ในกรุงสาวัตถี  ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  น่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา  “ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเปนผูมีมิตรดี  มีเพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ินเทียว พระเจาขา” 
 พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  “ถูกละ  ถูกละ  สารีบุตร  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มี
เพ่ือนดี  น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน  ดูกอนสารีบุตร  ภิกษผูุมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  พึงหวังขอน้ี
ไดวา  จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘” 

“สารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อะไรเลา  ดูกอนสารีบุตร  ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการ
สละ  ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปใน
การสละ  ดูกอนสารีบุตร  ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ยอมเจริญอริยมรรค  
ประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล” 
“สารีบุตร  ขอวาความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ินน้ันพึง
ทราบโดยปริยายแมน้ี  ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากชาติ  ผูมีชรา
เปนธรรมดา  ยอมพนไปจากชรา  ผูมีมรณะเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากมรณะ  ผูมีโสกะ  
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาสเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  
โทมนัส  อุปายาสะ  เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร  ดูกอนสารีบุตร  ขอวาความเปนผูมี
มิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  เปนพรหมจรรยทัง้ส้ินน้ัน  พึงทราบโดยปริยายน้ีแล” 

 การที่พระองคตรัสอยางน้ี  เพราะวาการทําหนาท่ีกัลยาณมิตรน้ัน  เปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ชวยชี้บอกหนทางสวรรคและพระนิพพานใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย  ใหเขาไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย  ไมผิดพลาด  ไมหลงทางพระนิพพาน  ผูทําหนาท่ียอดกัลยาณมิตรจึงเปนเสมือนบุพนิมิต
ของการบังเกิดข้ึน  แหงอริยมรรค  เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรมใหแกเวไนย
สัตวผูตกอยูในทามกลางความมืดมิด  ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขอยางแทจริง 
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 เพราะฉะน้ัน การทําหนาท่ีกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอโลก โลกจําเปนตองมี
กัลยาณมิตรผูเปนแสงสวางสองนําทางชีวิต  ใหทุกชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  
 การทําหนาที่กัลยาณมิตรทางกายเปนส่ิงสําคัญ  การศึกษาเพ่ือการทําหนาท่ีกัลยาณมิตร
ทางกายน้ี   เปนเรื่องที่วาดวยการแสดงออกทางกาย   ที่จะทําใหเกิดการยอมรับและประทับใจแกผูที่
เราไปทําหนาท่ีกัลยาณมิตร ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาถือวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย ยอมเกิดมา
จากปจจัยภายในตัวของมนุษยและปจจัยภายนอกที่มากระตุนหรือเรงเรา  เชน   พฤติกรรมการ
บริโภค กลาวคือ จะซ้ืออะไร จะรับประทานอะไร นอกจากจะเกิดจากปจจัยภายนอก  เชน การ
ไดรับการกระตุนเรงเราดวยการโฆษณา   การเห็นส่ิงของตางๆ สวยงาม  รสอรอย  หรือกล่ินหอม 
เปนตนแลว ยอมจะทําใหมีความรูสึกภายใน คือเกิดความอยากจะไดอยากจะมี   และมีความพยายาม
จะแสวงหามาบริโภค หรือนําเอามาเปนของตน ธรรมชาติของมนุษยดังกลาวน้ี จะทําใหเราสามารถ
เขาใจวา พฤติกรรมการแสดงออกภายนอกของผูไปทําหนาท่ีกัลยาณมิตรน้ัน   มีความสําคัญอยางย่ิง
เพราะผูคนทั้งหลายยอมจะสามารถแยกแยะไดทันทีวาใครเปนคนดีควรเชื่อถือศรัทธา   ก็มาจากการ
ไดพบเห็นพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกน่ันเอง 
 ดังน้ัน การจะทําหนาท่ีกัลยาณมิตรใหมีประสิทธิภาพและไดอยางสมบูรณ  จะตอง
เขาใจถึงพฤติกรรมภายนอก ทั้งการแสดงออกเพ่ือใหเกิดความประทับใจภายนอกเชน กิริยาทาทาง
ท่ีดีมีการแตงกายท่ีเหมาะสม  ยอมจะกอใหบุคคลท่ีเราจะไปทําหนาท่ีกัลยาณมิตรน้ัน เกิดการได
รับรูในรูปท่ีดี หรือรสที่ดี หรือเสียงท่ีไพเราะ หรือไดกล่ินหอม ไดรับสัมผัสที่ดี เปนตน อันสงผลให
เกิดความประทับใจตอบุคคล ที่เราจะไปทําหนาที่กัลยาณมิตรน่ันเอง  

              ๒.๓.๔   คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 

 พระพุทธเจาในฐานะท่ีทรงเปนผูนําหรือนายกน้ัน  ทรงมีคุณสมบัติอยางไร  เร่ืองน้ีไม
อาจจะบรรยายไดโดยละเอียด  ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะเดน ๆ  ดังน้ี 
 ประการแรก  พระพุทธองคตรัสวา  “เพราะอาศัยเราเปนกัลยาณมิตร  เหลาสัตวจึงพน
จากทุกขทั้งปวงได ”๖๗ พระพุทธพจนน้ี เปนขอที่แสดงความเปนผูนํา  แตไมมีคําวา “ผูนํา”  อยูใน
คําตรัสน้ี  พึงเขาใจวา  ความเปนกัลยาณมิตรน่ีแหละ  คือ  ลักษณะสําคัญท่ีเดนของความเปนผูนํา  
จุดเดน  หรือสาระสําคัญของพระพุทธพจนน้ีก็คือวา  ผูนําน้ันเปนผูนําเพ่ือประโยชนแกเขา  
โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา  ก็คือเพ่ือประโยชนแกสรรพสัตวหรือมนุษยชาติทั้งปวง  ถามองใน
วงแคบเขามา  ก็คือผูนําน้ันเปนผูที่ตั้งใจทําเพ่ือประโยชนแกหมูชนแกญาติมิตร  เพ่ือนรวมชุมชน  

                                                         
๖๗สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๒๙ /๑๕๓ - ๔.  
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เพ่ือนรวมชาติ  เพ่ือนรวมสังคม  หรือแกองคกรน้ัน ๆ  เพราะฉะน้ันหลักสําคัญก็คือ  เปน
กัลยาณมิตรในสาระวา  ทําเพ่ือประโยชนแกเขา 
 ประการท่ีสอง  ความเปนผูนําของพระพุทธเจาน้ัน  แสดงออกในลักษณะอีกอยางหน่ึง
วา  เปนผูคนพบมรรคา  หรือคนพบทาง  ทรงเปนผูนําทาง  และทรงบอกทางให  ทางน้ันเพ่ืออะไรก็
เพ่ือสูจุดหมาย  หมายความวา  พระพุทธเจาเปนผูสามารถท่ีจะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได  เพราะวา
คนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายน้ัน  แตเขาไมรูทาง  ไมรูวิธี  พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา
คือ  ทางท่ีไปสูจุดหมาย  แลวก็มาชวยบอกกลาวชี้นํา  หรือบอกทางให  เปนเสมือนมัคคุเทศกทําให
ผูอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป  ทานใชคําวา  “มารวมสมทบ”  หรือ  “ตามสมทบ”  
เดินทางไปสูจุดหมาย  ท้ังน้ีหมายความวา  ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน  และรูทางที่จะดําเนินไปสู
จุดหมายน้ัน  ขอน้ีก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ 
 ประการท่ีสาม  พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหน่ึงแหงความเปนผูนํา ซ่ึง
แสดงออกในคําตรัสเปนบางคร้ัง  คือ  พระพุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา  เรียนรู
หรือฝกฝนตนเอง  จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไปถึงจุดหมายได  ขอน้ี
หมายความวา  ผูนําไมไดมาหยิบย่ืนอะไรใหแกผูอื่นโดยตรง  แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกฝนไดเรียนรู
จนสามารถพ่ึงตนเองไดและชวยตนเองใหพนปญหาไป  หรือทําไดสําเร็จบรรลุจุดหมาย  สําหรับ
คุณสมบัติของกัลยาณมิตรอยางอ่ืนน้ัน  จําแนกไดดังน้ี 

ก. คุณสมบัติพื้นฐานของกัลยาณมิตร  

กัลยาณมิตร ประกอบดวยคุณสมบัติพ้ืนฐาน  เปนคุณสมบัติของคนดี เรียกวา สัปปุริส
ธรรมมี ๗  ประการ คือ  

๑.   ธัมมัญุตา  คือ ความเปนผูรูจักเหตุ 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสหลักธรรมของคนไมดีและคนดีไวในสัปปุริสสูตรวา  

“ภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ   
๑.๑  เปดเผยขอเสียหายของผูอื่น 

๑.๒ ไมเปดเผยเกียรติคุณของผูอ่ืน  
๑.๓  ไมเปดเผยขอเสียหายของตน  
๑.๔ เปดเผยเกียรติคุณ ของตน  
สวนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ  
๑.๑ ไมเปดเผยขอเสียหายของผูอื่น 

๑.๒ เปดเผยเกียรติคุณของผูอ่ืน  
๑.๓ เปดเผยขอเสียหายของตน  
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๑.๔ ไมเปดเผยเกียรติคุณของตน”๖๘ 

 ๒.  อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ๒ ประการแรก คือ ความเปนผูรูจักเหตุและรูจักผล 
เรียกวา รูจักเหตุผลหรือเปนคนมีเหตุผล  มีลักษณะ ๒ อยาง คือ 

๒.๑  เช่ือในส่ิงมีเหตุผล หมายถึง เม่ืออานขาวหนังสือพิมพหรือฟงขาวทาง
โทรทัศนวา  มีผูวิเศษเกิดข้ึนที่น่ันท่ีน่ี มีตาทิพยสามารถมองเห็นเลขล็อตเตอรี่ที่จะออกได  จึงพากัน
แหไปชื่นชมบารมี  ขอหวยขอเบอร โดยไมเคยคิดสักนิดเลยวา คนที่อางวามองเห็นเลขน้ัน  ถาเห็น
จริง รูจริง ก็คงซ้ือเองแลวไมมาน่ังบอกคนอ่ืนหรอก  คนที่เชื่ออะไรงาย ๆ ถึงจะไมไดทําผิดหรือ
ความช่ัวอะไร พระพุทธเจาตรัสวา ยังไมนับวาเปนคนดี เพราะอาจถูกชักจูงใหกระทําผิดทําชั่วอัน
เน่ืองมาจากศรัทธามืดบอด (ไมมีปญญา) เปนเหตุได 

๒.๒  ทํางานดวยเหตุผล  หมายถึง คนดีตองทํางานดวยหลักการ มีขั้นตอนเปน
เหตุผล ไมใชวาทําดวยอารมณหรือเพราะมีผลประโยชนซอนอยูเบ้ืองหลัง เพราะคนเปนผูนํามี
อํานาจใหคุณใหโทษได คือ ถาไมชอบลูกนองบางคน ทั้ง ๆ ที่งานดี ซ่ือสัตยสุจริต แตเขาไมชอบ
ประจบประแจงก็ไมยอมขึ้นเงินเดือนใหหรือหาทางไลออกไป จึงเปนการทํางานดวยอารมณ เอาแต
ใจตน มีอคติ ไมยึดหลักการและเหตุผล” ๖๙    

๓.   อัตตัญุตา  ความรูจักตน 

  อัตตัญุตา ความรูจักตน หมายความวา “รูวาตนเองน้ันดํารงอยูในฐานะภาวะ เพศ 
วัย กําลัง ความรู ความสามารถ และคุณธรรมอื่น ๆ มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนตนเปนอยาง
น้ี แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกภาวะของตน  เม่ือเห็นวาตนมีความบกพรองในเร่ืองใด  ก็
ควรแกไขปรับปรุงตนเองใหดีย่ิงข้ึน”๗๐ 

๔.   มัตตัญุตา  ความรูจักประมาณ 

มัตตัญุตา   หมายถึง  ความพอดี  คือ  กินพอดี   ถา กินนอยเ กินไปก็เปน
โรคขาดอาหาร ผอมแหงแรงนอย  กินมากเกินไปอาหารไมยอยก็ถึงกับตายได เหมือน ชูชก ในเร่ือง
มหาเวสสันดรชาดก  และความพอดีน้ีครอบคลุมทั้งเรื่องการงานที่ทํา  คําท่ีพูดและความนึกคิด คน
ท่ีรูจักประมาณหรือมีความพอดีทางกาย วาจา ใจ จึงนับวาเปนคนดีที่สังคมสรรเสริญ 

                                                         
๖๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๓/๑๑๘. 
๖๙เสฐียรพงษ  วรรณปก, จุดประกายแหงชีวิต, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), 

หนา ๑๐๕. 
๗๐ไสว  มาลาทอง และคณะ, คูมือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา  ๔๗. 
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๕.  กาลัญุตา   ความรูจักกาล 
ไสว  มาลาทอง  กลาววา  “กาลัญุตา   หมายความวา ความรูจักกาล   คือ  รูจัก

เวลาวาเวลาไหนควรทําอะไรกอนหรือทีหลัง  เชน การงานใดใชเวลามากหรือนอยเพียงใด  ตองทํา
ใหเสร็จทันเวลา ใหตรงตอเวลา ใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดไว”๗๑ 

๖.  ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  กลาววา ปริสัญุตา หมายถึง  “รูชุมชน คือ รู
ถ่ิน รูจักท่ีชุมนุมและชุมชน รูกาลอันควรประพฤติปฏิบัติในถ่ินที่ชุมนุมและตอชุมชนน้ันวา ชุมชน
น้ีเมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางน้ี ควรตองพูดอยางน้ี ชุมชนน้ีมีระเบียบวินัยอยางน้ี มี
วัฒนธรรมประเพณีอยางน้ี  มีความตองการอยางน้ี  ควรเก่ียวของ  ควรตองสงเคราะห  ควรรับใช 
และควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางน้ี ๆ  เปนตน”๗๒ 

๗.  ปุคคลัญุตา  ความรูจักคบบุคคล 
ปุคคลัญุตา  หมายความวา  ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวา บุคคลน้ีเปนคนดีควร

คบ บุคคลน้ันเปนคนไมดีไมควรคบ และรูวาควรคบบุคคลเชนใด ในฐานะอะไร จะตองวางตัว
อยางไร เชน คบผูใหญ เราเปนเด็กกวาก็ตองรูจักออนนอมถอมตน เช่ือฟง   คําสอนและคําตักเตือน
ดวยดี  ถาเราเปนผูใหญเขาใกลผูนอย  ก็ตองทําตนเปนพ่ีเล้ียง  เปนตน”๗๓ 

คุณธรรม ๗ ประการ น้ี  นับไดวา “เปนคุณสมบัติของคนดี เน่ืองจากเปนหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาท่ีสอนใหบุคคลเปนคนดี มีเหตุผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน รู
บุคคลที่ควรคบและไมควรคบ จึงเปนธรรมของสัตบุรุษ  สัตบุรุษมีกุศลธรรมเปนเครื่องสงบระงับ
หรือตัดกิเลส คือราคะ โทสะ โมหะ ซ่ึงไดแกความโลภ ความโกรธและความหลงไดแลว  ประพฤติ
ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เขาถึงความเปนพระอรหันต  เปนมนุษยที่สมบูรณอยางแทจริง”๗๔ 

นอกจากน้ี กัลยาณมิตรควรประกอบดวยคุณธรรมอีก  ๗  ประการ คือ 
๑. นารัก   เปนบุคคลท่ีเห็นแลวรูสึกสบายใจ   ชวนใหเขาใกลปรึกษา  ไตถาม   มี

ความผองใส  ราเริง  เบิกบานอยูเปนนิจ  เสมือนพระจันทรในคืนวันเพ็ญ  มีความสวางไสวชุมเย็น  

                                                         
๗๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙. 
๗๒พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร:สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐),  หนา ๕. 
๗๓อุดม  เชยตีวงศ,  พระธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๑. 
๗๔บุญชวย ศรีเปรม, “การดําเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี

นักเรียนชวงชั้นที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ๒๕๕๓), หนา ๖๐. 
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มองครั้งใดก็มีแตความชื่นใจ  ลืมความอึดอัดขัดของท้ังปวง  ผูที่ทรงคุณสมบัติเชนน้ีได  ตองฝก
กิริยามารยาทใหเรียบรอย  นุมนวล  สงางามในทุกอิริยาบถ  ทุกบรรยากาศ  มีความสะอาดทั้งกาย  
วาจา  ใจ 

กายสะอาด ไมไดหมายความเฉพาะรางกายสะอาดนุงหมเส้ือผาสะอาดเรียบรอยเทาน้ัน  
แตยังหมายรวมไปถึงการไมแปดเปอนดวยอบายมุขท้ังหลาย  ไมฆาสัตว  ไมลักขโมย  ไมประพฤติ
ผิดในกาม  ไมพูดปด  ไมเสพสุรา  ฯลฯ 

วาจาสะอาด  คือ  รูจักสํารวมในคําพูด  ไมพูดเพอเจอ   สอเสียด   ยกตนขมทาน    พูด
ใหถูกกาลเทศะ 

ใจสะอาด  เปนความบริสุทธ์ิที่อยูภายใน  ใจมีความสงาย่ิงกวาดวงอาทิตยตอนเท่ียงวัน   
แมจะมองไมเห็น  แตก็รูไดจากอิริยาอาการที่สดช่ืนแจมใส  ราเริง  ใบหนาท่ีอ่ิมเอม  เบิกบานอยูเปน
นิจ 

ความนารักของกัลยาณมิตร  มีความละเอียดออนลึกซ้ึงแฝงอยูมากมาย  เปนความนารัก
ท่ีไมมีความเส่ือมสลายไปตามวัยตามสังขาร สมควรท่ีสาธุชนทั้งหลายจะฝกฝนตัวใหไดคุณสมบัติ
เชนน้ีไว  เพ่ือประโยชนแกตนเอง  แกผูอื่น  และเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลังตอไป   

๒. นาเคารพ     เปนบุคคลท่ีอุดมดวยปญญาท้ังทางโลก     และทางธรรมอยางพรอม
เพรียง จนกระท่ังตระหนักและซาบซึ้งไดดีวา  อะไรถูกอะไรผิด  อะไรดีอะไรชั่ว  อะไรควรอะไรไม
ควร  อะไรเปนบุญ  อะไรเปนบาป  แลวดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกตอง  ที่เปนบุญเปนกุศลอยาง
ม่ันคงแนวแน  ไมหวั่นไหวตอความย่ัวยวนของส่ิงแวดลอมที่ทําใหใจตกต่ํา  เปนคนรักความ
ยุติธรรมเปนท่ีสุดไมวาตอหนาอยางไร  ลับหลังตองอยางน้ัน  มีความเมตตากรุณาอยูเปนนิจกับทุก
คนที่เก่ียวของ    คุณสมบัติน้ี  จะหลอมใหกัลยาณมิตรเปนที่นาเคารพของชนทั้งหลาย 

๓. นาเจริญใจ  เปนบุคคลท่ีทรงความรู  มีภูมิปญญาเปนเลิศ  ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม  ความฉลาดปราดเปร่ืองมีมากจนเปนที่ยอมรับของทุกคนในวงการ เปนผูฝกฝนปรับปรุงตน
อยูเสมอ  มีความสามารถอันยอดเย่ียม  ใครๆ  ก็อยากจะฝากตัวเปนศิษย  มีความอาจหาญราเริงท่ีจะ
ประกาศใหชาวโลกไดรับรู  ถึงคุณความดีของกัลยาณมิตร  แตคุณสมบัติของกัลยาณมิตรขอน้ีแมจะ
ไมฉลาดปราดเปร่ือง  แตอยางนอยตองมีความสามารถแกไขความเห็นผิดของศิษยได  มีอุบายวิธีทํา
ใหศิษยต้ังตนอยูในสัมมาทิฏฐิได  ทําใหศิษยเกิดความเล่ือมใสอยางแทจริง  

๔.  ฉลาดพูดแนะนําตักเตือน  เปนบุคคลท่ีรูจักพูดช้ีแจงใหเขาใจ มีความสามารถใน
การพูดเพ่ือโนมนาวใจใหทําตามในส่ิงท่ีดีมีความสามารถในการถายทอดความรู  กัลยาณมิตรจึง
ควรศึกษาหลักจิตวิทยา  ในการเขาถึงจิตใจของบุคคลตางๆ  หาโอกาสฝกพูด  ใหเหตุใหผล  ให
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 ๓๖ 

เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส  เพราะกัลยาณมิตรตองพบปะกับบุคคลทุกเพศ  วัย  หลายฐานะ  
กัลยาณมิตรตองใหคําแนะนําปรึกษาท่ีดีที่ควร  อยาใหผูท่ีมาพบเราตองจากไปดวยความผิดหวัง 

๕.  อดทนตอถอยคํา เปนบุคคลท่ีพรอมจะรับฟงคําปรึกษาซักถามอยูเสมอ  อดทนฟง
ไดแมเร่ืองไรสาระ  ไมเบ่ือหนาย  ไมรําคาญ  เราตองอดทนใหอภัย  รักษาอารมณใหเยือกเย็นอยู
เสมอ 

๖.  แถลงเร่ืองท่ีลึกลํ้าได  เปนบุคคลท่ีสามารถนําเรื่องท่ียกมาอธิบาย   ใหเกิดภาพพจน
เขาใจงาย  แมเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับชีวิต  เก่ียวกับหัวขอธรรมะท่ียาก ๆ  ก็สามารถหาเร่ือง
อุปมาอุปไมยใหเขาใจอยางงาย 

๗. ไมชักนําไปในทางที่เส่ือมเสียหรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  เปนบุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติในธรรม  ไมยอมทําเรื่องท่ีเปนการเส่ือมเสีย  พูดอยางไรทําอยางน้ัน  ไมมีเบ้ืองหนา  ไมมี
เบ้ืองหลัง  ทุกกิจกรรมของกัลยาณมิตรตองบริสุทธ์ิผุดผอง ใสสะอาด พรอมที่จะประกาศให
ชาวโลกรับรู   และทาทายใหมาพิสูจนไดเสมอ๗๕ 

 ข. คุณสมบัติดานวิชชา 

คุณสมบัติดานวิชชา  คือความเปนผูรูแจง รูชัด  ไมคลุมเครือ  อันถือวาเปนหลักสําคัญ
ท่ีสามารถช้ีใหเห็นถึงความพรอมของบุคคลน้ัน ๆ  ในการดํารงตนเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น  เรียกวา
เปนพหูสูต  หมายถึงผูที่ไดยินไดฟงมาก  ผูทรงจําธรรม  รูศิลปวิทยามาก  และเปนผูศึกษาเลาเรียน
มาก  ชื่อวามี  “องคคุณแหงความเปนพหูสูต  ๕  ประการ  ดังน้ี 
 ๑.  พหุสุตา   คือ  ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก  มีความรักความสนใจในการศึกษา 
 ๒.  ธตา  คือ  จับหลักหรือสาระได  ทรงจําความไวแมนยํา  ครบถวนในเน้ือความ 
 ๓.  วจสา  ปริจิตา  คือ  ทองบนหรือใชพูดอยูเสมอจนคลองแคลว  ชัดเจน 
 ๔.  มนสานุเปกขิตา  คือ  ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ  นึกถึงคร้ังใดก็ปรากฏชัด 

 ๕.  ทิฏฐิยา  สุปฏวิิทธา  คือ  แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ  หมายความวาเปนผูเขาใจลึกซ้ึง
มองเห็นประจักษแจงดวยปญญา  ทั้งในแงความหมายและเหตุผล  วิเคราะหแยกแยะไดอยางรอบ
ดานทุกแงมุม”๗๖ 
 ผูที่จะดํารงตนเปนกัลยาณมิตรควรมีคุณสมบัติเหลาน้ี  และผูที่แสวงหากัลยาณมิตรพึง
คบมิตรท่ีเปนพหูสูต  ดังพระสูตรวา 
 

                                                         
๗๕องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๗๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕. 
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 ๓๗ 

 “บุคคลพึงคบมิตรท่ีเปนพหูสูต  ทรงธรรม  ผูย่ิงดวยธรรม  มีปฏิภาณ 
 บุคคลรูจักประโยชนทั้งหลาย  กําจัดความสงสัยไดแลว  พึงเที่ยวไป 
 ผูเดียวเหมือนนอแรด”๗๗ 

 ค. คุณสมบัติดานจรณะ 

 คุณสมบัติดานจรณะ  หมายถึงขอปฏิบัติอันเปนแนวทางบรรลุวิชชา  “มี ๑๕ ขอ คือ 
 ๑.   สีลสัมปทา  ถึงพรอมดวยศีล 
 ๒.  อินทรียสังวร  สํารวมอินทรีย 
 ๓.  โภชเนมัตตัญุตา  รูจักประมาณในการบริโภค 
 ๔.  ชาคริยานุโยค  หมั่นประกอบความต่ืนไมเห็นแกนอน 
 ๕.  สัทธา  มีความเช่ือที่ถูกตอง 
     ๖.  หิริ  ละอายตอบาป 
 ๗. โอตตัปปะ  หวาดกลัวตอบาป 
 ๘.  พาหุสัจจะ  ไดยินไดฟงมาก 
 ๙.  วิริยะ  มีความเพียร 
 ๑๐. สติ  มีความตื่นตัว 
 ๑๑. ปญญา  มีความรอบรู 
 ๑๒. ปฐมฌาน ไดบรรลุฌานท่ี ๑ 
 ๑๓. ทุติยฌาน ไดบรรลุฌานท่ี ๒ 
 ๑๔. ตติยฌาน ไดบรรลุฌานที่ ๓ 
 ๑๕. จตุตถฌาน  ไดบรรลุฌานท่ี ๔”๗๘ 

 อาจกลาวไดวา  กัลยาณมิตรท่ีเปนบัณฑิต คือผูที่ดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา และบําเพ็ญ
ประโยชนเปนสําคัญ  ดังพุทธพจนใน “อภยัตถสูตรวา 
 ธีรชน  ไมประมาท  ดําเนินชีวิตดวยปญญาสอดสอง  ยอมรับปฏิบัติประโยชน 
 ทั้งสอง  คือ  ประโยชนชาติน้ี  และประโยชนชาติหนา  เพราะบรรลุประโยชน 
 ทัง้สองน้ัน  ทานจึงเรียกวาบณัฑิต”๗๙ 
 

                                                         
๗๗ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๕๑๓. 
๗๘พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๘. 
๗๙ขุ.อิติ. (ไทย)  ๒๕/๒๓/๓๖๘. 
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 ง.  คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอ่ืน 

 คุณสมบัติในหัวขอน้ี  ถือวาเปนหนาท่ีของผูเปนกัลยาณมิตรโดยตรง  ซ่ึงเปนหลักการ
สําคัญในพระพุทธศาสนา  ที่สามารถทําใหพุทธธรรมขยายวงกวางออกไปอยางงดงามเพราะเหตุ
แหงการศึกษา  และฝกฝนพัฒนาตนแลวจึงทําใหสามารถท่ีจะนําความรูความสามารถท่ีตนไดฝกฝน
ดีแลว  ออกไปเผยแผแนะนําประโยชน  และถือเปนนโยบายตั้งแตตนที่ทรงใหพระอรหันต  ๖๐  รูป  
ซ่ึงถือวาเปนกัลยาณมิตรชุดแรกท่ีออกไปปฏิบัติหนาท่ี  โดยมีคุณสมบัติแหงความเปนกัลยาณมิตรผู
แนะนําประโยชนตอผูอ่ืนอยางสมบูรณแบบ  โดยพระพุทธองคทรงประทานพุทธโอวาทแกเหลา
พระอริยสาวก  ผูเปนตนแบบของกัลยาณมิตร  ในคราวสงทานเหลาน้ันไปประกาศพระพุทธศาสนา  
ดังมีใจความวา 

“ภิกษุทั้งหลาย  เราพนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งท่ีเปนของทิพย  ทั้งท่ีเปนของมนุษยแมพวก
เธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง  ทั้งท่ีเปนของทิพย  ทั้งท่ีเปนของมนุษยดวย ภิกษุทั้งหลาย  
พวกเธอจงจาริกไป    เพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน  เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชน
เก้ือกูล  และความสุข  แกทวยเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย  อยาไปโดยทางเดียวกันสองรูป  
จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองตน  มีความงามในทามกลาง และมีความงามในท่ีสุด  จง
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งความหมายและอักษรบริสุทธ์ิครบถวน  สัตวทั้งหลายที่มีธุลี
ในตานอยมีอยูยอมเส่ือมไปเพราะไมไดฟงธรรม แตจักมีผูรูธรรม  ภิกษุทั้งหลาย  แมเราก็
จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรมเทศนา”๘๐ 

สําหรับลักษณะการแนะนําส่ังสอนของกัลยาณมิตรตนแบบ  คือพระพุทธเจาน้ัน
สามารถที่จะจําแนกได  ๓  ลักษณะ  คือ 

๑. อภิญญายธัมมเทศนา  คือทรงแนะนําโดยแสดงธรรมดวยความรูย่ิง  ทรงรูย่ิงเห็น
จริงดวยพระองคเองแลว  จึงทรงส่ังสอนผูอื่น  เพ่ือใหรูย่ิงเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูย่ิงเห็นจริงน้ัน 

๒. สนิทานธัมมเทศนา  คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผล ทรงส่ัง
สอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล  ไมเล่ือนลอย  มีหลักมีเกณฑ  ไมตัดตอนใหเสียเน้ือความ  ทําใหเขาใจได
โดยไมยาก 

๓. สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา  คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมใหเห็นจริง  ไดผล
เปนอัศจรรย ทรงส่ังสอนใหมองเห็นชัดเจนสมจริงจนตองยอมรับ  และนําไปปฏิบัติไดผลจริงเปน
อัศจรรย  จนผูปฏิบัติตามเห็นจริง”๘๑   

                                                         
๘๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๘๑พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๓๒. 
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โดยสรุปแลวคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมีทั้งคุณสมบัติอยางดีเลิศและคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับบุคคล  ไมวาจะเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน  คุณสมบัติดานวิชชา  คุณสมบัติดานจรณะและ
คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอื่น  ทั้งหมดน้ีก็ลวนเปนคุณสมบัติที่สําคัญกับความเปน
กัลยาณมิตรในแตละระดับท้ังส้ิน   
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บทท่ี ๓ 
 

บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
 ในบทน้ี   ผู วิ จั ยจะไดศึกษาบทบาทและความสํ า คัญของกัลยาณมิตร     ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา ตามลําดับ ดังน้ี  
 ๓.๑   บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตร ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกและ
อรรถกถา 
  ๓.๑.๑   บทบาทของกัลยาณมิตร 

  ๓.๑.๒   ไวพจนของกัลยาณมิตร 
  ๓.๑.๓   กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา 

  ๓.๑.๔  ความสําคัญของกัลยาณมิตร   
  ๓.๑.๕   กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย   
  ๓.๑.๖  ประโยชนของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก 

 ๓.๒   พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรแกเวไนยสัตว 
  ๓.๒.๑   พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุสงฆ 

  ๓.๒.๒  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี 
  ๓.๒.๓  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก 

 ๓.๒.๔  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสิกา 
 ในบทน้ี  ผู วิ จัยจะได นํา เสนอบทบาทและความสํา คัญของพระบรมศาสดา 

สัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนกัลยาณมิตร และพระสงฆผูเปนกัลยาณมิตร ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 
๓.๑  บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา 
 
 ในพระพุทธศาสนา   กัลยาณมิตรมีบทบาทและความสําคัญมาก  การศึกษาบทบาทของ
ทานผูเปนกัลยาณมิตรเหลาน้ันจะทําใหมองเห็นวิถีชีวิต วิธีการทําหนาท่ี การแกปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึน ซ่ึงจะทําใหผูที่ศึกษาไดรับประสบการณที่หลากหลาย  สามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  เพราะวาทานเหลาน้ันไดพบปญหาที่เกิดข้ึนน้ันมากอนแลว  ทําใหไมหลงติดอยูกับ
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ซ่ึงถาเรามิไดเรียนรูมากอน  การแกปญหาก็ตองใชเวลานาน  หรือไมก็ไม
สามารถท่ีจะแกปญหาเหลาน้ันไดเลย   ในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถากลาวถึงบทบาทของ
กัลยาณมิตรไวหลายดานดวยกัน  ซ่ึงบทบาทของกัลยาณมิตรท่ีถูกบันทึกในคัมภีรชั้นปฐมภูมิน้ัน ให
ความหมายไดอยางคัมภีรภาพ ถือไดวารวมสมัยหรือใกลเคียงกับองคศาสดามากท่ีสุด  เม่ือศึกษา
บทบาทของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎกและอรรถกถา ก็เหมือนกับการไดเรียนรูบทบาท
กัลยาณมิตรท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  เพราะกัลยาณมิตรท่ีใชในความหมายตาม
พระไตรปฎกกับการเขาใจเร่ืองน้ีในสมัยปจจุบันน้ัน มีความเขาใจท่ีไมชัดเจนคลาดเคล่ือนไปหลาย
มุมมองดวยกัน  เชน  กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง “บุคคลและส่ิงท่ีไมใชบุคคลก็ได   การ
กระตุนหรือชักจูงจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) ที่ดีงาม เชน การสั่งสอน  แนะนํา  คําชี้แจง  ขอเขียน  
ขาวสาร”๑ เปนตนก็ได  แตคนโดยมากในปจจุบันน้ีจะเขาใจเฉพาะที่หมายถึงตัวบุคคลเทาน้ัน  มี
สวนนอยท่ีเขาใจบทบาทของกัลยาณมิตรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา   

 ๓.๑.๑ บทบาทของกัลยาณมิตร 

  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรในฐานะที่ทรงเปนผูนําหรือนายกน้ัน “มีบทบาทท่ี
เดน ๆ  ๓ ประการ คือ 

 ๑.  เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย สัตวทั้งหลายอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ยอม
พนไปจากทุกขทั้งปวงได 
  ๒.  ความเปนผูนําของพระพุทธเจาน้ัน แสดงออกในลักษณะเปนผูคนพบมรรคา หรือ
คนพบทาง  ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางน้ันเพ่ืออะไร  ก็เพ่ือไปสูจุดหมาย หมายความ
วา พระพุทธเจาเปนผูสามารถท่ีจะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได  เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปให
ถึงจุดหมายน้ัน  แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางท่ีไปสูจุดหมาย แลวก็
มาชวยบอกกลาวชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือนมัคคุเทศก  ทําใหผูอื่นสามารถรวมเดินทางหรือ
โดยสารไป ทานใชคําวา "มารวมสมทบ" หรือ "ตามมาสมทบ" เดินทางไปสูจุดหมาย ทั้งน้ี
หมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน  และรูทางท่ีจะดําเนินไปสูจุดหมายน้ัน ขอน้ีเปนลักษณะ
ใหญที่สําคัญ 

                                                         
๑พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หนา  ๖๒๑. 
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  ๓.  พระพุทธเจาทรงมีลักษณะแสดงออกในการเผยแผ คือทรงเปนผูชวยใหคน
ท้ังหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเอง  จนกระทั่งเขาสามารถขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได  ขอน้ีหมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบย่ืนอะไรใหแกผูอื่นโดยตรง แตมาชวยใหคน
อ่ืนไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพ่ึงตนเองได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จ
บรรลุจุดหมาย”๒ 
 สาระสําคัญของกัลยาณมิตรในขอน้ีคือ  บทบาทของกัลยาณมิตรท่ีเปนผูนําน้ัน ตอง
เปนผูนําเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน  สําหรับพระพุทธเจา ก็คือเพ่ือประโยชนแกสรรพสัตว  หรือ
มนุษยชาติทั้งปวง ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนําน้ันเปนผูที่ตั้งใจทําเพ่ือประโยชนแกหมูชน แก
ญาติมิตร เพ่ือนรวมชุมชน เพ่ือนรวมชาติ เพ่ือนรวมสังคม หรือแกองคกรน้ัน ๆ   บทบาทหลักท่ี
สําคัญของกัลยาณมิตรก็คือ เปนกัลยาณมิตรในสาระวาทําเพ่ือประโยชนแกผูอื่น 

 ๓.๑.๒  ไวพจนของคําวากัลยาณมิตร 

  กัลยาณมิตร  มีไวพจนหรือคําท่ีใชเรียกแทนกันได เชน บัณฑิต นักปราชญ มิตร สหาย 
เพ่ือน หากเปนมิตรเลวก็ไดช่ือวาปาปมิตร ถาเปนมิตรดีก็จะเรียกวากัลยาณมิตร คําวา “กัลยาณมิตร” 
มาจากภาษาบาลีวา “กลฺยาณมิตฺตตา” แปลวา ความมีกัลยาณมิตร”๓  คือ มีผูแนะนําส่ังสอน ทีป่รึกษา 
เพ่ือนที่คบหา และบุคคลผูแวดลอมที่ดี ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรง
คุณทรงปญญามีความสามารถ ซึ่งจะชวยสนับสนุนชักจูง ช้ีชองทาง เปนแบบอยาง ตลอดจนเปน
เครื่องอุดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การ
ประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ดี 
  การมีมิตรดี คบหากับคนดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค ดังท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวใน
กัลยาณมิตตสูตร  ความวา  “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น  ส่ิงท่ีขึ้นกอน ที่เปนนิมิตมากอน
คือแสงเงินแสงทอง ฉันใด  ส่ิงท่ีเปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพ่ือความบังเกิดแหงอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘  ของภิกษุคือความเปนผูมีมิตรดี ฉันน้ันเหมือนกัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัน
ภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอน้ีไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ น้ัน”๔ 

                                                         
๒ผูนําสูงสุดเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย, [ออนไลน], แหลงที่มา :   

http://www.tungsong.com/Read/Leader/leader3.html (6/3/1 (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕). 
๓กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย, [ออนไลน], แหลงที่มา : 

http://cybervanaram.net/index.php?option= (6/3/12) (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕). 
๔สํ. มหา. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
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 จากไวพจนของคําวากัลยาณมิตร พบวา  คําท่ีใชเรียกแทนกัลยาณมิตร คือ บัณฑิต 
นักปราชญ  มิตร สหาย เพ่ือน ความเปนผูมีมิตรดี การคบคนดีเปนเพ่ือน พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ
วา เปนทั้งหมดของพรหมจรรย  

 ๓.๑.๓  กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา 

         ในสิงคาลกสูตร ไดแสดงลักษณะของกัลยาณมิตร  คือ “มิตรแท  แบงออกเปน  ๔ 
จําพวก โดยมีใจความวา   

๑. มิตรมีอุปการะ   
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข   
๓. มิตรแนะประโยชน  
๔. มิตรมีความรักใคร” ๕ 

         สวนในอุปฑฒสูตร แสดงถึงความเปนผูมีมิตรดีวา  “เปนพรหมจรรยทั้งส้ิน”๖ ดังมี
ตัวอยางแสดงใหเห็นวา 

สมัยหน่ึงพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวศากยะ ในแควนสักกะ       
ครั้งน้ัน พระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา         

ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี น้ีเปนก่ึงหน่ึงแหง
พรหมจรรยเทียวนะพระเจาขา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อานนท เธออยาไดกลาวอยางน้ัน  ก็
ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ดูกอนอานนท อันภิกษุผูมี
มิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี พึงหวังขอน้ีไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  จักกระทําให
มากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘              

ดูกอนอานนท  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ียอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... 
สัมมาวาจา ... สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ ... สัมมาสติ ... สัมมาสมาธิ  อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี  
มีเพ่ือนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ อยางน้ีแล 

                                                         
๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙. 
๖สํ. มหา. (ไทย) ๑๙/๒/๔. 
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ดูกอนอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี เปนพรหมจรรยทั้งส้ิน
ทีเดียวน้ัน พึงทราบโดยปริยายแมน้ี ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชรา
เปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนัส และ อุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายา
สะ เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี 
เปนพรหมจรรยทั้งส้ินทีเดียวน้ัน พึงทราบโดยปริยายน้ีแล   

 จากกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา สรุปวา พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของ
เวไนยสัตว โดยการแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง และนําไปสูทางแหงการหลุดพนได  การท่ี
บุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปนเรื่องท่ีดีอยางย่ิง แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แต
ไมมีใครแนะนําเราได  การมีกัลยาณมิตรท่ีดีสักคนหน่ึงท่ีพรอมจะใหคําแนะนําในเวลาท่ีเราประสบ
ปญหาหาทางแกไขเองไมไดนาจะดีกวามีคนรูจักมาก  แตเวลาประสบปญหากลับหาใครให
คําแนะนําไมไดเลย  

 ๓.๑.๔ ความสําคัญของกัลยาณมิตร 

 สําหรับความสําคัญของกัลยาณมิตรน้ัน  ผูวิจัยไดกลาวถึง “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”๗   
เปนตัวอยาง ดังน้ี  

 ในอดีตกาลมีพระอริยสาวกมากมาย ที่ทานเขาถึงพระรัตนตรัย แลวตองการที่จะให
เพ่ือนรวมโลกไดเขาถึงจุดแหงบรมสุขท่ีทานเขาถึง จะขอกลาวถึงบุคคลสําคัญของโลกท่ีมีหัวใจ
ยอดกัลยาณมิตร  คือนอกจากจะสรางบุญดวยตัวเองแลว ก็ยังชักชวนใหเพ่ือนพองไดมาสูเสนทาง
ธรรมท่ีถูกตอง   บุคคลทานน้ีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี  เปนผูที่ประชาชน พอคาคหบดี ตางก็รูวาทาน
มีศรัทธาอยางแรงกลา ไดเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะอันสูงสุด แมวาจะเขาสังคม
กับบุคคลท่ีนับถือตางศาสนา มีความเชื่อท่ีแตกตางกัน  ทานก็องอาจ ไมปดบังคุณของพระรัตนตรัย
แตอยางใด ในขณะเดียวกันตัวทานก็พยายามทําหนาท่ียอดกัลยาณมิตร ชักชวนเพ่ือนใหมาสู
เสนทางธรรม เพ่ือจะไดฟงธรรมและประพฤติธรรม   มีอยูคร้ังหน่ึง  ทานเศรษฐีไดชวนเพ่ือนที่มี
ความเล่ือมใสตอนักบวชนอกศาสนา ไดเขาไปเปนพวกสาวกของอัญญเดียรถียกลุมใหญถึง ๕๐๐ 
คน ทานเศรษฐีดําริวา วันน้ีอยากจะชวนเพ่ือนไปทําบุญฟงธรรมท่ีพระเชตวันมหาวิหาร พอเกิด
ความคิดอยางน้ี ทานเศรษฐีก็ไดชักชวนเพ่ือนผูเปนสหาย ๕๐๐  คน ใหถือระเบียบ ดอกไมของหอม 

                                                         
๗ความสําคัญของกัลยาณมิตร  [ออนไลน], แหลงที่มา : 

http://main.dou.us/view_content.php?s_id=399&page (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕). 
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เครื่องลูบไลเปนอันมาก นํ้ามัน นํ้าผ้ึง นํ้าออย และผาเคร่ืองปกปด ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร  ได
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวบูชาดวยของหอมและดอกไม เปนตน และไดถวายทานดวย
เภสัชและผาแดภิกษุสงฆ แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  เพ่ือน ๆ ที่เปนสาวกของอัญญเดียรถียดวย
ความที่เกรงใจทานเศรษฐีก็พากันถวายบังคมพระศาสดา เศรษฐีทําอยางไรตนเองก็ไดทําอยางน้ัน 
แลวก็น่ังดูพระพักตรของพระศาสดา   แลเห็นพระพักตรอันงามสงาดุจพระจันทรในวันเพ็ญ เห็น
พระวรกายอันประดับดวยพระลักษณะมหาบุรุษ  ถึงพรอมดวยอนุพยัญชนะ  มีพระรัศมีรุงเรืองแผ
ออกจากพระวรกายดานละวา  พระพุทธรังสีน้ันหนาแนนเปลงออกเปนวง ๆ ดุจพวงอุบะเปนคู ๆ  จึงพา
กันคิดอยูในใจวา พระมหาสมณโคดมน้ี ชางงดงามเหลือเกิน ไมนาแปลกเลยวา ทําไมสาวกทั้งหลาย
จึงพากันเล่ือมใสในองคพระสมณโคตมเหลือเกิน บัดน้ีพวกเราไดพากันน่ังลงฟงธรรมของสมณะ
น้ันดวยความคิดวา พระองคจะแสดงธรรมไดสมกับท่ีเขาลํ่าลือกันแคไหน จึงพากันน่ังใกล ๆ ทาน 

 ลําดับน้ัน พระศาสดาก็ไดตรัสธรรมิกถาอันไพเราะวิจิตรดวยนัยตาง ๆ ดวย 
พระสุรเสียงประดุจทาวมหาพรหม ทั้งนาฟง มีความงดงามในเบ้ืองตน ทามกลาง และท่ีสุด  เหลา
สาวกของอัญญเดียรถียทั้งหลายไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ตางก็มีจิตเล่ือมใส ไดลุก
ข้ึนถวายบังคมพระทศพล และไดประกาศเลิกนับถืออัญญเดียรถีย ไดขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
ต้ังแตน้ันมาสหายของทานเศรษฐีทั้ง ๕๐๐ ก็ไดพากันไปสรางบุญท่ีพระวิหารพรอมกับทานเศรษฐี
เปนประจํา  ทําความปติใหบังเกิดแกทานเศรษฐีมาก  ที่สามารถทําใหเพ่ือนของตนกลับมาเปน
สัมมาทิฏฐิได 

 ตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีกลับไปยังกรุงราชคฤห เพ่ือ
เปล่ียนสถานท่ีหลีกเรน ในเวลาท่ีพระตถาคตเสด็จไป อดีตสาวกอัญญเดียรถียเหลาน้ันตางก็พากัน
เปล่ียนใจไดทําลายสรณะน้ันเสีย กลับไปนับถือพวกอัญญเดียรถียอีก ดํารงอยูในฐานะอันเปนความ
เช่ือเดิมของตนน่ันเอง เม่ือ ๗-๘ เดือนผานไป พระผูมีพระภาคเจาก็ไดเสด็จกลับไปยังพระเชตวัน
เหมือนเดิมอีก ทานเศรษฐีก็พาสาวกอัญญเดียรถียเหลาน้ันไปเฝาพระศาสดาอีกคร้ังหน่ึง ไดบูชา 
พระศาสดาดวยของหอมและดอกไม เปนตน ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง พวกสาวก 
อัญญเดียรถีย เหลาน้ันก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 

 ทานเศรษฐีไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาถึงเรื่องท่ีเพ่ือน ๆ ของทานไดแปร
เปล่ียนไปในขณะท่ีพระองคไมอยู  คือไดกลับไปนับถืออัญญเดียรถียเปนสรณะ ไดดํารงตนอยูใน
ฐานะเดิมอีก พระผูมีพระภาคเจาทรงเผยมณฑลพระโอษฐ     ประดุจเปดผอบแกวอันเต็มดวยของ
หอมตาง ๆ อันมีกล่ินหอมดวยของหอมอันเปนทิพย เพราะอานุภาพของวจีสุจริตท่ีทรงบําเพ็ญมิได
ขาดสายตลอดโกฏิกัปปนับไมถวน เม่ือจะทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ก็ตรัสถามวา “ไดยินวา 
พวกทานผูเปนอุบาสกทําลายสรณะ ๓ เสีย แลวถึงอัญญเดียรถียเปนสรณะ จริงหรือ” 
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 พวกสาวกอัญญเดียรถียเหลาน้ันไมอาจปกปดไวได พากันกราบทูลวา “จริง พระเจา
ขา”   พระศาสดาจึงตรัสวา "ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ในโลกธาตุ เบ้ืองลางจรดอเวจีมหานรก เบ้ืองบน
จรดภวัคคพรหม และไปตามขวางหาประมาณมิได  ไมมีใครที่ประเสริฐกวาพระตถาคต  บุคคลจะ
เปนอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม  ผูถึงพระรัตนตรัยอันประกอบดวยอุดมคุณอยางน้ี ช่ือวาจะเปน 
ผูบังเกิดในนรก เปนตน ยอมไมมี  อน่ึงผูพนจากการบังเกิดในอบายแลว ยังจะเกิดข้ึนในเทวโลกได
เสวยมหาสมบัติแลว  เพราะเหตุไร พวกทานจึงพากันทําลายสรณะเห็นปานน้ี แลวถึงอัญญเดียรถีย
เปนสรณะ กระทํากรรมอันไมสมควรเลย   แลวพระองคก็ตรัสวา  ชนเหลาใดเหลาหน่ึง ไดถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะ ไดถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ  ชนเหลาน้ัน จักไมเขาถึง
อบายภูมิ ละรางกายของมนุษยน้ีไปแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ มนุษยท้ังหลายเปนอันมากถูกภัย
คุกคาม ยอมถึงภูเขาบาง ปาบาง อารามและตนไมท่ีเปนเจดียบาง วาเปนสรณะ น่ันแลมิใชสรณะอัน
เกษม น่ันมิใชสรณะอันอุดม เขาอาศัยส่ิงน้ันเปนสรณะแลว  ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได สวนผูใด
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะแลว เห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ น้ีแล
เปนสรณะอันเกษม น้ีเปนสรณะอันอุดม เขาอาศัยส่ิงน้ีแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได จากน้ันพระ
บรมศาสดาทรงตักเตือนวา  ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย ช่ือวาพุทธานุสติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสติ
กัมมัฏฐาน สังฆานุสติกัมมัฏฐาน ยอมใหโสดาปตติมรรค ยอมใหโสดาปตติผล ยอมให
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล ยอมใหอนาคามิมรรค อนาคามิผล ยอมใหอรหัตมรรค 
อรหัตผล  พวกทานไดทําลายสรณะเห็นปานน้ี กระทํากรรมอันไมสมควรแลว 

 พระผูมีพระภาคเจาคร้ันทรงใหโอวาทอุบาสกท้ังหลายแลว ทานเศรษฐีก็ลุกขึ้นจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กลาวชมเชย แลวประคองอัญชลีเหนือเศียรเกลา กราบทูลวา  
บัดน้ี การท่ีพวกอุบาสกเหลาน้ีทําลายสรณะอันสูงสุดแลว ถือสรณะท่ีผิดยึดถือเอาดวยการคาดคะเน 
ยึดถือเอาอยางผิด ๆ แลวเกิดความเส่ือมเสียข้ึนน้ัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณอยางน้ี  
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมใหกระจางชัด ทําลายความเห็นผิดของผองเพ่ือนของขา
พระองคดวยเถิดพระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  พวกทานจงเง่ียโสตฟงโดยเคารพเถิด แลว
พระองคทรงแสดงธรรมประกาศอริยสัจ ในเวลาจบอริยสัจ ๔ อุบาสกท้ัง ๕๐๐  คนทั้งหมดน้ัน ก็ได
ดํารงอยูในโสดาปตติผล เปนผูมีความม่ันคงในพระรัตนตรัยอยางไมคลอนแคลน 

 ดังจะเห็นไดวา  ศรัทธาของคนเราน้ันตองอาศัยกัลยาณมิตรคอยประคับประคอง จะได
ไปถึงฝงแหงอริยมรรค หากวาไดกัลยาณมิตรผูมีหัวใจย่ิงใหญ ไมยอทอ อยางเชนทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐีผูมีหัวใจยอดกัลยาณมิตร ที่อุตสาหชักชวนเพ่ือน ๆ ใหเขามาสูเสนทางธรรม ทําใหไดพบกับ
สันติสุขท่ีแทจริง พบกับพระรัตนตรัยภายใน เม่ือทานรูเสนทางท่ีถูกตองแลวก็ไมทอดทิ้งการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอเพ่ือนรวมโลก ทั้งทําความดีดวยตนเอง และชักชวนคนอื่นทําดวย ถา
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เราทําอยางน้ี ส่ิงท่ีเราจะไดก็คือ บุญกุศลและมหาปติ ที่ไดทําหนาท่ีใหแสงสวางแกโลก  เราจะเกิด
ความภาคภูมิใจไปจนตราบชีวิตจะหาไม 

การคบกัลยาณมิตร ทําใหอริยมรรคบริบูรณ   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา    ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอัน
ยอดเย่ียม เราไมพิจารณาเห็น แมเหตุอันหน่ึงอยางอ่ืน กระทําเหตุที่มี ณ ภายนอกวามีอุปการะมาก 
เหมือนความมีมิตรดีน้ีเลย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได  ยอมเจริญกุศล
ใหเกิดมี 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยางหน่ึง ซ่ึงจะเปนเหตุให
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน หรือที่เกิดข้ึนแลวยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอน้ีไดวา จักเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 

การไดคบกับกัลยาณมิตรจะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ มรรคมีองค ๘ ประกอบดวย  
          ๑.   สัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นที่ถูกตอง  คือ ในเบ้ืองตน เห็นวาการใหทานดีจริง 
การสงเคราะหกันดีจริง บิดามารดามีพระคุณจริง การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาดีจริง นรกสวรรคมีจริง 
โลกน้ีโลกหนามีจริง สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกน้ีโลกหนาใหแจมแจง
มีจริง สัมมาทิฏฐิเบ้ืองตนน้ีจะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหไดบรรลุมรรคผลนิพพานตอไป 

๒.  สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ คิดออกจากกาม คิดออกจากความพยาบาท คิด
ออกจากการเบียดเบียน   

๓.  สัมมาวาจา คือ มีวาจาชอบ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบคาย ไมพูดเพอ
เจอ พูดแตส่ิงท่ีเปนกุศล ชักชวนใหคนทําความดี   

๔.  สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําท่ีถูกตอง ทําแตในส่ิงท่ีดีมีประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น 

๕.  สัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพสุจริต เวนจากอาชีพที่พระพุทธองคทรงหาม คือ 
คาอาวุธ คามนุษย คายาพิษ คายาเสพติด คาสัตวเพ่ือนําไปฆา เพราะอาชีพเหลาน้ีเปนทางมาแหง
บาปอกุศล 

๖.  สัมมาวายามะ คือ มีความเพียรชอบ เพียรที่จะส่ังสมบุญใหย่ิง ๆ ขึ้นไป เพียรฝกใจ
ใหหยุดน่ิงไมประมาท   

๗.  สัมมาสติ คือ มีสติชอบ มีความรูตัวทั่วพรอม    
๘.  สัมมาสมาธิ คือ มีสมาธิชอบ  มีใจตั้งม่ัน อารมณเปนหน่ึง เปนเอกัคคตารมณ 
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เม่ือมรรคมีองค ๘  ครบถวนบริบูรณ ก็จะทําใหสามารถทําสมาธิไดผลดี สามารถทําจิต
ใหเขาถึงดวงปฐมมรรคอันเปนหนทางเบ้ืองตน ที่จะดําเนินจิตเขาไปในหนทางสายกลาง มุงตรงสู
นิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของทุกชีวิต เพราะฉะน้ันปฐมมรรคจึงเปนจุดเร่ิมตนที่จะเขาถึง
ธรรม  เม่ือเอาใจหยุดตอไปในกลางดวงปฐมมรรค เราก็จะพบดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา  
ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ซอนกันเขาไปเร่ือย ๆ ตามลําดับ จนเขาถึงกายมนุษยละเอียด 
กายทิพย กายรูปพรหม กายอรูปพรหม และกายธรรม ไปตามลําดับ กายธรรมในกายธรรม 
จนกระท่ังเขาถึงกายธรรมอรหัตเปนพระอรหันต มีอริยมรรคครบถวนสมบูรณที่สุด เปนผูหลุดพน
จากอาสวกิเลสทั้งปวง 

กายธรรมหรือธรรมกายเปนยอดกัลยาณมิตรภายใน เปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกท่ีแทจริง เม่ือเรา
เขาถึงแลวเปนที่พ่ึงได เวลามีทุกขก็ชวยใหเราพนทุกข  เวลามีความสุขก็เพ่ิมเติมความสุขได จะรูสึก
อบอุนใจ ปลอดภัย ไมวาจะเปนภัยในอบายภูมิ หรือภัยในสังสารวัฏ เราจะปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ท้ังหมด เขาถึงธรรมกายแลวปดประตูอบายภูมิได กอนจะละสังขารไปจากโลก ถาเห็นธรรมกายใส
แจมสวางไสวอยูภายใน สุคติภูมิเปนที่ไป  อยากไปเกิดในภพภูมิไหน สวรรคช้ันไหน สามารถท่ีจะ
กําหนดได         

จากความสําคัญของกัลยาณมิตรมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน ซ่ึงเปนกัลยาณมิตร
บุคคลตัวอยาง ที่สามารถชักนําเพ่ือน ๆ ๕๐๐ คน ซ่ึงเคยเปนอุบาสก  แตมีความเห็นผิดท่ีไปเขารีต 
อัญญเดียรถีย  ใหเขามาสูเสนทางธรรม  เห็นแจงในอริยสัจ ๔ ดําเนินตามมรรค ๘ บรรลุโสดาปตติ
ผล  ทําใหไดพบกับสันติสุขที่แทจริง เม่ือทานรูเสนทางท่ีถูกตองแลวก็ไมทอดท้ิงการบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอเพ่ือนรวมโลก ทั้งทําความดีดวยตนเอง และชักชวนคนอ่ืนทําดวย  ถาทุกคน
ชวยกันทําหนาท่ีกัลยาณมิตรอยางน้ีแลว  ส่ิงท่ีไดรับในปจจุบันก็คือความผาสุกของชีวิตน่ันเอง  

๓.๑.๕  กัลยาณมิตรเปนท้ังหมดของพรหมจรรย   

เร่ืองเกิดข้ึนในกรุงสาวัตถี คร้ังน้ัน ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว น่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
เจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ินเทียว 
พระเจาขา 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน ดูกอนสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี พึงหวังขอน้ีไดวา 
จักเจริญอริยมรรค ประกอบดวยองค ๘  จกักระทําใหมากซึง่อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
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 ดูกอนสารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ยอมเจริญอริยมรรค ประกอบดวย 
องค ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ 
ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ ดูกอนสารีบุตร 
ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ยอมเจริญอริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึง
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล 

 ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน 
น้ันพึงทราบ โดยปริยายแมน้ี ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชราเปน
ธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสะ เพราะอาศัย
เราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี เปนพรหมจรรย
ท้ังสิ้นน้ัน พึงทราบโดยปริยายน้ีแล 
           กัลยาณมิตรเปนนิมิตแหงอริยมรรค  ความเปนกัลยาณมิตรหรือเปนผูมีกัลยาณมิตร ถือ
วามีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินชีวิต นับตั้งแตความเปนคนธรรมดา จนถึงดําเนินตาม
อริยมรรคไปสูความเปนอริยบุคคลได ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสถึงความสําคัญของกัลยาณมิตร  ใน
ฐานะท่ีเปนนิมิตแหงอริยมรรคไวหลายแหง  ดังเชนพระพุทธพจนวา   “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เม่ือ
พระอาทิตยจะขึ้น ส่ิงท่ีขึ้นกอน ส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบื้องตน เปน
นิมิตมากอน เพ่ือความบังเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี 
ฉันน้ันเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอน้ีไดวา จักเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึง
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหน่ึงมีอุปการะมาก เพ่ือความเกิดข้ึนแหงอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหน่ึงเปนไฉน คือ ความเปนผูมีมิตรดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมี
มิตรดี พึงหวังขอน้ีไดวา   จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘   อยางน้ีแล 

 นอกจากน้ี พระผูมีพระภาคเจายังไดตรัสไวในทุติยกัลยาณมิตตสูตร ถึงความสําคัญ
ของกัลยาณมิตร ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหน่ึงมีอุปการะมาก เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ธรรมอันหน่ึง คือ ความเปนผูมีมิตรดี  อันภิกษุทั้งหลาย พึงหวัง
ขอน้ีไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค ยอมกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา 

 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด 
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี 
ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
อยางน้ีแล 

 การที่พระองคตรัสอยางน้ี เพราะวาการทําหนาท่ีกัลยาณมิตรน้ัน  เปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ชวยชี้บอกหนทางสวรรคและพระนิพพานใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย ใหเขาไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน  ผูทําหนาท่ียอดกัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิต
ของการบังเกิดข้ึนแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตว
ผูตกอยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขท่ีแทจริง  เพราะฉะน้ัน การทํา
หนาที่ผูนําบุญยอดกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอโลก โลกจําเปนตองมีกัลยาณมิตรผูเปนแสงสวาง
สองนําทางชีวิต ใหทุกชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ 
 สําหรับภิกษุผูมีกัลยาณมิตร.. พึงหวังส่ิงเหลาน้ีได คือ 
    ๑.  จักเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร ฯลฯ      
 ๒.  จักเปนผูมีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนา (อยางสะดวกสบาย) ตามความ
ปรารถนาในเร่ืองตาง ๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจใหปลอดโปรง คือเรื่องความมักนอย เร่ืองการ
บําเพ็ญเพียร เร่ืองศีล เรื่องสมาธิ เร่ืองปญญา เร่ืองวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ฯลฯ 
           ๓.  จักเปนผูต้ังหนาทําความเพียรเพ่ือกําจัดอกุศลธรรม และเพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรมให
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เพียบพรอม จักเปนผูแข็งขัน บากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม 
           ๔.  จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เปนอริยะ หย่ังรูถึงความเกิด ความดับ ชํา
แรกกิเลส นําไปสูความสูญส้ินแหงทุกข 
  จากขอความน้ี  สะทอนใหเห็นวา กัลยาณมิตรเปนท้ังหมดของพรหมจรรย  การที่
บุคคลเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี น้ีเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน เพราะเหลาสัตวผูมีชาติเปน
ธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพน
ไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส    อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เพราะอาศัยเราตถาคต  ผูเปนกัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรจึงเปนนิมิต
แหงอริยมรรคในการดําเนินชีวิต นับตั้งแตปุถุชน (คนธรรมดา)  จนถึงดําเนินตามอริยมรรคไปสู
ความเปนอริยบุคคลได 

 ๓.๑.๖ ประโยชนของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก 

 การรูจักคบคนเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง เพราะเม่ือเราคบกับใครเหมือนกับเราไดเปนสวนหน่ึง
ในชีวิตของกันและกัน ชีวิตดําเนินไดถูกตองหรือผิดพลาดจะมีผลตอทั้งสองฝาย ใครก็ตามท่ีไดคบ
หากับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร ชีวิตเหมือนมีโชคอยางมหาศาล เพราะโดยธรรมชาติของบัณฑิต จะเปน
ผูคิด พูด และจะทํา แตกรรมดี ๆ เปนบุญกุศล เมื่อเรามีโอกาสไดคบคนอยางน้ีแลว จะทําใหเราได
โอกาสส่ังสมบุญบารมีเพ่ิมพูนตามไปดวย เทากับวาไดแกวสารพัดนึกท่ีทรงคุณคาสูงสุดของชีวิต 
ดังพระพุทธพจนวา  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหน่ึง ที่เปนไปเพ่ือประโยชนอยาง
ใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน
อยางใหญ 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ี
ยังไมเกิดเกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือมไป เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุ
ท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีมิตรดี  กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอม
เส่ือมไป ดังท่ีทานไดแสดงไวในมหานารทกัสสปชาดก วา 

 ในสมัยหน่ึง มีพระเจาแผนดินพระนามวา อังคติ ทรงเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลามหา
นคร ณ  วิเทหรัฐ ทรงเปนผูที่เชี่ยวชาญในเร่ืองการรบมาก เม่ือกรีฑาทัพไปโจมตีขาศึกหรือแสวงหา
เมืองข้ึน ก็ทรงไดรับชัยชนะทุกครั้ง ในคืนวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงคืนหน่ึง พระเจาอังคติราช
ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทรแจมกระจางสองสวางกลางรัตติกาล เห็นแลวทรงมีความสบายพระทัย
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จึงปรึกษากับอํามาตยที่ปรึกษาท้ัง ๓ ทานวา คืนน้ีพระจันทรเต็มดวงสองสวาง เราควรจะเสด็จไปท่ี
ไหนดี 

 อลาตมหาอํามาตยไดฟงดังน้ันกราบทูลวา ขอใหพระองคจัดกองทัพ ไปรบกับขาศึก
ตามหัวเมืองตาง ๆ ที่ยังไมไดข้ึนตรงตอเมืองของเรา  

 ตอจากน้ันสุนามอํามาตยทูลข้ึนวา ในเม่ือพระองคมีทรัพยสมบัติมากมายแลว ควร
แสวงหาความสุขจากสมบัติเหลาน้ันใหเต็มที่ สมกับความเหน่ือยยาก ท่ีไดออกไปรบทัพจับศึกและ
ไดชัยชนะกลับมา  เม่ือพระราชาสดับถอยคําของอํามาตยทั้งสองทานแลวทรงน่ิงยังไมตัดสิน
พระทัยอะไร  

 สวนอํามาตยอีกทานหน่ึงชื่อวิชัยไดกราบทูลวา ถาอยางน้ันเราควรเขาไปหานักปราชญ 
ผูทรงความรู สนทนาธรรมกับทานเพ่ือประดับสติปญญาเถอะพระเจาขา 

  เมื่อพระเจาอังคติราชสดับเชนน้ันทรงเห็นดีดวย อลาตมหาอํามาตยจึงแนะวา "มี
นักปราชญทานหน่ึง ซ่ึงเขาลือกันวาเปนพหูสูต พูดจาไพเราะ เปนเจาคณะ พวกเรานาจะไปกราบ
ทาน" เม่ือสดับดังน้ันพระราชาทรงเห็นชอบ จึงรับส่ังใหจัดขบวนทัพเขาไปหาอเจลกะ พอเสด็จไป
ถึงก็ไดสนทนากันถึงเรื่องของการทําบุญ ใหทาน วามีผลเปนอยางไร บุญบาปมีจริงไหม อเจลกะ
บอกวา "การทําความดีมันไมดีหรอก คนเราเมื่อทําความช่ัวหรือทําความดี พอทําไปถึงระยะหน่ึง
แลวประมาณ ๘๔ กัลป ทุกคนก็จะบริสุทธ์ิหมด เพราะฉะน้ันผลของการทําความช่ัวความดีไมมี 

 พระราชาทรงสดับเชนน้ันก็หลงเชื่อ เพราะทรงเขาพระทัยวา บุคคลผูไมมียางอาย มี
หนวดเครายาว ไมไดนุงหมเสื้อผาอาภรณอะไรเลย คงจะเปนผูหมดกิเลสแลว จึงดําริวา "จริงสินะ 
สมัยกอนเราเคยคิดวา บุญบาปมีจริง โลกน้ีโลกหนามีจริง เราคิดผิดไปแลว เราจะตองเลิกทําความดี
ทุกอยาง  เสด็จกลับถึงพระนคร จึงรับส่ังใหขาราชบริพารทั้งหมด จัดงานร่ืนเริงภายในพระราชวัง 
หลังจากน้ันพระราชา ก็ไมออกวาราชการอีกเลย ทรงประพฤติผิดศีลธรรมอยูเปนนิตย จนกระท่ังถึง
วันพระขึ้น ๑๕ คํ่า พระราชธิดาพระนามวา รุจาราชธิดา ซ่ึงเปนผูที่ฝกใฝในธรรม เขามากราบทูล
พระราชาใหทําทานแกพวกยาจก แตก็ไดรับการปฏิเสธวา  ลูกเอย สมัยกอนพอใหทรัพยลูก ครั้งละ
หน่ึงพันกหาปณะ ใหเจาไปทําบุญ   พอวา พอคิดผิดแลว เพราะพอไปถามพระอรหันตมาแลว ทาน
บอกวาการทําความดีไมมีผลหรอก ทําความชั่วมันก็ไมมีผล เมื่อไปถึงระยะหน่ึงแลวจะบริสุทธ์ิเอง 
แลวพระองคยกตัวอยางของขอทานคนหน่ึง ท่ีไดยืนยันถึงถอยคําของอเจลกะ ในครั้งท่ีไดเขาไป
สนทนาถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษในคร้ังน้ัน  ซ่ึงขอทานน้ันไดกลาววา   ขาพระองคขอยืนยันวาบาป
บุญคุณโทษไมมี  เพราะขาพระองคสามารถจะระลึกชาติได ๑ ชาติ สมัยกอนขาพระองคเปนเศรษฐี
ในเมืองแหงหน่ึง ต้ังใจหม่ันทําบุญทําทานมิเคยขาด แลวทําไมชาติน้ี ขาพระองคถึงกลายเปนคน
ขอทาน ทําไมความดีท่ีทําเอาไวถึงไมสงผล  
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  ตอจากน้ันพระองคตรัสถึงถอยคําของอลาตมหาอํามาตย ที่ไดเลาเหตุการณในอดีตของ
ตนใหพระองคทรงสดับในคร้ังท่ีเขาไปสนทนากับอเจลกะเชนกันวา  พระเจาขา ขาพระองคระลึก
ชาติได ๑ ชาติ ขอยืนยันวา ในชาติที่แลว ขาพระองคเปนนายพรานฆาโค เอาเน้ือมาขายในตลาด ทํา
กรรมอยูอยางน้ีตลอดชีวิต แตทําไมผลกรรมที่ขาพระองคทําน้ัน ไมเห็นตามสงผลเลย ชาติน้ีขา
พระองคกลับไดเปนอํามาตย เปนเสนาบดีผูใหญ แสดงวาผลของการทําความชั่วไมมี 

 ฝายพระราชธิดาเองก็สามารถระลึกชาติในอดีตไดถึง ๗ ชาติ แลวยังระลึกชาติใน
อนาคตไดอีกถึง ๗ ชาติ ไดกราบทูลพระราชาวา  สองคนน้ันระลึกชาติไดเพียงแคชาติเดียวเทาน้ัน 
ความเห็นยังไมถูกตองสมบูรณ เพราะวาการท่ีขอทานเขาระลึกชาติไดวา สมัยหน่ึงเปนเศรษฐี และ
อดีตชาติของเศรษฐีคนน้ี ครั้งหน่ึงเคยทําวิบากกรรมขัดลาภของพระอรหันตรูปหน่ึง ผลกรรมน้ันจึง
สงผลใหกลายเปนขอทาน  สวนทานอํามาตยที่เคยเปนคนฆาโค เพราะวาในภพชาติกอนหนาน้ันได
เอาดอกอังกาบไปบูชาท่ีพระเจดีย ผลบุญน้ันจึงสงผลใหเปนมหาอํามาตย  

  พระราชาแมไดสดับเชนน้ันก็ไมทรงเชื่อพระธิดา เพราะถือวาคําพูดของอเจลกะท่ี
ตัวเองนับถือน้ันเปนจริงกวา  ฝายพระราชธิดารูวาพระบิดาทรงคบคนพาล ทําใหกลายเปน
มิจฉาทิฏฐิ จึงอธิษฐานจิตวา   ถาหากวา ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมีอยูจริง ก็ขอใหมาชวยแกทิฏฐิของพระ
บิดาดวยเถอะ 

 ในขณะน้ัน พระพรหมชื่อนารทะไดทราบดวยญาณของทาน ดวยหัวใจของความเปน
ยอดกัลยาณมิตร จึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระราชา พระราชา
เห็นแสงสวางเกิดข้ึนก็ตกพระทัย ไมสามารถจะดํารงอยูบนราชอาสนของพระองคได จึงเสด็จลง
จากราชอาสนประทับยืนอยูที่พ้ืนตรัสถามพรหมนารทะวา  ทานเปนใคร มาจากไหน 

 นารทพรหมจึงบอกวา ทานเปนพรหม ที่มาคราวน้ีก็จะมาเตือนพระราชาวา เรื่องการทํา
ความดีความชั่วน้ันมีจริง พระราชาตรัสวา  ถามีจริงอยางน้ันขาพเจาขอยืมทรัพย  ๕๐๐  กหาปณะ
กับทาน แลวจะใชคืนใหทาน ๑,๐๐๐ กหาปณะในชาติหนาก็แลวกัน   พระพรหมบอกวา  หากทาน
ยืมไปแลวคงไมมีโอกาสคืนใหขาพเจาไดหรอก เพราะวาทานมัวประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยูอยางน้ี 
เม่ือตกนรกแลวจะเอาเงินที่ไหนมาใชคืนขาพเจา 

  จากน้ันพระพรหมก็ไดพรรณนาถึงความทุกขทรมานในนรกใหพระราชาไดสดับ   
พระราชาสดับแลวสลดพระทัย เกิดความเกรงกลัว จึงขอรองใหนารทพรหมบอกหนทางไปสวรรค
ใหแกพระองค พระพรหมจึงแสดงหนทางไปสวรรควา ถาจะพนจากนรกไดตองทําทาน รักษาศีล 
และเจริญภาวนา มีเมตตาธรรมตอสรรพสัตวทั้งหลาย เม่ือทําไดอยางน้ีจึงจะมีสุคติโลกสวรรคเปนที่
ไป อาศัยมหากรุณาของพระพรหมมาชวยเปนกัลยาณมิตรใหในครั้งน้ัน  ทําใหพระราชาพรอมดวย
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ขาราชบริพารตางหันกลับมาปกครองประเทศชาติโดยธรรม และหม่ันสั่งสมบุญตามที่ไดรับ
คําแนะนํา เม่ือละโลกแลวก็ไดไปสูสุคติโลกสวรรค 

 จากเร่ืองน้ี  จะเห็นไดวา การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเปนส่ิงสําคัญตอชีวิตของเรา 
ผูคนในโลกน้ีมีมากมาย มีทั้งคนพาลและบัณฑิต มีทั้งมิตรแทและมิตรเทียม ถาเราคบกับใคร
แลว คน ๆ น้ันก็มีสวนในการตัดสินใจใหตัวเรา หรือบางคร้ังอาจมีอิทธิพลตอเราเปนอยางมากก็ได 
ถาปรารถนาความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิต ก็ตองรูจักเลือกคบหาสมาคมกับนักปราชญบัณฑิต ตอง
ใชสติปญญาเลือกคบแตคนดี จากน้ันก็ทําตนเปนกัลยาณมิตรใหกับคนอ่ืน เปนแสงสวางใหกับ
ชาวโลก โลกน้ีจะไดสวางไสวดวยแสงแหงธรรมตลอดไป  

 แมพระอรหันตเถระช่ืออุบาลียังไดกลาวสอนภิกษุผูบวชใหมวา  ภิกษุผูออกบวชดวย
ศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงคบหากัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธ์ิ ไมเกียจคราน ภิกษุผูออก
บวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ ศึกษาวินัย ดวยอํานาจการ
บําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาด
ในสิ่งควรและไมควร ไมควรถูกตัณหาครอบงํา   

 การท่ีบุคคลจะพบกับความกาวหนาในชีวิต จําเปนจะตองคบหากัลยาณมิตร และหาก
เม่ือพบผูเปนกัลยาณมิตรอยางน้ี จึงควรที่จะเขาหาทําความสนิทสนมคุนเคยไว เพราะตัวเราเองจะได
มีกัลยาณมิตรคอยช้ีแนะประคับประคองใหอยูบนเสนทางของความดีได นักปราชญบัณฑิตผูเปน
กัลยาณมิตร นอกจากจะเปนท่ีพ่ึงใหกับตัวเองไดแลว ยังเปนที่พ่ึงใหกับผูอื่นไดอีก เมื่อเกิดมายอมยัง
โลกน้ีใหสวางไสว เหมือนพระจันทรในคืนวันเพ็ญท่ีพนจากเมฆหมอกท่ีมาบดบัง จะยางกาวไป
แหงหนตําบลใดก็ตามยอมเปนที่ปรารถนาของมหาชน การเกิดมาในโลกน้ีชีวิตของทุก ๆ คนลวน
ตองพบเจอกับปญหาทั้งน้ัน ตราบใดท่ียังไมรูวา ตนเองเกิดมาทําไม มีหนาท่ีอยางไร ก็ยังตองอาศัย 
กัลยาณมิตรผูมีสวนสําคัญในการชวยเหลือประคับประคองชีวิตเรา ใหเดินทางไปถึงฝงแหง
ความสําเร็จ 

 จากบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปไดวา 
กัลยาณมิตรท่ีใชในความหมายตามพระไตรปฎกกับการเขาใจในสมัยปจจุบัน  มีความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือน คือ  กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง บุคคลและส่ิงท่ีไมใชบุคคล   การชักจูงจาก
ภายนอกมีการส่ังสอน  แนะนํา  ช้ีแจงตลอดท้ังขาวสารท่ีดีตางๆ   กัลยาณมิตรมีคําใชเรียกแทนกัน 
คือ มิตร สหาย เพ่ือน หากเปนมิตรเลวก็ไดชื่อวาปาปมิตร ถาเปนมิตรดีก็เรียกวากัลยาณมิตร คําวา 
กัลยาณมิตร มาจากภาษาบาลีวา กลฺยาณมิตฺตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร  พระพุทธเจาทรงเปน
กัลยาณมิตรท่ีมีบทบาทและความสําคัญมาก  ในฐานะทรงเปนผูนําท่ีตั้งใจทําเพ่ือประโยชนแกหมู
ชนเปนอันมาก  แกสรรพสัตว พรอมท้ังเทวดา   มาร พรหม  ทรงแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง 
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พรอมนําไปปฏิบัติและนําไปสูการหลุดพนได  การท่ีบุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปน
เร่ืองท่ีดีอยางย่ิง  แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แตไมมีใครแนะนําเราได  การมีกัลยาณมิตรท่ีดี
เพียงคนเดียวพรอมจะใหคําแนะนําในเวลาท่ีเราประสบปญหาหาทางแกไขเองไมไดยังดีกวามีคน
รูจักมากแตเวลาประสบปญหากลับใหคําแนะนําไมไดเลย  การทําหนาท่ีกัลยาณมิตรจึงเปนส่ิง
สําคัญย่ิงท่ีจะชวยช้ีบอกหนทางสวรรค  และพระนิพพาน ใหแกสรรพสัตว ไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน  ผูทําหนาท่ีกัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิตของ
การบังเกิดข้ึนแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตวผูตก
อยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขท่ีแทจริง    ประโยชนของการไดคบกับ
กัลยาณมิตร คือ จะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ  เมื่อจิตเขาถึงปฐมมรรคอันเปนหนทาง บรรลุเปน
พระโสดาบัน  จิตจะดําเนินไปในทางสายกลาง มุงตรงสูนิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต 
คือการบรรลุเปนพระอรหันต  เปนผูหลุดพนจากอาสวกิเลสท้ังปวง  

 
๓.๒  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว 

 
 บทบาทและความสําคัญของพระพุทธเจาท่ีทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว ทั้งใน

มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก สัตวโลก  หลังจากท่ีทรงตรัสรูแลว  ไดทรงบําเพ็ญประโยชนเก้ือกูล
และอํานวยความสุขแกสรรพสัตวเปนประจํา เรียกวา “พุทธกิจ มี ๕ อยาง คือ ๑) ปุพพัณเห ปณฑ
ปาตัญจะ    เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต  ๒) สายัณเห ธัมมเทสนัง  เวลาเย็นทรงแสดงธรรม  ๓) ปโทเส  
ภิกขุโอวาทัง เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ  ๔) อัฑฒรัตเต เทวปญหัง  เท่ียงคืนทรงตอบ
ปญหาเทวดา  ๕) ปจจูเสว คเต กาเล  ภัพพาภัพเพ  วิโลกนัง  จวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวที่
สามารถและท่ียังไมสามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม”๘  

 จากพุทธกิจดังกลาวมาแลวน้ัน  ยอมสะทอนให เห็นวา   พระพุทธเจาทรงเปน
กัลยาณมิตรผูบําเพ็ญประโยชนแกเวไนยสัตวอยางแทจริง มีภิกษุ  (สามเณร)  ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกา เปนตน 

                                                         
๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังท่ี ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๘๙-๑๙๐.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๕๖ 

 ๓.๒.๑  พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุ  

 พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรท่ีประเสริฐท่ีสุดของเวไนยสัตว โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทรงเปนกัลยาณมิตรของภิกษุหรือพระสงฆสาวก  ผูวิจัยไดนําพระสงฆสาวก  ยกขึ้นไวเปนตัวอยาง
ตอไปน้ี 

๑) เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ  

 หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลวก็มิไดทรงเพิกเฉย  ทรงเสด็จ
จาริกไปในสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือโปรดเวไนยสัตว ทรงหวนระลึกถึงคุณของอาจารยอาฬารดาบส  กา
ลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ทรงทราบดวยพระญาณวาทานท้ัง ๒ เสียชีวิตแลว จึงเสด็จไปยัง
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี เพ่ือโปรดปญจวัคคีย ดวยการแสดงปฐมเทศนากัณฑแรกช่ือวา  
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”๙  ซ่ึงประกอบดวยหลักธรรม ๓ สวน คือ  
 ๑.  อัตตกิลมถานุโยค  การปฎิบัติธรรมโดยการทําตนใหลําบาก  
 ๒.  กามสุขัลลิกานุโยค  การเสวยความสุขในกามคุณอารมณ  
 ๓.  มัชฌิมาปฏิปทา  ขอปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ มรรคมีองค ๘  ทรงสอนให 
ปญจวัคคีย ปฏิบัติตนตามทางสายกลาง เพ่ือเขาถึงอริยสัจ ๔  เปนเหตุใหหัวหนาพราหมณโกณ
ฑัญญะผูบวชเปนฤาษีไดดวงตาเห็นธรรม เปนพระโสดาบัน และทูลขอการบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา ทานจึงไดช่ือวาพระอัญญาโกณฑัญญะ  ตอมาไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต 
เพราะฟงธรรมช่ือวาอนัตตลักขณสูตร  สวนพราหมณที่เหลืออีก ๔ คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานา
มะและอัสสชิ  ก็ไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระอรหันตตามลําดับ  
 พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนพระเถระผูมีอายุพรรษากาลมาก มีประสบการณมาก จึง
ไดรับยกยองจากพระบรมศาสดา ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลายในดานรัตตัญู  
หมายถึง ผูรูราตรีนาน 
 เหตุการณที่สําคัญในพระพุทธศาสนา  พระอัญญาโกณฑัญญะ นับไดวาเปนพระสงฆ
รูปแรกในพระพุทธศาสนาที่อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนผูมีความสําคัญในการทํานาย 
พระลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ เม่ือออกพรรษาปวารณาแลวไดไปประกาศพระศาสนาพรอมกับ
พระสาวกรุนแรก จํานวน ๖๐ รูป และไดนําหลานชายช่ือปุณณมันตานี ซ่ึงเปนบุตรของนองสาวช่ือ
มันตานีมาบวช จึงไดมีช่ือวาพระปุณณมันตานีบุตรเถระ 

                                                         
  ๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐.  
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 จากเหตุการณน้ี สะทอนใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงเปนบรมครูที่มีความกตัญูกตเวที
เปนเลิศตอบุพพการีผูเปนอาจารย และระลึกถึงคุณของปญจวัคคียที่เคยรับใชในครั้งทรงบําเพ็ญ 
พระโพธิสัตว จึงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดกอน  บทบาทและความสําคัญของพระองคทําใหมี
พระสงฆเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เม่ือพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหันต  
และเปนวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณในวันเพ็ญเดือน ๘ (วันอาสาฬหบูชา)  

๒) เรื่องพระมหากัสสปเถระ 

  ปปผลิมาณพหรือกัสสปะไดเดินทางไปพบพระพุทธเจา ซ่ึงประทับอยูที่ใตรมไทร ซ่ึง
เรียกวา พหุปุตตนิโครธ ในระหวางเมืองราชคฤหและเมืองนาลันทา  เกิดความเล่ือมใสจึงได
ประกาศวาพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนครูของตน  ตนเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา   

 พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอกัสสปะ คือ อนุญาตใหเปนภิกษุในพระธรรมวินัย
น้ี ดวยประทานโอวาท ๓ ขอวา 
 ๑.  กัสสปะ เธอพึงศึกษาวา เราจักเขาไปตั้งความละอาย และความเกรงใจในภิกษุที่
เปนผูเฒา ผูปานกลาง อยางดีที่สุด 
 ๒.  เราจักฟงธรรมซึ่งประกอบดวยกุศล เราจักตั้งใจฟงธรรมน้ันแลวพิจารณาเน้ือความ 
 ๓.  เราจักไมละสติที่เปนไปในกาย คือพิจารณาเอารางกายเปนอารมณ 
 คร้ันประทานโอวาทแกพระมหากัสสปะอยางน้ีแลว เสด็จหลีกไป ทานไดฟงพุทธ
โอวาทท่ีน้ันแลว ก็เร่ิมบําเพ็ญเพียรในวันที่ ๘ นับจากวันอุปสมบทมา ก็ไดสําเร็จพระอรหัตผล  

 เหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนา  พระมหากัสสปเถระน้ันถือธุดงค ๓ ขอ คือ  
 ๑.  ทรงผาบังสุกุลจีวรเปนวัตร  
 ๒.  เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  
 ๓.  อยูปาเปนวัตร ดวยเหตุน้ันพระบรมศาสดา จึงทรงยกยองวา เปนผูเลิศกวาภิกษุ

ท้ังหลายผูทรงธุดงค อานิสงสแหงการถือธุดงคของทานมี ๒ ประการ คือ ๑) การอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน  ๒) เพ่ือความอนุเคราะหประชุมชนในภายหลัง จักไดถือเปนทิฏฐานุคติ คือ การปฏิบัติตาม
แบบอยาง 

 พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ เธอปฏิบัติ เพ่ือประโยชนสุข
แกชนเปนอันมาก  เธอจงทรงผาบังสุกุลจีวร เธอจงเท่ียวบิณฑบาต เธอจงอยูในปาเถิด และทรง
สรรเสริญทานวาเปนผูมักนอยสันโดษ   ภิกษุทั้งหลายเรียกทานวา  พระมหากัสสปะ  นอกจากน้ี
ทานยังมีคุณความดีที่พระพุทธองคทรงยกยองถึง ๔ ประการ คือ   
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 ๑.   ทรงรับผาสังฆาฏิของทานไปทรง(หม) ประทานผาสังฆาฏิของพระองคใหแกทาน 
ตรัสวามีธรรมเปนเคร่ืองอยูเสมอดวยพระองค และทรงสรรเสริญวา เปนผูมักนอย สันโดษ ตรัส
สอนภิกษุทั้งหลายใหถือเปนตัวอยาง   

 ๒.   กัสสปะเขาไปในตระกูล ชักกายและใจใหหาง ประพฤติตนเหมือนเปนคนใหมไม
คุนเคย ไมคะนองกายวาจาใจตระกูลเปนนิตย จิตไมของอยูในตระกูลเหลาน้ัน เพิกเฉยแลวตั้งจิต
เปนกลางวา ผูใครลาภก็จงไดในลาภ ผูใครบุญก็จงไดบุญ ตนเองไดลาภแลวมีใจดีฉันใด ผูอื่นก็มีใจ
ดีฉันน้ัน   

 ๓.   กัสสปะมีจิตประกอบไปดวยเมตตากรุณา ในเวลาแสดงธรรมแกผูอื่น   
 ๔.  ทรงส่ังสอนภิกษุใหปฏิบัติชอบ โดยยกเอาทานพระมหากัสสปะเปนตัวอยาง 

 ทานพระมหากัสสปะมั่นคงในการปฏิบัติ  หาพอใจในการส่ังสอนภิกษุสหธรรมิกไม   
พระธรรมเทศนาอันเปนอนุสาสนีของทานจึงไมมี  คงมีแตธรรมภาษิตเน่ืองดวยธัมมสากัจฉา   
(การสนทนากันในเร่ืองธรรมะ) กับเพ่ือนสาวกบาง กลาวทบทวนพระพุทธดํารัสบาง ในขณะ 
พระบรมศาสดายังทรงพระชนมอยู  

 บทบาทท่ีสําคัญของทาน คือ การทําสังคายนา หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาดับขันธ- 
ปรินิพพานแลว ๗ วัน  การทําสังคายนาไดเกิดข้ึนที่ถํ้าสัตตบรรณ  ภูเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห 
โดยมีพระมหากัสสปเถระเปนประธาน  พระอุบาลีเถระและพระอานนทเถระเปนกําลังสําคัญใน
การวิสัชนาพระวินัยและพระธรรมตามลําดับ  พระเจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก ทําอยูนาน ๘ 
เดือนจึงสําเร็จ เรียกวา ปฐมสังคายนา  เม่ือทานทําสังคายนาเสร็จแลว ไดพักอยูที่พระเวฬุวนารามใน
กรุงราชคฤห ทานไมประมาทปฏิบัติธรรมเปนนิตย มีอายุไดประมาณ ๑๒๐ ป ทานก็ปรินิพพาน ณ 
ระหวางกลางภูเขากุกกุฏสัมปาตะท้ัง ๓ ลูก ในกรุงราชคฤห 

 ความเปนกัลยาณมิตรของพระมหากัสสปเถระกับการบริหารคณะสงฆ  การบริหาร
เปนศาสตรของการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน นักบริหารตองรูจักระดมทรัพยากรวัตถุและ
ทรัพยากรบุคคลใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  พระมหากัสสปะเถระเมื่อไดรับมติ
จากคณะสงฆใหเปนประธานคณะสงฆแลว  ก็ไดทําหนาท่ีการบริหารคณะสงฆจนทําการสังคายนา
คร้ังท่ีหน่ึงเรียบรอยแลว  ถึงแมการทําสังคายนาครั้งน้ีจะถูกคัดคานจากพระปุราณะบาง  แตทานก็
ถือการทําปฐมสังคายนาเปนแมแบบตลอดมา  จุดมุงหมายหลักก็คือ  ใหพระพุทธศาสนามั่นคงและ
แพรขยายออกไปอยางกวางขวาง  นักบริหารที่ดีตองมีลักษณะ  ๓  ประการ  คือ  

 ๑.  จักขุมา  หมายถึง  สายตาที่ยาวไกล  เปนคนมีปญญามองการณไกลสามารถ
กําหนดเปาหมายและวางแผน  ทั้งฉลาดในการใชคน  พระมหากัสสปะถือวาเปนผูมองการณไกล  
เห็นไดจากมีการกลาวคําจวงจาบพระธรรมวินัย  ทานก็มิไดน่ิงดูดาย  หลังจากถวายพระเพลิงพระ
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บรมศพของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ทานจึงประชุมปรึกษาถึงถอยคําอันเปนเหตุใหพระสัทธรรม
เส่ือมจากพระพุทธศาสนา  มาวิเคราะหและตกลงทําสังคายนาพระธรรมวินัยดังกลาว 

 ๒.  วิธูโร  หมายถึง  จัดธุระไดดี   พระมหากัสสปเถระ เปนผูมีความฉลาดเช่ียวชาญ 
และมีความชํานาญ ในการเลือกบุคลากรในการทําสังคายนาคร้ังท่ีหน่ึง โดยเลือกเอาบุคคลผูไดรับ
เอตทัคคะเฉพาะดานมาวิสัชนาพระธรรมวินัยในการทําปฐมสังคายนา  และบริหารคณะสงฆโดยยึด
หลักตามที่พระผูมีพระภาคเจาวางไวน่ันเอง 

 ๓.  นิสสยสัมปนโน  หมายถึง  อาศัยคนอ่ืน  พระมหากัสสปะเปนผูมีความสัมพันธตอ
ทุกคนจึงมีคณะสงฆยินดีทํางานใหดวยความสํานึกและเต็มใจ  ทานยังสามารถผูกใจคนไวไดการ
ปกครองคณะสงฆของพระมหากัสสปเถระ  คงดําเนินไปตามรูปแบบแหงการปกครองหรือการ
บริหารตามรูปแบบสมัยพุทธกาลทุกประการ  แมวาพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานแลวแตสงฆ
ท้ังหลายก็มอบอํานาจใหพระมหากัสสปเถระเปนผูนํา  ตางก็พากันประพฤติตนอยูในหลักของ 
พระธรรมวินัย  ที่พระพุทธเจาทรงแสดงและบัญญัติไวแลวเสมอเหมือนกัน  ภิกษุทุกรูปมีสิทธ์ิเทา
เทียมกันในการเขารวมสังฆกรรมตาง ๆ  เชน  อุโบสถกรรม อุปสมบทกรรม เปนตน  เม่ือไม
เห็นชอบดวยก็สามารถคัดคานได  หรือถาเห็นชอบดวยก็ยอมรับ  จะตองเปนไปเพ่ือความบริสุทธ์ิ
ถูกตองของสังฆกรรมน้ันๆ  เปนสําคัญ  เม่ือทําการสอบสวนทวนความตามกระบวนการของ 
พระธรรมวินัยแลว  ภิกษุทุกรูปก็จะตองยอมรับมติน้ันเสมอเหมือนกัน  ลักษณะดังกลาวก็คือ  
หลักการของการปกครองท่ีพระมหากัสสปเถระบริหารคณะสงฆและดําเนินตามรูปแบบดังกลาวซ่ึง
รูปแบบน้ีเปนการปกครองในระบอบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยน่ันเอง 
 อยางไรก็ตาม  สังคมของพระสงฆเปนสังคมขนาดใหญ  การอยูรวมกันของภิกษุ
จํานวนมากซ่ึงมีพ้ืนฐานเดิมมาจากที่ตางกัน  แมจะไดอุปสมบทมาอยางถูกตองตามข้ันตอนของ 
พระธรรมวินัยแลวก็ตาม  แตเมื่อยังมีพ้ืนฐานทางคุณธรรมแตกตางกัน  กลาวคือบางรูปเปน 
พระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน  สกทาคามี  อนาคามี  หรือพระอรหันตเปนตน  ในขณะท่ีภิกษุ 
สวนใหญยังเปนปุถุชนอยูโอกาสท่ีพระประเภทหลังน้ีจะประพฤติปฏิบัติตนผิดเพ้ียนคลาดเคล่ือน
ไปจากพระธรรมวินัยนอยบาง มากบาง  ยอมจะเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
  เม่ือมีภิกษุรูปใดประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเสียหาย  “พระอุปชฌายหรืออาจารยของ
ภิกษุรูปน้ันๆจะตองรับผิดชอบวากลาวตักเตือน  ถาภิกษุรูปน้ันๆ  ยังไมเลิกละหรือไมยอมเชื่อฟง   
พระอุปชฌายหรืออาจารยก็จะประชุมสงฆแยกหรือขับไลภิกษุรูปน้ันๆ  ออกจากคณะ เปนตน  
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ตลอดจนอาจแกปญหาดวยการประชุมสงฆ  ทําการสังคายนา  เพ่ือตรวจสอบซักซอมและสวด 
พระธรรมวินัยซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะยืนยันถึงความบริสุทธ์ิถูกตองของพระธรรมวินัย”๑๐ 
 ดวยเหตุน้ี  การบริหารกิจการคณะสงฆโดยการนําของพระมหากัสสปเถระ  จึงเปน
ประโยชนตอพระพุทธศาสนาในแงท่ีจารึกพระธรรมวินัยใหเปนหมวดหมู  เหมาะกับการนํามา
ประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆในพระพุทธศาสนา  เพ่ือวัตถุประสงคคือการประพฤติทางกายและ
ทางวาจาใหเหมาะกับสมณสารูป  แมเหตุผลเพียงเล็กนอยพระมหากัสสปะเถระก็ไมไดวางเฉยใน
การประพฤติตนของภิกษุที่เห็นผิดจากพระธรรมวินัย  เห็นไดจากการนําเอาคํากลาวที่ไมเหมาะสม
ของภิกษุบางรูปมาเปนเหตุแหงการทําสังคายนาคร้ังท่ี ๑  จุดประสงคใหญก็คือการรอยกรองพระ
ธรรมวินัยใหเปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติใหแกภิกษุทั้งหลาย  ถือเปนแนวการปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาใหดํารงอยูตลอดไป 
 การบริหารคณะสงฆโดยการนําของพระมหากัสสปเถระ  เปนไปในลักษณะเดียวกัน
กับที่พระพุทธเจาทรงบริหารมากอน  โดยใหภิกษุถืออุปชฌายและอาจารย  ปฏิบัติตนตามหลักพระ
ธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวกอนปรินิพพานวา  “ธรรมวินัยใดอันเราแสดงแลว  บัญญัติแลว
แกเธอท้ังหลาย  ธรรมวินัยน้ันจักเปนศาสดาของเธอท้ังหลายโดยการลวงไปแหงเรา”๑๑ 
 จากการทําหนาท่ีกัลยาณมิตรของพระมหากัสสปเถระ ในการเปนผูริเร่ิมการทําปฐม
สังคายนาจะเห็นไดวา  แมอาบัติเล็กนอยทานพระมหากัสสปเถระก็ไมไดยกเลิกหรือแกไขแตประการ
ใด   ไดคงไว ซ่ึงพระธรรมวินัย   ที่พระผู มีพระภาคเจ าไดตรัสสอนไว   จนเปนท่ีมาของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  การบริหารคณะสงฆของพระมหากัสสปเถระ ไดอาศัยมติสงฆเปนหลัก
ในการจัดทําปฐมสังคายนา  และถือเปนแบบอยางของพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ  
และแสดงไวมิใหคลาดเคล่ือนไปจากหลักการและพุทธประสงคด้ังเดิม  เปนการบริหารงานคณะ
สงฆดวยเสียงขางมาก  ตามความถูกตองท่ีเรียกวาประชาธิปไตย   การท่ีพระมหากัสสปเถระมี
บทบาทและความสําคัญย่ิงตอพระพุทธศาสนามากเชนน้ี  เพราะไดพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร 

 ๓) เรื่องพระสารีบุตรเถระ   

 พระสารีบุตรเถระ เดิมชื่อวา อุปติสสะ เปนบุตรของนางพราหมณีช่ือสารี และนาย
พราหมณ    ผูเปนหัวหนาหมูบานอุปติสคามแหงตําบลนาลกะ หรือตําบลนาลันทา ช่ือวังคันตะ วัน
หน่ึงอุปติสสะและโกลิตะ เกิดความสลดใจในขณะเที่ยวดูงานมหรสพ  โดยพิจารณาเห็นวาการเที่ยว
เตรเปนส่ิงไรสาระ  หาแกนสารมิได จึงพากันไปบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก ณ กรุงราชคฤห

                                                         
๑๐วิ.ม.. (ไทย)  ๗/๔๓๗/๓๗๕. 
๑๑ที.ม.  (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.   
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น้ันเอง และสําเร็จการศึกษาในสํานักน้ันโดยใชเวลาไมนานนัก  ทั้งสองออกจากสํานักแยกกันไป
แสวงหาครูผูสามารถสอนความจริงของโลกใหประจักษได และไดสัญญากันวาถาใครพบครู
เชนน้ันกอนจะมาบอกกันและกัน 
  อุปติสสะไดพบพระอัสสชิเถระผูเปนหน่ึงในพระปญจวัคคีย  ในระหวางทางเขาไป
บิณฑบาต ณ กรุงราชคฤห เกิดความเล่ือมใสในอิริยาบถดวยความสํารวมของทาน  จึงเกิดความคิด
วา  ทานผูน้ีจักเปนพระอรหันต จึงไดตามไปขางหลัง รอคอยโอกาสอยู แลวสอบถาม 

 พระอัสสชิเถระ ไดแสดงธรรมอันเปนหัวใจสําคัญ  ซ่ึงเปนคําสอนของพระสัมมา 
สัมพุทธเจาแกอุปติสสะวา  “ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหงธรรม
เหลาน้ัน และความดับแหงธรรมเหลาน้ัน พระมหาสมณะเจามีปกติตรัสอยางน้ี”  เม่ืออุปติสสะได
ฟงธรรมน้ันแลวก็ไดดวงตาเห็นธรรม บรรลุเปนพระโสดาบัน  หลังจากน้ัน อุปติสสะกราบลา
พระอัสสชิเถระ แลวนําธรรมะท่ีไดรับฟงมาไปบอกเพ่ือนสนิทคือโกลิตะ จนไดบรรลุพระโสดาบัน
เชนเดียวกัน ทั้งสองไดไปชวนสัญชัยปริพาชกใหไปเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา แตไดรับการ
ปฏิเสธ  จึงไดพาปริพาชก ๒๕๐ คน ไปฟงธรรมจากพระพุทธองค หลังจากฟงธรรมครั้งน้ัน 
ปริพาชก ๒๕๐ คนบรรลุอรหัตผล แตอุปติสสะและโกลิตะ ยังคงบรรลุเพียงโสดาบันเชนเดิม  

 พระพุทธเจ าทรง เปนพระอุป ชฌาย  ทํ าหน า ท่ี อุ ปสมบทใหทั้ งหมดด วยวิ ธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา   ตอมาพระอุปติสสะบวชในพระพุทธศาสนาแลว มีชื่อเรียกวา พระสารีบุตร   

หลังจากท่ีพระสารีบุตรบวชไดคร่ึงเดือน ที่ถํ้าสุกรขาตา เชิงเขาคิชกูฏ นครราชคฤห 
พระพุทธเจาได เสด็จไปโปรดทีฆนขปริพาชกผู เปนลุงของพระสารีบุตร  ทรงแสดงธรรม
เก่ียวกับทิฏฐิและเวทนาใหฟง  ทีฆนขปริพาชกไดบรรลุพระโสดาบัน สวนพระสารีบุตรกําลังถวายงาน
พัดพระพุทธองคอยู  ไดฟงธรรมเหลาน้ันก็บรรลุเปนพระอรหันต 

หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย จําพรรษาและแสดงอภิธรรม
แกพุทธมารดา  ณ  เทวโลกช้ันดาวดึงส  เสด็จลงมา ณ ประตูเมืองสังกัสสะ พระสารีบุตรพรอมทั้ง
ภิกษุ ภิกษุณี และสาธุชนจํานวนมาก  มาเฝารอรับเสด็จ  พระพุทธองคไดทรงตรัสถามปญหาในวิสัย
ของปุถุชนเปนตน พวกปุถุชนแกปญหาได ในวิสัยของตนเทาน้ัน ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัย
ของพระโสดาบันได พระอริยบุคคลท้ังหลาย มีพระโสดาบันเปนตนก็เหมือนกัน ไมสามารถจะ
แกปญหา ในวิสัยของพระอริยบุคคลท้ังหลาย มีพระสกทาคามี เปนตน พระมหาสาวกท่ีเหลือ ไม
สามารถจะแกปญหาในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ พระมหาโมคคัลลานะไม สามารถจะ
แกปญหา ในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได แมพระสารีบุตรเถระ ก็ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัย
ของพระพุทธเจาไดเหมือนกัน ทานไดรับเอตทัคคะในดานเปนผูมีปญญามาก 
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บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรเถระเปนศาสนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญมากในพระพุทธศาสนา สมควรนํามาเปนแบบอยาง ดังน้ี 

๑.  พระพุทธองคทรงยกยองพระสารีบุตรวา เปนผูมีปญญาอนุเคราะหเพ่ือนบรรพชิต
ดวยกัน ตัวอยางคร้ังหน่ึงท่ีกรุงเทวทหะ ภิกษุพากันเขาไปเฝาพระพุทธองค ทูลลาจะไปปจฉาภูมิ
ชนบท พระองคตรัสใหไปลาพระสารีบุตร เพ่ือทานสารีบุตรจะไดแนะนําส่ังสอน ในการไปของ
พวกเธอ จะไดไมเกิดความเสียหาย 

๒.   ทรงยกยองพระสารีบุตรคูกับพระมหาโมคคัลลานะ เชน ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย
วา ภิกษุทั้งหลาย ทานท้ังหลายคบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ... สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดา
ผูใหกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนม ผูเล้ียงทารกท่ีเกิดแลวน้ัน สารีบุตรยอมแนะนําให
ต้ังอยูในโสดาปตติผล โมคคัลลานะแนะนําใหตั้งอยูในคุณเบ้ืองบนสูงกวาน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงมีคํายก
ยองวา พระสารีบุตรเปนอัครสาวกฝายขวา และพระโมคคัลลานะเปนอัครสาวกฝายซาย 

๓.   พระสารีบุตร ไดรับการยกยอง อีกอยางหน่ึงวา  พระธรรมเสนาบดี ซ่ึงเปนคูกับ 
พระบรมศาสดาวา พระธรรมราชา 

๔.   พระสารีบุตรเปนผูมีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนา คือ ชี้แจงแสดงใหผูฟง
เขาใจไดชัดเจน 

๕.  ทานเปนผูมีความกตัญูกตเวที พึงเห็นตัวอยางไดจาก เม่ือทานไดฟงธรรมเทศนา
ท่ีพระอัสสชิแสดง ไดธรรมจักษุแลวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต้ังแตน้ันมาทานก็นับถือ
พระอัสสชิวา เปนอาจารยทําการเคารพอยูเสมอ แมไดยินขาววาพระอัสสชิอยูในทิศใด เม่ือทานจะ
นอน ทานจะนมัสการไปทางทิศน้ันกอน แลวนอนหันศีรษะไปทางทิศน้ัน อีกตัวอยางหน่ึง ทาน
พระสารีบุตรยังราธพราหมณใหอุปสมบท เพราะระลึกถึงคุณท่ีราธพราหมณ ไดถวายบิณฑบาตแก
ทานเพียงทัพพีเดียว 

๖.  กอนที่ทานจะนิพพาน ทานพระสารีบุตรพิจารณาเห็นวาอายุสังขารจวนจะส้ินแลว 
ปรารถนาจะไปโปรดมารดา (คือ นางสารี) ที่ยังเปนมิจฉาทิฏฐิอยู เมื่อทานไปถึงบานเดิมแลว ไดเกิด  
ปกขันธิกาพาธขึ้นในคืนน้ัน ในเวลาที่พระสารีบุตรกําลังอาพาธอยูน้ัน ทานไดเทศนาโปรดมารดา 
จนนางสารีไดบรรลุโสดาบัน คืนน้ันเปนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระสารีบุตรก็ปรินิพพานในหองท่ี
ทานเกิด รุงข้ึนพระจุนทะ (ผูเปนนอง) ไดทําฌาปนกิจสรีระพระเถระเจา เสร็จแลวเก็บอัฐิธาตุ นําไป
ถวายพระบรมศาสดา ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี พระพุทธองคโปรดใหกอเจดีย บรรจุอัฐิ
ธาตุของพระสารีบุตร ไว ณ ที่น้ัน การท่ีบุตรไดชักนําบุพการี ใหนับถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จน
ไดมรรคผล นับเปนการตอบแทนคุณอยางยอดเย่ียม 
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๓) เรื่องพระโมคคัลลานเถระ 

พระมหาโมคคัลลานเถระ  เปนบุตรพราหมณนายบาน  ในหมูบานโกลิตคาม จึงไดช่ือ
วาโกลิตะ ตามชื่อของหมูบาน มารดาช่ือ โมคคัลลี คนทั่วไปเรียกกันวา โมคคัลลานะ ตามช่ือของ
มารดา ทานเปนสหายที่รักกันมากับอุปติสสมาณพ (พระสารีบุตร) เท่ียวแสวงหาความสุขความ
สําราญ ตามประสาวัยรุน และพอแมมีฐานะรํ่ารวย  นอกจากน้ียังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกัน และยัง
ไดออกบวชพรอมกัน 

หลังจากอุปติสสะไดไปพบพระอัสสชิและไดฟงธรรมจากพระอัสสชิแลว ทําใหได
ดวงตาเห็นธรรมคือ บรรลุโสดาบัน อุปติสสะไดนําคําสอนของพระอัสสชิไปบอกใหโกลิตะทราบ
แลว  โกลิตะก็ไดดวงตาเห็นธรรมเชนเดียวกัน ทั้งสองไดไปเฝาพระพุทธเจาท่ีวัดเวฬุวนาราม และ
ไดทูลขออุปสมบทตอพระพุทธเจา พระองคก็ไดทรงอนุญาตใหอุปสมบทเปนภิกษุ   โกลิตะ
อุปสมบทแลวมีชื่อวาพระมหาโมคคัลลานะ ทานบําเพ็ญความเพียรได ๗ วัน ก็สําเร็จพระอรหันต 
สวนอุปติสสะอุปสมบทแลวมีช่ือวาพระสารีบุตร  ทานอุปสมบทได ๑๕ วัน จึงสําเร็จพระอรหันต  ตรง
กับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือนมาฆะ ในคืนวันน้ัน พระพุทธเจาทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข  และ
ทรงประกาศแตงตั้งพระสารีบุตรเปนอัครสาวกเบื้องขวา  เปนผูเลิศกวาสาวกผูอื่นในทางปญญา   
สวนพระมหาโมคคัลลานะเปนอัครสาวกเบ้ืองซาย (ทุติยสาวก) เลิศกวาสาวกผูอื่นในดานมี
อิทธิฤทธ์ิมาก 

พระมหาโมคคัลลานะ  เม่ืออุปสมบทได ๗ วัน  ไดไปทําความเพียรอยูที่ปาใกลบาน 
แขวงมคธ  ถูก ถีนมิทธะ  คื อ  ความง ว ง เข า ครอบ งํ า  ไม สามารถจะ ทํ าความ เ พียรได  
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบดวยพระญาณวาพระโมคคัลลานะโงกงวงอยู  จึงทรงทําปาฏิหาริย
ใหปรากฏ ประหน่ึงวาเสด็จประทับอยูตรงหนา ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความงวงแกเธอ และ
ไดประทานพระโอวาท ๓ ขอ โดยมีใจความดังน้ี 

๑.  โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา เราจะไมชูงวง คือ ความถือตัววาเราเปนน่ัน เปน
น่ี เขาไปสูสกุล  เพราะถาภิกษุถือตัวเขาไปสูสกุลดวยคิดวาเขาจะตองตอนรับเราอยางน้ันอยางน้ี ถา
คนในสกุลเขามีการงานมาก  ก็จะเกิดอิดหนาระอาใจ  ถาเขาไมใสใจตอนรับ  เธอก็จะเกอเขินคิดไป
ในทางตาง ๆ เกิดความฟุงซานไมสํารวม จิตก็จะหางจากสมาธิ  

๒.  โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา  เราจักไมพูดคําอันเปนเหตุเถียงกัน เพราะถา
เถียงกันก็จะตองพูดมาก และผิดใจกัน  เปนเหตุใหฟุงซานไมสํารวม และจิตก็จะหางจากสมาธิ  

๓.  โมคคัลลานะ ตถาคตไมสรรเสริญการคลุกคลีดวยประการทั้งปวง แตก็ไมตําหนิ
การคลุกคลีไปทุกอยาง คือ เราไมสรรเสริญการคลุกคลีกับหมูชน ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต แตเรา
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สรรเสริญการคลุกคลีดวยเสนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอ้ืออึง ควรแกการหลีกเรนอยูตาม
สมณวิสัย  

ลําดับน้ัน พระมหาโมคคัลลานะ ไดกราบทูลถามถึงขอปฏิบัติอันเปนธรรมชักนําไปสู
การส้ินตัณหา เกษมจากโยคะคือกิเลส  พระพุทธองค ตรัสสอนในเร่ืองธาตุกรรมฐาน โดยใจความ
วา ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เมื่อไดสดับวาธรรมท้ังปวงไมควรยึดม่ัน  ก็ควรกําหนดธรรมเหลาน้ัน 
ในยามเมื่อเสวยเวทนา อันเปนสุขหรือทุกข หรือไมสุขไมทุกขอยางใดอยางหน่ึง  ควรใชปญญา
พิจารณาเห็นความเบ่ือหนาย ความดับ และความไมยึดมั่น จิตก็จะพนจากอาสวกิเลส  เปนผูรูวาชาติ
ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 

บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา  พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดบรรลุ 
พระอรหันต  เปนกําลังสําคัญของพระศาสนา  ชวยแบงเบาภารกิจและยังพุทธดําริตาง ๆ ใหสําเร็จ
ดวยดี เพราะทานมีฤทธ์ิมีอานุภาพย่ิงกวาพระสาวกรูปอ่ืน ๆ สามารถใชอิทธิฤทธ์ิขมอัคคิทัตพญานาค 
ท่ีมีพิษดุรายใหสยบลงได   พระบรมศาสดาทรงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพระอัครสาวกเบื้องซาย คูกับ
พระสารีบุตรเถระวา “พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกเบ้ืองขวา เปรียบเสมือนมารดาผูใหกําเนิดบุตร 
พระโมคคัลลานะ เปนพระอัครสาวกเบ้ืองซาย เปรียบเสมือนนางนมผูเล้ียงทารกท่ีเกิดมาแลว พระ
สารีบุตร ยอมแนะนําใหตั้งอยูในโสดาปตติผล  พระโมคคัลลานะ ยอมแนะนําใหต้ังอยูในคุณเบ้ือง
สูงขึ้นไป”  นอกจากน้ี  พระมหาโมคคัลลานะ ยังเปนผูมีความสามารถในนวกรรม โดยพระบรม
ศาสดาทรงมอบหมายใหทานรับหนาท่ีนวกัมมาธิฏฐายี คือ ผูควบคุมดูแลการกอสรางวิหารบุพพา
ราม ที่เมืองสาวัตถี ซ่ึงนางวิสาขาบริจาคทรัพยสรางถวาย 

การประกาศพระพุทธศาสนา  พระมหาโมคคัลลานเถระ สามารถแสดงฤทธ์ิไปยังภูมิ
ของสัตวนรก และไปโลกสวรรคช้ันตาง ๆ ไดพบเห็นสรรพสัตวตาง ๆ  ที่ไดเสวยความสุขจากการ
ทําบุญไวในเมืองมนุษย  และไดนําขาวของสัตวนรกและเทพบุตรเทพธิดาเหลาน้ันมาแจงแกบรรดา
ญาติและชนทั้งหลายใหทราบ  ทําใหบรรดาญาติและชนเหลาน้ันพากันละเวนกรรมชั่วซ่ึงจะพาตน
ไปเสวยผลกรรมในนรก  พากันสรางบุญกุศลอันจะนําตนไปสูสุคติโลกสวรรค และพรอมกันน้ันก็
พากันทําบุญอุทิศไปใหแกญาติของตน  ชนบางพวกท่ีไมมีศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ก็พา
กันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน ทําใหพวกเดียรถียตอง
เส่ือมจากลาภสักการะ มีความเปนอยูอยางลําบาก 

สุดทายของชีวิต  พระมหาโมคคัลลานเถระถูกโจรทุบตี  ทานคิดวา เราควรไปกราบทูล
ลาพระผูมีพระภาคกอนจึงปรินิพพาน แลวประสานกระดูกดวยกําลังฌานฤทธ์ิ เหาะมาเฝาพระบรม
ศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูลลาปรินิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  โมคคัลลานะ  ถากระน้ัน 
เธอจงแสดงธรรมแกตถาคตกอน ดวยวาการไดเห็นพระเถระเชนเธอน้ี จะไมมีอีกแลว   พระเถระจึงทํา
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ปาฏิหาริยเหาะข้ึนไปบนอากาศแสดงพระธรรมเทศนาแลวลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยังกาฬศิลา 
และปรินิพพาน ณ ท่ีน้ัน ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒  หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได ๑๕ วัน  
พระผูมีพระภาค เสด็จไปพรอมดวยภิกษุสงฆทั้งหลาย ทรงเปนองคประธานจุดเพลิงฌาปนกิจศพให
ทาน ขณะน้ัน ฝนดอกไมทิพยตกลงมาโดยรอบบริเวณ มหาชนไดพรอมกันทําสักการะอัฐิธาตุตลอด 
๗ วัน พระพุทธองคโปรดใหสรางเจดียบรรจุอัฐิไว ณ ที่ใกลซุมประตูแหงพระเชตวันมหาวิหาร 

๕) เรื่องพระอุบาลีเถระ 

พระอุบาลีเถระ เปนบุตรแหงนายชางกัลบก พระนครกบิลพัสดุ  เดิมชื่อวาอุบาลี เม่ือเจริญ
วัยแลว ไดเปนที่เล่ือมใส เจริญพระหฤทัย แหงเจาในศากยวงศทั้งหาพระองค ไดรับตําแหนงเปนนาย
ภูษามาลาแหงเจาศากยวงศน้ัน  

สมัยน้ัน ศากยกุมารหาพระองค คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ และ กิมพิละ รวม
เทวทัตต ซ่ึงเปนเจาชายในโกลิยวงศรวมเปน ๖ เสด็จออกจากพระนคร ดวยจาตุรงคเสนา เพ่ือจะ
ออกบวชในพระพุทธศาสนา อุบาลี เปนนายภูษามาลา ไดติดตามออกไปดวย พากันไปเฝาพระบรม
ศาสดาที่อนุปยนิคม แควนมัลละ ทูลขออุปสมบท  กอนแตจะอุปสมบท พวกเจาศากยะไดทูลขอให
พระพุทธเจาบวช   อุบาลีผูเปนนายภูษามาลากอน  เมื่อพระอุบาลีอุปสมบทแลว ไดฟงพระกรรมฐาน 
ท่ีพระบรมศาสดาทรงส่ังสอน ทานไมประมาท อุตสาหบําเพ็ญเพียร ไมชาก็ไดสําเร็จพระอรหันต 

บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา  ทานไดศึกษาทรงจําพระวินัยปฎก แมนยํา
ชํานิชํานาญมาก เปนผูสามารถจะทําเร่ืองราวอะไรซึ่งเก่ียวดวยวินัยไดเปนอยางดี ขอน้ีพึงเห็น
ตัวอยางท่ีทานไดรับพระอนุญาต ใหเปนผูวินิจฉัยอธิกรณสามเรื่อง คือ ภารตัจฉกวัตถุ อัชชุกวัตถุ 
และกุมารกัสสปวัตถุ  

พระอุบาลีเถระจึงไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูทรง
ไวซ่ึงพระวินัย 

 ภายหลัง เม่ือพระบรมศาสดานิพพานแลว ทานพระมหากัสสปะเถระ ทําสังคายนา 
พระธรรมวินัย สงฆไดเลือกทานใหเปนผูวิสัชนาในสวนพระวินัยปฎก เพราะทานเปนผูมี
ความสามารถในเร่ืองน้ี 

๖)  เรื่องพระอานนทเถระ 

พระอานนท เปนพระโอรสของพระเจาอมิโตทนะ ศากยราช  ผูเปนพระอนุชาของพระ
เจาสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา พระมารดาทรงพระนามวา มฤคี เปนพระอนุชาของเจาชาย
สิทธัตถะ และเปนสหชาติของเจาชายสิทธัตถะ เน่ืองจากในวันประสูติ ไดบังเกิดสหชาติกับ
พระพุทธเจาทั้ง ๗ คือ  
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 ๖๖ 

๑.   พระนางพิมพาราหุลมาตา  
๒.  ฉันนะอํามาตย  
๓.  กาฬุทายีอํามาตย  
๔.  พระอานนท  
๕.  กัณฐกอัสสราช  
๖.  ตนมหาโพธ์ิ  
๗.  ขุมทรัพย ๔ ทิศ 
พระอานนทออกผนวชพรอมกับพระประยูรญาติ ๖ พระองค มีเจาชายภัททิยะ เปนตน  

พระอุปชฌายะของพระอานนท ชื่อพระเวลัฏฐสีสเถระ ทานทําความเพียรตอนกลางคืนกอนท่ีจะทํา
ปฐมสังคายนา โดยการเดินจงกรม กําหนดกายคตาสติ จนจวบปจจุสมัยใกลรุง จึงลงจากท่ีจงกรม 
หมายใจจะหยุดนอนพักผอนในวิหารสักครูกอน แตพอเอนกายลงนอน ศีรษะยังไมทันถึงหมอน 
และเทาท้ังสองยังไมพนจากพ้ืน ก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต  จุดเดนท่ีทําใหพระอานนทเถระเปน
พหุสูต  ก็คือการถามปญหากับพระพุทธเจาโดยตรง  ดังเชน   

“สมัยหน่ึงพระอานนทไดทูลถามปญหากับพระพุทธเจาถึงกล่ินของดอกไมที่สามารถ
ลองลอยไปไดทั้งในท่ีทวนกระแสลมและตามกระแสลมวามีบางไหม  พระเจาขา?  พระ
ศาสดาไดตรัสตอบวา หญิงหรือชายก็ดีที่ยึดพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึง งดเวนจากการฆาสัตว 
งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดเท็จ งดเวน
จากการด่ืมสุราและเมรัยท่ีเปนบอเกิดแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ไมมี
ความตระหน่ี มีการเสียสละแบงปน ใครเดือดรอนยินดีใหการชวยเหลือ คนก็จะกลาว
สรรเสริญ ความดีชนิดน้ีแหละคือคันธชาติ (กล่ินหอม) มีกล่ินหอมฟุงไปตามกระลมก็ได มี
กล่ินหอมฟุงทวนกระลมก็ได ทั้งมีกล่ินหอมฟุงไปตามกระแสลมและทวนกระแสลมก็
ได”๑๒   

บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา  พระอานนท คร้ันอุปสมบทแลว ไดศึกษา
ธรรมจากสํานักของทานพระปุณณมันตานีบุตร ไมนานก็ไดสําเร็จชั้นโสดาบัน พระอานนทเปน 
พุทธอุปฏฐาก กิจท่ีทานทําเปนประจําแกพระพุทธเจา คือ  

                                                         
๑๒ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๓/๑๑๗–๑๑๘.   
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 ๖๗ 

๑.   ถวายนํ้า ๒ อยาง คือนํ้าเย็นและนํ้ารอน  
๒.  ถวายไมสีฟน ๓ ขนาด   
๓.  นวดพระหัตถและพระบาท  
๔.  นวดพระปฤษฏางค   
๕.  ปดกวาดพระคันธกุฏี และบริเวณพระคันธกุฏี  

 กอนที่จะทําหนาท่ีพุทธอุปฏฐาก พระอานนทเถระไดกราบทูลขอพร ๘ ประการกับ
พระพุทธเจา  คือ  

๑.   จักไมประทานจีวรอันประณีตท่ีพระองคไดแลวแกขาพระองค   
๒.  ถาจักไมประทานบิณฑบาตอันประณีตท่ีพระองคไดแลวแกขาพระองค   
๓.  ถาจักไมโปรดใหขาพระองคอยูในท่ีประทับของพระองค  
๔.  ถาจักไมทรงพาขาพระองคไปในท่ีที่ทรงรับนิมนตไว   
๕.  ขอพระองคไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว   
๖.  ถาขาพระองคจักพาพุทธบริษัทซ่ึงมาแตที่ไกลเพ่ือเฝาพระองคไดในขณะท่ีมาแลว 
๗.  ถาความสงสัยของขาพระองคเกิดข้ึนเม่ือใด ขอใหไดเขาเฝาทูลถามเม่ือน้ัน  

 ๘.  ถาพระองคทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังขาพระองค จักเสด็จมาตรัส
บอกพระธรรมเทศนาน้ันแกขาพระองคอีก 

พระอานนทผูเปนเอตทัคคะผูเลิศกวาภิกษุรูปอ่ืน ๕ ประการ คือ  
๑.   มีสติ รอบคอบ  
๒.   มีคติ คือความทรงจําแมนยํา 
๓.   มีความเพียรดี  
๔.  เปนพหูสูต  
๕.   เปนยอดของภิกษุผูอุปฏฐากพระพุทธเจา 
พระอานนทเถระ เปนสหชาติและพุทธอุปฏฐาก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะ ผูเลิศกวาพระสาวกอ่ืน ถึง ๕ ประการ และเปนพหูสูต เน่ืองจาก
เปนผูทรงจําพระสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว และเปนผูที่สาธยายพระสูตร จน
ทําใหปฐมสังคายนาสําเร็จดวยดี 

พระอานนทเถระนอกจากจะทําหนาท่ีอุปฏฐากประจาํพระพุทธองคอยางใกลชิดแลว 
ยังปฏิบัติศาสนกิจอ่ืน ๆ ตามรับส่ังและทรงมอบหมายใหทําอีกหลายประการ คือ 
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๑.   พระพุทธองครับส่ังใหทานไปประกาศคว่ําบาตร แกวัฑฒลิจฉวี เพราะเหตุท่ีวัฑฒลิจ
ฉวี ไดสมรูรวมคิดกับพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กลาวใสรายทานพระทัพพมัลลบุตรวา เสพ
เมถุนธรรมกับชายาเดิมของทาน 

๒.  ทรงรับส่ังใหทาน นํานางยักษิณีเขาเฝา เพ่ือระงับการจองเวรจองผลาญกันและกัน  
๓.  ทรงรับส่ังใหทาน เรียกพระภิกษุสงฆที่นครเวสาลีเขาประชุม เพ่ือฟงอานาปานสติ  
๔.  ทรงรับส่ังใหทานแจงขาวแกพวกมัลลกษัตริย กรุงกุสินาราวา พระพุทธองคจะ

เสด็จดับขันธปรินิพพาน ท่ีปาไมสาละ ณ ราตรีน้ัน เปนตน 
๕.  พระเจาปเสนทิโกศล ทรงเลื่อมใสศรัทธา มีพระประสงคจะถวายนิตยภัตรแก 

พระพุทธองคและพระภิกษุสงฆเปนประจําทุกวัน พระพุทธองคตรัสวา พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอม
ไมรับนิตยภัตรประจําในท่ีแหงเดียว  เพราะมีคนจํานวนมากตองการจะทําบุญกับพระพุทธเจา จึง
หวังจะใหเสด็จไปหาตนกันทั้งน้ัน เม่ือพระเจาปเสนทิโกศลทรงทราบ จึงทูลขอพระภิกษุ ๑ รูปให
ไปรับนิตยภัตรของพระองค พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงมอบภาระน้ีใหแกพระอานนทเถระ เม่ือ
ไดรับมอบหมายแลว ทานก็ไปรับเปนประจํา  

๖.  พระเจาปเสนทิโกศล มีพระประสงคจะใหพระนางมัลลิกาเทวี และพระนางวาสภขัตติ
ยา พระมเหสีของพระองค ไดศึกษาธรรม จึงทูลนิมนตใหพระพุทธองคกับภิกษุสงฆ ไปสอนธรรม
แกพระมเหสีทั้งสอง พระพุทธองคตรัสบอกขอขัดของ ดังกลาวแลวขางตน พระพุทธองคก็
มอบหมายใหพระอานนท รับภาระน้ี  

๗.  ในเวลาใกลเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไดทรงมอบหมายใหทาน ลงพรหมทัณฑแก 
พระฉันนะ เม่ือพระองคนิพพานไปแลวในฐานหัวด้ือ ไมยอมเชื่อฟง คําตักเตือนของพระอัครสาวก 
และเม่ือพระพุทธองคปรินิพพานแลว ทานก็ไดไปลงพรหมทัณฑ แกพระฉันนะ สําเร็จตามท่ีทรง
มอบหมายไว 

๘.  พระอานนท เปนผูมีความจงรักภักดีตอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนอยางย่ิง 
ทานยอมสละชีพของทาน เพ่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได อยางเชน เมื่อพระเทวทัต ไดวาง
อุบายจะปลงพระชนมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปลอยชางนาฬาคิรี ซึ่งกําลังตกมัน ใหไปทําราย
พระพุทธองค พระอานนทไดกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ชีวิตของพระองคมีคาย่ิงนัก 
พระองคอยูเพ่ือเปนประโยชนแกโลก เปนดวงประทีปของโลก เปนที่พ่ึงของโลก ขอพระองคอยา
เส่ียงกับอันตรายคร้ังน้ีเลย ชีวิตของขาพระองค มีคานอย ขอใหขาพระองคไดสละส่ิงซ่ึงมีคานอย 
เพ่ือรักษาส่ิงท่ีมีคามาก เหมือนสละกระเบ้ือง เพ่ือรักษาซ่ึงแกวมณีเถิดพระเจาขาฯ ”  สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสวา “อยาเลยอานนท บารมีเราไดสรางมาดีแลว ไมมีใครสามารถปลงชีวิตของ
ตถาคตได ไมวาสัตวดิรัจฉาน หรือมนุษย หรือเทวดามารพรหมใด ๆ” 
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 ๙.  พระอานนทเปนผูออกแบบจีวรสงฆ  พระพุทธองคทอดพระเนตรแลวตรัสชมเชย
ในทามกลางสงฆวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนคนฉลาด เปนเจาปญญา ซาบซ้ึงถึงเน้ือความ
แหงถอยคํา ที่เรากลาวโดยยอ ใหพิสดารได ทําผากุสิก็ได ทําผาอัฑฒกุสิ ผามณฑล ผาอัฑฒมณฑล  
ผาวิวัฏฏะ ผาอนุวิวัฏฏะ ผาคีเวยยกะ ผาชังเฆยยกะ และผาพาหันตะก็ได” 

 ๑๐.  พระอานนทเปนผูประหยัด   เน่ืองจากพระมเหสีของพระเจาอุเทน แหงนคร
โกสัมพี  เล่ือมใสในการแสดงธรรมของพระอานนท จึงไดถวายจีวรจํานวน ๕๐๐ ผืน แดพระอานนท เมื่อ
พระเจาอุเทน ทราบ จึงตําหนิพระอานนทวา รับจีวรไปจํานวนมาก เม่ือไดโอกาสจึงนมัสการถามวา  
พระคุณเจาทราบขาววา พระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจา ๕๐๐ ผืน พระคุณเจารับไวทั้งหมดหรือ? 

อา.  ขอถวายพระพร อาตมาภาพรับไวทั้งหมด  
อุ.  พระคุณเจารับไวทําไมมากมายนัก ? 
อา.  เพ่ือแบงถวาย แกพระภิกษุผูมีจีวรเกาครํ่าครา 
อุ.  จะเอาจีวรเกาครํ่าคราไปทําอะไร ? 
อา.   เอาไปทําเพดาน 
 อุ.  จะเอาผาเพดานเกาไปทําอะไร ?  
อา.  เอาไปทําผาปูที่นอน 
 อุ.  จะเอาผาปูที่นอนเกาไปทําอะไร ?  
อา.  เอาไปทําผาเช็ดเทา  เปนตน 
๑๑.  พระอานนทเปนปฐมเหตุใหเกิดภิกษุณี  พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงยอมรับ 

ครุธรรม ๘ ประการ และไดอุปสมบทเปนภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา 
พระอานนทปรินิพพาน  ภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จดับขันธ-

ปรินิพพานแลว พระอานนทไดเท่ียวจาริก ส่ังสอนเวไนยสัตวแทนองคพระศาสดา จนชนมายุของ
ทานลวงเขา ๑๒๐ ป ทานจึงไดพิจารณาอายุสังขารของทาน พบวา อายุสังขารของทานน้ัน ยังอีก ๗
วันก็จะสูญส้ิน เขาสูพระนิพพาน จึงไดลาภิกษุสงฆ และชนท้ังหลาย จนครบ ๗ วันแลว ทานจึงได
แสดงอิทธิปาฏิหาริย นานาประการ แลวต้ังจิตอธิษฐานใหกายของทานแตกออกเปน ๒ สวน  
สวนหน่ึง ใหตกท่ีฝงกรุงกบิลพัสดุ อีกภาคหนึ่ง ตกท่ีโกลิยะ แลวทานไดเจริญเตโชกสิณ ทําใหเปลว
เพลิงบังเกิดในรางกาย เผาผลาญมังสะและโลหิต ใหสูญส้ิน ยังเหลือแตพระอัฐิธาตุ สีขาวดังสีเงิน 
พระอัฐิธาตุที่เหลือ จึงแตกออกเปน ๒ สวน ดวยกําลังอธิษฐานของทาน บรรดาพระประยูรญาติ 
และชนท่ีมาชุมนุมกัน ณ ที่น้ัน ตางก็รองรับพระธาตุไว แลวสรางพระเจดียบรรจุไวทั้ง ๒ ฝงของ
แมนํ้าโรหิณี 
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 ๗) เรื่องพระจูฬปนถกเถระ  

 พระจูฬปนถกเถระ เปนนองชายของพระมหาปนถกเถระ เปนผูมีปญญาทึบ เรียนคาถา
บาทเดียวนานถึง ๔ เดือน ยังทองจําไมได จึงถูกพระพ่ีชายขับไลใหสึก ทานเดินรองไหเสียใจคิดจะ
สึก เมื่อพระศาสดาพบ จึงตรัสวา จูฬปนถก เธอน้ันไดชื่อวาบวชเพ่ือเรา เม่ือถูกพ่ีชายขับไล ทําไมจึง
ไมมาหาเรา  เธออยากลับไปเปนคฤหัสถอีกเลยจงอยูกับเราเถิด พระพุทธองคไดยกพระหัตถลูบ
ศีรษะของจูฬปนถกแลวพาไปน่ังท่ีหนามุขพระคันธกุฎี พรอมกับประทานทอนผาสีขาวที่สะอาดผืน
หน่ึงท่ีทรงบันดาลข้ึนมาดวยฤทธ์ิ และตรัสส่ังวา จูฬปนถก ใหเธอหันหนาไปทางทิศตะวันออกแลว
ลูบผาผืนน้ี พรอมกับบริกรรมวา รโชหรณํ รโชหรณํ (ผาเช็ดธุลี ) อยูที่น้ีแหละ ฝายพระจูฬปนถกน่ัง
แลดูพระอาทิตย พลางลูบผาผืนน้ัน บริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ”  เม่ือทานลูบผาผืนน้ันไป
เร่ือยๆ ผาท่ีลูบอยูก็เร่ิมเปอน จากสีท่ีขาวก็เร่ิมกลายเปนสีดํา ทําใหคิดไดวาตอนแรก ผาผืนน้ีขาว
สะอาดแทๆ แตพอนํามาลูบไปมา กลับกลายเปนผาอีกผืนหน่ึงท่ีสกปรก  แลวกลับมาพิจารณาถึง
สังขารวา  “สังขาร ทั้งหลายไมเท่ียงหนอ คิดไดดังน้ีแลวก็เร่ิมเจริญวิปสสนา  พิจารณาความส้ิน
ความเส่ือมไปเรื่อยๆ จนไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต” ๑๓ 

๘) เรื่องภิกษุหลายรูป 

  อีกตัวอยางหน่ึง พระองคแสดงธรรมโปรดภิกษุหลายรูป คือ สมัยหน่ึง พระผูมีพระ
ภาคเจาประทับอยู  ณ สีสปาวัน ใกลเมืองโกสัมพี  คร้ังน้ันพระองคทรงหยิบใบประดูลายประมาณ 
๒-๓ ใบ  ขึ้นมาแลวตรัสถามวา “ภิกษุทั้งหลายใบประดูลายเล็กนอยท่ีเราหยิบขึ้นมากับใบไมที่มีอยู
ในปาอยางไหนมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ใบไมที่อยูบนตนไมน้ันแหละมากกวาพระเจาขา  
พระพุทธองคก็ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงท่ีเรารูแลว แตมิไดบอกเธอท้ังหลายก็มีมากเหมือนกัน 
เพราะเหตุใด เราจึงมิไดบอก  เพราะสิ่งน้ีไมมีประโยชน ไมใชจุดเริ่มตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือ 
ความเบ่ือหนาย  ไมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด  ไมเปนไปเพ่ือดับทุกข  ไมเปนไปเพ่ือสงบระงับ   
ไมเปนไปเพ่ือรูย่ิง ไมเปนไปเพ่ือตรัสรู  ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน”๑๔ 
 จากเหตุการณน้ี สะทอนใหเห็นวา ธรรมท่ีพระองคนํามาสอนแมเพียงเล็กนอย ดุจใบไม 
กํามือเดียว แตมากไปดวยประโยชนเก้ือกูลและความสขุ เปนไปเพ่ือการประพฤติพรหมจรรย 
เปนไปเพ่ือดับทุกข  และเปนไปเพ่ือพระนิพพาน  

                                                         
๑๓ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๑๗–๑๑๘.   
๑๔สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 
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๙) เรื่องสามเณรราหุล   

 นอกจากพระพุทธเจาจะทรงเปนกัลยาณมิตรของภิกษุแลว  ยังทรงเปนกัลยาณมิตรของ
สามเณรยกตัวอยาง สามเณรราหุล  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตวิธีการบรรพชาเด็กเปน
สามเณร ดวยไตรสรณคมน หรือที่เรียกกันวา  ติสรณคมนูปสัมปทา  คือ การขอถึงพระพุทธเจา ขอ
ถึงพระธรรมและพระสงฆเปนที่พ่ึงท่ีระลึก  เน่ืองจากการบรรพชาในคร้ังพุทธกาล หมายถึง การ
บรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุอยางเดียว ตอมา เม่ือมีเด็กเขามาบวชสามเณร  การท่ีสามเณรราหุล
ผนวชเพราะตองการทรัพยสมบัติของพระบิดา ทานจึงทูลวา “ขาแตพระสมณะ ขอพระองคทรงได
โปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน”๑๕   ดวยเหตุน้ี  พระพุทธเจาจึงประทานมรดกพิเศษท่ี
เปนโลกุตตรทรัพยใหพระราหุลกุมาร  ดวยการบรรพชาเปนสามเณร จึงนับไดวา สามเณรราหุล 
เปนสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการบรรพชาตั้งแตเยาววัย มีพระชนมายุได ๗ 
พรรษา  เม่ือผนวชแลวเปนผูใสใจในการศึกษาเปนอยางย่ิง ทานลุกข้ึนแตเชาตรูเอามือกอบทรายท่ี
บริเวณพระคันธกุฎีขึ้นมา ๑ กํามือ แลวตั้งจิตอธิษฐานวา วันน้ีขอใหเราไดรับคําแนะนําส่ังสอนจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอุปชฌายอาจารยมากเทากับจํานวนเม็ดทรายในกํามือน้ีเถิด ดวยเหตุน้ี 
พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อจะทรงยกยองในความขยันหม่ันเพียรเอาใจใสตอการศึกษาของสามเณร  จึง
ไดทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะวา “เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายในดานเปนผูใครตอการศึกษา”๑๖  
 ดังจะเห็นไดวา ภิกษุสามเณรไดอาศัยกัลยาณมิตรเชนพระพุทธเจาแลว  การพัฒนาโลกีย
จิตเขาสูโลกุตรปญญาจึงบังเกิดข้ึน ในกรณีน้ีคงทําใหเราเห็นเปนอยางดีวา  บุคคลท่ัวไปก็พยายาม
ใชปญญาท่ีตนมีอยูกอนในการแกปญหาหรือความทุกขของตน  แตวิธีการน้ันอาจเปนเพียงการคลํา
หาทางออกเทาน้ัน  หรืออาจจะมิไดแกที่สาเหตุของปญหาอยางแทจริง  ซ่ึงบางทีอาจกลับกอปญหา
ข้ึนมาซํ้าอีก  และถาเปนการแกปญหาหรือความทุกขในระดับที่ลึกซ้ึง  คือความพนทุกขอยางส้ินเชิง
แลว  ก็จําเปนจะตองมีกัลยาณมิตรคอยใหคําแนะนํา  เมื่อไดรับการแนะนําจากกัลยาณมิตรผูมีภูมิรู
แลว “การพัฒนาปญญา  จะสามารถวางใจไดวาทําใหพนทุกขไดแนนอน  เพราะทําใหเกิดวิชชา ” ๑๗  
ความรูที่สามารถกําจัดรากเหงาแหงความโลภ  ความโกรธ  และความหลง  ใหเบาบางลงได  เพราะ
เม่ือใดที่มีปญญาพัฒนาแลว  ก็จะรูจักคิด  รูจักพิจารณา  รูจักวินิจฉัย  รูจักแกปญหา  และรูจักจัดทํา
ดําเนินการตาง ๆ  ดวยปญญาบริสุทธ์ิ  ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุผล  มองเห็นส่ิงท้ังหลายตามเปนจริงหรือ

                                                         
๑๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๕. 
๑๖อํ.เอก  (ไทย) ๒๐/๒๐๙/๒๘. 
๑๗พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนอยางไร  (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย),  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๔๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๗๒ 

ตามท่ีมันเปน  ปราศจากอคติ  และแรงจูงใจเคลือบแฝง  เปนอิสระจากการครอบงําของกิเลส  
เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต  เขาถึงอิสรภาพปลอดทุกขปราศจากปญหา 

 ๓.๒.๒ พระพทุธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี 

 ๑) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี   

 ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  เกิดข้ึนได  เพราะ
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรในการประทานการอุปสมบทดวยวิธีครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา 
คือ การอุปสมบทดวยการรับ “ครุธรรม ๘ ประการ คือ 

๑)  ภิกษุณีแมจะบวชได ๑๐๐ ป ก็ตองทําการกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม 
สามีจิกรรมแกภิกษุแมอุปสมบทในวันน้ัน  

๒)  ภิกษุณีไมพึงเขาจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ  
๓)  ภิกษุณีตองถามอุโบสถและเขาไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุกก่ึงเดือน  
๔)  ภิกษุณีจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยฐานะ ๓ คือ ดวยไดเห็น ได

ฟงและไดนึกสงสัย   
๕)  ภิกษุณีตองครุธรรมแลว พึงประพฤติมานัตปกษหน่ึงในสงฆ ๒ ฝาย  
๖)  ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ ๒ ฝาย ใหแกสิกขมานา  ผูศึกษาธรรม ๖ 

ขอ ตลอด ๒ ป  
๗)  ภิกษุณีไมพึงดา ไมพึงบริภาษภิกษุ ไมวากรณีใด ๆ  
๘)  ต้ังแตวันน้ีเปนตนไปหามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ แตไมหามภิกษุวากลาว

ตักเตือนภิกษุณี ครุธรรมท้ัง ๘ ขอน้ี ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอด
ชีวิต”๑๘  
 ดังจะเห็นไดวา ครุธรรม ๘ ประการท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้น เพ่ือประโยชนของ
ภิกษุณี และสุภาพสตรีทั้งหลายท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาประสงคจะอุปสมบทเปนภิกษุณีใน
พระพุทธศาสนาและบรรลุอริยธรรมได  ก็ดวยความอนุเคราะหของพระพุทธเจาผูทรงเปน
กัลยาณมิตร  

 ๓.๒.๓ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก 

 พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของอุบาสก  จึงไดตรัสสอนคุณสมบัติของชายหญิงท่ี
อยูครองเรือนวา  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ  คือ   
                                                         

๑๘องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๑/๓๓๔-๓๓๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๗๓ 

 ๑.   เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  
 ๒.  เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน  
 ๓.  เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร   
 ๔.  เปนผูงดเวนจากมุสาวาท   
 ๕.  เปนผูงดเวนจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย  อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท”๑๙  
 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ น้ีแล ยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน 
พระพุทธเจาก็ทรงเปนกัลยาณมิตรของผูครองเรือน  ดังตัวอยางเชน  เรื่องยสกุลบุตร  อนาถปณฑิก
เศรษฐี  นายปุณณะ และโกสิยเศรษฐี ตามลําดับ คือ 

๑) เรื่องยสกุลบตุร 

 ยสกุลบุตรเปนบุตรเศรษฐี  มีปราสาท ๓ หลัง  ในฤดูตาง ๆ  เปนผูอ่ิมเอิบพรอมพร่ัง  
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕  คืนหน่ึงขณะท่ียสกุลบุตรตื่นขึ้นกอนบริวาร  ไดเห็นบริวารชนของตนกําลัง
นอนหลับ  หญิงบางคนมีพิณตกอยูที่รักแร  บางคนมีตะโพนวางอยูขางคอ  บางคนมีเปงมางตกอยูที่อก   
บางคนสยายผม  บางคนมีนํ้าลายไหล เปนตน  ส่ิงเหลาน้ีปรากฏแกยสกุลบุตรดุจปาชาผีดิบ  
ความรูสึกเบ่ือจึงเกิดข้ึน  พรอมเดินเปลงอุทานวา  ที่น่ีวุนวายหนอ  ที่น่ีขัดของหนอ  เขาเดินตรงไป
ในปา  ไดยินพระพุทธเจาเปลงพระวาจาวา  “ที่น่ีไมวุนวาย  ที่น่ีไมขัดของ  
 ยสกุลบุตรเดินเขาไปแสดงความเคารพและไดฟงอนุปุพพิกถา  มีจิตสงบ มีจิตออน  มี
จิตปราศจากนิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใส  ไดดวงตาเห็นธรรมวา  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  มีความเกิดข้ึน
เปนธรรมดา  ส่ิงน้ันทั้งปวงมีความดับเปนธรรมดา  เมื่อบิดาของยสกุลบุตรเดินมาตามหา  พบพระ
ศาสดาจึงไดมีโอกาสฟงธรรม  หลังจากฟงธรรม  ยสกุลบุตรไดบรรลุอรหัตผล  ดวยโลกุตรปญญา
แทงตลอดในธรรมทั้งหลายเปนพระอรหันต  สวนพอของยสกุลบุตร  ไดดวงตาเห็นธรรม  เปน
อุบาสกผูถือพระรัตนตรัยเปนสรณะคนแรกในพระพุทธศาสนา”๒๐ 

 ๒) เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

  อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนเศรษฐีที่มีความเล่ือมใสในพุทธศาสนาเปนอยางมาก   วันหน่ึง 
ๆ ตองจายทรัพยไป ๕๔ โกฏิ  เมื่อจะไปท่ีวัดตองมีของติดมือไปตลอดเวลา ตอมาเศรษฐีทรัพยสิน
หมดตองกูหน้ียืมสินเขามาถึง ๑๘ โกฏิ  ถึงแมวาจะมีหน้ีสินแตเศรษฐีก็ยังทําบุญอยูอยางเดิม วัน
หน่ึงเศรษฐีพบกับพระพุทธเจา พระองคจึงถามเศรษฐีวาทานยังทําบุญอยูหรือ  เศรษฐีก็กราบทูลวา

                                                         
๑๙องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๗๙/๓๐๐.  
๒๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕ - ๒๖/๓๑ - ๓๓. 
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 ๗๔ 

ยังทําอยูแตเปนขาวปลายเกวียนกับนํ้าสมพะอูมเทาน้ัน  พระพุทธเจาก็ทรงใหกําลังใจกับเศรษฐีแตมี
เทวดาซ่ึงสิงสถิตท่ีซุมประตูของเศรษฐี  เมื่อพระพุทธเจากับสาวกเสด็จมาท่ีเรือนของเศรษฐีก็คิดหา
อุบายที่จะไมใหพระพุทธเจากับสาวกมาท่ีบาน  ก็ไปยุยงเศรษฐีไมตองใหทาน  เพราะเดียวน้ีเปนคน
ยากจนแลว  ก็ไมลดละการใชจายทรัพยอีก  ถายังขืนทําอยูแบบน้ีเส้ือผาก็คงไมมีจะนุงหมเปนแน   
ทานควรจะเลิกการทําบุญแลวมาทํางานจะดีกวา  แตเศรษฐีก็ไมเห็นดวยกับคําพูดของเทวดาและขับ
ไลเทวดาใหออกไปเสียจากบาน 
  ฝายเทวดาเม่ือถูกไลออกจากบานก็ไมมีท่ีอยูจึงเขาไปเฝาทาวสักกะ  ทาวสักกะจึงให
อุบายวา  ใหเทวดาแปลงเพศเปนเสมียนของเศรษฐีแลวนําสัญญาเงินกูมาแลวนําไปใหเขาชําระ
ทรัพย ๑๘ โกฏิ ที่พวกพอคาถือเอาไป  ดวยอานุภาพของตน  แลวบรรจุไวใหเต็มในหองเปลา  เม่ือ
รวบรวมทรัพยทั้งหมดไดแลวจงขอขมาเศรษฐี  หลังจากน้ันเทวดาก็ทําตามท่ีทาวสักกะแนะนํา ทํา
ใหเศรษฐีน้ันกลับมาเปนเศรษฐีเหมือนเดิม  สวนเทวดาขอขมาเศรษฐีแลวก็ไดมาอยูในท่ีเดิม”๒๑ 

นอกจากน้ัน ยังมีบทบาทของกัลยาณมิตรท่ีเก่ียวกับหลักการใชโภคทรัพยใหเปน
ประโยชน ที่พระพุทธเจาตรัสไวใน “อาทิยสูตร โดยมีใจความวา “วันหน่ึงขณะท่ีอนาถบิณฑิก
เศรษฐีไปเฝาพระพุทธเจา  พระพุทธองคก็ทรงแนะหลักของการใชทรัพยใหเปนประโยชน  แก
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ๕  ประการดังน้ีคือ 

๑.   ใชทรัพยน้ันบํารุงตนเอง 
๒.  ใชทรัพยในการสรางเครือขายกัลยาณมิตรในหมูบานหรือชุมชนของตน 
๓.   ใชทรัพยน้ันปองกันภัยและเหตุฉุกเฉิน 
๔.  ใชทรัพยทําพลี ๕ ประการ คือสงเคราะหญาติตอนรับแขก ทําบุญอุทิศใหผูตาย

และเสียภาษีอากรใหรัฐ 
๕.  ใชทรัพยทําบุญใหกับผูท่ีเปนเน้ือนาบุญ”๒๒ 
จากเร่ืองราวท่ีกลาวมาน้ี  ชี้ใหเห็นความเปนกัลยาณมิตรของพระพุทธเจากับอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐีแมจะยากจนก็ไมยอทอที่จะทําความดี  ใชความอดทน จนผลของกรรมดีที่ตนไดทําน้ัน
ปรากฏผล  ซ่ึงถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีไมเปนกัลยาณมิตรกับตนเอง  ขาดคุณธรรม  ไมมีความอดทน
อาจจะไมสามารถท่ีจะมาเปนเศรษฐีอีกก็ได 

  

                                                         
๒๑คณะกรรมการแผนกตํารา  มหามกุฏราชวิทยาลัย ,  พระธรรมปทัฏฐกถาแปล  ภาค  ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๕. 
๒๒ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔. 
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๓) เรื่องนายปุณณะ  

 สมัยหน่ึง  พระพุทธเจาเสด็จประทับอยูที่โกลิยชนบท  มีบุรุษคนหน่ึงชื่อปุณณะผู
ประพฤติวัตรเหมือนโค  และเสนิยะอเจละผูประพฤติวัตรเหมือนสุนัข  คือ  แสดงอากัปกิริยาเหมือน
สุนัข  กินคูตรเปนอาหารชอบนอนตามกองขยะ  ทั้งสองไดไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ปุณณะทูล
ถามพระพุทธองควา  ผูประพฤติวัตรเหมือนสุนัข  ทําในส่ิงท่ีผูอื่นยากท่ีจะทําได  คติในภพเบื้อง
หนาของเขาจะเปนอยางไร  พระพุทธเจาไดตรัสโทษของการประพฤติวัตรของสุนัขวา   ผูบําเพ็ญ
กุกกุรวัตร  คือสุนัขมีขอปฏิบัติอยางไร  ก็ปฏิบัติเหมือนสุนัขทุกอยาง  และบุคคลใด  ประพฤติวัตร
ของโค  กินหญาเปนอาหาร  ไมสวมใสเส้ือผา  เมื่อตายไปจะเขาถึงความเปนสหายของสุนัขหรือโค  
ตามวัตรน้ันๆ  ผูมีความเห็นผิดเชนน้ี  จะบังเกิดในนรก  หรือกําเนิดในสัตวเดรัจฉานอยางใดอยาง
หน่ึงเทาน้ัน  เม่ือพระพุทธเจาตรัสดังน้ี ปุณณะไดทูลขอรองใหพระพุทธองคแสดงธรรม แนะนําให
เขาท้ังสองละการปฏิบัติผิดๆ เชนน้ัน  จะไดไมตองตกไปในอบายภูมิ   
 พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาวา  “เราตถาคตเห็นชัดในกรรม ๔ ประการ  
คือ  ๑) กรรมดํามีวิบากดํา  ๒) กรรมขาวมีวิบากขาว  ๓) กรรมท้ังดําท้ังขาว  มีวิบากท้ังดําท้ังขาว  
๕) กรรมไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว    
 บุคคลผูกอเวรทางกาย  วาจา  ใจ  ยอมนําทุกขมาให  ละโลกน้ีไปแลวยอมเสวยเวทนา
อันเผ็ดรอนโดยสวนเดียว  ผูใดทํากรรมใดไว  ยอมไดรับผลของกรรมน้ัน  พอจบเทศนาท้ังสองคน  
ไดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ  ปดอบายภูมิไดในท่ีสุด”๒๓ 

๔) เรื่องโกสิยเศรษฐี  

 วันหน่ึง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัต ิอันประกอบดวยพระมหากรุณา “ทรงตรวจดู
หมูสัตวผูพอแนะนําในการตรัสรูไดในสกลโลกธาตุ ไดทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติแหง
โสดาปตติผลของเศรษฐีพรอมท้ังภรรยา   จึงไดสงพระมหาโมคคัลลานะไป ในเมืองราชคฤห มี
เศรษฐีขี้เหนียวคนหน่ึงช่ือวาโกสิยะ มีเงินทองมากมายถึง ๘๐ โกฏิ หรือประมาณ ๘๐๐ ลานบาท (๑ 
โกฏิ เทากับ ๑๐ ลาน) แตก็ไมยอมทําบุญ  แมจะจับจายใชสอยในบานก็จายยาก ดําเนินชีวิตอยูอยาง
น้ีเร่ือยมา   วันหน่ึงเขาคิดอยากกินขนมเบื้องข้ึนมา จึงใหภรรยานําอุปกรณสําหรับทําขนม มี งา 
ขาวสาร เนยใส นํ้าออย เปนตน ที่จะทําขนมเบื้อง แตก็เอามาพอประมาณสําหรับตัวเองคนเดียว
เทาน้ัน มิหนําซํ้ายังขึ้นไปทําขนมถึงบนปราสาทชั้นที่ ๗ เพราะกลัวคนอื่นมาขอสวนแบง เพราะ
กลัวขนมจะหมด  ถึงกระน้ันเศรษฐีขี้เหนียวคนน้ีก็ยังมีอุปนิสัยท่ีจะบรรลุธรรมได “พระศาสดาได

                                                         
๒๓ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๗๘-๘๒/๗๕-๘๓. 
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ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของเศรษฐีกับภรรยา ”๒๔ จึงสงพระมหาโมคคัลลานะ
ไปทรมาน (ใชกลอุบายใหเศรษฐียอมจํานน) และนํามาเขาเฝาท่ีพระเชตวันมหาวิหาร  พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมโปรด ในท่ีสุดเศรษฐีและภรรยาก็ไดบรรลุธรรมช้ันโสดาบัน  

 ๓.๒.๔ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสิกา 

 พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของอุบาสิกา  ตัวอยางเชน เร่ืองนางกีสาโคตมี  เร่ือง
นางปฏาจารา เปนตน 

๑) เรื่องนางกีสาโคตมี  

นางกีสาโคตมีซ่ึงเปนสะใภของเศรษฐีคนหน่ึงในเมืองสาวัตถี ไดสูญเสียลูกชาย ซ่ึง
กําลังนารักดวยอาลัยรักลูกนอยจึงไมยอมเผาศพ  เพราะคิดวาจะมียารักษาใหฟนคืนชีพได จึงได
เท่ียวแสวงหายาวิเศษในท่ีตางๆ แตหาเทาใดก็หาไมพบ จนไดพบกับพระศาสดา  จึงไดทูลถามวา 
ไดยินวาพระองคทรงทราบยาที่จะรักษาบุตรของหมอมฉันหรือ ? พระเจาขา พระศาสดาตรัสตอบ
ไปวาเรารู  นางกีสาโคตมีรีบทูลถามโดยเร็ววายาอะไร ?  พระเจาขา พระศาสดาตรัสวา เมล็ดพันธุ
ผักกาด  
 นางกีสาโคตมีทูลตอไปอีกวา แลวตองไปหาท่ีไหน พระพุทธเจาขา  พระศาสดาตรัสวา 
บานหลังใดท่ีไมเคยมีคนตาย เธอจงไปหาเมล็ดพันธุผักกาดที่บานหลังน้ัน  นางทูลรับวา ได 
พระพุทธเจาขา แลวถวายบังคมพระศาสดาไป พรอมกับอุมบุตรท่ีตายเขาไปตามบานตางๆ ไปยืนที่
ประตูเรือนหลังแรก ตะโกนถามวา บานน้ีมีเมล็ดพันธุผักกาด บางไหม ? เพราะวามันจะเปนยารักษา
ลูกดิฉัน เม่ือคนเหลาน้ันนําเมล็ดพันธุผักกาดมาให ก็ถามตอไปวา บานหลังน้ี ไมเคยมีคนตายหรือ  
เจาของบานก็รีบตอบทันใดวา แม คนตายสิมากกวาคนเปน นางกีสาโคตมีก็รีบคืนเมล็ดพันธุผักกาด
ให นางอุมลูกนอยเท่ียวตระเวนขึ้นบานโนนลงบานน้ี แตก็ไมมีบานหลังใดเลยที่จะไมเคยมีคนตาย 
จนกระท่ังตกเย็น นางเหน่ือยลาออนแรง  จึงเร่ิมคิดไดวา    เราเขาใจวาลูกเราเทาน้ันที่ตาย แตบาน
ทุกหลังมีคนตายมาแลว และท่ีตายน้ันมากกวาท่ีมีชีวิตเปนอยูเสียอีก เมื่อนางคิดอยูอยางน้ี  นางจึง
วางลูกชายที่ตายแลวน้ันไวในปาแลวมุงตรงไปเขาเฝาพระพุทธเจา   

คราวน้ันพระพุทธองคจึงไดตรัสกับนางวา ไดเมล็ดพันธุผักกาดมาแลวหรือ?    นางกีสา
โคตมีกราบทูลดวยเสียงเยือกเย็นวา ไมได พระพุทธเจาขา เพราะวาบานทุกหลังน้ันมีคนเคยตายแลว
ท้ังส้ิน คนตายมากกวาคนเปนเสียอีก เม่ือเห็นวาเปนโอกาสที่ดีแลวพระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรม

                                                         
๒๔ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๕- ๙๔/ ๔๖๓- ๔๖๘.  
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จนกระท่ังนางไดบรรลุธรรมสําเร็จเปนพระโสดาบัน และไดบวชเปนพระภิกษุณีในเวลาตอมา  วันหน่ึง 
ขณะท่ีนางดูแลโรงอุโบสถ ตามประทีปอยูน้ัน ไดมองเห็นเปลวประทีปลุกโพลงข้ึนและหรี่ลง จึงไดถือ
นิมิตน้ันเปนอารมณพิจารณาวา มนุษยก็เปนเชนน้ีเหมือนกันเกิดข้ึนและดับไปดังเปลวประทีปน้ี ผูถึง 
พระนิพพาน ไมปรากฏอยางน้ัน”๒๕ นางพิจารณาเห็นไตรลักษณ ก็ไดบรรลุธรรมสําเร็จเปนพระ
อรหันตในท่ีสุด 

การที่พระพุทธองคตรัสใหนางกีสาโคตมี  ไปเอาเมล็ดพันธุผักกาดมาสักกํามือหน่ึง  
และเมล็ดพันธุผักกาดน้ัน  จะตองเอามาจากบานเรือนที่ไมมีใครตาย  เมื่อไดมาแลวพระองคจะทํายา
ให  เปนการไมปฏิเสธความเห็นของนางกีสาโคตมีวาลูกตนสามารถรักษาใหหายได  เมื่อนางรูสึกวา
พระพุทธองคเห็นดวยกับนาง  นางจึงยอมรับได  จึงมีความหวังและทําตามพระพุทธดํารัส  พระ
พุทธองคทรงใชหลักกัลยาณมิตรธรรมคือรูจักพูดใหไดผลและรูวาควรพูดเม่ือไร  ทรงเปนท่ีปรึกษา
ท่ีดี  การใหนางกีสาโคตมีไปหาเมล็ดพันธุผักกาด  จากบานท่ีไมมีคนตาย  เปนการชวยใหเกิดการ
เรียนรูและเกิดความเห็นตามเปนจริงดวยตนเอง   

๒) เรื่องนางปฏาจารา  

ชีวประวัติของปฏาจารา เปนธิดาของเศรษฐี ชาวเมืองสาวัตถี อายุได ๑๖ ป ก็แอบได
เสียกับชายหนุมซ่ึงเปนคนใชในบานตน ดวยความรักและกลัวความผิด ทั้งคูจึงไดพากันหนีออกจาก
บานไปตั้งครอบครัวใหมในถ่ินทุรกันดาร  นางมีบุตร ๒ คน และตองสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตไป
พรอมๆ กัน คือ สามีของนางตายเพราะถูกงูพิษกัดระหวางทาง  ลูกคนเล็กตายเพราะถูกเหย่ียวเฉ่ียว
ไปกินตอนขามแมนํ้าแหงหน่ึง  ลูกคนโตจมนํ้าตาย  มิหนําซํ้ายังไดทราบขาวรายวาท่ีบานของพอแม
ในเมืองสาวัตถีถูกฟาผาเกิดไฟไหมตายหมดทั้งบาน นางเสียใจจนสติฟนเฟอนกลายเปนคนบาท้ิง
ผานุงผาหมเปลือยกายเดินไปมา  

 พระพุทธเจาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติที่จะบรรลุธรรมของนาง จึงปลอบใหนางไดสติ 
ดวยตรัสวา นองหญิง  เธอจงไดสติเถิด  พอส้ินกระแสพระดํารัส  นางไดสติทันที  ความทุกขทั้งปวง
ท่ีหนักอ้ึงเหมือนภูเขาไดทุเลาเบาลง  เหมือนคนที่กําลังจมนํ้ามีคนมาชวยใหพนจากความตาย  เม่ือ
ต้ังสติไดแลว  นางไดฟงธรรมจนจบและไดทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา  กาลตอมาไมนาน
นักก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต  พรอมท้ังไดรับการยกยองจากพระศาสดาวาเปนผูเลิศทางทรง
จําพระวินัย”๒๖   

                                                         
๒๕ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๕- ๙๔/ ๔๖๓- ๔๖๘. 
๒๖ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๖๘-๕๑๑/๔๕๐-๔๕๕. 
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วันหน่ึง ขณะที่นางกําลังเอาหมอนํ้าลางเทา เทนํ้าลง นํ้าน้ันไหลไปหนอยนิดหน่ึงแลวก็
ขาดสายขาดชวง เทลงครั้งท่ี ๒ นํ้าท่ีนางเทลงไดไหลไปไกลกวาท่ีเทลงคร้ังเดิม เทลงคร้ังท่ี ๓ นํ้าที่
นางเทไดไหลไปไกลแมกวาท่ีเทลงคร้ังท่ี ๒ นางเกิดฉุกคิดพิจารณาไดจึงถือเอานํ้าน้ันเปนอารมณ
ในการปฏิบัติธรรม กําหนดเทียบกับวัยท้ัง ๓ วา คนเราน้ันตายตอนปฐมวัยก็มี เหมือนนํ้าท่ีเทลงครั้ง
แรก ตายตอนมัชฌิมวัยก็มี เหมือนนํ้าที่เราเทลงคร้ังท่ี ๒ และตายตอนปจฉิมวัยก็มี เหมือนนํ้าท่ีเราเท
ลงคร้ังท่ี ๓  

พระศาสดาตรัสวา “ปฏาจารา  เปนเชนน้ัน  คนที่เห็นถึงส่ิงท่ีดํารงอยู เพียงวันเดียวก็ดี 
ครูเดียวก็ดี คือเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมแหงปญจขันธดีกวาประเสริฐกวาคนท่ีอยูถึง ๑๐๐ ป 
แตมองไมเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมแหงปญจขันธ”๒๗  ในเวลาจบเทศนานางปฏาจาราบรรลุ
ธรรมเปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ซ่ึงถาพระนางปฏาจาราไมไดกัลยาณมิตร
อยางพระพุทธเจา   พระนางก็มิไดพนจากความทุกขที่พระนางไดรับอยางแสนสาหัส 
  

 ๓.๒.๕ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเทพยดาและสรรพสัตว 

พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของเทพยดาและสรรพสัตว เชน เอรกปตตนาคราช 
และเทวดาบรรลุธรรม ในมหาสมัยสูตร เปนตน 

๑)  เรื่องนาคราชบรรลุธรรม  

วันหน่ึง  พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกตอนใกลรุง  ทอดพระเนตรเห็นมาณพคน
หน่ึงชื่อวาอุตตระ เขามาปรากฏภายในขายพระญาณของพระองค  ไดทรงทราบวา “วันน้ีเปนวันที่เอ
รกปตตนาคราชใหลูกสาวฟอนอยูบนพังพาน อุตตรมาณพนี้จะรองเพลงขับแกที่เรียนไปจากเราจน
บรรลุธรรมชั้นโสดาบัน คร้ันแลว ก็จะมุงไปสูสํานักของนาคราช ไปขับเพลงขับจนทําใหพระยา
นาคราชเขาใจความหมาย และทราบวาพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว หลังจากน้ันก็จะมาสูสํานักของ
เรา  เม่ือนาคราชน้ันมาแลว เราจะถือโอกาสกลาวคาถาแสดงธรรม ในสมาคมอันใหญ พอจบการ
แสดงพระธรรมเทศนา สัตวประมาณ  ๘๔,๐๐๐  ก็จะไดตรัสรูธรรม”๒๘ 

 

 

                                                         
๒๗เรื่องเดียวกัน.   
๒๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐.    
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๒) เรื่องเทวดาบรรลุธรรมและเทศนาโปรดพระญาติ   

ในสมัยท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นอกจาก “พระอัญญาโกณฑัญญะ 
จะไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันแลว เทวดารวมไปถึงพรหม ๑๘โกฏิ ก็ไดบรรลุธรรมดวย ในวัน
แสดงยมกปาฏิหาริย เทวดาและพรหมบรรลุธรรม ๒๐โกฏิ เมื่อพระบรมศาสดาประทับน่ังบน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ณ ภพดาวดึงส ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คมัภีร สงผลใหเหลาทวยเทพ ๘๐
โกฏิบรรลุธรรม ในสักกปญหสูตร เทวดา ๘๐,๐๐๐ไดบรรลุธรรม”๒๙ 
 ภายหลังการบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดา พระองคไดเสด็จจาริก
ไปในสถานท่ีตาง ๆ เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก และเม่ือทราบวาพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดา
ประชวรหนัก จึงเสด็จกลับสูกรุงกบิลพัสดุอีกครั้งเพ่ือเย่ียมอาการพระพุทธบิดา พรอมดวยพระสงฆ
สาวกเปนจาํนวนมาก ทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัย  และโปรดใหพระพุทธบิดาได
บรรลุพระอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาท้ังหลาย ในกาลตอมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนพระแทน
บรรทมภายใตเศวตฉัตร”๓๐  ภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดา พระพุทธองคตรัสวา 
บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงหม่ันบํารุงบิดามารดา ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสม
ปรารถนาทุกประการ 
  วันหน่ึง  ขณะท่ีพระองคประทับอยูที่นิโครธาราม  กรุงกบิลพัสดุ   เหลาพระญาติขาง
ฝายศากยะ และ โกลิยะท่ีตั้งหลักแหลงอยูสองฝงแมนํ้าโรหิณีไดวิวาทกันเร่ืองแยงนํ้าทํานา กษัตริย
ท้ังสองจึงยกกองทัพออกไปจะทําสงครามกัน เพราะไมสามารถตกลงกันได พระพุทธองคทรงทราบ
เหตุการณน้ันดวยพระญาณ ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ไมทรงแจงใหใคร ๆ ทราบ เสด็จ
พุทธดําเนินแตเพียงพระองคเดียว ไปประทับน่ังขัดบัลลังกระหวางกองทัพกษัตริยทั้ง  ๒ นคร  คร้ัน
กองทัพชาวเมืองกบิลพัสดุและชาวเมืองโกลิยะเห็น พระองคน้ัน ตางก็คิดวาพระศาสดาผูเปนพระญาติ  
ผูประเสริฐของพวกเราเสด็จมา  จึงท้ิงอาวุธเขาไปเฝาพระพุทธองค  ทั้งท่ีพระองคทรงทราบ
สถานการณขณะน้ันดี  แตก็ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดข้ึน  แลวตรัสสอนวา มหาบพิตร พวกพระองคอาศัย
นํ้าที่มีคานอยแลวทําใหกษัตริยซ่ึงหาคามิไดใหฉิบหายทําไมกัน  แลวจึงตรัสผันทนชาดก ทุททุภาย
ชาดก และลฏกิกชาดก เพ่ือระงับการวิวาทของพระญาติทั้งสองฝาย และตรัสรุกขธรรมชาดก 
และวัฏฏชาดก  เพ่ือใหเกิดความสามัคคีพรอมเพรียงกันวา  “หมูญาติย่ิงมากย่ิงดี ตนไมที่เกิดในปา

                                                         
๒๙พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ (ไชยบูลย ธมฺมชโย), มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล, [ออนไลน], 

แหลงที่มา : http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-48.htm 5 /5/ 55 
๓๐พระมหาเหลา, ประชาษฎรมหาสมัยสูตร, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.dhammathai.org/ 
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แมจะโตเปนเจาปา ถาตั้งอยูโดดเด่ียวยอมถูกแรงลมพัดโคนลงได และวานกทั้งหลายมีความสามัคคี
พรอมเพรียงกัน ยอมพาตาขายไปได”   และในท่ีสุดก็ตรัส อัตตทัณฑสูตร กษัตริยเหลาน้ันไดสดับ
พระธรรมเทศนาแลว เกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธกลาววา หากพระบรมศาสดา ไมเสด็จมา พวกเราก็
จะฆาฟนซ่ึงกันและกันเลือดไหลนองเปนสายนํ้า ไมมีโอกาสไดกลับบานเห็นหนาลูกเมียญาติพ่ีนอง 
กษัตริยทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมาร ๕๐๐ องค คือ ฝายละ ๒๕๐ องค ใหบรรพชา 
อุปสมบทกับพระผูมีพระภาคเจาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เมื่อพระพุทธเจานําภิกษุเหลาน้ันไปสูปา
มหาวัน  ประทับน่ังบนพุทธอาสนที่ภิกษุปูถวายในโอกาสท่ีสงัด  ตรัสบอกกัมมัฏฐานแกภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุเหลาน้ันรับกัมมัฏฐานแลว ตางแยกยายกันไปเจริญวิปสสนาตามเง้ือมผา และโคนไม
ในโอกาสท่ีเงียบสงัด และก็ทยอยบรรลุพระอรหัตแลว ก็ลุกข้ึนจากท่ีน่ังเขาไปเฝาพระพุทธเจา จน
ครบท้ัง ๕๐๐ รูป    

 สําหรับพระผูบรรลุอรหัตผลส้ินกิเลสอาสวะท้ังหลายแลว  ยอมมีความคิดอยู  ๒ อยาง 
คือ   
 ๑.  มีความคิดวา คนทุกคนตลอดจนเทวดาท้ังหลาย ก็สามารถท่ีจะบรรลุธรรมตามท่ี
เราบรรลุไดเชนเดียวกัน  
 ๒.  พระท่ีบรรลุธรรมไมประสงคจะบอกคุณธรรมท่ีตนไดบรรลุแกผูอื่น เหมือนคนท่ี
ฝงขุมทรัพยไวไมตองการใหใครรูที่ฝงขุมทรัพยของตน  
  ในกาลตอมา  เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบวา พระบรมศาสดาประทับอยูที่ปามหาวันใกล
กรุงกบิลพัสดุ  พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตบวชจากราชตระกูล ตางก็กลาววา น้ี
เปนสมัยแหงการประชุมใหญในปามหาวัน พวกเราจักไปชมความงดงามของพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวก ผูหมดจด ตางก็แตงคาถากลาวสรรเสริญ พระพุทธเจาและเหลาสาวก เทวดาท่ีมา
ประชุมกันในวันน้ันมีจํานวนมากมาย ภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดารอยหน่ึง บางรูปก็เห็นพันหน่ึง บาง
รูปก็เห็นหม่ืนหน่ึง บางรูปก็เห็นแสนหน่ึง บางรูปก็เห็นไมมีที่ส้ินสุด แตกตางกันไปตามกําลังญาณ
ของแตละองค 
  ในยุคของพระพุทธเจาแตละพระองคจะมีการประชุมเทวดาจํานวนมากเชนน้ีก็เพียงครั้ง
เดียว พระพุทธองค ไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา เทวดาในแสนจักรวาลมาประชุมกันเพ่ือชมตถาคต  
และหมู ภิกษุสงฆ เทวดาประมาณเทาน้ีแหละไดเคยประชุมกันเพ่ือชมพระผู มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาในอดีตกาลแลว และพวกเทวดาประมาณเทาน้ันแหละจักประชุมกันเพ่ือชมพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตกาล แลวพระองคก็ทรงแนะนําเทวดาแตละจําพวกใหภิกษุทั้งหลาย
ฟงตามลําดับ ตั้งแตภุมมเทวดาไปจนถึงพรหมโลก  
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  ขณะที่เทวดาจากหม่ืนจักรวาลมาประชุมกันจนครบน้ัน ทองฟาโปรงใสไมมีเมฆหมอก  
ก็กลับเกิดเมฆฝนคํารณคํารามกึกกองฟาแลบ   พระพุทธองคทรงพิจารณาทราบวา หมูมารก็ไดมา
ดวย จึงทรงแนะนําใหภิกษุรูจักพญามารเอาไว  
  พญามารกําลังส่ังบังคับเสนามารใหผูกเหลาเทวดาไวในอํานาจแหงกามราคะ แต 
พระพุทธองคทรงอธิษฐานไมใหเหลาเทวดาเห็น พญามารไมไดด่ังใจจึงทําใหเกิดฟารองกึกกอง
กัมปนาทไปทั่ว โดยปกติในท่ีไมมีการบรรลุมรรคผลของเวไนยสัตว  พระพุทธองคจะไมทรงหาม  
มารแสดงส่ิงอันนากลัวของมาร แตในท่ีจะมีการบรรลุมรรคผล พระองคจะทรงอธิษฐานไมใหใครรู
เห็นส่ิงท่ีพญามารกําลังทํา เน่ืองจากการประชุม ใหญของเทวดาคร้ังน้ัน จะมีเทพบรรลุมรรคผลเปน
จํานวนมาก พระพุทธองคจึงทรงอธิษฐานไมใหพวกเทวดา รับรูส่ิงอันนากลัวของหมูมารน้ัน  
พญามารน้ันจึงกลับไปดวยความเดือดดาลเปนอยางย่ิง  
  มหาสมัยสูตร เปนสูตรวาดวยสมัยเปนท่ีประชุมใหญของเหลาเทพ ในยุคของ
พระพุทธเจาแตละพระองคจะมีการประชุมใหญของเหลาเทวดาท้ังหลายเชนน้ีเพียงครั้งเดียว  เทวดา
ท้ังหลายจึงพากันคิดวาพวกเราจะฟงพระสูตรน้ี เม่ือพระผูมีพระภาคเจาแสดงมหาสมัยสูตรจบ  
เทวดาจํานวนหน่ึงแสนโกฏิไดบรรลุพระอรหันต  
  พระสูตรน้ีจึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเหลาเทวดาท้ังหลาย  เม่ือสวดพระสูตรน้ีจะทําให
เหลาเทวดาท้ังหลายประชุมกัน  เม่ือเทวดาประชุมกันก็จะทําใหส่ิงท่ีไมดีทั้งหลายถอยหางออกไป 
เปนการปองกันส่ิงท่ีไมดีไมใหเขามาใกลตัวเรานัน้เอง  
  พระอรรถกถาจารยกลาววา  มหาสมัยสูตรน้ี เปนที่รักท่ีชอบใจของเทวดา ในสถานท่ี
ใหมเอ่ียม เม่ือจะกลาวมงคลกถา ควรสวดพระสูตรน้ี  หมายความวาในสถานท่ีสําคัญท่ีจะประกอบ
กิจใหม หรือในสถานใดที่ตองการใหมีการเปล่ียนแปลงส่ิงใหมๆ เม่ือจะสวดมงคลกถาในสถานท่ี
เชนน้ีควรสวดมหาสมัยสูตร น้ี  เน่ืองจากมหาสมัยสูตรเปนสูตรใหญ จึงไมนิยมใชสวดในงาน
ทําบุญท่ัว ๆ ไป แตจะนิยมนําไปสวดเฉพาะในพิธีที่เก่ียวของกับความอยูเย็นเปนสุขของทาง
บานเมืองเปนหลัก นอกน้ันแลว  การเจริญพระพุทธมนตยังเปนรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนา
อยางหน่ึง  แทนที่จะใชวิธีน่ังบริกรรมใหจิตเกาะเก่ียวอยูกับคําใดคําหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียง
อยางเดียว  เพ่ือเปนส่ือใหเขาถึงความสงบ  ก็ใชวิธีจิตเกาะเก่ียวไปกับอักขระเปนกระแสเชนน้ี   
ไมปลอยใหความรัก โลภ โกรธ หลง     กามราคะ  อาฆาต  พยาบาท ไดโอกาสแทรกเขามาครอบงํา
จิต ทําใหจิตมีความผองใส เปนจิตมีพลังในการตานทานกิเลสที่จะเขามามีอํานาจเหนือสติปญญา 
จิตเชนน้ีเปนจิตสงบ คือสงบจากกามราคะ อาฆาตพยาบาท หงุดหงิด ฟุงซาน รําคาญ เบ่ือหนาย จึง
ช่ือวา จิตเปนสมาธิ 
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 สรุปวา พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของเวไนยสัตว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ทรง
เปนกัลยาณมิตรอยางยอดเย่ียมไมมีกัลยาณมิตรอื่นย่ิงไปกวา  ทรงเปนแบบอยางท่ีดีในทุกดาน  ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ดานการศึกษาทรงเปนนักศึกษาที่ศึกษาท้ังทางโลกอาทิ ศิลปะศาสตร ๑๘ 
ประการ โดยอาศัยครูอาจารย    ทางธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมดวยการแสวงหาโมกขธรรมดวย
พระองคเอง  ทรงเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม อริยสัจ ๔ และสามัญญลักษณะหรือพระไตร
ลักษณ  จนกระท่ังไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ดวยความกตัญูกตเวทีเปนเลิศจึงทรง
ประกาศหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนปฐมเทศนาแกปญจวัคคียผูบวชเปนฤาษีที่เคยรับใชพระองคในคร้ัง
บําเพ็ญโพธิสัตว  ทรงเปนบรมครูตนแบบทรงส่ังสอนไตรสิกขาใหแกภิกษุผูเปนบรรพชิต  ทรงสอนอนุ
ปุพพิกถาใหแกคฤหัสถผูครองเรือน ทรงโปรดกษัตริยและพระประยูรญาติดวยสามัคคีธรรม  ทรงให
สติแกนางปฏาจาราและนางกีสาโคตมีผูประสบกับความทุกขจากการพลัดพรากจากบุคคลซ่ึงเปนที่
รัก ภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุณีและไดบรรลุธรรม  ทรงมีพระสัพพัญุตญาณสามารถแสดง
ธรรมไดอยางเหมาะสมกับอุปนิสัยของสรรพสัตวทุกจําพวกผูอยูในขายคือพระญาณ  ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ีสมควรจะบรรลุธรรมได  เน้ือหาของพระธรรมท่ีทรงแสดง มีสาระประโยชนไพเราะจับใจผูฟงท้ัง
ในเบ้ืองตน ทามกลางและในเวลาจบการแสดง  ทําใหเวไนยสัตว โดยเฉพาะพุทธบริษัท  คือ ภิกษุ  
(สามเณร) ภิกษุณี (สามเณรี)อุบาสก อุบาสิกา  เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาและบรรลุธรรมเปน
จํานวนมาก  ตอมาพุทธบริษัทไดเปนกําลังสําคัญในการทํานุบํารุง  ปกปองคุมครอง  และชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนา  ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง มีความมั่นคง ดํารงสืบมาจนถึงทุกวันน้ี 
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บทท่ี ๔ 
 

วิเคราะหบทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน 
 
  ในสังคมไทยบทบาทของกัลยาณมิตรมีอยูหลายฐานะดวยกัน  เชน พระสงฆเปน
กัลยาณมิตรของประชาชน  มารดาบิดาเปนกัลยาณมิตรของบุตรธิดา  ครู อาจารยเปนกัลยาณมิตร  
ของศิษยานุศิษย   เปนตน  ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดวางหลักการท่ีจะตองปฏิบัติตอกันในฐานะท่ี
แตกตางกันตามสมควรแกฐานะของตน   แตในปจจุบัน  บางคนมีความเขาใจในบทบาทตาง ๆ  
เหลาน้ันคลาดเคล่ือนไปจากหลักการเดิม  เมื่อมีความเขาใจคลาดเคล่ือน  ก็ทําใหการปฏิบัติ
คลาดเคล่ือนไปดวย  เชน หลักธรรมปฏิบัติสําหรับบิดามารดา  ซ่ึงบุตรธิดาตองปฏิบัติตอทานโดย
หนาท่ี  แตบุตรธิดาก็ไมไดทําหนาท่ีน้ันใหสมบูรณ  ทําใหเกิดปญหาข้ึน  ซ่ึงในปจจุบันจะพบวามี 
ผูที่สูงอายุ  ที่ถูกปลอยปละละเลยไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากบุตรหลานของตน  ทําใหเกิดเปน
ปญหาตอสังคมขึ้นเปนจํานวนมากข้ึน  ในบทน้ีผูวิจัยจะไดวิเคราะหบทบาทตาง ๆ  ของกัลยาณมิตร
ในสังคมไทยโดยลําดับดังน้ี 
 ๔.๑   บทบาทของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน 
  ๔.๑.๑  พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโญ) 
  ๔.๑.๒  พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) 
  ๔.๑.๓   พระพรหมคุณาภรณ  (ประยุทธ ปยุตฺโต) 
 ๔.๒  บทบาทของฆราวาสท่ีเปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน 
  ๔.๒.๑ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ 
  ๔.๒.๒ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี  
  ๔.๒.๓  คุณแม ดร. สิริ กรินชัย 
 
๔.๑  บทบาทของพระสงฆท่ีเปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน  
  
 พระสงฆนับวาเปนบุคคลท่ีประชาชนใหความเคารพนับถือ  เพราะพระสงฆมีวัตร
ปฏิบัติที่แตกตางจากคฤหัสถผูครองเรือน  ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต  ระเบียบขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ  
และส่ิงสําคัญคือพระสงฆตองเอาใจใสในคันถธุระ ศึกษาพระปริยัติธรรมและศาสตรอื่น ๆ ที่

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๘๔ 

สมควรแกสมณะ  และศึกษาปฏิบัติตามวิปสสนาธุระ  เพียรฝกจิตของตนตามสมถภาวนาหรือ
วิปสสนาภาวนาเพื่อความหลุดพนจากกิเลส  และเปนการดํารงไวซ่ึงพระธรรมวินัยท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางไวใหเปนตัวแทนของพระองค   ถึงแมวาพระสงฆจะมีวิถีชีวิตท่ี
แตกตางจากคฤหัสถก็ตาม  แตความสัมพันธกับชาวบานเปนสิ่งท่ีพระสงฆจะละเวนไมได  
โดยเฉพาะการดํารงตนใหเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน ซ่ึงพระพุทธองคไดวางหลักปฏิบัติสําหรับ
พระสงฆและคฤหัสถพึงปฏิบัติตอกันในสิงคาลกสูตรวา  “สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบนพึง
อนุเคราะหคฤหัสถโดยหนาที่  ๖  ประการ คือ 
 ๑.  หามไมใหทําความช่ัว 

 ๒.  ใหตั้งอยูในความดี 
 ๓.  อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันดีงาม 

 ๔.  ใหไดฟงในส่ิงท่ียังไมเคยฟง 
 ๕.  อธิบายส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
 ๖.  บอกทางสวรรคให”๑ 
 พระสงฆเปนกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชน ผูวิจัยขอนําพระสงฆตัวอยางท่ีมีบทบาท

สําคัญตอชาวโลก  คือ พุทธทาสภิกขุ  พระโพธิญาณเถระ และพระพรหมคุณาภรณ  มาเสนอใน
งานวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

 ๔.๑.๑ พุทธทาสภิกข ุ(เง่ือม อินฺทปฺโญ) 

 พระธรรมโกศาจารยหรือพุทธทาสภิกขุ  เปนบุคคลสําคัญของโลกที่มีบทบาททั้งทาง
โลกและทางศาสนา ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหได คือ 

 บทบาทสําคัญทางโลก 

  เง่ือม  พานิช  “มีอาชีพหลักคือการคาขาย  และอาชีพสมัครเลนคือชางไมโดยเฉพาะ
การตอเรือ  มีความสามารถพิเศษทางดานกวีนิพนธ  แตงกลอน”๒  คลายกับบิดา  มีความสนใจใน
การศึกษาธรรมะอยางลึกซ้ึง  มีอุปนิสัยท่ีเนนเรื่องความประหยัดในการใชจายเชนเดียวกับมารดา  
และมีอุดมการณชีวิตวา  การทําทุกส่ิงใหดีที่สุด และตองทําใหดีกวาครูเสมอ   

                                                         
๑ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๒พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เลาไวเม่ือวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๖), หนา ๑๑. 
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ในชีวิตทางโลกแสดงใหเห็นวา ทานเปนบุตรท่ีมีความกตัญูกตเวที ตอบิดา มารดา 
ครู อาจารย  เปนบุตรท่ีดีย่ิงของวงศตระกูล มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองโดยยึดอาชีพคาขาย
สืบตอบิดา 

บทบาทสําคัญทางศาสนา 

ดานคันถธุระ  หลังจากอุปสมบทแลว  พระเง่ือม  อินฺทปฺโ ไดศึกษาธรรมะ สอบได
นักธรรมช้ันเอกแลว  ไดเขามาศึกษาตอท่ีวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานครในดานภาษาบาลี   เรียน
ภาษาบาลีจนสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค  ระหวางท่ีเรียนเปรียญธรรม ๔ อยูน้ัน ดวยความท่ี
ทานเปนคนรักการศึกษาจึงคนควาจากพระไตรปฎก และศึกษาคนควาออกไปจากตํารา  ถึงเรื่องการ
ปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อินเดีย และการเผยแพรพระพุทธศาสนาในโลก
ตะวันตก ทําใหทานรูสึกขัดแยงกับวิธีการสอนธรรมะท่ียึดถือรูปแบบตามระเบียบแบบแผนมาก
เกินไป ความยอหยอนในพระวินัยของพระสงฆ ตลอดจนความเช่ือที่ผิด ๆ  ของพุทธศาสนิกชนใน
เวลาน้ัน ทําใหทานมีความเชื่อม่ันวาพระพุทธศาสนาท่ีสอน ที่ปฏิบัติกัน ในเวลาน้ันคลาดเคลื่อนไป
มาก จากท่ีพระพุทธองคทรงช้ีแนะ  ทานจึงตัดสินใจหันหลังใหกับการศึกษาของสงฆ เวลาน้ัน 
กลับไปศึกษาและทดลองปฏิบัติตามแนวทางท่ีทานเชื่อม่ัน   

ดานวิปสสนาธุระ  ทานไดศึกษาและปฏิบัติธรรมะอยางเครงครัด จนเชื่อมั่นวาปฏิบัติ
ไมผิดทางและไดประกาศ ใชนามพุทธทาส  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิต  อุดมคติที่
หย่ังรากลึกลงแลวน้ี ทําใหทานสนใจใฝหาความรูทางธรรมตลอดเวลา ไมเฉพาะแต
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทหรือหินยานเทาน้ัน แตครอบคลุมไปถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายาน 
และศาสนาอื่น เชน คริสต อิสลาม ฮินดู สิกข เปนตน จากความรอบรูที่กวางขวาง และลึกซ้ึงน้ีเอง 
ทําใหทานสามารถ ประยุกต ใชวิธีการสอน และปฏิบัติธรรมะไดอยางหลากหลาย ใหคนไดเลือก
ปฏิบัติ ใหสอดคลองกับพ้ืนความรูและอุปนิสัยของตนได โดยไมจํากัดชนช้ัน เชื้อชาติ และศาสนา 
เพราะทานเชื่อวา มนุษยทุกคนก็คือ เพ่ือน รวม เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดท้ังส้ิน และหัวใจของ
ทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ตองการ ใหคน พนจากความทุกข ทานจึงไดตั้ง “ปณิธานในชีวิตไว 
๓ ขอ คือ 

๑.  พยายามใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนๆ ไมวาจะถือศาสนาอะไร 
  ๒.  การทําความเขาใจระหวางศาสนา 
  ๓.  การนําโลกออกมาเสียจากวตัถุนิยม”๓ 

                                                         
๓พุทธทาสภิกขุ, ปณิธาน ๓ ประการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา 

๑๕. 
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  ความพยายามท่ีจะทําตามปณิธานน้ี จนทําใหบางคนไมเขาใจทาน ไมชอบทาน ดาวา
ทาน หาวาทานจวงจาบ พระพุทธศาสนา เปนเดียรถีย เปนคอมมิวนิสต หรือรับจางคนคริสต มา
ทําลายลางพระพุทธศาสนา  แตทานกลับรับฟงคําวิจารณเหลาน้ีดวยใจเปนกลาง ถือเปนการ
แลกเปล่ียนทางความคิด ในเรื่องเน้ือหาและหลักการมากกวาท่ีจะกอความขัดแยงสวนตัว   

 ทานมีหลักในการทํางานวา   พุทธบุตรทุกคน ไมมีกังวลในการรักษาชื่อเสียง มีกังวล
แตการทําความบริสุทธ์ิเทาน้ัน เม่ือไดทําความบริสุทธ์ิ มองเห็นชัดเจนใจอยูแลววา น่ีมันบริสุทธ์ิ 
เปนธรรมแท ใครจะชอบหรือไมชอบก็ตาม  เราตองทํา ดวยความพยายามอยางสุดชีวิต จะมีชื่อเสียง 
หรือไมน้ัน อยานึกถึงเลยเปนอันขาด จะกลายเปนเศราหมองและหลอกลวงไปไมมากก็นอย 
  ในท่ีสุด ทานก็ไดรับการยอมรับ จากวงการคณะสงฆไทย วงการศึกษาของไทยและวง
การศึกษาธรรมของโลก ไดรับการยอมรับใหเปนเสนาบดีแหงกองทัพธรรมในยุคหลังก่ึงพุทธกาล 
เย่ียงพระมหากัสสปเถระในคร้ังพุทธกาล  

 ดานการเผยแผ 

 ตลอดชีวิตของทานเปนกัลยาณมิตรของศาสนิกชน  อาจารยพุทธทาส ทานยํ้าอยูเสมอ
วา ธรรมะ คือ หนาท่ี เปนการทําหนาท่ี เพ่ือความอยูรอด ท้ังทางฝายกาย และฝายวิญญาณ (จิตใจ) 
ของมนุษย และทานไดทําหนาท่ี ในฐานะทาสผูซ่ือสัตยของพระพุทธเจา ทุกอณูแหงลมหายใจเขา
ออกจนแมวาระสุดทายแหงชีวิต จึงไมนาสงสัยเลยวา ผลงานที่ทานสรางสรรคไว เพ่ือเปนมรดกทาง
ธรรมน้ันมีมาก  ซึ่งจะขอนํามากลาวเฉพาะผลงานหลัก  ดังน้ี คือ 

  ๑.  สรางถาวรวัตถุ   การจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม และ สวนโมกข
นานาชาติ  “เพ่ือร้ือฟนและสงเสริมการปฏิบัติธรรม สําหรับผูท่ีมีการศึกษาพระปริยัติธรรมอยาง
เพียงพอแลว ทุกคนท่ีอยูในสถานท่ีน้ีตองใชวิชาความรูของตนเองเปนหลักในการปฏิบัติ ไมมีบุคคล
ใดตั้งตนเปนอาจารยหรือผูนํา จะเปนไดอยางมากก็เพียงเพ่ือนที่ดีหรือ กัลยาณมิตร การถือหลักไมมี
บุคคลเปนอาจารยน้ีเน่ืองดวยเหตุ ๓ ประการ คือ 
  ๑.๑  เรายังไมสามารถหาพบบุคคลที่ควรเรียกวาอาจารย ในสมัยท่ีการปฏิบัติ
กําลังเส่ือมโทรม 
  ๑.๒  แมหากจะหาบุคคลเชนน้ันได  ก็ยังเห็นโทษของนักปฏิบัติที่จะยึดม่ันใน
บุคคลท่ีเปนอาจารย  ทําใหผูปฏิบัติไมสามารถเขาถึงความดับทุกขไดในระดับสูง 
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  ๑.๓  พระพุทธเจาตรัสไววา ธรรมและวินัยท่ีตถาคตแสดงแลว บัญญัติแลว  
จักเปนครูของทานท้ังหลาย ในเม่ือตถาคตไดลวงลับไปแลว”๔ 

๒.  งานเขียน กวีนิพนธ  การออกหนังสือพิมพ “พุทธสาสนา”  ราย ๓ เดือน นับเปน
หนังสือพิมพ ทางพระพุทธศาสนาเลมแรกของไทย เร่ิมตีพิมพ เม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ 
และ ตอเน่ืองมา จนถึงปจจุบัน เปนเวลารวม ๖๑ ป นับเปนหนังสือพิมพ ทางพระพุทธศาสนา ที่มี
อายุยืนยาวท่ีสุดของไทย 

การพิมพหนังสือ ชุด “ธรรมโฆษณ” ซ่ึงเปนหนังสือที่รวบรวมพิมพจากปาฐกถาธรรม 
ท่ีทานแสดงไวในวาระตางๆ และงานหนังสือเลมอ่ืนๆ  โดยแบงออก เปน ๕ หมวด คือ   

๑.   หมวดจากพระโอษฐ เปนเรื่องท่ีทานคนควาจากพระไตรปฎก  ฉบับภาษาบาลี
โดยตรง 

๒.  หมวดปกรณพิเศษเปนคําอธิบายขอธรรมะท่ีเปนหลักวิชาและหลักปฏิบัติ 
๓.  หมวดธรรมเทศนา เปนคําบรรยายแบบเทศนาในเทศกาลตาง ๆ 
๔.  หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย เปนคําขยายความขอธรรมะ เพ่ือใหเขาใจไดอยาง

ถูกตอง 
๕. หมวดปกิณณกะ อธิบายขอธรรมเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เพ่ือประกอบความเขาใจ                 
ปจจุบันหนังสือชุดน้ี ไดตีพิมพ เปนหนังสือ ขนาด ๘ หนายก หนาเลมละประมาณ 

๕๐๐ หนา จํานวน ๖๑ เลมแลว  สวนท่ียังรอการจัดพิมพอีกประมาณ  ๑๐๐ เลม 
สวนงานประพันธ ของทานเอง  เชน  ตามรอยพระอรหันต  ชุมนุมเร่ืองส้ัน ชุมนุมเร่ือง

ยาว ชุมนุมขอคิดอิสระ  บทประพันธของสิริวยาส  (เปนนามปากกา ที่ทานใช ในการเขียน กวี
นิพนธ) เปนตน 

๓.  งานแปล  งานแปลจากภาษาอังกฤษของทาน เลมสําคัญ คือ สูตรของเวยหลาง  
คําสอนของฮวงโป ทั้งสองเลม เปนพระสูตรท่ีสําคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น เปนตน และหนังสือ
ของทานท่ีแพรหลายมิใชมีเพียงภาษาไทย แตยังมีภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุนอีกดวย 

๔. งานสอน เม่ือทานสอบนักธรรมตรีไดในพรรษาแรก  ใจที่คิดจะสึกก็ยังไมมีจึงเริ่ม
สอนธรรมะตอนกลางคืน โดยการตีกลองเรียกคนใหมาประชุมกัน แลวทานก็นําธรรมะมาเทศนให
ฟงทุกคืน ทานเทศนแบบงาย ๆ ไมเหมือนท่ีพระสงฆเทศนกันแบบกอน ๆ ทําใหผูฟงเกิดความ

                                                         
๔มูลนิธิเผยแพรชีวิตอันประเสริฐ, ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา), หนา ๑๓๙. 
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สนใจท่ีจะติดตามเร่ืองราวเน่ืองจากทานเทศนเขาใจไดงาย ตอมาทานเรียนจบนักธรรมช้ันเอก เจา
คณะอําเภอไชยา ไดนิมนตใหทานมาเปนครูสอนนักธรรมท่ีวัดพระบรมธาตุไชยา 
  ๕.  การปาฐกถาธรรม ทานไดเขามาแสดงธรรมท่ีกรุงเทพมหานคร คร้ังแรกท่ี “พุทธ
สมาคม  มหามกุฏราชวิทยาลัย หนาวัดบวรนิเวศวิหาร เร่ืองวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม คร้ังท่ี ๒ 
เร่ืองภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม  ตอมาเทศนเร่ืองสุญญตา  และอภิธรรมคืออะไร”๕  เรื่องน้ีกอใหเกิด
กระแสการวิพากษวิจารณ ทั้งในแงวิธีการและการตีความพระพุทธศาสนาของทาน กระตุนใหผูคน
กลับมาสนใจธรรมะกันอยางลึกซ้ึงแพรหลายมากข้ึน  เปนการทําใหคนฟงเกิดพัฒนาการทางปญญา  
ซ่ึงการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ   มีผลตอสังคมไทยท้ังฝายสงฆและประชาชน
มีทั้งในดานการศึกษา การปกครอง การเผยแผ การสาธารณูปการ  การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม  
การเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจ  ลวนมีคุณย่ิงตอสังคมไทย โดยเนนใหชาวไทยดําเนินชีวิตดวย
การมีธรรมะ พัฒนาตนใหมีธรรมะในจิตใจกอน จึงจะแผความสุข ความรมเย็นมาสูสังคมโลก 
เน่ืองจากหลักธรรมที่ทานนํามาประยุกตใชในการเผยแผแกชนชาวโลกลวนมีอยูในพระไตรปฎก
ท้ังสิ้น สมดังปณิธานท่ีทานต้ังไววา “ขอเปนทาสพระพุทธเจาไปตลอดชีวิต”๖  

 ทานพุทธทาสภิกขุ ไดอุทิศตนเปนแบบอยางทางปริยัติศึกษา และปฏิบัติวิปสสนาอยาง
จริงจัง แมอนุชนรุนหลังก็ไดศึกษาหลักการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาของทาน ทําใหทราบวา  
“หลักการปฏิบัติของทานท่ีนํามาประยุกตใชสอดคลองกับคัมภีรพระพุทธศาสนา ปฏิสัมภิทามรรค  
วิสุทธิมรรค อรรถกถา ฎีกา และไดอธิบายเพ่ิมเติมขอปฏิบัติโดยใชเทคนิคท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด
แกการเจริญอานาปานสติภาวนา เพ่ือพัฒนาจิตใหเกิดสมาธิและปญญาญาณ อันเปนเครื่องมือที่
สําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติ เพ่ือดําเนินไปสูจุดหมายสูงสุด คือ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน สวนการ
เจริญอานาปานสติแบบวิปสสนาลวน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได”๗ 

 จากแนวคิดและบทบาทท่ีเดนของทานพุทธทาสมีความสัมพันธกับพุทธศาสนา เพราะ 
“พระพุทธศาสนาจะอยูไดดวยการศึกษา ผูปฏิบัติตองศึกษาใหรูใหเขาใจอยางถูกตองแลวจึงจะ

                                                         
๕พระพรหมมังคลาจารย   (ปญญานันทภิกขุ), รอยคน  รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส , 

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๗. 
๖นายสุนันท เพชรพิรุณ, “การศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 
หนา ๑๑๖. 

๗พระมหาประเสริฐ  มนฺตเสวี, “ศึกษาวิเคราะหหลักปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเฉพาะกรณีคําสอน
พุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา บทคัดยอ. 
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ปฏิบัติไดถูกตอง การอุทิศชีวิตของทานเพ่ือสนองงานของพระพุทธเจา ทานมีเจตนาทํางานน้ีเพ่ือ
แกปญหาของโลก เพ่ือสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหโลกรมเย็นและเขาถึงสันติสุข”๘ 

 ทานพุทธทาสคงเหลือไวแตผลงานท่ีทรงคุณคาแทนตัวทานใหอนุชน  คนรุนหลังได 
สืบสานปณิธาน รับมรดกความเปนพุทธทาส  เพ่ือพุทธทาสจะไดไมตายไปจากพระพุทธศาสนาดัง
บทประพันธวา 

  “พุทธทาส จักอยูไป ไมมีตาย แมรางกายจะดับไปไมฟงเสียง 
รางกายเปน รางกายไป ไมลําเอียง  น่ันเปนเพียงส่ิงเปล่ียนไปในเวลา 
พุทธทาส คงอยูไป ไมมีตาย  ถึงดีรายก็จะอยูคูศาสนา 
สมกับมอบ กายใจ รับใชมา  ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย 
พุทธทาส ยังอยูไป ไมมีตาย  อยูรับใช เพ่ือนมนุษยไมหยุดเฉย 
ดวยธรรมโฆษณตามทีว่างไวอยางเคย โอเพ่ือนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย ฯ 
แมฉันตาย กายลับ ไปหมดแลว  แตเสียงส่ัง ยังแจว แววหูสหาย 
วาเคยพลอดกันอยางไรไมเส่ือมคลาย ก็เหมือนฉันไมตาย กายธรรมยัง 
ทํากับฉัน อยางกะฉัน น้ันไมตาย  ยังอยูกับ ทานท้ังหลายอยางหนหลัง 
มีอะไรมาเขี่ยไค ใหกันฟง  เหมือนฉันน่ัง รวมดวย ชวยช้ีแจง 
ทํากับฉัน อยางกะฉัน ไมตายเถิด  ยอมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง 
ทุกวันนัด สนทนา อยาเลิกแลง  ทําใหแจง ท่ีสุดได เลิกตายกันฯ”๙ 

 พุทธทาสไมมีวันตาย หมายความวา “ทานเปนทาสของพระพุทธเจา ธรรมะของทาน
เปนของพระพุทธเจา เราพูดถึงธรรมของทานก็คือพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจาท่ีมีในพระไตรปฎก 
เม่ือพระไตรปฎกอยูไปไมมีวันตาย คําสอนของทานพุทธทาสก็อยูไปไมมีวันตาย”๑๐ 

ทานอาจารยพุทธทาส  ไดคนควาพระไตรปฎกไวมาก แลวขุดเอาของดี ขุดเอาเพชร
จากพระไตรปฎกออกมาทําใหบุคคลรวมสมัยเขาใจไดงาย เพราะเมื่อเวลาลวงไปคําสอนตาง ๆ ก็
เพ้ียนไปเกิดของท่ีเปนกระพ้ี เปนขยะเกิดข้ึนแลวผูคนก็เปล่ียนไป  จิตใจเปล่ียนไป เกิดไมเขาใจ
ศาสนา 

                                                         
๘พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร : 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 
๙พุทธทาส อินทปญโญ, ประวัติทานพุทธทาส, คัดจากหนังสือ พุทธสาสนา ปท่ี ๖๗ เลม ๒ 

พุทธศักราช ๒๕๔๒. 
๑๐พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร : 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๑๗. 
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บุคคลสําคัญของโลก  

ในการประชุมสมัยสามัญขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก ณ สํานักงานใหญกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติประกาศยกยองพระธรรมโกศาจารยหรือ “พุทธทาสภิกขุ” ใหเปนบุคคล
สําคัญของโลก และใหบรรจุรายการท่ีประเทศไทยเสนอขอใหยูเนสโกรวมเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระ
ครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ของทานพุทธทาสภิกขุ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไวในรายการ
เฉลิมฉลองบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดนและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของยูเนสโก 
ประจําป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ดวยเหตุผลสําคัญท่ียูเนสโกไดประกาศยกยอง “พุทธทาสภิกขุ” เปน
บุคคลสําคัญของโลกก็คือ การที่ทานไดอุทิศตนเกือบตลอดชีวิตของการครองสมณเพศ เพ่ือการ
เผยแพรพระธรรม ซ่ึงเปนธรรมที่ประยุกตใหมมีความรวมสมัย เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ใชการ
ถายทอดดวยภาษาที่งาย ๆ ไมยึดติดกับภาษาบาลีและสันสกฤตแตก็ไมทอดท้ิง เน่ืองจากภาษาบาลี
และสันสกฤตเปนรากฐานสําคัญ ของการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆสามเณร 
ทานมีเจตนาท่ีแนวแนในการที่จะใหสังคมไทยและสังคมโลกประยุกตหลักธรรมไปใชทั้งระดับ
สังคมและบุคคล เพ่ือผดุงไวซ่ึงสันติธรรม ยุติธรรม และใหมนุษยอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยาง
กลมกลืน 

พุทธทาสภิกขุเปนชาวไทยคนท่ี ๑๘ ที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก นับตั้งแต 
ป ๒๕๐๕ เปนตนมา จึงเปนเรื่องท่ีนายินดีและนาชื่นชมของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ โดยเฉพาะ
ชาวพุทธ เน่ืองจากทานเปนพระสงฆที่ไดใหหลักธรรมคําสอนท่ีมีคาอยางสูงแกประชาชน มีวัตร
ปฏิบัติที่งดงาม เปนแบบอยางท่ีดีทั้งแกพระสงฆดวยกันและประชาชนท่ัวไป จนเปนที่เคารพของ
ชาวไทยและประชาชนท่ัวโลก  

กอนอุปสมบท ทานไดตั้งใจไววาจะบวช เรียนเพียง ๓ เดือนเทาน้ัน แตเมื่อไดศึกษาเลา
เรียนพระธรรมแลว ก็บังเกิดความซาบซ้ึงในพระพุทธศาสนา จึงลมเลิกความตั้งใจท่ีคิดจะลาสิกขา
ตามกําหนดเดิมเสียส้ิน และน่ีคือเหตุแหงการบวชตลอดชีวิตของทาน 

ทาน “พุทธทาสภิกขุ”  เปนผูกอตั้งสวนโมกขพลาราม ซ่ึงตั้งอยู ณ วัดธารนํ้าไหล 
อําเภอ  ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป ๒๔๗๕ สถานท่ีแหงน้ีเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม และ
แลกเปล่ียนเรียนรูในทางศาสนาระหวางกันมีผูมาปฏิบัติธรรมท้ังท่ีเปนชาวไทยและชาวตางประเทศ 
เปนจํานวนมาก เปนแหลงสําคัญในการศึกษา คนควาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ผลิต
ตําราและบุคลากรเพ่ือใชในการเผยแพรธรรม  ถึงแมวาวันน้ีจะไมมีทานอยู ณ ที่แหงน้ีแลวก็ตาม แต
คุณความดีท่ีทานไดฝากไว ก็ยังคงดึงดูดใหผูคนหล่ังไหลกันไปเยี่ยมเยียนมิไดขาด   
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 ทานพุทธทาสมีเอกลักษณเฉพาะตน  แมแตราษฎรอาวุโส ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  ก็ได
กลาวถึงเอกลักษณของทานพุทธทาสโดยสรุปมีดังน้ี  
  ๑.  สมองดี มนุษยมีสมองแตกตางกันมาก ตั้งแตพูดจาไมคอยรูเร่ือง สมองทึบ ชวย
ตัวเองไมได หรือปญญาออนไปจนถึงสมองดีย่ิงกวาคนอื่น ๆ อาทิ พระพุทธเจา ไอนสไตน เปนตน 
ทานพุทธทาสมีผลงานมาก ดีกวาคนธรรมดาท่ัวไป หาคนท่ีสรางงานอยางทานไดยากมาก จึงนับวา
เปนคนมีสมองดี ด.ช.เง้ือม หรือเง่ือม พานิช ไดรับพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมท่ีทําใหสมองดี 
  ๒.  ไมเช่ืองาย คนสวนใหญถูกทําใหเช่ืองาย ดวยลักษณะของการเลี้ยงดูในครอบครัว 
การศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรม ซ่ึงมีประโยชนในการทําใหหมูคณะทําอะไรเหมือน ๆ กัน เพ่ือ
การเกาะกลุมและตอสู แตมีโทษ คือขาดปญญาท่ีจะแกปญหาเพราะขาดความคิดริเร่ิมใหม ๆ  ทาน
พุทธทาสเรียนเพียง ม. ๓  เรียนเปรียญธรรมไดประโยค ๓ แลวปฏิเสธท่ีจะเรียนตอและมีชีวิตแบบ
พระในเมือง  จึงไดออกไปอยูปา  ปฏิเสธการประกอบพิธีกรรม ตาง ๆ ไมเชื่อคําสอนแบบดาษด่ืน 
ไมเชื่อวาส่ิงท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎกจะเปนพุทธวจนะท้ังหมด ไมเช่ือวาคัมภีรที่สําคัญ อาทิ       
วิสุทธิมรรคจะถูกตองไปท้ังหมด น่ีเปนเคล็ดท่ีสําคัญท่ีทําใหทานบรรลุปญญาอยางเอก  ถาเช่ืองาย
ทําตามกันไปเรื่อย ๆ ก็เหมือนเดิม พระพุทธองคทรงสอนเรื่องน้ีในกาลามสูตรท่ีมิใหเช่ืองาย เพราะ
เหตุ ๑๐ ประการคือ 
  ๒.๑  อยาเชื่อเพราะทําตามกันมา 
  ๒.๒  อยาเชื่อเพราะทําสืบ ๆ กันมา 
  ๒.๓  อยาเชื่อเพราะวาไดยินมา 
  ๒.๔  อยาเชื่อเพราะอางปฎก 
  ๒.๕  อยาเชื่อเพราะนึกเดาเอา 
  ๒.๖   อยาเชื่อเพราะคาดคะเน 
  ๒.๗  อยาเชื่อเพราะตรึกตรองตามอาการ 
  ๒.๘  อยาเชื่อเพราะถูกตามลัทธิของตน 
  ๒.๙   อยาเชื่อเพราะผูพูดควรเชื่อได 
  ๒.๑๐ อยาเชื่อเพราะผูพูดเปนครูของเรา  ทานพุทธทาสเปนผูประยุกตใชกาลาม
สูตรไดดีเปนอยางย่ิง 

 ๓.  ปฏิเสธวัตถุนิยม ทานปฏิเสธลาภยศและการเสพติดทางวัตถุไปอยูปา กินอยูอยาง
งาย ๆ ทานจะเนนเร่ือง “กินขาวจานแมว อาบนํ้าในคู เปนอยูเหมือนตายแลว” จึงทําใหทานได
สัมผัสกับธรรมชาติ มีเวลาคิดคน ศึกษามาก “ลานหินโคง” ที่สวนโมกขเปนสถานที่อเนกประสงค 
พระน่ังฉันกับพ้ืนทราย ญาติโยมน่ังตามพ้ืนตามโคนตนไม ทานกลาวเสมอวา “พระพุทธเจาประสูติ
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ท่ีพ้ืนดิน (สวนลุมพินี) ตรัสรูที่พ้ืนดิน (ใตตนโพธิ์) และปรินิพพานที่พ้ืนดิน (ระหวางตนรังคู) 
โบสถของสวนโมกขไมมีอาคารเปนที่กลางแจง มีผูสรางหองนํ้าถวาย  ทานไมใช ทานสรงนํ้าใน
โองขางนอก และจําวัด (นอน) ที่แครเล็ก ๆ ปณิธานอยางหน่ึงของทานคือ “นําเพ่ือนมนุษยออกจาก
วัตถุนิยม” เปนวิธีการชวยใหคนพนทุกขไดงาย 

  ๔.  พุทธจริต ทานพุทธทาสชอบศึกษาคนควาเร่ืองตาง ๆ อยางกวางขวาง ท้ัง
พระไตรปฎก คําสอนมหานิกายศาสนาอื่น ๆ  วิทยาศาสตรและเร่ืองสังคมตาง ๆ  ทําใหทานมี
ความรูกวางขวางเช่ือมโยง ทานสามารถแสดงธรรมที่สอดคลองกับชีวิตและสังคมไดทุกแงมุม 
  ปญหาของพระสงฆสวนใหญ คือ ไมสามารถส่ือความหมายกับชาวบานได จึงทําให
ชาวบานโดยเฉพาะคนหนุม-สาวไมเขาวัด ไมสนใจพระ คงนับถือศาสนา กราบไหวพระใน
พิธีกรรมตาง ๆ เทาน้ัน อาทิ ขึ้นบานใหม แตงงาน สวดศพ เปนตน มิไดประโยชนจากพุทธธรรม
จริง ๆ จึงทําใหสังคมวุนวาย มีอบายมุขและส่ิงเสพติดมาก 

 ๕.  มีอิทธิบาท ๔ สูง  คนท่ัวไปมีอิทธิบาท ๔ไมคอยสูงจึงพัฒนายาก แตทานพุทธทาส
น้ันตางจากคนทั่วไป ทานมีความขยันขันแข็งมาก ทานศึกษาคนควา เขียน แสดงธรรม ฯลฯ มี
ผลงาน มีหนังสือ เทศนมากย่ิงกวาพุทธสาวกใด ๆ ศาลาธรรมโฆษณที่สวนโมกขพลารามมีหนังสือ
ของทานท่ีเขียนเต็มท้ังหลัง ทานสอนต้ังแตชาวบานจนถึงผูพิพากษา 

 อิทธิบาท  คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ 
  ๕.๑   ฉันทะ พอใจ ใฝใจรักจะทําในส่ิงน้ัน รักในงาน 
  ๕.๒  วิริยะ ความเพียร ขยันหม่ันประกอบในส่ิงน้ัน ขยันทํางาน ขยันเรียนดวย
ความพยายาม เขมแข็ง อดทน ไมทอถอย 
  ๕.๓  จิตตะ ความคิดตั้งจิตเอาใจจดจอ ฝกใฝในงานส่ิงน้ัน ไมปลอยใจใหฟุงซาน 
เล่ือนลอย 
  ๕.๔  วิมังสา ความไตรตรอง ทดลอง หม่ันใชปญญาใครครวญหาเหตุผล 
ตรวจสอบงานท่ีทําโดยรวม คือ มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุง เปนตน 
  ๖. มีความสนใจและความสามารถในการถายทอด พระสงฆบางรูปมีธรรมะสูง มี
ความรูมาก แตถายทอดอบรมคนไมเปน  ดังคําเรียกวา “อรหันตแหง” บรรยายธรรม คนน่ังฟงหลับ
หมด แตทานพุทธทาสสนใจในการถายทอดธรรมะมาก ทานเขียนหนังสืออานงาย  จึงทําใหธรรมะ
จากสวนโมกขกระจายไปโดยรวดเร็ว พระท่ีสวนโมกขเชี่ยวชาญท้ังอัดเทป ถอดเทป ทานสรางโรง
มหรสพทางวิญญาณ มีรูปปน รูปวาดเปนปริศนาธรรม 
  ๗.  ชอบใชปญญาเจาะลึก ทานพุทธทาสศึกษาตรวจสอบและพบหลักธรรมที่ลึกซ้ึงอัน
ยากตอการเขาใจ ซ่ึงไมคอยมีผูใดนํามาพูดกันเลย ฟงอยูเหมือน “เพชรในตม” แตทานไดนําส่ิง
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เหลาน้ีมาสอน อาทิ อิทัปปจจยตาและตถตา  เมื่อตรวจสอบปฏิจจสมุปบาทตามคัมภีรวิสุทธิมรรค 
ซ่ึงรจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย ชาวอินเดียอันพระภิกษุใชในการศึกษากันมาชานานน้ัน นาจะไม
ถูกตองท้ังหมด 
  โลกปจจุบันเปนยุคสมัยของอารยธรรมตะวันตกมีอิทธิพลครอบครอง เพราะมี
นักวิทยาศาสตร นักปราชญที่ย่ิงใหญจํานวนมากคนพบกฎเกณฑหลักการตาง ๆ อันกอใหเกิด
วิวัฒนาการสรางแตความเจริญรุงเรืองทางดานวัตถุ โลกจึงเกิดวิกฤติการอยางรุนแรง ทั้งในการเมือง 
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม แลวทําใหมนุษยมีความเห็นแกตัวสูง จิตใจเปนทาสของวัตถุนิยม 
จึงทําใหสังคมเดือดรอนกันทั่วโลก แสดงใหเห็นวาอารยธรรมสมัยใหมของชาติตะวันตกน้ันมี 
ความผิดพลาด เพราะนักปราชญตะวันตกท้ังหลายมุงคนควาวิจัย ศึกษาแตปจจัยภายนอก จึงไมพบ
หลักธรรมอันเปนเอกเหมือนที่พระพุทธเจาทรงพบ เมื่อ ๒๕๐๐ ปมาแลว ที่มุงพัฒนาจิตใจภายใน
เปนหลัก 
  หลักธรรมของพระพุทธเจาวาดวยธรรมชาติของสรรพส่ิงท้ังหลาย ไมวาเล็ก ใหญ  
จับตองได ทานทรงประกาศวา สรรพส่ิงท้ังหลายเปนอนิจจัง คือลวนเปล่ียนแปลงไมคงท่ี ถาคงท่ี 
(นิจจัง) เปนลักษณะตายตัว มันจะไมเก่ียวของสัมพันธกัน แตละส่ิงแตละอยางจะทรงตัวอยูโดยโดด ๆ 
แตเพราะสรรพส่ิงท้ังหลายลวนเปล่ียนแปลง (อนิจจัง) มันจึงเก่ียวของสัมพันธกันเปนปจจยาการตอ
กัน ที่เรียกวาอิทัปปจจยตา (อิทะ = น้ี   ปจจยตา = เปนปจจัยใหเกิด) อาทิ มีดวงอาทิตยจึงมีแสงแดด 
มีแสงแดดจึงมีความรอน มีความรอน และนํ้าจึงมีไอนํ้า ฯลฯ เปนตน 
  การทํางานคือ การปฏิบัติธรรม ทานพุทธทาสเปนนักปลุกระดม อะไรที่ทานเห็นวา
สําคัญทานจะพูดยํ้าเสมอ ซํ้าแลวซํ้าเลา เพ่ือใหคนจําแลวนําไปปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องตัวกูของกู คือ
ภาวะที่จิตเกิดรูสึกในความมีตัวกูของกูขึ้น คือถามีตัวกู ของกูมาก ก็ทุกขมาก มีตัวกู ของกูนอยก็
ทุกขนอย ไมมีตัวกู ของกูเลย ก็ไมทุกขเลย ไมมีตัวกูของกูชั่วคราว ก็ไมทุกข (นิพพาน) ชั่วคราว ไม
มีตัวกูของกูถาวร ก็ไมมีความทุกขหรือนิพพานถาวร 
  การปฏิบัติธรรม เปนการทํางานดวยความไมยึดม่ันถือมั่น อาทิ ไมยึดมั่นวาความเห็น
ของเราเทาน้ันที่ถูก ไมยึดม่ันวาเราเกงกวาคนอ่ืน ไมยึดม่ันวางานของเราสําคัญกวาของคนอ่ืน ไมยึด
ม่ันวาเราจะตองไดรับผลตอบแทนดวยเงิน ขึ้นขั้น หรือเกียรติยศ ชื่อเสียงดีกวาคนอ่ืน ฯลฯ เปนตน 
  ทานพุทธทาสสอนวาอยาไปยึดมั่นแมในความดี  ตองอยูเหนือดี เหนือช่ัว เชน ทานพูด
เสมอวา “ทําดี ดี” มิใชทําดีตองไดดี ทั้งน้ีเพราะการทําดีน้ันดี แตผลจะเปนอยางไรที่จะเกิดข้ึนไม
ตองไปคาดหวังเพราะเจตนาเราทําดีแลวก็ดี แตคนเรามักคิดและหวังวาทําดีแลวตองไดดี จึงทําให
เสียใจ หากผลเกิดตรงขาม ทานจึงเนนเสมอวาการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ธรรมะคือการทํา
หนาที่ตองทํางานดวยความสุข มีความสนุกดวยการทํางาน ถาใครพบศิลปะการทํางานใหมีความสุข
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จะมีชีวิตท่ีประเสริฐ เพราะคนไทยมักทํางานดวยความทุกข ความสุขอยูที่อบายมุข สังคมจึงเกิด
ความวุนวาย ทุกหนวยงานมีปญหาเกิดความขัดแยงกันบอย ๆ โดยเฉพาะในหนวยงานราชการ 
ฉะน้ันการฝกคนใหรูจักทํางานดวยความสุข จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนย่ิงในการพัฒนาประเทศ น่ีตองนึกถึง
พระคุณของทานพุทธทาสภิกขุ 
  ทานพุทธทาส มักเนนถึงปญญาตองมากอน เพราะถาคนมีปญญาก็ยอมมีศีลและสมาธิ
อยูในตัว โดยทานอางถึงมรรคมีองค ๘ วา เร่ิมดวยสัมมาทิฐิ ซ่ึงเปนปญญา ทานพุทธทาสไดสราง
คุณูปการอยางใหญหลวงตอสังคมไทยและโลก คําสอนของทานทําใหเชื่อมโยงเรื่องตาง ๆ ทั้งทาง
โลกและทางธรรม ทางศาสนาและวิทยาศาสตร อาทิ ทานไดกลาวถึงประชาธิปไตยของประชาชน 
เพ่ือประชาชน โดยประชาชนน้ัน ใชไดเฉพาะประชาชนที่มีธรรมเทาน้ัน ถาประชาชนไมมีธรรม 
มันก็กลายเปนประชาธิปไตยตายเทาน้ันเอง ดังน้ัน ตองหวานพืชธรรมกอนพืชประชาธิปไตย เพ่ือ
ลดหรือปองกันความเห็นแกตัว ถาเห็นแกตัวก็มีแตประชาธิปตายโดยไมรูสึกตัว ความไมเห็นแกตัว
จึงเปนรากฐานของประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยแทจึงมีแตความไมเห็นแกตัว ซ่ึงเปนของมีไดยาก
สําหรับปุถุชนสมัยน้ีที่บูชาวัตถุ 
  ในหนังสือคูมือมนุษยทานไดสรุปวา  “พุทธศาสนา”  คือ วิชาและระเบียบปฏิบัติ
เพ่ือใหรูจักส่ิงท้ังปวงถูกตองตามท่ีเปนจริงวาอะไรเปนอะไร ส่ิงท้ังปวงมีสภาพตามท่ีเปนจริง คือไม
เท่ียง เปนทุกขไมใชตัวตนหรือของตัว แตสัตวทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดส่ิงท้ังปวง เพราะ
อํานาจของความยึดม่ันที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติ เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือใชเปน
เครื่องมือตัดความยึดม่ันถือมั่นน้ันเสีย อุปาทานความยึดม่ันน้ันมีส่ิงท่ีลงเกาะหรือจับยึดคือ ขันธ ๕ 
ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เม่ือรูจักขันธทั้ง ๕ ตามท่ีเปนจริง ก็จะสามารถเขาใจส่ิง
ท้ังปวงจนถึงกับเบื่อหนายคลายความอยาก ไมยึดอะไรติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยูอยางท่ี
เรียกวา “เปนอยูชอบ” คือ ใหวันคืนเต็มไปดวยความปติปราโมทย อันเกิดจากการกระทําท่ีดีงาม 
ถูกตองอยูเปนประจํา แลวระงับความฟุงซาน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจงไดเร่ือย ๆ ไป จนกระทั่ง
เกิดความเบ่ือหนาย คลายความอยาก ความหลุดพน และนิพพานไดตามความเหมาะสมของ
ส่ิงแวดลอม 
  ถาเราจะรีบเรงทําใหไดผลเร็วข้ึน ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนาธุระ เร่ิมตั้งแตมี
ความประพฤติบริสุทธ์ิ มีใจบริสุทธ์ิ มีความเห็นบริสุทธ์ิ เรื่อยข้ึนไปจนถึงมีปญญา คือ ความเห็นแจง
บริสุทธ์ิ ในท่ีสุดก็จะตัดกิเลสท่ีผูกมัดคนใหติดอยูกับวิสัยโลกออกเสียได 
  ลักษณะท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี ในพระรูปอ่ืน ๆ ก็มีบางบางขอ มากนอยตางกัน แตที่มี
ครบท้ัง ๗ ประการ และมีมากอยางทานพุทธทาสภิกขุน้ันหาไดยากย่ิง เอกลักษณดังกลาวรวมกันทํา
ใหเกิดเปน “ทานพุทธทาส” อยางที่ทานเปน   จึงสมควรแลวท่ีทานไดเปนบุคคลสําคัญของโลก 
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 ทานพุทธทาสเปนพระสงฆไทยรูปแรกท่ีกลาปฏิเสธคัมภีรวิสุทธิมรรควา “มิใชแกนแท
ของพุทธศาสนาโดยหันไปหาคําสอนจากพระโอษฐของพระพุทธเจาโดยตรง ซ่ึงสามารถคนควาได
จากพระไตรปฏก โดยเฉพาะพระสุตตันตปฏก (พระสูตร) และพระวินัยปฏก ขอนาสังเกต คือ 
นักปฏิรูปศาสนา (Reformist) มักมุงกลับไปหา “เน้ือแท” ของศาสนา ซ่ึงเรียบงายและทันสมัยอยู
เสมอ และพนจากรูปแบบ ประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงเปนเปลือกกระพ้ีของสังคมแตละยุคท่ีหอหุมอยู๑๑ 
สวนโมกขพลาราม เปนนวัตกรรมทางศาสนาท่ีทานพุทธทาส ตองการใหเปนแบบอยางของ “วัด
แท” ที่หลุดพนจากรูปแบบและเน้ือบกของวัดที่สรางกันมา ตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร สมัยอยุธยา 
หลุดพนจากอิทธิพลของลังกาวงศสมัยสุโขทัย กลับไปหาอารามที่เรียบงายในสมัยพุทธกาล 
 ผลงานของทานพุทธทาส ปจจุบันทุกมหาวิทยาลัยท่ีมีแผนกสอนวิชาศาสนาท้ังใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือลวนศึกษางานของทาน ปจจุบันมีการแปลงานสําคัญของทานเปน
ภาษาอังกฤษไมนอยกวา ๑๕๐ เลม ภาษาฝรั่งเศสไมนอยกวา ๑๕ เลม และภาษาเยอรมนี ๘ เลม 
นอกจากน้ันยังแปลเปนภาษาจีน อินโดนีเซีย ลาว และตากาล็อคอีกดวย กลาวไดวา 
ในประวัติศาสตรไทยทานพุทธทาสมีผลงานท่ีเปนหนังสือแปลสูตางประเทศมากที่สุด ในโลกพุทธ
ศาสนาสากลเวลาน้ี บุคคลชั้นนําทางพุทธศาสนาท่ีทั่วโลกยอมรับมีอยู ๓ ทาน คือ องคดาไลลามะ 
แหงวัชรยาน ทานพุทธทาส แหงเถรวาท และทานติช นัท ฮันท แหงนิกายเซน ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี นักคิดช้ันนําไดกลาวไววา  ศาสนาธรรมที่จะมีผลตอโลกท้ังโลกได จะตอง
มีความเปนสากล น้ีเปนส่ิงท่ีสํานักสวนโมกขพลาราม ไดทํามากท่ีสุด 

 ความเปนกัลยาณมิตรของทานพุทธทาสภิกขุ 

 ทานพุทธทาสภิกขุเปนพระสงฆที่ เปนกัลยาณมิตร เปนเพ่ือนท่ีดีของศาสนิกชน   
ทําหนาท่ีหามไมใหทําความชั่ว แนะนําใหทําความดี ส่ังสอนใหเรียนรูในส่ิงท่ีไมเคยรูไมเคยฟง   
ส่ิงใดท่ีเคยรู เคยฟงแลวก็ทําใหชัดเจนย่ิงขึ้น ดวยเหตุน้ี พระเถระ ศิษยานุศิษย และนักวิชาการหลาย
ทาน ไดแสดงนานาทัศนะในความเปนกัลยาณมิตรของทานไวในหนังสือเร่ือง “รอยคน รอยธรรม 
๑๐๐ ปพุทธทาส” ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอตัวอยางไว ดังน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดแสดงทัศนะวา  “การท่ีจะมองชีวิตของทาน
พุทธทาสน้ัน  จําเปนที่จะตองเขาใจแนวคิดและความคิดของทานกอน  ขั้นที่หน่ึงตองมองท่ีเจตนา
ของทาน  ซ่ึงทานเรียกตัวทานเองวา พุทธทาส  แปลวา  ทาสของพระพุทธเจา  หมายถึงทานไดอุทิศ
ชีวิตของทานในการสนองงานพระพุทธเจา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงสอนใหพระสงฆทําหนาท่ีแสดง

                                                         
๑๑สันติสุข  โสภณสิริ, พุทธทาสจักอยูไปไมมีตาย ปรากฏการณพุทธทาส คุณคาและความหมาย, 

(ออนไลน) แหลงที่มา : cart.sru.ac.th/e143/e144/e145  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๙๖ 

หลักธรรม  เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสงบสุขแกปวงชน  การท่ีทานสนองงานของพระพุทธเจาน้ันก็
คือทานมีเจตนาท่ีจะทํางานเพ่ือสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน  ทําใหโลกรมเย็นเปนสุข”๑๒ 

จากแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ  จะเห็นวา ทานพุทธทาสมีพระพุทธเจาเปน
กัลยาณมิตร  โดยการรับใชอยางซ่ือสัตยตอธรรมวินัยกอน  เม่ือพัฒนาตนเองจนดีแลวก็นํามาส่ัง
สอนใหกับศิษยานุศิษยใหไดรับประโยชนจากส่ิงท่ีทานไดรับมา  จึงนับวาทานน้ันมีความเปน
กัลยาณมิตรตอผูอื่นดวย 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา ทานพุทธทาสสามารถ
แสดงเร่ืองท่ีลึกซ้ึงใหเขาใจไดงาย  ดังท่ีทานกลาววา  ส่ิงท่ีอาตมาเห็นในคําสอนของทานพุทธทาสก็
คือความสมนัย  คือความตอเน่ือง  ไมวาจะพูดเร่ืองอะไรก็จะโยงเขากับระบบความคิดเร่ือง   
“จิตวาง”  หมด  ไปจับเร่ืองไหนก็คือจิตวางท้ังสิ้น  คือเร่ืองอนัตตาท้ังสิ้น  ในเร่ืองของการใชส่ือ  
ตองถือวาทานพูดธรรมะดวยภาษารวมสมัย  พูดเร่ืองภาษาคน-ภาษาธรรม  เพ่ือไมใหคนหลงอยูใน
ศัพทแสงทางศาสนา  เพราะภาษาศาสนาท่ีทานใชในความหมายหน่ึง  แตคนไปเขาใจในความหมาย
ภาษาชาวบาน  จึงทําใหหลงประเด็นตรงน้ี  ทานพยายามเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานิกายเซ็น  
เซ็นระมัดระวังในเรื่องสัญลักษณเปนพิเศษ  เพราะหากเราสรางสัญลักษณออกมาดวยภาษา   
คนมักจะไปติดท่ีสัญลักษณคือภาษา  เขาไมถึงสัจธรรม”๑๓  จากทัศนะดังกลาวมาจะเห็นวาทานพุทธ
ทาสมีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรท่ีวา  คมฺภีรฺจ  กถํ  กตฺตา  คือสามารถที่จะแถลงเรื่องท่ี
ลึกซ้ึงใหเขาใจไดงาย 

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธ์ิ จนฺทสโร)  ไดแสดงทัศนะวา  ทานพุทธทาสเปนบุคคลที่
นารัก นาเคารพไมแสดงความโกรธเคืองใหเห็น  เทาที่อยูกับทานไมเคยท่ีจะไมสบายใจ  ก็ไมรูวาใน
จิตใจของทานยังมีความโกรธอยูไหม  แตที่ทานจะแสดงอาการโกรธน้ีไมเคยเห็น  อารมณของทาน
เปนปรกติ  ใครจะดาก็ไมวากัน  ไมใหรายใคร  คงทําหนาท่ีเผยแพรธรรมะใหเขาเขาใจ  ทานเปนอยู
งาย ๆ ไมเคยถือตัวถือตน  ใครมาพบมาหา  ทานก็มาน่ัง  ถามวา  “มาธุระอะไร”  ถาเขาบอก  “มา
เท่ียว”  ทานก็วา  “ไป  ไปเท่ียว”  ถามาถามปญหาธรรมะทานก็จะคุย  ตอบปญหาธรรมะ  บางคน
บอก  “มาเจิม”  ทานบอกวา “ทําไมเปน”  “มาใหรดนํ้ามนต”  ทานบอกวา  “ทําไมเปน”  ใหไปหาท่ี
อ่ืน 

ทานอาจารยเปนแบบอยางในการทํางาน  ทานทํางานจนกระท่ังวาระสุดทาย  ไมเคย
หยุด  ทําวันละหลายชั่วโมง  บางทีทานเขียนวา  “ท้ังวันฉันไมไดทําอะไร”  จริง ๆ  ทานทํางานท้ัง

                                                         
๑๒พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), รอยคน  รอยธรรม  ๑๐๐ ปพุทธทาส,  หนา ๑๒. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๙๗ 

วัน  ทําดวยจิตวาง  ทานเนนเรื่องการทําจิตใหวาง  ไมใชวาเรา-ของเรา  กู-ของกู  ทํางานอยางน้ีจะ
ไมเหน่ือย  ถาตองการจะเดนจะดีจะดังมันเหน่ือย  ไมสนุก  ทํางานออกแรงรางกายตองเหน่ือย  
ระบบปราสาทกลามเน้ือตองลา  แตหยุดพักเด่ียวเดียวก็หาย  ถาเหน่ือยใจไมหายเหนื่อย  แมไม
ทํางานก็เหน่ือย 

สวนการปฏิบัติทานอาจารยก็ทําใหดูอยูใหเห็นเปนประจํา  เชน  “อยูอยางต่ํา  ทําอยาง
สูง”  ทานมุงเนนในการปฏิบัติ  ไมใชปริยัติอยางเดียว  ทานสอนวิธีกรรมฐาน  ซ่ึงมีอยูหลายแบบ  
ทานพุทธทาสไมสนใจเกจิอาจารย  ทานสนใจวิธีของพระพุทธเจา  เห็นวาวิธีปฏิบัติ ที่ดีที่สุดคืออา
นาปานสติภาวนา”๑๔ 

กรุณา  กุศลาสัย  ไดแสดงทัศนะวา  ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรโดยธรรม  
ดังท่ีทานไดกลาววา  ถาผมไมไดรับความเมตตาจากทานพุทธทาส  ชีวิตผมคงยากท่ีจะทํานายไดวา
จะเปนอยางไร  คือเด็กอยางผม    ไมมีแม  และโดยธรรมชาติแลว  ขอโทษ  ไมไดยอตนเอง  เปน
เด็กฉลาด  ผมมาดูตัวเองวาเราเรียนหนังสือเกง  แตพอแมไมมี  ที่พ่ึงท่ีพาอะไรก็ไมมีทั้งน้ัน  ถาไมมี
ใครสักคนเมตตา  มาตักเตือนเรา  มาใหคําแนะนําเรา  คือทานพุทธทาสน้ี  เราคงจะเขารกเขาพงไป
แลว 

สําหรับทานพุทธทาสกับทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย น้ันกลาวไดวาเปนพ่ีชาย-นองชาย 
โดยธรรม  ดังท่ีทานพุทธทาสสงภาพหน่ึงไปใหที่อินเดียพรอมดวยลายมือวา  “ดวยความรักใครแด
นองชายโดยธรรม”  ซ่ึงคําวา  “นองชายโดยธรรม”  ถอยคําน้ีคงจะไมคอยมีการใชในภาษาไทยมาก
นัก  ถึงจะใชก็คงเปนสํานวนท่ีทานคิดคนขึ้นกอน  คือทานรักผมเปนนองชาย  ผมเรียกทานหลวงพ่ี  
แตทั้งหมดน้ีมีธรรมะของพระพุทธเจาเปนส่ือใหไดมาเปนพ่ีนองกัน  จึงมี  “โดยธรรม”  ตอทาย  
หมายถึงโดยธรรมะของพระพุทธเจาเราสองคนจึงมารูจักกัน”๑๕ 

ศ.ระพี  สาคริก  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรตอทุกคน
เพราะเขาถึงแกนแทของศาสนา  ดังท่ีทานกลาวไววา  ทานพุทธทาสภิกขุทานเขาถึงแกนของศาสนา  
รูปธรรมงาย ๆ  คือทานเปดใหคนทุกศาสนาสัมผัสกับทาน”๑๖   ดวยเหตุน้ีทําใหทานนําแบบอยางมา
ปรับใชกับชีวิต  และเขากับคนไดทุกศาสนา  ดังคํากลอนที่ทานเขียนเอาไววา 

  คนเห็นคนเปนคนน่ันแหละคน 
  คนเห็นคนไมใชคนใชคนไม 

                                                         
๑๔พระภาวนาโพธิคุณ  (โพธ์ิ จนฺทสโร), รอยคน  รอยธรรม  ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๓๒. 
๑๕กรุณา  กุศลาศัย, รอยคน  รอยธรรม  ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา  ๑๔๔-๔๕. 
๑๖ศ.ระพี  สาคริก, รอยคน  รอยธรรม  ๑๐๐ ปพุทธทาส,  หนา  ๑๕๘. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๙๘ 

  กําเนิดคนยอมเปนคนทุกคนไป 
  จะแตกตางกันไดแตชั่วดี 

ศ. นพ. วิจารณ พานิช  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรตอ
ตนเองในแงการเลือกเฟนธรรม (ธรรมวิจัย)   ดังท่ีทานกลาววา  ผมประทับใจทานพุทธทาสในแง
ของการเลือกทางท่ีจะศึกษาธรรมะดวยวิธีการปฏิบัติ  ขณะท่ีคนสวนใหญศึกษาธรรมะโดยทฤษฏี  
แตทานเองไมปฏิเสธทฤษฏี  นําทฤษฏีมาเปนตัวประกอบการปฏิบัติ  แลวก็อาศัยการปฏิบัติเปน 
first  hand  information  ท่ีตัวเองสัมผัสเอามาตีความทฤษฏี  ทําใหรูจักทฤษฏีที่แทจริง  โดยการ
ตระหนักวาทฤษฏีที่มีอยูในตํารา  มีสวนที่เปนหัวใจ  เปนของแท  และมีท้ังสวนที่แปลกปลอมเขา
มา  เปนสวนเพ่ิมของการขยาย  ทานใชการปฏิบัติมาคัดเลือก  ชวยในการคัดเลือก  เปนสวนเพ่ิม
ขยายออกจากสวนท่ีเปนหัวใจ  น้ีเปนส่ิงท่ีผมรูสึกประทับใจมาก”๑๗ 

รัญจวน  อินทรกําแหง  ไดแสดงทัศนะวา  ทานพุทธทาสเปนกัลยาณมิตรในฐานะครู 
ผูยกวิญญาณของศิษย  ดังท่ีทานกลาววา  เมื่อรําลึกถึงเจาประคุณทานอาจารยแลว  ไมมีแงอื่น  ท่ีจะ
นึกถึงทาน  นอกจากวาเราไดรับการยกวิญญาณ  ก็คือการยกสติปญญาท่ีคอนขางเขลา  ท่ีไมไดเร่ือง
ไดราว  ใหเปนสติปญญาท่ีเฉลียวฉลาดแหลมคม  และรูจักลูทางในการท่ีจะดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
ตอไป”๑๘ 

ความเปนกัลยาณมิตรของพระเถระ ศิษยานุศิษยและนักวิชาการท่ีมีตอทานพุทธทาส 
ดังกลาวมาแลว ยอมสะทอนใหเห็นวา   ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  
ความเปนกัลยาณมิตรในตนเอง ทานเปนแบบอยางในการทํางาน  ทานทํางานจนกระทั่งวาระสุดทาย  
ไมเคยหยุด  ทําวันละหลายช่ัวโมง  โดยถือวาการทํางานคือการปฏิบัติธรรม  ธรรมคือหนาท่ี ในแง
การเลือกเฟนธรรม (ธรรมวิจัย)  ทานเลือกทางท่ีจะศึกษาธรรมะดวยวิธีการปฏิบัติ  แทนที่จะศึกษา
เพียงทฤษฏีอยางเดียว  ในดานความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน ทานยอมเปนทาสรับใชพระพุทธเจา  
เพ่ือประโยชนสุขของพหูชน  นําธรรมะท่ีไดศึกษามาอธิบายใหกับหมูชนไดเขาใจ  แถลงเร่ืองท่ีลึก
ซ่ึงใหเขาใจงาย   เพ่ือใหทุกคนเขาถึงแกนแทของศาสนา 
 จากบทบาทและความสําคัญของทานพุทธทาสภิกขุ  ช้ีใหเห็นวา  ทานไมใชเปน
กัลยาณมิตรเฉพาะพุทธศาสนิกชนเทาน้ัน  แตเปนกัลยาณมิตรของคนทุกเชื้อชาติศาสนา โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การพัฒนาปญญาท่ีมีตอสังคมไทย และคณะสงฆไทย   ในดานการศึกษาทานศึกษาคนควา

                                                         
๑๗ศ.นพ.วิจารณ พานิช, รอยคน  รอยธรรม  ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา  ๒๒๐. 
๑๘รัญจวน  อินทรกําแหง, ทานอาจารยพุทธทาสในฐานะครู, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘), หนา ๖. 
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พระไตรปฎก  และศึกษาทุกศาสนา  นอกเหนือจากตําราเรียนท้ังฝายเถรวาทและมหายาน  
กระบวนการพัฒนาปญญาของทานมุงเนนใหมนุษยพัฒนากายดวยศีล พัฒนาจิตใจดวยสมาธิและ
ปญญา ทานไดนําผลการศึกษาและการปฏิบัติ มาเขียนเปนบทความ หนังสือ และไดมีการ
บันทึกเสียงไวเปนจํานวนมาก  ในดานการเผยแผทานพุทธทาสภิกขุเปนกัลยาณมิตรของศิษยโดย
เปนครูสอนพระปริยัติธรรม  อบรมสามเณรชุดพิเศษเพ่ือเผยแผธรรมท่ีทันสมัย  เปนกัลยาณมิตรกับ
ประชาชนทั่วไปโดยเปดบานหองธรรมทานจัดหนังสือธรรมะใหยืมอาน  ออกหนังสือพิมพพุทธสาสนา
รายไตรมาส สําหรับแจกฟรีเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา  แปลหนังสือมหาสติปฏฐานสูตร  แปล
หนังสือพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษ จัดตั้งทุนบํารุงสวนโมกข  บรรยายธรรมเร่ืองตัวกูของกู  
แสดงธรรมเร่ืองศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก  เปนตน ผลงานการเผยแผธรรมของทานเปนที่
ประจักษและเปนที่ยอมรับของชาวโลก  ในดานการปกครอง  ทานเปนกัลยาณมิตรท่ีเปนผูนําโดย
ใชหลักพระธรรมวินัยปกครองพระสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่อยูภายในวัดดวยพรหมวิหาร 
ดานสังคมทําใหสังคมท่ีทานปกครองมีความผาสุกตลอดมา   ในดานสาธารณูปการ ทานไดสราง 
สวนโมกข และสวนโมกขนานาชาติไวเปนสถานปฏิบัติธรรมแกชาวไทยและชาวตางชาติ สราง
บานพักแรม สําหรับครู อาจารย นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปท่ีเขามาปฏิบัติธรรมไดพักอาศัย
คางคืน ผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ  นับไดวาเปนประโยชนมากตอวงการพระพุทธศาสนา สังคม 
ประเทศชาติและตอชาวโลก แมทานจะมรณภาพไปแลว แตช่ือเสียง เกียรติคุณของทานยังปรากฏ
ตอชาวโลกมิเส่ือมคลาย จนกระท่ังยูเนสโกไดประกาศยกยองทานพุทธทาสภิกขุวาเปนบุคคลสําคัญ
ของโลก เพราะทานไดอุทิศตนเกือบตลอดชีวิตของการครองสมณเพศ เพ่ือการเผยแพรพระธรรม 
ซ่ึงเปนธรรมท่ีประยุกตใหมมีความรวมสมัยเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ใชการถายทอดดวยภาษา 
ท่ีงาย ๆ ไมยึดติดกับภาษาบาลีและสันสกฤต  แตก็ไมทอดทิ้งเน่ืองจากภาษาบาลีและสันสกฤต 
เปนรากฐานสําคัญ ของการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆสามเณร ทานมีเจตนาท่ี
แนวแนในการท่ีจะใหสังคมไทยและสังคมโลกประยุกตหลักธรรมไปใช ทั้งในระดับสังคมและ
ระดับบุคคล เพ่ือผดุงไวซ่ึงสันติธรรม ยุติธรรม และใหมนุษยทุกศาสนาอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
 ๔.๑.๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) 

 พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) มีบทบาทสําคัญท่ีสามารถวิเคราะหได ดังน้ี 
ดานคันถธุระ  
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) มีจิตใจใฝในธรรม ตั้งแตอายุ ๑๓ ป จึงไดลาออกจาก

โรงเรียนชั้นประถมศึกษา  บิดาไดนําไปฝากกับเจาอาวาสเพ่ือเรียนรูบุพกิจเบ้ืองตนเก่ียวกับบรรพชา
วิธี จึงไดรับอนุญาตใหบรรพชาเปน สามเณรชา โชติชวง เม่ือบวชแลวไดศึกษาพระปริยัติธรรม 
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ตลอดจนอยูปฏิบัติครูอาจารย เปนเวลา ๓ ป ทํากิจวัตร ทองสวดมนต ทําวัตร ศึกษาหลักสูตร
นักธรรม  ปฏิบัติพระเถระ แลวจึงไดลาสิกขาบทมาชวยบิดามารดาทําไรทํานา ท้ังน้ีดวยความจําเปน
ของครอบครัวแบบชาวไรชาวนาอีสานท่ัวไป  ดวยจิตใจท่ีใฝในการบวชเรียน จึงสํานึกอยู
ตลอดเวลาวาจะตองอุปสมบทเปนพระใหได เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณจึงไดอุปสมบท  เม่ือพระ
ชา สุภทฺโท สอบนักธรรมตรีไดแลว ก็อยากเรียนใหสูงข้ึน เพราะมีจิตใจรักชอบ ทางธรรมอยูแลว 
แตขาดครูอาจารยในการสอนระดับสูงตอไป นึกถึงภาษิตอีสานท่ีวา  “บ ออกจากบานบฮูฮอมทาง
เทียว บเฮียนวิชาหอนสิมีความฮู”  ชีวิตชวงน้ีจะเห็นไดชัดวา พระชา สุภทฺโท มุงเรียนปริยัติให
สูงสุด จึงทุมเทใหการศึกษาท้ังนักธรรมและบาลีไวยากรณ เรียนมูลกัจจายน และผานสํานักตางๆ 
มากมาย จนในท่ีสุดก็สอบนักธรรมเอกได  หลังจากสอบนักธรรมเอกไดเกิดเบ่ือหนายดานปริยัติ 
พิจารณาวาไมใชทางพนทุกข ประสงคจะศึกษาดานวิปสสนาธุระบาง 

ดานวิปสสนาธุระ 

ทานออกธุดงค และศึกษาหาแนวทางปฏิบัติในสํานักตางๆ  ต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๘๙ เพ่ือ
คนหาอาจารยที่จะสอนดานวิปสสนาธุระ โดยระยะแรกมุงหนาไปจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ที่ลพบุรีมุง
ตรงมาท่ีสํานักวัดปาของหลวงพอเภา แตนาเสียดายท่ีหลวงพอเภามรณภาพเหลือแตอาจารยวัน 
ลูกศิษย จึงไดแตศึกษาระเบียบขอปฏิบัติท่ีหลวงพอเภาวางไวจากอาจารยวัน อาจารยที่สําคัญอีก 
องคหน่ึง คืออาจารยชาวเขมร (ซ่ึงธุดงคจากเขมรมาไทย และมุงไปพมา) เปนผูวางหลักแนวทาง
ปฏิบัติโดยใชหนังสือ บุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา ซ่ึงแตงโดยพระอมราภิรักขิต (เกิด) ในคณะ
ธรรมยุตินิกาย หลวงพอชาจึงไดใชหนังสือบุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา เปนขอกําหนดเก่ียวกับวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆในวัดหนองปาพงและสาขามาจนทุกวันน้ี  

ตอมาทานไปจําพรรษาท่ีเขาวงกต อยูไดหน่ึงพรรษา ทราบขาววาพระอาจารยมั่น  
ภูริทตฺโต (หลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต) เปนผูมีคุณธรรมสูงท้ังเชี่ยวชาญดานวิปสสนาธุระ มีประชาชน
เคารพเล่ือมใสมาก จึงเดินทางมาที่วัดหนองผือนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  วันแรก
ยางเหยียบเขาสํานักเห็นบริเวณรมร่ืน ปฏิปทาของพระภิกษุเครงครัดเปนที่นาเล่ือมใสศรัทธา หลวง
ปูมั่นไดเทศนาส่ังสอนเก่ียวกับหลักธรรม อาทิ ศีลนิเทศ ปญญานิเทศ พละ ๕ อิทธิบาท ๔ ใหแก
หลวงพอชาและศิษยจนเปนที่พอหายสงสัย ส่ิงท่ีนาสังเกตคือหลวงปูม่ันไมมีความคิดท่ีจะให 
หลวงพอชาแปลงนิกายเปนธรรมยุตินิกาย ทานใหขอชี้แจงเปนปรัชญาคมคายวาในความเปนภิกษุที่
แทจริงไมไดมีนิกาย ท้ังหมดคือพระสงฆสาวกของพระพุทธองค ดังคํากลาวของหลวงปูม่ันตอ
หลวงพอชาวา ไมตองสงสัยนิกายทั้งสอง  หลังจากฟงเทศนจากหลวงปูมั่น หลวงพอชามีจิตอิ่มเอิบ 
เปนสมาธิ และไดยึดคําสอนปฏิปทาของทานไวเปนแนวปฏิบัติตอไป ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา  
“ทําตนใหต้ังอยูในคุณอันสมควรเสียกอน แลวจึงสอนคนอื่นทีหลัง”  ดังน้ัน ไมวาจะทํากิจวัตร 
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อันใด เชน กวาดวัด จัดท่ีฉันลางบาตร น่ังสมาธิ ตักนํ้า ทําวัตร สวดมนต เดินจงกรม ในระหวาง 
วันพระถือเนสัชชิ ไมนอนตลอดคืน หลวงพอชาลงมือทําเปนตัวอยางของศิษยโดยถือหลักวา “สอน
คนดวยการทําใหดู ทําเหมือนพูด พูดเหมือนทํา”๑๙ ดังน้ันศิษยและพุทธบริษัทจึงเกิดความเล่ือมใส 
เคารพยําเกรง ในปฏิปทาท่ีหลวงพอดําเนินอยู  

ดานการเผยแผ 

ทานไดอุทิศชีวิตเพ่ือการปฏิบัติธรรม และเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังแกชาวไทยและ
ชาวตางชาติซ่ึงบังเกิดผลทําใหมีผลงานที่เปนประโยชนอเนกอนันตแกพระศาสนา  ทั้งท่ีเปน 
พระธรรมเทศนา และสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยซึ่งมีอยูทุกภาคของประเทศจํานวนท้ังส้ิน 
๘๒ สาขา และในตางประเทศอีก ๗ สาขา เชน สวิตเซอรแลนด  อิตาลี  ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด 
เปนตน ทานมุงสอนวินัยในสวนของศีล สอนสมาธิมุงธุดงควัตร สอนอริยสัจมุงความหลุดพน   
ทานดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจา  จึงพยายามสอนใหศิษยเห็นทุกขตามความเปน
จริง โดยสอนยํ้าอยูเสมอวา “ทุกขเกิดข้ึนมาแลว ไมอยากใหมันทุกข  มันก็ไมเห็นทุกข  เม่ือไมเห็น
ทุกข  มันก็ไมรูจักทุกข เมื่อไมรูจักทุกข มันก็เอาทุกขออกไมได”๒๐ ทานสอนหลักธรรมอื่น ๆ และ
วิธีการฝกสมาธิเพ่ือเจริญปญญา  

หลวงพอกับชาวตางประเทศ  ทานสอนฝรั่งอยางไร? ในเมื่อทานพูดภาษาอังกฤษไมได 
แตทานมีลูกศิษยชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก  ทานสอนโดยการเปรียบเทียบบาง เชน “นํ้ารอนก็
มี นํ้าฮอนก็มี ฮอทวอเตอรก็มี มันเปนแตช่ือภายนอก ถาเอามือจุมลงไปก็ไมตองใชภาษาหรอก        
คนชาติไหนก็รูไดเอง” บางคร้ังสอนแบบตั้งคําถามเอง เชน “ที่บานโยมมีสัตวเล้ียงไหม? อยางหมา 
แมว หรือวัวควาย เวลาพูดกับมันโยมตองรูภาษาของมันดวยหรือเปลา”  เคล็ดลับในการสอนคือ  
“ทานสอนดวยการกระทํา”  ทานมีลูกศิษยเมืองนอกมาอยูดวยมาก ๆ ทานก็สอนแบบ  “พาพวกเขา
ทําเอาเลย” ถาทําดีไดดี ทําไมดีไดของไมดี  พวกเขาทําดู  เม่ือทําจริงๆ ก็เลยไดดี ไมใชมาอาน
หนังสือเทาน้ันนะ ทําจริง ๆ น่ันแหละ ส่ิงใดไมดีก็ละมัน อันไหนไมดีเลิกมันเสีย  มันก็เปนความดี
ข้ึนมา”๒๑ 

                                                         
๑๙ฟงหลักธรรมหลวงพอชา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : www.kanlayanatam.com/special/Bio_LP_ 

Cha.htm (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕). 
๒๐อุปลมณี, พระโพธิญาณเถระ (หลวงพอชา สุภทฺโท), (อุบลราชธานี : มูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๓๕), 

หนา ๑๑๘.  
๒๑เรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๕๑. 
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ดวยเหตุน้ี หลวงพอ จึงมีศิษยชาวตางประเทศรูปแรกช่ือ “สุเมโธ” ตามที่ปรากฏใน
นิมิตของทาน และมีชาวตะวันตกที่สนใจในการปฏิบัติภาวนา เขามาบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  ซ่ึงเปนที่นายินดีอยางย่ิงท่ีลูกศิษยของทานไดเปนตัวแทนที่
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองออกไปยังตางประเทศ 

คําสอนของพระโพธิญาณเถระ สามารถสรุปไดดังน้ี 
๑.  เน้ือหา คือ การสอนเก่ียวกับศีล สมาธิ ปญญา 
๒.  วิธีการ  คือสอนเรื่องสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
๓.  กลวิธี   คือ การมองเขาหาตัว ดูธรรมชาติ เปรียบเทียบกับธรรมชาติ ทําใหดูแลวรู

ตาม 
๔.  จุดหมายสูงสุด  คือ มรรค ผล นิพพาน พนทุกข 
ดานความกตัญูกตเวที  ทานเปนพระสงฆที่เล้ียงดูบิดา มารดา เม่ือบิดา มารดา อาพาธ 

หรือถึงมรณกรรม ทานทําหนาท่ีของลูกทุกอยางเทาท่ีจะทําได และไดรับปากกับโยมบิดาวาจะไม
สึก ทําใหบิดานอนตายตาหลับ  เม่ือมารดาอาพาธหนักขอใหทานกลับมาอยูวัดใกลบาน ทานก็ได
สรางวัดหนองปาพงขึ้นเพ่ือปฏิบัติธรรม  และวัดปานานาชาติเพ่ือชาวตางชาติที่เขามาปฏิบัติธรรม
ในประเทศไทย 

ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงพอชา สุภทฺโท 
พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตฺโต)   ไดแสดงทัศนะวา   “หลวงพอชาน้ันเปน

กัลยาณมิตรท่ีสอนก็ดี ปฏิบัติก็เดน ดังท่ีทานกลาววา  หลวงพอชา ทานเปนผูที่มีเกียรติคุณปรากฏอยู
วาเปนผูที่เครงครัดดวยศีลาจารวัตร  นอกจากน้ันก็เปนผูที่มีความชํานาญช่ําชองในการเจริญภาวนา  
เปนพระปา  เปนพระกรรมฐาน  ไดบําเพ็ญท้ังสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา มีความสามารถ
จนกระท่ังวา  มิใชเฉพาะทานจะปฏิบัติดวยตัวทานเองเทาน้ัน  แตยังไดส่ังสอนแนะนําพุทธบริษัท
ท้ังฝายภิกษุสามเณร  และอุบาสกอุบาสิกา  ใหเจริญในธรรม  เจริญในการทํากรรมฐาน  ในการ
บําเพ็ญภาวนาดวยจึงเปนที่เคารพนับถือเปนอันมาก”๒๒ 

ชยสาโรภิกฺขุ : ฌอน ชิเวอรตัน (Shaun Chiverton)  ไดแสดงทัศนะวา  “แนวการสอน
ของหลวงพอชา สุภทฺโท เนนการปฏิบัติการรักษาศีลและขอวัตร  ความอดทน  ความเพียร   

                                                         
๒๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงพอชา, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๖),  หนา ๒. 
๒๒ประวัติและปฏิปทาพระอาจารยชยสาโร ภิกขุ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.dhammajak.net/ 

forums/viewtopic. php?f=13&t=22230   (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕). 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๐๓ 

การใครครวญหลักธรรม  และนอมมาสูใจใหเฝาสังเกตจนรูทันอารมณของตนเอง  และสามารถใช
สติปญญาในการสรางประโยชนตน  และประโยชนผูอื่นพรอมกันไป”๒๓ 

เสฐียรพงษ  วรรณปก   ไดแสดงทัศนะวา  “หลวงปูชา เปนพระปฏิบัติท่ีนาสนใจ ทาน
ใชชีวิตแบบท่ีบาลีเรียกวา สุตวา สาวโก (พระสาวกผูใฝสดับ) คือทานมีวิญญาณของผูใฝรูใฝปฏิบัติ
จริงขณะท่ีทานเรียนนักธรรมบาลีเร่ิม แปลธรรมบท ทานคิดวา ทําไมเราตองมาน่ังแปลวิธีปฏิบัติ
จากตํารา ทําไมเราไมออกไปแสวงหาทดลองดวยตนเอง ความคิดเหลาน้ีกระตุนใหทานออกเดิน
ธุดงคเพ่ือฝกปฏิบัติทดลองดวยตนเอง ทานทดลองและทดสอบอะไรบาง ทานไดเลาใหลูกศิษยฟง
ในภายหลังลวนแตเร่ืองผูที่มีใจไมเด็ดเด่ียว มั่นคงไมสามารถทําได แตทานก็ผานมาแลวท้ังส้ิน  
เราไมรูวาทานไดเขาถึงธรรมะระดับไหนแตอานคําสอนของทานแลว ทุกถอยคําลํ้าลึกกินใจกระจาง 
ช้ีตรงไปยังการดับทุกข หลวงพอทานบอกสานุศิษยวา คําสอนของผมนอกตํารา แตอยูในขอบเขต
อาจไมถูกคัมภีร แตมันถูกสัจธรรม”๒๔ 

คนึงนิตย จันทบุตร  ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับคําสอนของหลวงปูชาดังน้ี “หลวงปูชา
ไมไดเนนการศึกษาดานปริยัติมาก ทานพิจารณาวาคนท่ีเรียนปริยัติแตไมปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตัก
แกงท่ีอยูในหมอมันตักแกงทุกวันแตไมรูรสของแกง ทัพพีไมรูรสแกงก็เหมือนกับคนเรียนปริยัติที่
ไมไดปฏิบัติ ถึงแมจะเรียนอยูจนหมดอายุก็ไมรูจักรสของธรรมะ ธรรมะเปนส่ิงท่ีมีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ ในสมัยพุทธกาลไมมีใครศึกษาพระไตรปฎก พระบวชใหมจะมีอุปชฌายเปนผูสอนสวน
พระไตรปฎกเปนเรื่องรูรวมกันที่ พระพุทธเจาบัญญัติไวคลายแผนท่ีนําทาง เราอาจจะอานแผนท่ีก็
ไดหรือมีคนบอกทางโดยไมมีแผนที่ก็ได แตมีขอแมวาเปนอาจารยผูมีปญญาสามารถไวใจได”๒๕  

 ส.ศิวรักษ ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับการเผยแผเอาไววา “ขอใหดูกรณีของทานอาจารยชา 
สุภัทโท ซ่ึงเปนกระแสที่นาสนใจมาก ทานอาจารยชา ทานเปนกระแสท่ีรับแบบปฏิบัติและเขาใจใน
เร่ืองปริยัติ สามารถส่ือกับคนรุนใหมและคนตางประเทศได ผูที่สืบสายจากทานอาจารยเวลาน้ีไปมี
ผลในตางประเทศมากกวาในประเทศ โดยเฉพาะทานสุเมธาจารย”๒๖ 
  จากบทบาทความสําคัญในความเปนกัลยาณมิตรของพระโพธิญาณเถระจากพระเถระ       
ศิษยานุศิษย  และนักวิชาการ  แสดงใหเห็นวา  ทานเปนพระสงฆที่ประกอบไปดวยคุณธรรม  บวช
อุทิศพระพุทธศาสนา  ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  แสวงหาอาจารย

                                                         
 

๒๔คุณลักษณะเดนในการเผยแผศาสนาของหลวงปูชา สุภทฺโท,  [ออนไลน], แหลงที่มา : http:// 
www.tairomdham.net (๒๕เมษายน ๒๕๕๕). 

๒๕ เรื่องเดียวกัน.  
๒๖ เรื่องเดียวกัน. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๐๔ 

ผูเช่ียวชาญในการเจริญวิปสสนา  ปฏิบัติธรรมโดยออกธุดงคไปในปา  ศึกษาธรรมชาติเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติธรรม จนกระทั่งมีศิษยานุศิษยเปนจํานวนมาก  ทานเผยแผธรรมะใหกับคนไทยและ
ชาวตางชาติที่ตองการปฏิบัติธรรม  ทําใหวัดหนองปาพง เกิดสาขาสํานักปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้นเปน
จํานวนมากเพราะความเปนกัลยาณมิตรของทาน  ท่ีมีตอสังคมสงฆและสังคมโลก  ทานมีคุณูปการ
ตอพระพุทธศาสนาและสาธุชนเปนอันมาก  แมจะละสังขารไปแลว ศิษยานุศิษยจากทุกสารทิศ 
รวมกับทางวัดหนองปาพงไดรวมกันสรางพิพิธภัณฑพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) ขึ้นไวเปน
พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติและผลงานของทาน ตลอดจนรูปปนขี้ผ้ึง ท่ีผนังพิพิธภัณฑก็ยังมีภาพ
ชีวิตของทานท่ีทําจากกระเบ้ืองดินเผา เมื่อเขาไปในพิพิธภัณฑแลวจะใหทั้งความรมเย็นศักด์ิสิทธ์ิ
และปรากฏการณเสมือนหน่ึงทานยังไมถึงมรณภาพเลย 

 ๔.๑.๓  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 ดานคันถธุระ 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต) หรือ “ประยุทธ อารยางกูร วัยเด็กเรียนจบชั้น
ประถมศึกษา  ตอมาไดบรรพชาเปนสามเณร  และเร่ิมเรียนพระปริยัติธรรมและไดเขาฝกวิปสสนา 
เม่ือจบการฝกท่ีจัดข้ึนแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติไดชวนไปอยูประจําในสํานักวิปสสนา แตโยม
บิดาไมยินยอม   ตอมา ไดเดินทางเขากรุงเทพมหานคร  พักอยูที่วัดพระพิเรนทร  เรียนพระปริยัติ
ธรรม  จนสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคไดขณะยังเปนสามเณร และไดรับการอุปสมบทในพระบรม
ราชานุเคราะหเปนนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทานเรียนเกงมากสอบได
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และสอบไดวิชาชุด ครู พ.ม.  และไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
ถึง ๑๒ สถาบัน”๒๗   

ดานการเผยแผ 

งานนิพนธ และงานเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ  มีหลายลักษณะ 
“ทั้งในดานการสอน  การบรรยาย   การปาฐกถา  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ 

                                                         
๒๗บุปผา คณิตกุล, ชีวประวัติของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 

๒๕๓๗), หนา ๒๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๐๕ 

การแสดงพระธรรมเทศนา”๒๘  ทานไดรับอาราธนาไปสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา ณ 
มหาวิทยาลัยช้ันนําในตางประเทศหลายคร้ัง 

งานนิพนธ 

งานนิพนธของทานเขียนในลักษณะตํารา เอกสารทางวิชาการและหนังสืออธิบายธรรม
ท่ัวๆ ไป เปนท่ีรูจักแพรหลาย ในวงวิชาการ มีจํานวนมากกวา ๒๒๗ เร่ือง เชน พุทธธรรม 
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ธรรมนูญ
ชีวิต การศึกษาของคณะสงฆ : ปญหาท่ีรอทางออก  การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย 
Thai Buddhism in the Buddhist World ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย Buddhist Economics 
พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร นิติศาสตรแนวพุทธ  เปนตน   นอกจากน้ัน ทาน
ยังไดรับนิมนตเปนที่ปรึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสรางพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร
สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก ทําใหการศึกษาคนควาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตองแมนยํา 

ปาฐกถา 

ทานเปนพระสงฆไทย ที่ไดรับการอาราธนาแสดงปาฐกถาในท่ีประชุมนานาชาติ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศหลายครั้ง เชนปาฐกถาในการประชุม The International Conference 
on Higher Education and the Promotion of Peace เร่ือง Buddhism and Peace    ปาฐกถาในการ
ประชุม The Sixth Asian Workshop on Child and Adolescent Development เรื่อง Influence of 
Western & Asian Thought on Human Culture Development  บรรยายในการประชุม Buddhistic 
Knowledge Exchange Programme in Honour of His Majesty the King of Thailand เร่ือง Identity 
of Buddhism ซ่ึงจัดโดยองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) จัดทําสารบรรยาย  เรื่อง A 
Buddhist Solution for the Twenty-first Century ในการประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the 
World's Religions) ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 สําหรับจุดเดนในการนําเสนอเรื่องทางวิชาการของทาน ถือเปนมาตรฐานท่ีนักวิชาการ
รุนใหมตองถือเปนแบบอยางอยางย่ิง น่ันคือ  “การเชื่อมโยงหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเขากับ
หลักวิชาการทางโลกอยางกลมกลืน ไมพูดถึงความแตกตางหรือความขัดแยงกันเพียงดานเดียว แต

                                                         
๒๘ประวัต ิพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุต ฺโต ) , [ออนไลน],  แหลง ที ่มา  :  

http://www.watnyanaves.net/th/home (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 
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จะชี้ใหเห็นความเหมือนและความตาง และจุดท่ีจะเช่ือมประสานกันได”๒๙  เชน เร่ืองปริญญาทาง
โลกกับปริญญาทางธรรม 
 พระธรรมปฎกเปนพระมหาเถระ  “ผูทรงคุณวุฒิ ทรงคุณธรรมพรอมดวยสัมมาปฏิบัติ     
มีศีลาจารวัตร เปนผูมักนอย สันโดษ ไมยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ชอบบริจาคท้ังธรรม ทั้ง
วัตถุส่ิงของโดยไมมีการเลือกที่รัก  ทานเปนปราชญทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญรูปหน่ึงของ
เมืองไทยและของโลก ยืนหยัดอยูบนความถูกตองของธรรมวินัย องอาจกลาหาญท่ีจะแสดงตน
ปกปองพระพุทธศาสนา เม่ือมีผูบิดเบือนสัจธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท่ีผิดแผกแปลกเพ้ียน
ไปจากพระไตรปฎก”๓๐  แสดงขอธรรมอยางตรงไปตรงมาตามพุทธพจน ไมเคยใสความรูสึกนึกคิด
สวนตัวเขาสอดแทรกปลอมปนเน้ือหาแกนธรรมใหกังขา เผยแพรสัจธรรม แนะแนวทางท่ีถูกตอง
แกสังคมไทยมาโดยตลอด  ผลงานทุกชิ้น ทั้งงานเขียน งานนิพนธ บรรยาย ปาฐกถา นับพันเร่ือง
ผานการตีพิมพซํ้าแลวซํ้าเลา เปนทั้งหนังสือ เทป ซีดี ผลงานท่ีย่ิงใหญ ถือเปนเพชรนํ้าเอกของ
วงการวรรณกรรมไทย ก็คือ "พุทธธรรม" ซ่ึงทานใชเวลาและความเพียรพยายามอยางแรงกลาใน
การปรับปรุงขยายความ ทั้งฉบับเดิม และฉบับขยายความ มีการแปลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนเพชรเม็ดงามเม็ดหน่ึงของวรรณกรรมพุทธศาสนาโลก 
  จากผลงานดังกลาว ทําใหทานไดรับเกียรติคุณและรางวัลจํานวนมาก   เชน  ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ป กรุง
รัตนโกสินทร     ไดรับรางวัลวรรณกรรมช้ันที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธพุทธธรรม 
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  ไดรับพระราชทานโลรางวัล มหิดลวรานุสรณ  ไดรับโลผูทํา
คุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ สังขเงิน สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา  ไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ จากองคการ ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)  ไดรับประกาศเชิดชูเกียรติ
เปนผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม  จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ไดรับรางวัล TTF Award 
สาขาสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา สําหรับผลงานทางวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่ย่ังยืน 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย   

                                                         
๒๙ทัศนะเก่ียวกับการศึกษาของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะหจากหนังสือ “ทางสายกลาง

ของการศึกษาไทย”'', [ออนไลน], แหลงที่มา : webmaster@mcu.ac.th (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 
๓๐พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ตะกราธรรมะประเสริฐ  คอลัมน มงคลขาวสด,   [ออนไลน], 

แหลงที่มา : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod.php?sectionid=0301&s_tag=03p0146120146&day 
=2003-01-12&show=1 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 
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 แมยูเนสโกหรือ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ก็ได
ถวายรางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” เพราะคุณสมบัติของทานบริบูรณควรแกอุดมการณที่ยูเนสโก
ต้ังไวเพ่ือเชิดชูบุคคลท่ีมีคุณูปการตอโลก     

 ความเปนกัลยาณมิตรของพระพรหมคุณาภรณ  

 สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ไดแสดงทัศนะวา 
“พระพรหมคุณาภรณเปนกัลยาณมิตรโดยความเปนพระสุปฏิปนโน คือเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  
ดังท่ีทานกลาววา การที่ยูเนสโกถวายรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพแดทานเจาคุณพระธรรมปฏก  
ทําใหมีโอกาสไดแสดงความรูสึกในใจจริงท่ียกยองช่ืนชมทานเจาคุณ  ที่ทานไดเปนใหท้ังชื่อเสียง
เกียรติยศของชาติไทย  เปนใหทั้งสายลมเย็น  ยาหอมและนํ้าปรุงจรุงใจในยามเปนที่ปรารถนา  เช่ือ
ดวยจริงใจวาทานเจาคุณจะเปนเกลือที่รักษาความเค็มไวไดอยางดีตลอดไป   โดยมีพลัง
ประคับประคองท่ีสําคัญนักหนา   คือ   ความศรัทธาตั้ง ม่ันดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอ
พระพุทธศาสนา  ทานเจาคุณพระธรรมปฏก  หรือชื่อทานเจาคุณประยุทธของเรา  ทานเปนผูสราง
ช่ือเสียงเกียรติยศใหแกเรา  ใหแกประเทศชาติของเรา  ใหแกคณะสงฆของเราอยางมาก  ที่จริง
กอนที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติจะถวายรางวัลการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพทานเจาคุณทานก็เปนช่ือเสียงเกียรติยศของคนไทย  ของไทย  ของพระสงฆไทยอยูตลอด
มาแลว  เพราะทานเปนคน “ดีจริง” เปน “พระดีจริง”  ผูที่รูจักทานหรือไดยินกิตติศัพทชื่อเสียงทาน  
นิยมยกยองสรรเสริญเปนอันมาก”๓๑ 
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ไดแสดงทัศนะวา  ส่ิงท่ีอาตมาประทับใจในตัวทานเปนพิเศษก็คือ  “ความสุภาพ
ออนโยนกับทุกคน  โดยเฉพาะกับพระเถระผูใหญทานเจาคุณจะใหความเคารพอยางมาก  อาตมา
เห็นวาน่ีคือลักษณะท่ีพระสงฆรุนใหมผูไดรับการศึกษาแผนใหมควรถือเปนแบบอยาง 
 ทานเจาคุณมีความเขมแข็งเด็ดเด่ียวภายใน  แตออนโยนภายนอกเปนอยางย่ิง  ทานออน
นอกแข็งใน   ม่ันคงในหลักการและอุดมการณเสมอตนเสมอปลาย   ทานเปนบุคคลท่ีไม
เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเราหรือแรงกดดัน  ดังท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา man of all seasons  คือเม่ือไร

                                                         
๓๑สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  

พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๒-๓. 
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มาดูทานก็จะเห็นทานเปนบุคคลอยางท่ีเคยเปน  เหมือนตนไมบางชนิดท่ีไมเปล่ียนสีของใบไปตาม
ฤดูกาล”๓๒ 
 ชยสาโรภิกขุ เจาอาวาสวัดปานานาชาติ  ไดแสดงทัศนะวา  “ในเมื่อเราไดรูจักกับทาน
เจาคุณ (พระธรรมปฏก)  ภาพพระฝายปริยัติหรือพระคันถธุระท่ีพระวัดปามักจะยึดถือกันก็ละลาย
ทันที  เพราะเห็นวา  นอกจากความรูหนังสือที่แตกฉานมาก  ทานก็ดูมีคุณธรรมหลายอยาง  ซ่ึงพระ
วัดปาท่ีน่ังสมาธิ  เดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงหลาย ๆ ป  ก็อาจยังไมถึง  คือ  อาตมานับถือทาน
ไมใชเฉพาะในความรู  หรือสมองของทาน  แตเห็นวาทานเปนตัวอยางแกเราในหลายเร่ือง  เชน  ใน
เร่ืองสมณสัญญา  ในเรื่องของวัตรปฏิบัติ  เร่ืองความสันโดษมักนอย  เร่ืองอินทรียสังวร  เร่ืองสมาธิ
และความอดทนในการทํางานเปนตน  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีประทับใจมาก  ในความคิดของอาตมาทานถึง
พรอมอยางหาท่ีเปรียบไมไดงาย”๓๓ 

 ศ.นพ. ประเวศ  วะสี  ไดแสดงทัศนะวา  “เจาคุณพระธรรมปฏกเปนแบบอยางของชีวิต
ตามอุดมคติทางพระพุทธศาสนา  คือ  ประกอบดวยปญญา  เมตตา  กรุณา  อิสรภาพ  มิตรภาพ  
สุภาพ  สงบ  หรือที่สรุปวา สะอาด  สวาง  สงบ  และศาสนธรรมหรือ  กัลยาณมิตรธรรม  ทานมี
ปญญาเปนเอกอยางยากท่ีจะหาไดในโลก  หนังสือพุทธธรรมท่ีทานนิพนธไว  “เปนเพชรนํ้าหน่ึง
ทางปญญาของโลก”๓๔ 
 สุลักษณ ศิวลักษณ  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานเจาคุณมีความเปนกัลยาณมิตรโดยความ
เปนพหูสูต ดังคํากลาวที่วา  โดยที่ในบัดน้ี  จะหาทานผูใดในคณะสงฆอันทรงไวซ่ึงปรีชาญาณทั้ง
ทางดานศกสมัยและปรสมัยย่ิงไปกวาพระคุณทานรูปน้ีเห็นจะยาก  นอกไปจากน้ีแลว  ศีลาจารวัตร
ของทาน  ก็เปนบอเกิดแหงศรัทธาปสาทะของพุทธบริษัทแทบทุกถวนหนา  ทานเปนตัวเชื่อมใหคน
รุนใหมหันเขาหาพระศาสนาอยางใชสติปญญาเปนตัวกําหนด  และใหชาวตางชาติเห็นคุณคาของ
ปริยัติศึกษาอันลึกซ้ึง  ซ่ึงพระคุณทานสามารถถายทอดออกสูอัสดงคตประเทศไดทั้งทางตรง  และ
ในทางท่ีมีผูอื่นรับแปลออกไป  ดังพุทธธรรมฉบับตีพิมพคร้ังแรกน้ัน  บัดน้ีสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
นิวยอรค (SUNY) ก็รับจัดพิมพฉบับภาษาอังกฤษดวยแลว   เปนตน  ทั้งน้ีโดยไมนับฉบับ
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ กอนหนาน้ี  พระคุณทานแมนที่พระไตรปฏกตลอดจนอรรถกถา  ฏีกา  อันเปน

                                                         
๓๒สุนทร  พลามินทร  และชุติมา  ธนะปุระ,  นานาทัศนะเก่ียวกับพระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑๔. 
๓๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗. 
๓๔สํานักงานสภาสถาบันราชกัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ,  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  หนา 

๑๗๑.  
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รากฐานทางฝายเถรวาท  พรอมกันน้ันทานก็ติดตามความคิดอานใหมๆ  ในโลก  ซึ่งโยงมาถึงทาง
ธรรมไดอยูแทบตลอดเวลา  ดังปาฐกถาเร่ือง  “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เปนพยานใหเห็นอยางเดนชัด”๓๕ 
 พระครูปลัดปฏกวัตน (อินศร)  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานเจาคุณอาจารยมีความเปน
กัลยาณมิตรในหลายดาน  โดยเฉพาะดานสมณสัญญา  ดังท่ีทานกลาววา  เปนที่รูกันวา ทานเจาคุณฯ  
เปนพระภิกษุที่สุภาพเรียบรอย  มีอากัปกิริยาที่งดงาม  แคการปรากฏตัวของทานก็ทําใหผูพบเห็น
เกิดศรัทธาปสาทะเปนเบื้องตนแลว  ที่บงชี้ใหไดความกระจางชัด  ก็คือ  เม่ือมีใครมาพบ  ทานจะให
เกียรติ  ใหความสําคัญ  โดยจะหมจีวรน่ังพับเพียบ  ตอนรับแขกดวยอาการท่ีย้ิมแยมแจมใส  มีไมตรี  
ถึงแมทานจะมีงานเรงรัดแคไหนก็ตาม  ทานมีความยินดีและเต็มใจตอนรับทุกทาน  ไมวาจะเปน
สามเณร  พระในวัด  หรือญาติโยมท่ัวไป  ที่ไปพบไปกราบนมัสการทานท่ีวัด  พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาจะตองถือปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอยางเครงครัด  เพ่ือความเรียบรอยงดงามของ
หมูสงฆ  เชน  สํารวมในปาฏิโมกข   สํารวมอินทรีย   เล้ียงชีวิตโดยทางที่ชอบ  ไมหลอกลวงเขา
และพิจารณาใชสอยปจจัยส่ี  ในเร่ืองเหลาน้ี  ทานเจาคุณฯ  มีความระมัดระวังมาก  ทานถือปฏิบัติมา
ต้ังแตเปนสามเณร  ทานเลาใหฟงวา  จะตองสํารวจตรวจสอบตนเองตลอดทุกวันวา  วันน้ีไดทํา
อะไรผิดพลาดท่ีไมเหมาะไมควรแกสมณภาวะบางหรือไม  ตรวจสอบเพ่ือฝกหัดขัดเกลาตนเองอยู
เสมอ”๓๖   

 ความเปนกัลยาณมิตรของทานดังกลาวมาแลวน้ี แสดงใหเห็นวา  พระพรหมคุณาภรณ 
เปนพระสงฆไทยที่ เปนกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชน  ทานเปนตัวอยางท่ีดีทั้งในดาน 
ความประพฤติการศึกษา  การปฏิบัติธรรม  การเผยแผธรรม ดวยการเขียนตําราวิชาการ หนังสือ
พุทธธรรม  ธรรมะภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท  ธรรมนูญชีวิต และหนังสืออื่น ๆ อีกหลายเร่ือง  
การบรรยายธรรม ปาฐกถาใหแกชาวไทยและชาวตางชาติ  จากผลงานท่ีเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ตอสังคมไทยและตอชาวโลก  ทําใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหความยอมรับในความรอบรู 
ความสามารถในการพัฒนาวัดและการพัฒนามนุษยดวยศีล สมาธิ ปญญา ใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในทุกระดับอยางมีความสุขท้ังในปจจุบันภพ  สัมปรายภพ  และเขาถึงสันติสุข  ตามคํา
สอนของพระพุทธเจา ดวยเหตุน้ี สถาบันและองคกรตาง ๆ  ไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
ถวายเกียรติคุณและรางวัลตาง ๆ แกทานอีกเปนจํานวนมาก  
                                                         

๓๕พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต, การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพคร้ังที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๔๑), หนา (๙). 

๓๖พระครูปลัดปฏกวัตน (อินศร)  คบบัณฑิต, ชีวิต  การงาน  หลักธรรม  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(กรุงเทพมหานคร :ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หนา ๕๖. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๑๐ 

 บทบาทและความสําคัญของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนดังท่ีกลาว
มาแลวน้ัน  พบวา  กัลยาณมิตรท่ีดีที่สุดของพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คือ พระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจาผูเปนสุปฏิปนโน (ปฏิบัติดีแลว)  อุชุปฏิปนโน (ปฏิบัติตรงแลว)   ญายะปฏิปนโน  
(ผูปฏิบัติสมควรแลว) สามีจิปฏิปนโน (ผูปฏิบัติชอบแลว) ทั้งในดานการศึกษา การปฏิบัติธรรม การ
เผยแผธรรม การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาสงเคราะห  เปนตน  พุทธศาสนิกชนตางให
ความเคารพ นับถือ  เล่ือมใสศรัทธาพระสงฆ ผูดํารงเพศสมณะ  เปนศาสนทายาทสืบทอดอายุ 
พระศาสนา  พระสงฆจึงเปนที่พ่ึงหน่ึงทางจิตใจของประชาชน  เมื่อประชาชนมีทุกขไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดข้ึนได ก็ปรึกษาขอความรูจากพระสงฆ  พระสงฆก็จะแนะนําหาทางออกของปญหา
ไดอยางถูกตอง หากประชาชนมีความสุขประสงคจะทําบุญเน่ืองในงานตาง ๆ ก็มานิมนตพระสงฆ
ไปท่ีบานหรือจัดงานบุญท่ีวัด ประชาชนใหการอุปถัมภพระสงฆในดานปจจัย ๔ เชนน้ีตลอดมา  
และนิยมทําบุญใสบาตรพระสงฆ สามเณรท่ีออกบิณฑบาตในตอนเชาทุกวันตามประเพณีไทย  หรือ
ไปใสบาตรท่ีวัดใกลบาน รับศีล ฟงธรรมตามโอกาส  และเม่ือมีโอกาสก็ไดไปศึกษาธรรมะและ
ปฏิบัติธรรมกับพระสงฆตามวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมตาง ๆ ทําใหการดําเนินชีวิตของคนไทย
และพุทธศาสนิกชนมีความสุขซ่ึงความสุขในขั้นพ้ืนฐานจะมีไดโดยการรักษาศีล ๕   ความสุขใน
ข้ันกลางมีไดโดยการรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล ๘ ความสุขข้ันสูงสุดคือ
การปฏิบัติตามทางสายกลาง มรรคมีองค  ๘ เพ่ือเห็นแจงในอริยสัจ ๔ ตามโอวาทของพระพุทธเจา 
๓ อยาง คือ ๑) ละเวนความช่ัว ๒) ทําความดี ๓) ทําจิตใหผองใสบริสุทธ์ิ  ดังท่ีพุทธศาสนิกชน มี
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูเปนกัลยาณมิตร เปนตน  ปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงทุกวันน้ี 
 
๔.๒  บทบาทของคฤหัสถท่ีเปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน 
 
 ในประเทศไทยนอกจากจะมีกัลยาณมิตรท่ีเปนบรรพชิต คือพระสงฆ สามเณรแลว ยัง
มี กัลยาณมิตรท่ีเปนคฤหัสถผูอยูครองเรือนอีก  เมื่อคฤหัสถไดรับการอนุเคราะหดวยดีจากพระสงฆ  
แลว  ก็ควรที่จะปฏบิัติตนดวยดีเชนกัน  สําหรับ “หลักการปฏิบัติของคฤหัสถที่ดีมี ๕ ประการ คือ 
 ๑.  จะทําส่ิงใดก็ทําดวยเมตตา 
 ๒.  จะพูดส่ิงใดก็พูดดวยเมตตา 
 ๓.  จะคิดส่ิงใดก็คิดดวยเมตตา 
 ๔.  เปดประตตูอนรับ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๑๑ 

 ๕.  ถวายปจจัยเคร่ืองยังชีพ”๓๗ 
 หลักการปฏิบัติที่ดีของคฤหัสถ ๕ ประการน้ี  เปนหลักปฏิบัติท่ีพระสงฆกับชาวบาน
ควรกระทําตอกัน  เพ่ือใหเกิดผลดีแกทั้งสองฝายคือ ตางฝายตางทําหนาท่ีของตน แตผลท่ีไดรับก็คือ
การเก้ือกูลกันและกันเพ่ือนําตนไปสูความสุขน่ันเอง   เพราะพระพุทธศาสนามิใชเปนของคนใดคน
หน่ึง แตเปนของทุกคนโดยเฉพาะพุทธบริษัท  
 ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตั้งปณิธานไวกอนปรินิพพานวา  “ตองใหพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ 
ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ทําตามหนาท่ีไดอยางครบถวน ๔  ประการ คือ 
 ๑.  ตองศึกษาหลักธรรมใหมีความรูความเขาใจอยางกวางขวาง และลึกซ้ึงเพียงพอ 
 ๒. ตองปฏิบัติธรรมใหสมควรแกธรรมตามฐานะ หนาทีข่องตนอยางถูกตอง และ
ไดผล 
 ๓.  ตองสามารถเผยแผ ช้ีแจง แนะนํา อธิบายธรรมใหคนอื่นเขาใจได 
 ๔.  ตองมีการปรับวาทะคือ  ถามีการกลาวรายตอพระศาสนาจากลัทธิอื่นหรือมีการ 
ส่ังสอนที่ผิดไปจากพระวินัย  ก็สามารถกลาวแกช้ีแจงได  ดวยความสามัคคีของชาวพุทธ ”๓๘ 
 แตในปจจุบัน  จะเห็นวาหลักการปฏิบัติระหวางพระสงฆกับชาวบาน  มีความเบ่ียงเบนไป
จากหลักการเดิม  มีการกระทําตอกันไปในทางที่หวังผลในดานของวัตถุมากขึ้น  พระสงฆบางรูป
ไมไดทําตนใหเปนกัลยาณมิตรตอชาวบาน  แสวงหาลาภสักการะโดยไมคํานึงถึงสมณสารูป  
ประกอบอาชีพที่ไมเหมาะสมแกความเปนพระสงฆ  ประพฤติตนนอกลูนอกทาง  ทําใหชาวบาน
มองภาพพจนของพระสงฆไปในทางที่เส่ือมเสีย  เกิดความไมเล่ือมใสศรัทธา  ทําใหพระสงฆ
โดยรวมไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย  โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการนําขาวของพระสงฆที่
ประพฤติไมถูกตองตามพระวินัย มานําเสนอตามส่ือตาง ๆ  ชาวบานบางคนขาดโยนิโสมนสิการ  
ไมไดพิจารณาโดยรอบคอบคิดวา พระสงฆตองเปนแบบน้ันทั้งหมด  เกิดความเส่ือมศรัทธาข้ึน  
ทําใหขาดโอกาสในการสรางบุญกุศลไปก็มีจํานวนไมนอย ซ่ึงสภาพการณเชนน้ี “มักนําไปสู
ปฏิกิริยาอยางใดอยางหน่ึงใน ๓ แบบ คือ 
 ๑.   ผิดหวังถึงกับปฏิเสธพระพุทธศาสนา 
 ๒.  เส่ือมศรัทธาในพระสงฆและหันไปศึกษาและปฏิบตัิธรรมในหมูฆราวาสดวยกัน 
 ๓. ไมเล่ือมใสในพระสงฆและปฏิบัติตอพระเย่ียงคนท่ัวไปหรือหาประโยชนจากพระ
เม่ือมีโอกาส”๓๙   
                                                         

๓๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๓๘พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), จากสุขในบานสูความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, พิมพคร้ังที่ ๕

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๔), หนา ๔๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๑๒ 

 ปญหาเหลาน้ีเปนปญหาที่เกิดข้ึนเพราะขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกันและกันน่ันเอง  
วิธีที่จะแกไขปญหาก็คือตองเปนกัลยาณมิตรตอกันใหได  ใครมีหนาท่ีอะไรก็ทําหนาที่ของตนใหดี
ท่ีสุด  เพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายคือความสขุท้ังทางกายและใจ เมื่อมีเปาหมายท่ีชัดเจนก็จะทําใหเกิด
ความสามัคคีขึ้นอันจะเปนพลังในการสรางความเจริญกาวหนาตอไป     
 ผูวิจัยเห็นความสําคัญของกัลยาณมิตร จึงไดนําเสนอบุคคลตัวอยาง ที่ทําหนาท่ีเปน
กัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน  ดังน้ี 

 ๔.๒.๑ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ 

ดานการศึกษา 

 ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ  เร่ิมเรียนหนังสือคร้ังแรกท่ีโรงเรียนทวีธาภิเษก เม่ือ
อายุได ๖ ขวบ แลวยายไปเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ จนสําเร็จการศึกษา  ทานเริ่มรับราชการคร้ัง
แรกเปนนักเรียนลาม ที่กระทรวงยุติธรรม และเรียนกฎหมายไปดวยจนจบเปนเนติบัณฑิต และ
ไดรับทุนเลาเรียน “รพีบุญนิธิ” ไปศึกษาวิชากฎหมายตอในประเทศอังกฤษ ที่สํานักมิดเดิลเทมเปล 
ศึกษาอยู ๓ ป ก็สอบไลไดสําเร็จเปนเนติบัณฑิตอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๕  

ดานศาสนา 

  นอกจากจะไดบวชเรียนต้ังแตอยูในวัยเยาว แมเม่ือไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษก็ยังสนใจ
ใฝธรรมตลอดเวลาและไดดํารงชีวิตดวยความสะอาด มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมตนในอิริยาบถ มิให
เกลียดชังใคร มิใหยกตนขมผูอ่ืน มิใหอิจฉาริษยา มิใหมัวเมาประมาทในกิจการนอยใหญ เปนที่
ยอมรับของคนท่ัวไปทุกระดับชั้น ดังน้ันทานจึงมีแตกัลยาณมิตร และไดดํารงตําแหนงผูนําใน
กิจการศาสนาที่สําคัญ ๆ คือเปนนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภอยู
ยาวนาน อีกท้ังในการประชุมใหญองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกอันประกอบดวยสมาชิก 
๑๒๓ ศูนยภาคีจาก ๓๗ ประเทศ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
สมาชิกไดเลือกทานใหดํารงตําแหนงประธานองคการโดยเอกฉันท ทานไดดํารงตําแหนงดังกลาว
ตอมาอีกยาวนานถึง ๑๕ ป จนถึง พ.ศ.๒๕๔๑ จึงไดขอลาออก และในวาระฉลองครบรอบ ๕๐ ป
ขององคการเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ องคการไดมอบเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ (WFB 

                                                                                                                                                                  
๓๙พระไพศาล  วิส าโล ,พุทธศาสนาไทยในอนาคต  แนวโนมและทางออกจากวิ กฤต  

(กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพโดยมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ , ๒๕๔๖), หนา ๓๓๒. 
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Grand Merit Medal) ใหแกทานทามกลางความช่ืนชมของบรรดาสมาชิกท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ 
  ในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และความเปนไทย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ ให
ขอคิดกับนักศึกษาวา “อยากใหคนหนุมสาวสนใจวัฒนธรรมไทยมากข้ึน เพ่ือสกัดก้ันวัฒนธรรม
ตางประเทศ เพราะไมเชนน้ันก็อาจไมมีความเปนไทยเหลืออยู” และยังสอนใหเปนผูกตัญูรูคุณคน
วา  “ผูกตัญูกตเวทียอมเปนผูเจริญ สําหรับประชาชนชาวไทยทานไดขอรองให ชาวไทยทุกหมู
เหลายึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและใหมีความเมตตากรุณาตอกัน อยาเบียดเบียนทํารายกัน 
ใหสมัครสมานกันในกิจการทุกอยาง” และในเร่ืองของการทําความดีน้ันทานสอนวา “ความดีน้ัน
ไมใชส่ิงหายากอะไรเลย ไมตองไปหาที่ไหน หาที่ตัวเราเอง ความดีทั้งหลายอยูในตัวของเราเอง”  

 ดานประเทศชาติ 

 ความเปนปูชนียบุคคลของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิน้ัน  นอกจากจะแสดงออก
ทางวัตรปฏิบัติแลว ยังไดแสดงออกทางคําสอน ชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม เชนสอน
บรรดาผูพิพากษาวาจะตองอดทนเพ่ือความยุติธรรม ทานพูดวา  ถาคุณจะรวยเร็ว หรืออยากมีแหวน
เพชรโต ๆใหแมบาน ผมขอเรียนดวยความเคารพวาคุณควรออกไปเสียจากแวดวงตุลาการ ไปรวยที่
อ่ืน 
  เม่ือตองตัดสินคดีความ  ทานก็มีความสงางาม เชนเม่ือคราวจะตัดสินคดีสําคัญซ่ึงเปน
คดีประวัติศาสตรเร่ืองหน่ึงทานกลาววา  ไมหวั่นไหว อันน้ีเปนความสัตยจริงและผมก็รูวาผูรวม
องคคณะของผมก็ไมมีความหวั่นไหวเชนกัน เราจะตัดสินบนความถูกตองและความยุติธรรมไมวา
อะไรจะเกิดข้ึน เราไมกลัว เปนไงเปนกัน  ความซ่ือสัตยของทาน ดังท่ีรองศาสตราจารย ดร.เกียรติขจร  
วัจนะสวัสด์ิ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเคยเขียนเอาไววา “ จากคดี
ประวัติศาสตรน้ี ชื่อของทานอาจารยสัญญา ไดรับการกลาวขวัญและยกยองจากทุกแหงหน บางก็
เปรียบเทียบวา “ทานคือเปาปุนจิ้นของเมืองไทย” ๔๐ 
  เ ม่ือเปนอธิการบดีแมวาทานจะให เสรีภาพกับนักศึกษามาก  ดังท่ีเคยกลาววา 
ธรรมศาสตรมีเสรีภาพ ทุกตารางน้ิว แตทานก็เตือนสติวา นิสิต นักศึกษาทุกคนควรเปนคนดี มีฝมือ 
มีหลักธรรมของความซื่อสัตยสุจริตตอตัวเองตอสังคมและตอประเทศชาติ จึงจะเปนผูนําท่ีดีของ
ประเทศชาติได คําวาเปนคนดีหมายถึงคนที่มีศีลธรรมไมเบียดเบียนผูอื่น คนมีฝมือหมายถึงวิชาการ

                                                         
๔๐จริยาวัตรอันงดงามของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ, [ออนไลน], แหลงที่มา : 

www.learners.in.th/blogs/posts/257 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 
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อันเปนแขนงของตนน้ันถึงขั้นมาตรฐานและสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดถูกตอง
และไดผลดีที่สุด 
  ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใหดํารงตําแหนงองคมนตรีคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมาตองลาออกไปดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ภายหลังจากพนภาระหนาท่ีดังกลาว ก็ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ดํารงตําแหนงประธานองคมนตรี รับราชการสนองเบ้ืองพระยุคลบาทในตําแหนงองคมนตรีจวบจน
วาระ สุดทายของชีวิต ศาสตราจารยสัญญาไดเคยกลาวกับผูอื่นเสมอวา  รูสึกซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได และทานยังไดยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะผูที่ไดมี
โอกาสใกลชิดเบ้ืองพระยุคลบาทใหผูอ่ืนฟงอยูเปนประจําวา  พระองคทานทรงงานหนักมาก ทั้งน้ีก็
ดวยทรงหวงใยในทุกขรอนตางๆ ของปวงพสกนิกรประหน่ึงวาเปนทุกขของพระองคเอง และดวย
ตําแหนงประธานองคมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีในการถวายคําปรึกษาแกพระมหากษัตริย ศาสตราจารย
สัญญาไดทุมเทความรูความสามารถ ในการแบงเบาพระราชภาระอยางเต็มที่ ดวยความจงรักภักดี
เหนือชีวิตดังท่ีทานไดเคยเขียนวา “พระเจาอยูหัวน้ัน ผมรักเทิดทูนพระองคทานมากที่สุด ผมไมมี
ทางปฏิเสธพระองคทานไดเลย พระองคทานใชใหไปตายก็ตองไป”๔๑ 

 ความจงรักภักดีและความมุงม่ันรับใชเบ้ืองพระยุคลบาทอยางเต็มความสามารถน้ี เปน
ส่ิงท่ีอยูในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาตลอด  ดังท่ีปรากฏในพระราชดํารัส
ช่ืนชมการทํางานของศาสตราจารยสัญญาท่ี ดร.เชาวน ณ ศีลวันต องคมนตรีไดอัญเชิญมาใหทาน
เพ่ือเปนกําลังใจในวาระสุดทายของชีวิตวา “ ที่อาจารยสัญญาทํางานมาโดยตลอด ยังไมเคยทําอะไร
ผิดพลาดบกพรองแมแตครั้งเดียว”  
  ชีวิตของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ เต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนามตลอดจน
เกียรติยศและการสรรเสริญตางๆ มากมาย แตทานก็ยังคงรักษาจริยวัตรอันนาช่ืนชม ๓ ประการ
ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย เอาไวไดอยางไมเปล่ียนแปร นับเปนปูชนียบุคคลท่ีควรแกการยกยองและเปน
แบบอยางไดอยางแทจริง 
  น.พ. จักธรรม ธรรมศักด์ิ บุตรชายคนท่ี ๒ ของศาสตราจารยสัญญา ซ่ึงเปนรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กลาวถึงพอวา…พอไมเพียงเปนท่ีรักเคารพของลูก ๆ แตยังเปนที่รักนับ
ถือของคนไทยท่ัวไป พอเปนคนซ่ือสัตยสุจริตในหนาท่ี เท่ียงตรง สมถะ เปยมคุณธรรม ยึดมั่นใน
อุดมการณตุลาการ และมีความแนวแนมั่นคงตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะมีความ

                                                         
๔๑ประวัติ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ คนดีศรีแผนดิน, Biography  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕). 
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จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาก  พอไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมาก และตลอดระยะเวลา ๖ ปที่พอปวย
จะไดรับพระราชทานดอกไมอังคารเวนอังคารมิไดขาด” น.พ. จักธรรม เผยอีกวา…พอเปนคนรัก
ครอบครัวเปนที่สุด ครอบครัวเราจะอยูที่บานท้ังหมด ในพ้ืนที่จํานวน ๒ ไร และพอมักจะพรํ่าสอน
ลูกวา ใหพอใจในส่ิงท่ีมีอยู อยาเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ทานจึงเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับลูก พอเปน
ลูกชาวสวน ฝงธนฯ ความสุขของพอคือการมีชีวิตท่ีเรียบงาย ตอนท่ีดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
และประธานองคมนตรี พอไมชอบมีรถขบวน ไมชอบมีคนหอมลอม พอชอบนุงผาขาวมา และชอบ
สนทนาธรรมกับทานพุทธทาส และไปนอนท่ีสวนโมกขเสมอ ชวงปวยพอทําวิปสสนาบนเตียง
ตลอด ๖ ป โดยไดอธิฐานวาอยาใหทานเปนภาระของใคร อยาใหทานทรมาน ขอใหทานไดตายไป
อยางสงบ  พอจึงไดเขียนขั้นตอนตาง ๆ เม่ือทานส้ินลมหายใจลงในสมุดบันทึกไว ๑๐ ปกอนวา 
ตองไปทําอะไรในวัง ระบุใหนําเงินของทานท่ีมีอยูมาดําเนินการอยางไรบาง  “พอปรารถนาที่จะ
เห็นคนไทยทุกคนเปนคนดี มีความสุข และอยากใหประเทศไทยมีความรมเย็น ไมอยากเห็นเยาวชน
และเด็กวัยรุนตกเปนทาสวัตถุนิยมใหชวยกันรักษาความเปนไทยไวตลอดไป” ๔๒ 

 จะเห็นไดวา  “กัลยาณมิตรของอาจารยสัญญา ก็คือ ทานพุทธทาสภิกขุ บุคคลสําคัญ
ของไทยท้ังสองทานน้ีคบกันต้ังแตทานพุทธทาสภิกขุยังไมเปนคนมีชื่อเสียง ตั้งแตอายุ ๒๖-๒๘ ป 
อาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิเปนนักเรียนหนุมจบจากเมืองนอก แลวก็ไดสนิทสนมกับทานพุทธทาส
ภิกขุ จึงคบหาทาน”๔๓ 

 วิมลพรรณ  ปตธวัชชัย นักหนังสือพิมพอาวุโส ผูรับหนาท่ีเขียนและเปนบรรณาธิการ
หนังสือ “ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ  คนของแผนดิน”   เผยวา  “ในหนังสือชีวประวัติที่เขียน
ถึงอาจารยสัญญาน้ัน เราจะไมชูใหเห็นวา ทานเคยเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานศาลฎีกา เปนปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือแมกระท่ังเปนนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ ๑๔  
ตุลา “ แตเราจะเนนใหเห็นถึงชีวิตผูชายคนหน่ึงท่ีเกิดมาเพ่ือเปนลูกท่ีดี เปนสามีที่ดี เปนพอที่ดี แลว
ก็เปนประชากร เปนคนไทยท่ีดี ที่นําคุณงามความดีมาสูประเทศอยางใหญหลวง” ๔๔ 

                                                         
๔๒วิภาวินี, ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ  นักเรียนนอกผูใฝพุทธธรรม  หนังสือธรรมจักษุ 

ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๔๕,  [ออนไลน], แหลงที่มา : http://mahamakuta.inet.co.th/T-BOOK/February-
45.html  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

๔๓ชิรวราภรณ, มิตรแท…กุญแจสําคัญ,  [ออนไลน], แหลงท่ีมา : fordfocussociety.com,  (๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๕) 

๔๔วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผนดิน, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือน
ตุลา, ๒๕๔๖), หนา ๒๗๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๑๖ 

  หลังจากท่ีศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดทํางานรับใชประเทศชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย เปนเวลาอันยาวนานดวยความมุงมั่น ซ่ือสัตยสุจริต สมถะ มักนอย สันโดษ 
เรียบงาย ไมชอบเจายศ เจาอยาง ไมชอบหอมลอม ชอบเปนคนธรรมดาท่ีเสียสละเพ่ือผูอื่น เรียบรอย 
ออนโยน  เปนแบบอยางแหงคุณงามความดี เปนแสงสวางสองทางใหอนุชนรุนหลังไดจําเริญรอย
ตาม กลาวไดวาทานเปน “คนดีศรีแผนดิน” โดยแทดวยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดรวมกับ
มูลนิธินิติศาสตร กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ รวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธา เคารพ
เล่ือมใสและรูจัก คุนเคยกับทาน สรางอนุสาวรียขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิตแหงน้ี 
เพ่ือเชิดชูคุณงามความดีของเอกบุรุษผูถึงท่ีสุดในทุก ๆ ดาน ทั้งน้ีเพ่ือใหอนุสาวรียน้ีเปนเครื่อง
เตือนใจใหอนุชนรุนหลังไดรูจัก และจดจํารําลึก ถึงทานเพ่ือยึดถือเปนแบบอยางสืบไป 

 ความเปนกัลยาณมิตรของศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ 

 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดแสดงทัศนะวา “ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ  มี
ความเปนกัลยาณมิตรในดานความเปนผูนํา (ตั้งอยูในธรรม  รักษาความสุจริต)  ดังท่ีทานกลาววา  
ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ  เปนบุคคลสําคัญของประเทศไทย  ทั้งทางอาณาจักรและทางพุทธ
จักร  โดยไดดํารงตําแหนงสูงสุดท่ีสามัญชนจะพึงถึงได  อยางตอเน่ืองยืนยาว  จนถึงสุดทายแหง
ชีวิต  ทางดานอาณาจักร  ทานไดเปนประธานศาลฎีกา  นายกรัฐมนตรี  และประธานองคมนตรี  
ทางดานพุทธจักรทานไดเปนนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย  และเปนประธานองคการ 
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.)  สถานะอันเปนจริงท่ีกลาวน้ีแนนอนชัดเจน  ไมมีขอที่ใคร
จะตองสงสัย 
 แตลึกลงไป  สาระที่เปนแกนเปนแกนและเปนฐานรองรับ  เชิดชูคุณคาของสถานะ
ขางตนน้ันก็คือคุณสมบัติภายในของทานเอง  คือ  คุณธรรมท้ังหลายท่ีไดประพฤติปฏิบัติ  และดํารง
รักษาท่ีทําใหสังคมเคารพนับถือบูชาดวยใจจริง  ดังเกียรติคุณท่ีปรากฏวา  ทานเปนผูม่ันในธรรม   
มีความประพฤติสุจริตดีงามเปยมดวยความเมตตา  กรุณา  รักษาความยุติธรรม อยางสม่ําเสมอ 
ตลอดมา  ซ่ึงนอกจากเปนคุณคาประจําตัวของทานเองแลว  ก็ทําใหทานเปนหลักท่ีสังคมและพุทธ
บริษัทไดอาศัยยึดเอาเปนที่พ่ึงพิงไดทุกเวลามีพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญสัตบุรุษวา  “ผูตั้งอยูในธรรม  
ถึงพรอมดวยศีล  กลาววาทะเปนสัตย  มีใจประกอบดวยหิริธรรม  ยอมเปนดุจแทงทองคําชมพูนุช  
ใครหรือจะควรติเตียนทานผูน้ัน  ผูที่แมเหลาเทพก็ชม  แมพรหมก็สรรเสริญ”  ศาสตราจารยสัญญา  
ไดดํารงรักษา  ความสุจริต  และเปนหลักท่ีพักพิงใหแกสังคมและพุทธบริษัทมาเปนเวลานาน”๔๕ 

                                                         
๔๕สัญญา ธรรมศักดิ์, สัญญาธรรมานุสรณ,  คณะผูจัดทํา  สุขสันต  จิรจริยเวช  เสวนีย  ตัญู

ไพบูลย, ลูกหลาน “ธรรมศักดิ์”, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปาปรุส  พับบลิเคซ่ัน  จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๖๙. 
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 ศาสตราจารยมารุต  บุนนาค  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานอาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิเปน
กัลยาณมิตรในดานความเปนปูชนียบุคคล  ดังท่ีทานกลาววาในฐานะเปนลูกศิษยในทางกฎหมาย
ของทานอาจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิในชวงระยะเวลาอันยาวนาน  ผูเขียนมีความเคารพและศรัทธาใน
ตัวทานเปนอยางย่ิง  ทานเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตนทุกกรณี  เปนผูที่ทํางานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต  เปนผูที่มีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยชีวิต  ในระบอบประชาธิปไตย
น้ัน  ถือไดวาทานเปนนายกรัฐมนตรีท่ีดีที่สุดทานหน่ึงของประเทศไทย  เปนการสมควรอยางย่ิงท่ี
เราท้ังหลายจะไดเชิดชูทานเปน  “ปูชนียบุคคลของแผนดิน”  ท่ีควรแกการเคารพศรัทธา
ตลอดไป”๔๖ 
 สมพร  เทพสิทธา  ไดแสดงทัศนะวา  “ทานอาจารยสัญญาเปนกัลยาณมิตรของศิษย
ท้ังหลาย  ดังท่ีทานกลาววา  ทานอาจารยสัญญา  เปนผูประกอบไปดวยองคคุณของกัลยาณมิตร ๗ 
ประการ  ทานเปนอาจารยที่นารัก  นาเคารพ  นาเจริญใจ  เปนผูทรงภูมิปญญา  อยางแทจริง  เปนที่
นายกยอง  ควรเอาอยาง    ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง  ม่ันใจและภาคภูมิใจ  
ทานมีความสามารถในการบรรยายและการพูด  สามารถชี้แจงเร่ืองตาง ๆ  ที่ยุงยากลึกซ้ึงใหเขาใจได  
วิชากฎหมายท่ีทานสอนเปนวิชาท่ีนักศึกษาเรียนดวยความสนใจและเขาใจ  เพราะทานสามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจนแจมแจง  ทานเปนผูมีเมตตากรุณา  มีความปรารถนาดี  คอยใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือแกบรรดาศิษยอยูเสมอ  มีใบหนาย้ิมแยมแจมใสอยูตลอดเวลา  ทานยังเปนผูสุภาพ
ออนโยน  ใหความสนิทสนมและเปนกันเองกับศิษยและยกยองใหเกียรติศิษยของทาน  เม่ือทาน
แนะนําศิษยของทานใหคนอ่ืนรูจัก  ทานจะแนะนําวาเปนเพ่ือนของทานแทนท่ีจะบอกวาเปนลูก
ศิษย  ทานอาจารยสัญญาจึงเปนปูชนียบุคคลที่พรอมดวยวิชาและจรณะ  ที่บรรดาลูกศิษยทั่ว
ประเทศใหความเคารพรักอยางแทจริงดวยความบริสุทธ์ิใจ  และถือเปนตัวอยางและแบบฉบับที่หา
ไดยาก”๔๗ 
 เกียรติขจร  วจนะสวัสดี  ไดแสดงทัศนะวา “อาจารยสัญญามีความเปนกัลยาณมิตร
ดานความซ่ือสัตย  สุจริต  และมีคุณธรรมดังน้ี  หากจะถามผมวา  สิ่งท่ีทานอาจารยสัญญา ธรรม
ศักด์ิ  ไดฝากไวแกคนรุนตอ ๆมาไดยึดถือปฏิบัติตาม  หรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา legacy น้ันคือ
อะไร?  บางทานอาจจะเห็นวาคือการมีตําแหนงตางๆ  มากมายหลายตําแหนง  แตสําหรับผมแลว  

                                                         
๔๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓. 
๔๗นรนิต  เศรษฐบุตร บรรณาธิการ, สัญญา ธรรมศักดิ์ ชีวิตและการงาน, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาตร, ๒๕๓๑), หนา ๕๑.     
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เห็นวา  ตําแหนงตาง ๆ น้ัน  เปนแตเพียงส่ิงท่ีรองลงมา  legacy อันแทจริงของทานอาจารยสัญญา  ที่
ทําใหทานเปนบุคคลอันควรแกการเคารพยกยองคือ “ความซ่ือสัตย  สุจริต  และความมีคุณธรรม”๔๘ 
 นางสาวปริญญา  ฤทธ์ิเจริญ  ไดแสดงทัศนะวา  “อาจารยสัญญาเปนกัลยาณมิตรท่ีมี
นาถกรณธรรมดังน้ีวา  ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ   มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย  สมถะ  ประหยัด  
มัธยัสถ  สนใจศึกษาและยึดม่ันในศาสนา  ตลอดชีวิตการทํางานไดใชหลักธรรมเปนเคร่ืองยึด
เหน่ียวโดยตลอด  บุตรชายไดเลาถึงทานวา  “พอเปนคนรักครอบครัวเปนที่สุด  ครอบครัวเราจะอยู
ท่ีบานท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีจํานวน ๒ ไรและพอมักจะพร่ําสอนลูกวา  ใหพอใจในส่ิงท่ีมีอยู  อยาเอารัด
เอาเปรียบคนอื่น  พอไมชอบมีรถขบวน  ไมชอบมีคนหอมลอม  พอชอบนุงผาขาวมา  และชอบ
สนทนาธรรมกับพุทธทาสและไปนอนท่ีสวนโมกขเสมอ”๔๙     

 ๔.๒.๒ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี  
 

 ดานการศึกษา 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส นักวิชาการดาน
สาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย  ศึกษาช้ันมูลที่โรงเรียนวัดเหนือ ชั้นประถมศึกษาท่ี โรงเรียน
ประชาบาล  ตําบลเกาะสําโรง  ชั้นมัธยมท่ีโรงเรียนวิสุทธรังษี และไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ สามารถสอบเขาเรียนตอช้ันเตรียมแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และศึกษาตอคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  จบการศึกษาไดรับปริญญา
แพทยศาสตรเกียรตินิยม และไดรับรางวัลเหรียญทองในฐานะท่ีไดคะแนนเปนที่หน่ึงตลอด
หลักสูตร  
  ทานไดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการศึกษาแนวพุทธ คือ การสอนบุคคลบนฐาน
ธรรมดาความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงพระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมะ ซ่ึงเปนหลักความจริงท่ี
เกิดข้ึนเปนไปของชีวิตมนุษยน่ันเอง ตองการใหผูคนไดฝกฝนปรับปรุงตน ส่ิงท่ีพระองคไดทรงเนน
ยํ้าในการศึกษาก็คือการนําเอาหลักไตรสิกขา คือ  “ศีล สมาธิ ปญญา มาเปนแกนกลางท่ีจะตอง
ฝกอบรม ปรับปรุงตนดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญาใหกาวหนาไปเปนลําดับเพ่ือทําใหเกิด
พัฒนาการ ๔ ดานซ่ึงมี กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญาภาวนา เพ่ือบรรลุเปาหมายคือ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ หรือ ทําใหมนุษยไดบรรลุภาวะมนุษยนิพพาน  ตรงน้ีก็ถือวาเราไดบรรลุ

                                                         
๔๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒. 
๔๙สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติ  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สดุดีบุคคลสําคัญ เลม 

๑๘, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๐๓. 
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เปาหมายตามแนวทางพุทธศาสนาเพ่ือใหการจัดการศึกษาแบบพุทธเปนไปไดดวยดีถาพวกเราทุก
คนมีความตระหนัก มีความชัดเจนเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธใหดีเปนสถานศึกษาท่ีดําเนินการ
แบบพุทธ คําวาพุทธ คือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ซ่ึงเปนเร่ืองของปญญา”๕๐  

 นอกจากน้ันทานยังใหทัศนะอีกวา  ชาวพุทธมักมีการเนนยํ้าฝกปฏิบัติ วัฒนธรรมการมี
เมตตาจะมีมากในสังคมไทยแตวายังขาดวัฒนธรรมการแสวงปญญาถาเราสามารถปลุกเราให
สังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติน้ันมีแนวทางท่ีจะเปนผูที่คิด พิจารณาใชปญญาแกไขปญหา 
จะทําใหสังคมน้ัน ร่ืนรมยนาอยูมากขึ้น ในเยาวชนควรไดรับการพัฒนาให กิน อยู ดู ฟง เปน 
พัฒนาการของเด็กจะกาวหนาไปดวยดี 

  ดานสังคม 

  ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ  วะสี ทําใหมนุษยตระหนักไดวา ความขัดแยงรุนแรง
ของมนุษยชาติที่กอใหเกิดความแตกแยกเกลียดชังกระท่ังทําลายลางกันน้ัน นาจะเกิดจากวิธีคิดและ
การกาวเดินอันผิดพลาดของผูคน ที่เอาแตเสาะแสวงหาและยึดมั่นใน ความรู (Knowledge)  ใน
อํานาจ (Power) และ   เงิน (Money) หรือรวมเรียกวา K-P-M อันเปนรหัสพัฒนาตามกระแสวัตถุ
นิยม แตในโลกยุคท่ีขาวสารขอมูลอาจทันกันหมด เรามักพบวาความรูอันมหาศาลท่ีมีอยูน้ันหาใช
จะกอใหเกิดประโยชนหรือปญญาเสมอไปไม บอยคร้ังมันกลับนํามาซ่ึงความไรสติ และทําให
มนุษยไรพลังจนไมอาจตานทานกิเลสหรือความเห็นแกตัวท้ังปวงได บุคคลที่มีความรูทวมหัว 
(Knowledge) กลับตกเปนทาสนํ้าเงิน (Money) ของผูมีอํานาจ (Power) หรืออาจใชความรูน้ัน
แสวงหาเงินและอํานาจอยางไรแกนสารไรความชอบธรรม ขณะโดยท่ีระบบการศึกษาก็มุงเนนแต
การผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชอํานาจรัฐและนายทุน โดยละเลยตอการพัฒนาฐานรากท่ีสําคัญของ
สังคมไทย ความรูที่สําคัญย่ิงสําหรับสังคมเราน้ัน ใชจะมีเพียงทฤษฎีจากอารยธรรมตะวันตก หากยัง
มีความรูของทองถ่ินที่เราอยูอาศัยมาต้ังแตเด็กจนเติบใหญ ซ่ึงลวนเปนความรูความสามารถอันเกิด
จากการลงมือปฏิบัติ บวกกับประสบการณและการลองผิดลองถูก ศ.นพ. ประเวศ วะสี กลาวดวยวา 
“การพัฒนาตามอารยธรรมตะวันตกกําลังพาโลกเขาไปสูความเส่ือมเสียทางศีลธรรม ความเจ็บปวย
และวิกฤตการณมากขึ้นทุกทีๆ เพราะใชเงินเปนตัวตั้ง แนวทางการพัฒนาของพระเจาอยูหัวอาจ
เรียกวา เอาความดีเปนตัวตั้ง เพ่ือการอยูรวมกันโดยใชความรู”  เน่ืองจากความโลภและอํานาจจะไม

                                                         
๕๐บันทึกปาฐกถาพิเศษ  ระบบการศึกษาแนวพุทธ คร้ังที่ ๓,  โดยศาสตราจารย นายแพทยประเวศ 

วะสี  วันเสารท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ณ หองประชุม ๑๐๑ ตึก ๓ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
[ออนไลน], แหลงที่มา : www.roong-aroon.ac.th/index.php?option=com...view  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 
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มีวันสรางสันติภาพข้ึนมาในโลกน้ีไดเลย ถาเราจะศึกษาถึงแกนแนวคิดของราษฎรอาวุโสท่ีจับเอา
คําสอนในทางศาสนาเขาไปโยงใยใหเกิดกระแสตอตานลัทธิวัตถุนิยมบริโภค ซ่ึงเห็นวาเปนความ
โลภท่ีสถาปนาข้ึนมาใหปกคลุมไปหมดท้ังโลก เปนความจงใจของบรรดาผูมีอํานาจท่ีอยากใหโลก
ท้ังโลกเปนอารยธรรมเดียวกัน 

  แนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จึงเห็นกระแสของโลกาภิวัตนเปนดานท่ีเลวราย ซ่ึง
กลาวไปแลวก็นาจะเปนความจริง แตตองจัดใหเปน “ความจริงเพียงดานเดียว” กระแสของวัตถุนิยม
ท่ีเปนกําลังไปเสริมใหเกิดอกุศลมูลมีกําลังเพ่ิมข้ึน มุมมองตรงน้ีก็นาสนใจแตในอีกดานหน่ึงเราคง
ตองบอกวา ราษฎรอาวุโสขาดมุมมองเก่ียวกับเร่ืองทุน แลวยังไมเขาใจในความสําคัญของ
เทคโนโลยี มุมมองของเขาจึงตีกลับกลายเปนจินตนาการของวิธีคิด ซ่ึงตัวเองคิดวา “เปนวิธีคิดใหม” 
ทานเลยเล็งเห็นความสําคัญของมนุษย  ที่ตองปฏิวัติทั้งจิตสํานึกและจิตวิญญาณ  จิตสํานึกใหมที่   
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงก็เปนเรื่องนาสนใจ เปนแนวคิดท่ีจะผลักดันใหเกิดความเปนหน่ึง
เดียวของมนุษยและธรรมชาติทั้งมวล ความมีเมตตา ความเอ้ืออาทร สงเสริมสนับสนุนการอยูรวม
โลกเดียวกัน ยึดถือใหโลกทั้งผองเปนพ่ีนองกันตามคําของมหาตมะ คานธี หรือจะเปนของ
พระพุทธเจา พระเยซูคริสต และนบีมุฮัมมัด โดยทานเหลาน้ีมิไดเคยส่ังสอนในเรื่องของการแกงแยง
กันเลย   
  อน่ึงแนวคิดในเรื่องจิตของทาน  ยังทําใหมนุษยไดตระหนักถึงคุณคาของการเปน
มนุษย ชวยใหมนุษยเปนมนุษยไดอยางสมบูรณ เปนความรูท่ีใหทั้งความสุข ความจริง ความดี 
ความงาม และความหลุดพน เรียกวาความรูเพ่ือปญญา ความเขาใจ เกิดศักยภาพท้ังปวงของมวล
มนุษยชาติ เขาถึงสัจธรรม ความจริงแทของส่ิงตางๆ สําหรับความรูของปรัชญามนุษยน้ันไดเกิดการ
เปดกวางเนนความจริงเก่ียวกับโลก เชื่อมโยงกับมนุษย ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความรูจริงน้ันเปน
ประโยชนอยางย่ิงสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีปจจุบันน้ัน ผันผวน โหดราย ทั้งจากธรรมชาติ และฝมือ
มนุษยดวยกันเอง การท่ีมนุษยน้ันเกิดคุณธรรม   จิตใจสูงข้ึน มีเหตุผล ซ่ึงส่ิงท้ังหลายทั้งปวงจะเปน
พ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการประกอบอาชีพในทุกอาชีพ การดํารงชีพในสังคม และความเปนอยูรวมกับ
มวลมนุษยชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีความสุข 

 ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี มีผลงานโดยสรุปไดดังน้ี 
  ๑.  ดานการโลหิตวิทยา ไดรับทุนวิจัยจากกระทรวงสาธรณสุข และของ China 
Medical Board วิจัยธรรมชาติของเลือดเก่ียวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเน่ืองจากกรรมพันธุ 
ท่ีกอใหเกิดโรคโลหิตจาง และพบวิธีการปองกันรักษา ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับท่ัวภายในและ
ตางประเทศ และไดรับเชิญไปบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแหงเกือบทุกทวีปทั่ว
โลก บทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารตางประเทศมากกวา ๒๐๐ เร่ือง นอกจากน้ัน
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ยังไดแตงตําราวิชาโลหิตและคูมือโลหิตวิทยา และยังไดรับทุนวิจัยของ National Institute of Health 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ๒.  ดานพัฒนาวิชาชีพ ทานใชความรูความสามารถพัฒนาวิชาชีพของแพทยดวย
การศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆอยางตอเน่ือง และอุทิศเวลาใหกับการสอนนักศึกษาแพทยดวย
ความเอาใจใส 
  ๓.  ดานพัฒนาสังคม  การกระจายความรูดานการแพทยและอนามัยใหแกประชาชน
ท่ัวไป โดยการเขียนหนังสือและบทความตางๆ โดยเนนเรื่องการปองกันการพ่ึงพาตนเองในการ
รักษา และกอตั้งมูลนิธิที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม เชน มูลนิธิหมอชาวบาน มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ และเผยแพรความคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๔.  ดานคุณภาพชีวิตของเด็กไทย การกอต้ังมูลนิธิเด็กใหเปนองคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึง
ทํางานดานการใหความชวยเหลือดานปจจัย ๔ ทําใหปจจุบันหนวยงานตางๆ เร่ิมหันมาสนใจใน
การแกปญหาและพัฒนาเก่ียวกับเด็กมากขึ้น 
 ๕.  ดานการพัฒนาชีวิต  ทานมีความเห็นวา เคล็ดลับของความสุขน้ันไมยากเลย 
เหมือนเสนผมบังภูเขา เราทําอะไรๆโดยเอาความรูนําบาง เอาเศรษฐกิจนําบาง เอาการเมืองนําบาง 
แลวเราก็นําตัวเราเขาไปสูความเครียด ความขัดแยง และวิกฤต  จริงอยู ความรูก็ดี เศรษฐกิจก็ดี 
การเมืองก็ดี มีความจําเปนแตไมใชตัวนํา   แตถาทุกคนเอาใจนําชีวิตเราจะงายข้ึนเยอะและนําไปสู
การลงตัว   ใจเปนเร่ืองท่ีทุกคนมี ความรูอาจจะไมมี หรือไมมีปจจัยอ่ืนแตส่ิงที่จะทําใหอะไรงาย
และสําเร็จตองเริ่มจากเรื่องท่ีทุกคนมีสวนรวมได 

 ดานศาสนา 

  การใชความรูที่ขาดปญญากํากับก็จะตกเปนเหย่ือของกิเลส นําไปสูอหังการและทิฎฐิ
ราคะ นําไปสูความขัดแยงทางลัทธิอุดมการณและความรุนแรง เศรษฐกิจก็นําไปสูโลภจริต การเอา
เปรียบ การทํารายผูอ่ืน สงคราม การเมืองถาขาดปญญากํากับก็นําไปสูการใชอํานาจเหนือผูอื่น
แทจริงคําวาใจหรือการทําเพ่ือเพ่ือนมนุษย แมเปนคํางายๆท่ีเราคุนเคย แตหมายถึง “ปญญา” ในทาง
พุทธศาสนาถือวาความเห็นแกตัวเกิดจากอวิชชาหรือความไมรูซ่ึงตรงขามกับปญญา การไมยึดม่ัน
เอาตัวเองเปนศูนยกลางไดมากเทาไร ก็ถือวามีปญญามากข้ึนเทาน้ัน เพราะฉะน้ันที่วาการทําอะไรๆ
ตองเอาใจนําน้ัน แทจริงคือการเอาปญญานํา ดังมีพุทธพจนวา “นตฺถิ ปฺา สมาอาภา”  แสงสวาง
เสมอดวยปญญาไมมี 
  พระพุทธศาสนาก็เปนรากฐานของสังคมไทย พระพุทธศาสนามีแนวคิดและหลัก
ปฏิบัติเก่ียวกับความดีอยางท่ีสุด หาท่ีเปรียบไดยาก เราท้ิงรากฐานของเราไปเหอส่ิงท่ีไมดีจริง ที่
กําลังทําใหวิกฤตทั้งโลกแลวควรหันกลับมาหาจุดแข็งในรากฐานของเรา “ใจ” เปนจุดแข็งใน
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รากฐานของเรา  ซ่ึงควรจะนํามาเปนพลังในการพัฒนาประเทศของเราใหมีความยุติธรรม มีความ
สมานฉันทและมีความสุข 
  พระพุทธศาสนามีโลกทัศนและวิธีคิดที่ นําไปสูการพัฒนาอยางบูรณาการดวย
มัชฌิมาปฏิปทา โดยสงเสริมคุณคาแหงความเปนมนุษย ถือเรื่องความดีสูงสุดของมนุษยท่ีมนุษย
สามารถจะไปถึงไดทุกศาสนา “หัวใจของศาสนาคือโลกุตรธรรม โลกุตรธรรมหมายถึงมิติทางจิต
วิญญาณ เลยมิติทางวัตถุ ทุกศาสนาจะเปนอยางน้ัน จะเปนสวนท่ีเรียกวา spiritual ก็คือโลกุตรธรรม
ท่ีเหนือโลกทางวัตถุ  แมทานอาจารยพุทธทาสไดมอบมรดกไวให ๓ ขอดวยกัน คือ   “๑) อยาก
ใหศาสนิกของแตละศาสนาเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน หัวใจของศาสนาตองไปถึงโลกุตรธรรม 
ไปเหนือวัตถุ   ๒) ขอใหมีความรวมมือระหวางศาสนา   ๓) ขอใหชวยมนุษยไดถอนตัวออกจาก
วัตถุนิยม”๕๑  

 ที่จริงท้ังหมดน้ีเปนเรื่องเดียวกัน เปนเร่ือง spiritual ซ่ึงเปนเร่ืองโลกุตรธรรมท้ังส้ิน 
ฉะน้ันตรงน้ีผมอยากจะฝากทานท้ังหลาย ใหลองมามองวาเราจะใชพุทธศาสนาเปนทุนสําหรับการ
พัฒนาประเทศไทยไดอยางไรเพ่ือนําไปสูความรมเย็นเปนสุข เปนการพัฒนาอยางบูรณาการดวย
มัชฌิมาปฏิปทา  

 ทานเปนประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖), ประธานมูลนิธิไทย, 
ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย แผนกแพทยศาสตร มูลนิธิ “อานันทมหิดล” 
และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร, ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการหลักการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ประธานคณะทํางานดานการพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือการผลิตยา
ทางอุตสาหกรรมองคการเภสัชกรรม, คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะอนุกรรมการตาง ๆ, ประธานคณะอนุกรรมการ
อํานวยการสงเสริมการวิจัยการศึกษาแหงชาติ, ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ใน
พระบรมราชูปถัมภ, คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National ฯลฯ Steering Committer) กระทรวง
สาธารณสุข, ประธานคณะกรรมการอํานวยการสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา (สทพ.)  
  ทานเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะบรรยายหรือประชุมกลุมในตางประเทศกวา 

                                                         
๕๑ศ.นพ. ประเวศ วะสี,  ยุทธศาสตรพระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย, [ออนไลน], 

แหลงที่มา : http://www.budpage.com/bs02.shtml  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 
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๕๐ ครั้ง   ตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารตางประเทศ ๑๓๓ เร่ือง   ตีพิมพบทความทาง
วิชาการในวารสารไทย ๖๐ เร่ือง  เขียนบทความทางวิชาการและเรื่องตาง ๆ ๑๔๐ เร่ือง เขียน
บทความท่ัวไปจํานวนมาก ที่สําคัญคือเปนนักวิพากษวิจารณและใหสติสังคมท่ีมีความแหลมคม 
และสรางสรรค ตอเน่ืองมานับสิบป โดยท่ีไมไดฝกใฝการเมือง เพียงมุงหวังทําหนาท่ี “ราษฎรท่ี
กระตือรือรน” อันเปนปจจัยสําคัญของสังคมประชาธิปไตย  ความท่ีเปนผูสูงอายุ จึงไดรับสมญา
จากลูกศิษย วา “ราษฎรอาวุโส”  มี ๓  ทาน คือ ศ.เสนห จามจาริก  ศ.น.พ.ประเวศ วะสี  และ ศ.ระพี 
สาคริก ออกแถลงการณรวมกันเพ่ือความสมานฉันทของชาติ   ส่ือมวลชนเลือกคําวา “ราษฎร
อาวุโส”  มาใชในปรากฏการณน้ี   ราษฎรอาวุโส เปนภาษาขาวของหนังสือพิมพที่ตั้งข้ึน มิไดจํากัด
วามีใครบาง แตภาพโดยรวมของราษฎรอาวุโสคือบุคคลที่มีบทบาทวิพากษวิจารณ ช้ีแนวทางการ
บริหารบานเมืองอันชอบธรรมตอประชาชนใหแกผูมีอํานาจ มองยอนไปในอดีต ครูพิภพกลาววา  
คําวาราษฎรอาวุโส เปนเชนกันกับคําท่ีส่ือมวลชลใชในชวงเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ คือ
ปญญาชน โดยคนหน่ึงท่ีหมายถึงคือ อ.สุลักษณ หรือ ส.ศิวรักษ องคประกอบสําคัญท่ีทําใหผูที่
ไดรับยกยองเปนปญญาชนเปนที่ยอมรับจากสังคมคือความดีที่ส่ังสมมา และการนําเสนอแนวคิด
เพ่ือสวนรวมโดยไมมีประโยชนใดๆ แอบแฝง คําวา  “ราษฎรอาวุโส”  ในแวดวงส่ือมวลชน 
นักวิชาการ นักพัฒนาองคกรเอกชนพรอมใจใชเรียกขานบุคคลท่ีเห็นไดชัดเจนวา  ดํารงตนเปนผูที่มี
คุณประโยชนตอประเทศ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาชนบท  การพัฒนาชุมชน และการใหความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวมตามแตสถานการณ เปนกลุมบุคคลท่ีหวังดีตอชาติบานเมืองโดย
ไมมีกฎหมายมารองรับ แตดวยวัตรปฏิบัติของทานท่ีมีมาแตอดีต และขอคิดความเห็นที่เปน
แนวทางชี้แนะใหแกผูมีอํานาจท้ังหลายในฐานะผูผานโลกผานชีวิตมา จนกระทั่งไดรับรางวัลเกียรติ
คุณในสาขาตางๆ 

 ความเปนกัลยาณมิตรของนายแพทย ประเวศ วะสี 

 สนฺติกโรภิกขุ  ไดแสดงทัศนะวา  “นายแพทยประเวศ  วะสี  เปนกัลยามิตรในดานการ
เปนผูชี้ทางออกใหกับสังคมยุคปจจุบัน  หากจะมีผูคิดอานเสนอแนะทางออกสําหรับศตวรรษน้ีแลว  
ไมอาจจะมีใครที่เหมาะสมไปกวาหมอประเวศ วะสี  โดยอาชีพทานเปนนักวิทยาศาสตรและเปน
นักวิทยาศาสตรที่ใชวิชาชีพทําประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม  ไมใชหาประโยชนเขาตัวหรือ
พรรคพวกนอกจากผลงานดานวิทยาศาสตรและการแพทย  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางแลว  
หมอประเวศยังมีประสบการณในการแกปญหาสังคมหลาย ๆ ดาน”๕๒ 

                                                         
๕๒ประเวศ วะสี, วิถีมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ : สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๕), หนา (๗) -(๘). 
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 ศาสตราจารย ระพี  สาคริก  กลาววา  “อาจารยประเวศ  ที่ผมรูจักไดปฏิบัติธรรมมา
เปนเวลายาวนาน ดวยผลบุญทําใหทานไดรับความสุข ซ่ึงมวลมนุษยสามารถทําตามแบบอยางทาน
ได”๕๓ 
 สันติ  ตั้งรพีพากร  ไดแสดงทัศนะวา  “นายแพทยประเวศ วะสี  เปนกัลยาณมิตรใน
ดานธรรมวิจัยดังน้ี  “พุทธิปญญา”  คือส่ิงลํ้าคาท่ีหมอประเวศคนพบวา  สามารถนํามา  “ติดอาวุธ”  
ยอดความรูรวมท้ังปวงของมนุษยชาติ  สําหรับแสวงหาทางออกจากวิกฤติที่ไมเพียงแตประเทศไทย
เทาน้ัน  แตยังรวมถึงเพ่ือนมนุษยทั้งโลกอีกดวย  ดวยจิตเมตตาและวิธีคิดแบบ  “อิทัปปจจยตา”  ทํา
ใหหมอประเวศสามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจท่ีมีอยูอยางกวางขวางและลึกซ้ึง  ทั้งท่ีมาจาก
การวิจัย  จากประสบการณจริงของการปฏิบัติ”๕๔ 
 ผศ.ตรีศิลป บุญขจร  ไดแสดงทัศนะวา  “ศ.นพ.ประเวศ วะสี  มีความเปนกัลยาณมิตร
ดานความเปนบัณฑิต  คือ  เปนบุคคลที่มีวิถีชีวิตในแบบของกัลยาณชน  มีจริยธรรมท้ังในการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน  มีความกตัญูกตเวที  ซื่อสัตยสุจริต  ออนนอมถอมตน  ใชชีวิตอยางเรียบ
งายสมถะ   เสมอตนเสมอปลาย   เปนผูไมแสวงหาโภคทรัพย เ พ่ือความรํ่ารวย  แมวาจะมี
ความสามารถและโอกาสที่จะกระทําได  แตทานเลือกที่จะใชความรูความสามารถและเวลาของ
ตนเอง  เพ่ืออุทิศใหการทํางานเพ่ือสวนรวม  อีกทั้งเปนผูมีอุปนิสัยรักการเรียนรู  มีฉันทะใฝการ
แสวงหาและพัฒนาความรู  มาตั้งแตคร้ังเปนนักเรียนนักศึกษา  และไมเคยหยุดน่ิงในกิจกรรม
ดังกลาวแมในปจจุบันการดําเนินชีวิต   จึงเปนวิถีทางของ  “บัณฑิต”  ในความหมายท่ีแทจริง  คือ  
การดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา  เปนวิถีชีวิตท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  ใหเปนแบบอยาง
แกเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปในสังคม”๕๕  

 จากบทบาทความสําคัญ และความเปนกัลยาณมิตรของทาน  ทําใหทานไดรับรางวัล
เหรียญทองในฐานะท่ีไดคะแนนเปนที่ ๑ ตลอดหลักสูตร  ไดรับพระราชทานทุนสวนพระองค และ
ตอมาทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล ไปศึกษาตอตางประเทศ  ไดรับรางวัลพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ
ดี ในฐานะครูแพทยที่ดีเปนคนแรกของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   ไดรับรางวัลแมกไซไซ 
สาขาบริการรัฐ  ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป ๒๕๒๖   ไดรับเลือกเปนบุคคลดีเดน

                                                         
๕๓ศาสตราจารย ระพี  สาคริก, บนเสนทางชีวิตหมอประเวส  วะสี, [ออนไลน], แหลงที่มา :  www. 

Gotoknow.org/blogs/posts/157964 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 
๕๔สันติ  ตั้งรพีพากร, ชีวิตงาม  หมอประเวศ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔), 

หนา ๑๘.  
๕๕สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม, ชีวิตและงานผูทรงคุณวุฒิ

ทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, ๒๕๕๓), หนา ๑๙๒. 
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ของชาติ สาขาการแพทย ไดรับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  ไดรับเลือกเปนนักวิจัยดีเดน
แหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติ Tobacco and Health ของ WHO  
ไดรับรางวัลบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวย UNESCO 

 ๔.๒.๓  คุณแม ดร. สิร ิ กรนิชัย   

ดานการศึกษา 

คุณแม ดร.สิริ กรินชัย  เริ่มรักษาศีลตั้งแตอายุ ๕ ขวบ โดยคุณพอพาไปวัด แลวทุกคน
ในบานก็ไมฆาสัตว  ทําใหทุกคนในบานมีความมักคุนกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา แตน่ันอาจยัง
ไมมีอิทธิพลถึงขั้นจะกําหนดการเลือกทางเดินในชีวิต   

ทานเร่ิมศึกษาและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปนเวลา ๗ คืน ๘ วัน เดินจงกรมน่ังสมาธิ
ติดตอกัน  ครูอาจารยชมวาขยัน พอใจ และชื่นใจ เลยตั้งใจวางานน้ีเราจะไมทิ้ง ถาใครมา เราจะเดิน
ใหดู จะน่ังสมาธิใหดู  เราจะกําหนดรูอิริยาบถใหดู  เราจะบอก จะสอนเขา คิดในใจวาอยากจะให
ทุกคนในโลกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แลวโลกจะอยูเย็นเปนสุข และน่ีคือจุดเปล่ียนในชีวิตของ
คุณแมสิริ กรินชัย  เม่ือตั้งปณิธานแนวแนวา “จะเผยแพรส่ิงดีที่ตนเองไดไปรับรูมา”  คุณแมสิริ
พัฒนาหลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน โดยใชช่ือการอบรมวา “การพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและ 
สันติสุข” และใชแนวทางน้ีเพ่ือการถายทอดความรูในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาตลอด  

ดานการปฏิบัติ 

ส่ิงท่ีทานไดเรียนรูในวัยสามสิบตนๆ ในวันน้ัน และพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดความรูมาจนถึงทุกวันน้ี ก็คือ  “การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสติ กําหนดรูอารมณปจจุบันอยาง
ตอเน่ืองตลอด ๗ คืน ๘ วัน โดยอาศัยหลักสําคัญ ๓ อยางในการปฏิบัติ ไดแก การกําหนดอิริยาบถ
ปจจุบัน และอารมณที่มากระทบทวารท้ัง ๖  ประกอบดวย ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  การเดิน
จงกรม และการน่ังสมาธิ ซ่ึงอาศัยการกําหนดอาการพองยุบของทอง”๕๖   

การกําหนดอิริยาบถปจจุบันมีความสําคัญอันดับหน่ึง เพราะจะทําใหเกิดสติและ
สัมปชัญญะอยางตอเน่ือง และเปนวิธีท่ีเช่ือมโยงกับอีกสองอยาง การเดินจงกรมมีความสําคัญอันดับ
สอง ทําใหเกิดสติและสมาธิที่เขมขนมากข้ึน สวนการน่ังสมาธิมีความสําคัญอันดับสาม โดยทําให
เกิดสติและสมาธิเขมขนมากท่ีสุด    
                                                         

๕๖รัชดา  ธราภาค , คุณแมสิ ริ  กรินชัย   ในโลกแหงธรรม , [ออนไลน],  แหลงที่มา  : 
http://wwwbangkokbiznews.com/bodyheart/20041004/index.php.  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๒๖ 

   คุณแมดร.สิริ กรินชัย  ไดอบรมศิษยานุศิษยวา  “แมขอเตือนวา อยาไดประมาท 
โดยเฉพาะโอกาสท่ีจะไดเขาปฎิบัติวิปสสนากรรมฐาน อยาไดผลัดวันประกันพรุง สําหรับแมเอง
น้ัน คร้ังแรกท่ีไดยินเรื่องวิปสสนากรรมฐานจากคุณพอของแม แมก็หาโอกาสเขาปฏิบัติกรรมฐาน
ทันที แลวก็รูวาชีวิตของคนเราไมเท่ียงแทแนนอน อาจจะตายกอนเมื่อใดก็ได พอแมออกมาแมก็ทํา
ตามท่ีครูบาอาจารยสอนทุกอยาง แมเร่ิมรูสึกเลยวางานน้ีเปนงานที่สําคัญอยางย่ิงในชีวิตมนุษย  แม
อยากเห็นคนปฏิบัติธรรมมาก ๆ เพ่ือจะไดมีความสันติสุขท้ังบานเรือน ทั้งในหนาท่ีสังคม อยากให
มีเกิดข้ึน ถาคนปฏิบัติมาก ๆ แลว สงครามก็จะเบาลงไป ความอิจฉาริษยาเบียดเบียนก็จะเบาไป มี
แตความเมตตากรุณาเก้ือกูลกัน เราก็จะอยูเย็นเปนสุขขึ้น แมอยากมองเห็นทุกคนมีความสุข”๕๗  

ดานการเผยแผ  

คุณแม ดร.สิริ  กรินชัย กลาวถึงการสอนในชวงแรก ๆ วา  “ตอมาก็มีคนน้ันคนน้ีมา
ถาม ก็บอก ก็เดินใหดู ตอมามีคนมาขอปฏิบัติอยูที่บานเลย ก็ดีใจวา  เราไดบุญมากๆ เราไดบานเปน
วัดแลว”  คุณแมเลาปนเสียงหัวเราะถึงความเปนครูที่ไดมาแทบจะโดยอัตโนมัติ เม่ือช่ือของเธอเร่ิม
เปนท่ีรูจัก และถูกกลาวขานถึงวา  “เปนครูผูถายทอดวิชาปฏิบัติวิปสสนาอยางเอาจริงเอาจังทุมเท”  

ถาใครไมเขาใจก็ถามแลวถามอีก แมก็อธิบายจนกวาเขาจะเขาใจ อยากใหเขาเขาใจ 
เพราะคิดวาชีวิตมนุษยไมมีอะไรดีไปกวาวิปสสนากรรมฐาน แมกลาพูดวาเราเกิดมาเปนมนุษยแลว 
ถาไมไดวิชาน้ีติดตัวไปนะ เสียทีมาเท่ียวเมืองมนุษย มีของดีในตัวแตดึงออกมาใชไมได จะเอา
ออกมาใชไดก็ตองเรียนวิธีดึงของดีออกมาใชใหแตกฉาน เมื่อเราพูดเปน พูดถูก เขาเขาใจ ก็พอใจจะ
ปฏิบัติ 

คุณแมสิริเต็มใจท่ีจะสอน มีความตั้งใจในการตอบทุกคําถาม ตัวคุณแมสิริเองมี
ความสามารถในการอธิบายเร่ืองซับซอนใหเขาใจไดงาย แถมมีหลักสูตรฝกอบรมท่ีถูกออกแบบไว
เบ็ดเสร็จ จึงไมนาแปลกใจท่ีผูคนจากทุกสารทิศ ทุกสาขาวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยตั้งแตอายุ ๕-๖ ขวบ
ถึงอายุเกิน ๙๐ ปตางพากันมาขอความรู เร่ิมตั้งแตแคคนสองคนท่ีแวะมาเย่ียมเยือนถึงท่ีบาน มาฝก
วิปสสนากรรมฐาน กลายเปนการนัดกันเปนกลุมๆ  แลวเชิญทานไปสอน ขยายไปถึงการอบรมตาม
สถานศึกษา หนวยงานของภาครัฐและเอกชน จนปจจุบันมีผูเขาอบรมคร้ังละ ๑๐๐-๕๐๐ คน  

คุณแมสิริเปดบานใหเปนบานวิปสสนา  กวา ๕๐ ป เธอเผยแพรธรรมผานคอรส  การ
พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข แพ็คเกจ ๗ คืน ๘ วัน โดยมีกําหนดการตอเน่ือง และจัดคิวไว
ลวงหนาในแตละป โดยจะแวะเวียนไปจัดสอนตามสถานท่ีตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  ผูท่ีผาน

                                                         
๕๗ปฏิปทา...ธรรมาจารย คุณแม ดร.สิริ กรินชัย, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.ybat.org/ 

v4/activity_view.asp?id=201  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๒๗ 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับคุณแมสิริ ถูกเรียกเปนลูกโยคี ซ่ึงเธออธิบายวา ไมไดหมายถึงโยคี
หนวดเครายาว ถือไมเทา หอยลูกประคํา แตหมายถึงผูเพียรทําความดี หรือผูที่เพียรเพงทําลายกิเลส 
ซ่ึงพระอาจารยของคุณแมสิริก็ชอบเรยีกผูปฏิบัติวาโยคีเชนเดียวกัน  

ถามวาทําไมตองปฏิบัติ ๗ คืน ๘ วัน?  คุณแมสิริอธิบายวา การฝกปฏิบัติในระยะเวลา
ดังกลาวก็เพ่ือเรียนรูหลักการ และฝงรากหย่ังความดี เพ่ือใหกุศล ศีล ทาน ภาวนาเกิดข้ึนในจติ  เม่ือ
เราทําไดชํานาญแลว ยุบหนอ พองหนอ เห็นหนอ ไดยินหนอมันก็จะหลุดไปเอง เราจะทันปจจุบัน
มากข้ึน ความรูสึกของเราไวมาก จะมัวไปหนออยูในชีวิตจริงคงจะไมได  สําหรับคุณแมสิริ เพียง
ความเขาใจในหลักธรรมยังไมพอ แตการปฏิบัติตางหากที่เปนส่ิงจําเปนสําหรับพุทธศาสนิกชน  
การปฏิบัติมี ๒ อยาง  สมถะกรรมฐาน คืออุบายใหจิตสงบมีสมาธิเทาน้ัน แตปญญาไมเกิด แต
วิปสสนาคืออุบายใหจิตสงบ ใหมีสมาธิและเกิดปญญา น่ีตองอาศัยอิริยาบถใหทันปจจุบัน 

การขยายตัวของบรรดาลูกโยคีจึงเปนไปอยางไมหยุดย้ัง และเพ่ิมจํานวนขึ้นเปนทวีคูณ
จึงไมนาแปลกใจท่ีถึงวันน้ี 'ลูกโยคี' จะเพ่ิมจํานวนเร่ือยๆ และมีทีทาวาคงจะเพ่ิมข้ึนตอไป ในเมื่อน่ี
เปนชองทางหน่ึงท่ีสามารถนํามาซ่ึงความสุขสงบในจิตใจอันเปนความตองการของทุกคน 

 คุณแม ดร. สิริ กรินชัย พบครู อาจารยที่เปนกัลยาณมิตรในการเขาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานคร้ังแรกที่วัดแจงนอก โดยมีแมชีพัฒน ด่ันประดิษฐ จากวัดมะกอก กรุงเทพฯ เปนอาจารย 
โดยเขาปฎิบัติธรรม ๗ วัน  ตอมา คุณแมไดปฏิบัติกรรมฐานกับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก 
ญาณสิทธิ) คร้ังยังเปนทานเจาคุณเทพสิทธิมุนี พระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฏิ์ ซ่ึงคุณหญิงศรีศรศักด์ิ ไดอาราธนาใหมาโปรดญาติมิตรชาวนครราชสีมา จนทานเจาคุณ
อาจารยใหญ เอยปากชมวา “มาโคราชเที่ยวน้ี ไมเสียเท่ียว ไดอยางน้ีไวคนหน่ึง คุณสิริคนน้ีตอไปจะ
ทําประโยชนแกพระศาสนา คอยดูนะ ตอไป คน ๆ น้ีจะสอนคน”  และไดเปนศิษยของพระครู
ภาวนาวิสิฐ เจาอาวาสวัดแสงธรรมเวฬุ  และแมชีแดง  พจนสิทธ์ิ อีกดวย 
  นอกจากจะเปนนักปฏิบัติแลว ทานยังเปนนักสังคมสงเคราะหของจังหวัดนครราชสีมา
เปยมดวยจิตเมตตาตอเพ่ือนมนุษยมากมาย อาทิ “เปนกรรมการแพทยอาสาสมัครในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เปนกรรมการเหลากาชาดไดรับพระราชทานเหรียญสมนาคุณ  เปน
กรรมการพุทธสมาคม และยุวพุทธิกสมาคม ฯ จังหวัดนครราชสีมา”๕๘ และไดสรางตึกกรินชัยไว
เปนท่ีปฏิบัติธรรมของสาธุชนผูสนใจในการปฏิบัติ 

                                                         
๕๘เกียรติประวัติอันฟุงขจร   คุณแม ดร.สิริ  กรินชัย, [ออนไลน], แหลงที่มา : www.ybat.org/ 

media/siri/dhamma_talk_ siri.htm,  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๒๘ 

 ความเปนกัลยาณมิตรของคุณแม ดร.สิริ กรินชัย  
 พระชาญชัย  อธิปณฺโณ  ไดแสดงทัศนะวา  “คุณแมสิริ  กรินชัย  ไดดํารงตําแหนง 

“ธรรมาจารย” ผูเปนอาจารยแหงธรรม พระคุณอันย่ิงใหญของทานคูควรกับการจารึกวา 
  “คุณพระอาจารย  สรางรมเงาใหความรมเย็นแกผูอ่ืนท้ังคนและสัตว  สวนตนเอง  

ยืนหยัดรับความรอนของแสงแดดอยางไมพรั่นพรึง  ถึงคราวมีลูกมีผลก็เพ่ือผูอื่น สัตวอื่นไดรับ
ประทาน  หาใชเพ่ือตนเองไม  น่ีคือปฏิปทาของพุทธสาวิกา”๕๙ 
 ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ  ไดแสดงทัศนะวา  “คุณแมสิริ  กรินชัย  มีความเปน
กัลยาณมิตรดานธรรมทาน  ซ่ึงเปนบุคคลที่หาไดยากอยางย่ิงในเมืองไทย  หรือในประวัติพุทธ
ศาสนาของไทย  คือ ทานเปดประตูรับ  เปดหนาตาง  ใหเราท้ังหลายซ่ึงเปนชาวบานไดเห็นแสงแหง
ธรรม  อันน้ีเปนส่ิงมหัศจรรยและหาไดยากยิ่ง  คือมีผูที่รูพระพุทธศาสนาดีน้ันมีแน  และปฏิบัติดีก็มี
แน  แตวาจะหาผูที่รูพระพุทธศาสนาดี  ปฏิบัติไดดี  และเปดประตูหนาตางใหเต็มที่  ใหชาวบาน
อยางเราเห็นแสงแหงธรรมน้ัน  หาไดยากย่ิง”๖๐ 
 ศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน  ไดแสดงทัศนะวา  “คุณแมสิริ  กรินชัย มีความ
เปนกัลยาณมิตรคือเปนผูทรงศีล  กระผมมีความตื้นตันมากท่ีไดมีโอกาสมารวมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิใน
วันน้ี  กระผมขอกราบเรียนทานท่ีเคารพทุกทานวา  นับตั้งแตมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเร่ิม
ดําเนินการมาเปนเวลา ๑๖ ป  เปนคร้ังแรกที่สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดอนุมัติปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาจิตวิทยา  ใหกับผูทรงศีล  ซึ่งเปนผูที่ไดอุทิศตนเองประพฤติ
ปฏิบัติธรรมและใหธรรมเปนทาน  โดยไมไดหวังวาสักวันหน่ึงจะมีสถาบันการศึกษามอบปริญญา
กิตติมศักด์ิให”๖๑ 
 พ.อ. (พิเศษ) ทองคํา  ศรีโยธิน  ไดกลาวถึงคุณแมสิริในความเปนกัลยาณมิตรดาน
วิธีการสอนการปฏิบัติธรรมวา  “รุงอรุณวันสุดทายแหงการปฏิบัติอบรมวิปสสนากรรมฐานวันน้ี  
ผิดแผกกับรุงอรุณกอน ๆ ที่ผานมา  เพราะรุงอรุณวันน้ีไดคล่ีคลายความดํามืดท่ีเคยปกคลุมจิตใจ
ของเหลาโยคีทั้งหลาย  ใหแสงสวางกระจางแจงดวยแสงธรรมเปนประทีปสองทางชีวิตไปใน
อนาคต          รุงอรุณน้ีจึงเปนที่ประทับใจลูกโยคีอยางท่ีสุด  เพราะอวิชชา ตัณหา  อุปาทาน  ไดเบา
บางลงเปนลําดับเพ่ิมพูนความองอาจในการประพฤติปฏิบัติอยูในศีลในธรรม  วิชาปญญาแสงสวาง
                                                         

๕๙ปฏิปทา...ธรรมาจารย คุณแม ดร.สิริ  กรินชัย,  [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.ybut.org/v4/ 
activity_view.asp?id =201  (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

๖๐คํากลาวแสดงมุทิตาจิต โดย ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์, (ธรรมทานของคุณแม  
ดร. สิริ  กรินชัย,  ๒๕๓๑), หนา ๕๙. 

๖๑เรื่องเดียวกัน,  หนา ๖๐. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๒๙ 

ท่ีไดรับคร้ังน้ีกวางใหญไพศาลถาเทียบกับวิชาทางโลกที่พร่ําเรียนมาตั้งแตเล็กแตนอย  จนเติบใหญ
ไดปริญญาสูง  ก็จะเปนเพียงสะเก็ดกระพ้ี  หรือบางทีก็เปนตัวมานมืดดํา  สรางอวิชชาโมหะใหแก
ดวงจิตเสียอีก  เกิดความทะนงตัวเยอหย่ิงหันหลังใหแสงพระธรรม  เพราะคิดวาตัวเองดีแลว  เดน
แลว  เกงแลว  สมบูรณแลวดวยโลกธรรมฝายชอบ  ไดแก  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  แตมาบัดน้ีอุทัย
แหงชีวิตอันเกิดจากความดูดด่ืมในพุทธธรรมอันเปนผลจากการปฏิบัติขูดเกลากิเลส  ดวยสมถะ
วิปสสนากรรมฐานของพระพุทธองค  อันไดแกสติปฏฐาน ๔ กิเลสหยาบ  กลาง ละเอียด  เร่ิมถูก
ทําลาย  เพราะวิชชาที่ไดรับนําจิตของลูกโยคีไปสูความบริสุทธ์ิ  สมบูรณ  ละท้ิงความชั่ว  ความเห็น
แกตัว  ความเยอหย่ิงทระนงตนลงตามลําดับ ลูก ๆทุกคนที่ กําลังจะจากไปในวันน้ีขอกรบ
ขอบพระคุณคุณแม  แมทานจะพรํ่าสอนวาพระตถาคตเปนแตเพียงผูบอกทางเทาน้ัน  แตผูปฏิบัติก็
ยอมรูอยูแกใจวา  ถาไมมีผูประคับประคองอยางคุณแมสิริแลวเปนการยากย่ิงท่ีจะเดินตรงทางสูแสง
ธรรมในวันน้ีได  ความสําเร็จในการปฏิบัติสวนใหญจึงมาจากคุณแม  ซ่ึงลูกโยคีทุกทานจะจารึกไว
ในดวงใจนานแสนนาน”๖๒ 
  จากบทบาทและความสําคัญของคุณแม ดร.สิริ กรินชัย ดังท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวา 
ทานไดทําหนาที่ธรรมาจารยมามากกวา ๕๐ ป โดยเปนผูริเริ่มหลักสูตรปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ๗ 
วัน ชื่อหลักสูตร “พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข” ดวยจิตท่ีเปยมลนดวยมหาเมตตา ทานสละ
บานกรินชัยใหเปนสํานักสอนวิปสสนากรรมฐานแกสาธุชนท่ีสนใจ ตอมาไดรับเชิญใหไปสอนตาม
บาน หนวยงาน องคการของรัฐ และเอกชน รวมท้ังไปประกาศธรรมในตางประเทศปละ ๓ เดือน  
ทานจึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติคุณอยางสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ทานดํารงตําแหนง “ธรรมาจารย” ผู
ย่ิงใหญของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และไดรับรางวัลตางๆ 
มากมาย เชน ไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลบุคคลผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ดานสงเสริม และชักชวนใหคนมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง  ไดรับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาปรัชญาและศาสนา ของสภาการฝกหัดครู  ไดรับโล
เกียรติคุณจากพระเทพโสภณ  เจาอาวาสวัดไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู
บําเพ็ญประโยชนชวยเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกคนไทย
และชาวตางประเทศ ณ วัดไทยในนครลอสแองเจลิส โดยติดตอกันเปนเวลา ๔ ป และในรัฐอ่ืนๆ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเวลา ๘ ป  ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

                                                         
๖๒รองศาสตราจารย อมรา รอดดารา บรรณาธิการ, ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๑ สิงหาคม – ตุลาคม 

๒๕๕๒ หนา ๑๑. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๓๐ 

สาขาวิชาจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี    ไดรับโลเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะหดีเดน ประจําป ๒๕๓๐ ประเภทอาสาสมัคร ในสาขา
พัฒนาจิตใจ โดยมูลนิธิศาสตราจารยปกรณ อังศุสิงห จาก ฯพณฯ ทานศาสตราจารยสัญญา ธรรม
ศักด์ิ ประธานองคมนตรี  ไดรับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําประโยชนดีเดนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระราชทาน
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เปนแมดีเดนแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จากพระวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ช้ัน ๔ จตุรถาภรณ
มงกุฏไทย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๘  ไดรับโลและประกาศเกียรติคุณ เปนสตรีตัวอยาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
สาขาการสงเสริมและเผยแพรพระพุทธศาสนา ของมูลนิธิสังคมเพ่ือไทย  ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติเปนคนดีศรีแผนดิน จากสมาคมส่ือมวลชนสวนภูมิภาคประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๓ 
และไดรับรางวัล “ OUTSTANDING WOMAN IN BUDDHISM” หรือ “สตรีผูโดดเดนแหงพุทธ
ศาสนาโลก” จากองคการพุทธศาสนิกสัมพันธโลก เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕  เปนตน  ดวยเหตุน้ี 
ส่ือมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ไดรวมกันเผยแพรเกียรติคุณในดานการ
เผยแพรธรรมอยูเสมอ 

คุณแม ดร.สิริ  กรินชัย นับไดวาเปนบุคคลตัวอยางที่มีบทบาทสําคัญในการเปน
กัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังกลาวมาแลวน้ัน แสดงใหเห็นวา 
คฤหัสถก็สามารถเปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชนได เร่ิมต้ังแตการปฏิบัติตนเปนคนดีกอน  แลว
ทําหนาท่ีของตนบอกสอน ชี้แนะ ตามหลักธรรมตามท่ีไดปฏิบัติมาใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได   

สําหรับผูเปนบิดามารดา เปนหัวหนาครอบครัว ตองทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอ
บุตรธิดา ดังท่ีพระพุทธองคไดแสดงไวในสิงคาลกสูตรแก  “สิงคาลกมาณพ”๖๓ ซ่ึงปรากฏท่ีมาใน
หลักของทิศ  ๖ ดังน้ี 

๑.  ปุรัตถิมทิส  คือทิศเบ้ืองหนาไดแก  มารดาบิดา   มีหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรตอบุตร
ธิดา  ๕ ประการคือ ๑)  หามไมใหทําความช่ัว ๒)  แนะนําใหต้ังอยูในความดี ๓) ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔)  หาภรรยาหรือสามีท่ีสมควรให ๕) มอบทรัพยใหในสมัย   
  แมบตุรธิดา ผูเปนลูกพึงกระทําหนาท่ีของตนตอมารดาบิดา ๕ ประการเชนกัน   คือ ๑)  
ทานไดเล้ียงเรามาแลวเล้ียงทานตอบ ๒)  ชวยทํากิจของทาน ๓) ดํารงวงศสกุล ๔) ประพฤติตนให
เปนคนควรรับทรัพยมรดก ๕) เม่ือทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน  

                                                         
๖๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๓๑ 

๒. ทักขิณทิส  คือทิศเบ้ืองขวา  ไดแก  ครู  อาจารย  ประดุจพอพิมพแมพิมพของชาติ
ตองทําหนาท่ีของตนโดยเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  ๕  ประการ  คือ ๑) แนะนําดี ๒) ใหเรียนดี ๓)  
บอกศิลปวิทยาใหส้ินเชิง ไมปดบังอําพราง ๔)  ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง ๕)  ทําความปองกัน
ในทิศทั้งหลาย  คือจะไปทางทิศไหน ก็ไมใหอดอยาก  

ศิษยหรือนักเรียนตองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรตอครู  อาจารย  ๕ ประการ  คือ ๑) ดวย
ลุกข้ึนยืนตอนรับ  ๒) ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๓)  ดวยเชื่อฟง ๔) ดวยอุปฏฐาก ๕)ดวยเรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ 

จากขอความน้ี  ดังจะเห็นไดวา  ครู  อาจารย  เปรียบเหมือนทิศเบ้ืองขวา  คือ  ทานเปน
กัลยาณมิตรของศิษยเปรียบเสมือนพอแมคนที่ ๒  เปนกัลยาณมิตรผูพร่ําสอน อบรมใหศิษยรูจัก
บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชนและมิใชประโยชน ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  ตอจากมารดาบิดา  

๓.  ปจฉิมทิส  คือ ทิศเบ้ืองหลัง  สามี ภรรยา  ทานเปรียบสามีภรรยาเหมือนทิศ
เบ้ืองหลัง  คือ เปนผูมาทีหลังตนเอง  ดังน้ัน  ภรรยาตองทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรตอสามี ๕ 
ประการ คือ ๑) จัดการงานดี ๒) สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๓)  ไมประพฤตินอกใจสามี ๔) 
รักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว ๕) ขยันไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง  

สวนสามีก็ตองเปนกัลยาณมิตรตอภรรยา ๕  ประการ  คือ ๑) ดวยยกยองนับถือวาเปน
ภรรยา ๒) ดวยไมดูหม่ิน ๓) ดวยไมประพฤติลวงใจ ๔)  ดวยมอบความเปนใหญให ๕) ดวยให
เคร่ืองแตงตัว 

๔.   อุตตรทิส คือ ทิศเบ้ืองซายคือมิตร ทานเปรียบเหมือนทิศเบ้ืองซาย  คือ ชวยทํางาน
ทุกอยางใหสําเร็จเหมือนกับมือขางซายท่ีชวยมือขางขวาทํางาน  ดังน้ัน  มิตรจึงมีหนาท่ีเปน
กัลยาณมิตรตอสหาย (เพ่ือน) ๕ ประการคือ ๑) ดวยใหปน ๒) ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ ๓) ดวย
ประพฤติประโยชน ๔) ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ๕) ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดเคล่ือนจากความ
เปนจริง 

สหายผูเปนกัลยาณมิตร คือมิตรแท จึงตองปฏิบัติหนาท่ีของตนตอมิตร (เพ่ือน) ๕ 
ประการ คือ ๑)  รักษามิตรผูประมาทแลว ๒) รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว ๓) เม่ือมีภัย
เอาเปนที่พ่ึงพํานักได ๔)ไมละท้ิงในยามวิบัติ ๕)  นับถือตลอดถึงวงศของมิตร 

๕.   เหฏฐิมทิส  คือ  ทิศเบ้ืองตํ่าบาว   บาวคือคนงานหรือลูกจาง  ทานเปรียบเหมือนทิศ
เบ้ืองต่ําคือ  ยอมตนเปนดุจทาสคอยรับใชนาย ดังน้ัน บาวจึงมีหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรตอนายจาง ๕ 
ประการ  คือ ๑) ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย  ๒) เลิกการงานทีหลังนาย ๓) ถือเอาแตของท่ีนายให ๔) 
ทําการงานใหดีข้ึน ๕) นําคุณของนายไปสรรเสริญในท่ีน้ัน ๆ 
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 ๑๓๒ 

สวนนายพึงทําหนาท่ีกัลยาณมิตรตอบาวหรือคนงาน  ๕ ประการเชนกัน คือ ๑) ดวย
จัดการงานใหตามสมควรแกกําลัง ๒) ดวยใหอาหารและรางวัล ๓) ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข 
๔) ดวยแจกของมีรสแปลกใหกิน ๕) ดวยปลอยในสมัย 

๖.  อุปริมทิส  คือ ทิศเบ้ืองบน  สมณะ พราหมณ  ทานเปรียบสมณะ พราหมณ เหมือน
ทิศเบ้ืองบน  คือพระสงฆ สามเณร และแมชี เปนผูที่บําเพ็ญธรรมสูงกวาคฤหัสถ ดังน้ัน คฤหัสถจึง
เปนกัลยาณมิตรตอสมณะ พราหมณ  ๕ ประการ คือ ๑)  ดวยกายกรรม  คือ  ทําอะไร ๆ 
ประกอบดวยเมตตา ๒) ดวยวจีกรรม  คือ  พูดอะไร ๆ  ประกอบดวยเมตตา ๓)  ดวยมโนกรรม  คือ  
คิดอะไร ๆ  ประกอบดวยเมตตา ๔) ดวยความไมปดประตู  คือ  มิไดหามเขาบาน ๕) ดวยใหอามิส
ทาน 

สมณะ พราหมณ หรือพระสงฆ สามเณร ตลอดจนแมชี ยอมอนุเคราะหคฤหัสถตาม
หนาที่ ๖  ประการ  คือ ๑) หามมิใหกระทําความชั่ว ๒) ใหตั้งอยูในความดี ๓)  อนุเคราะหดวยนํ้าใจ
อันงาม ๔) ใหฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง ๕) ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง ๖) บอกทางสวรรคให 
  สรุปวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรท่ีมีตอพุทธศาสนิกชนไทยใน
ปจจุบัน ตามปฏิปทาของทานพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโ)   
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)  พระพรหมคุณาภรณ  (ประยุทธ ปยุตฺโต)  ศาสตราจารยสัญญา 
ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี  และคุณแม ดร. สิริ กรินชัย ดังกลาวมาแลวน้ัน 
จากการศึกษา  การปฎิบัติธรรม  การเผยแผธรรม และจากทัศนะของนักวิชาการ ตลอดจนถึง
ความสัมพันธของศิษยานุศิษยที่ใกลชิด  ยอมเปนที่ปรากฏชัดเจนวา  บุคคลที่ยกมาแสดงไวเปน
ตัวอยางท้ัง ๖ ทานน้ี มีบทบาทสําคัญในความเปนกัลยาณมิตร คือ เปนผูสอนก็ดี ปฏิบัติก็เดน  มี
ลักษณะการสอนเปนพิเศษสอนจ้ีจุดไดตรงใจ  ทั้งเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานมีความเปน
กัลยาณมิตรตอตนเองโดยการศึกษาขอวัตร หลักธรรมสําหรับเปนเคร่ืองปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
และเรียนรูศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือการอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข  ฝกฝนอบรมตน  จนกระท่ัง
เปนผูมีศีลาจารวัตรงดงาม  มีความสํารวมอินทรียหรือมีความประพฤติเรียบรอย  มีความสมบูรณ
ดวยความรู คูคุณธรรม  เปนผู มีนาถกรณธรรม   มีความสามารถในการเผยแผธรรมะของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจา การส่ังสอนธรรมของพระสงฆพุทธสาวก  
และการส่ังสอนธรรมของอุบาสก อุบาสิกา  นับไดวาเปนการทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร ดังท่ี 
พระพุทธองคทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตร คือ เปนครู อาจารยที่ดีของศิษย  เปนพอแมท่ีดีของลูก 
เปนมิตรแทของเพ่ือน เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนเจานายท่ีดีตอลูกจาง 
เปนลูกจางที่ดีตอเจานาย  เปนคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนา ตลอดจน
กระท่ังเปนบุคคลสําคัญของโลก  กัลยาณมิตรเปนผูบอก  แนะนํา  ใหคําสอน  เปนผูช้ีทางใหผูอ่ืน
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ไดรับความสุข  โดยหามปรามไมใหทําความชั่ว  แนะนําใหทําความดี มีการดําเนินชีวิตตาม
ไตรสิกขา มรรคมีองค ๘   กัลยาณมิตรเปนเพียงผูมาบอกใหศาสนิกชนมีธรรมะเปนที่พ่ึง สวนการ
ท่ีศาสนิกชนจะไดธรรมะเปนที่พ่ึงน้ัน จะตองขวนขวายศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
เพ่ือเขาถึงธรรมดวยตนเอง  การพ่ึงตนเองคือการเอาธรรมะไวในตน จึงจะมีธรรมเปนที่พ่ึง  การพ่ึง
ธรรมคือการมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูทุกขณะตามหลักสติปฏฐาน ๔ รูสภาวะท่ีเกิดข้ึนตามความเปน
จริง ไมยินดียินรายในทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไมยึดม่ันวาเปนเรา เปนของเรา  เพราะทุกส่ิงมีการเกิด  ตั้งอยู  
การดับไปตามเหตุปจจัย มีความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา  จนสามารถฝกจิตใหขมกิเลส
และละกิเลสเปนสมุทเฉทปหานได   เขาถึงความเปนอริยบุคคล บรรลุเปนพระอรหันต หลุดพน
จากวัฏฏสงสาร  เขาถึงนิพพาน อันเปนบรมสุขได  
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บทท่ี ๕ 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเร่ืองกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือศึกษา
ความสําคัญของกัลยาณมิตรท่ีมีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย 
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษากัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา  กัลยาณมิตรท่ี
พระพุทธเจาตรัสมุงหมายเอาคุณงามความดีของบุคคลท่ีเปนสหาย  เปนมิตรแท ชักชวนหรือแนะนํา
ในส่ิงท่ีดี มีประโยชนเก้ือกูลแกบุคคลอ่ืน  และความเปนกัลยาณมิตรของส่ิงแวดลอมนับวามีอุปการคุณ
มากแกชาวโลก ที่ไดอาศัยแผนดินอยู  อาศัยรมเงาตนไมบําเพ็ญสมณธรรม  อาศัยแมนํ้าลําธารอาบ 
ชําระลาง  และด่ืมกิน  
 กลาวโดยรูปศัพท กัลยาณมิตร หมายถึง  เพ่ือนที่ดี เพ่ือนที่งดงาม เพ่ือนที่นําความเจริญ
มาให  อีกอยางหน่ึง หมายถึง บุคคลผูสมบูรณดวยคุณธรรม  มีศีลเปนเบ้ืองตน  เปนผูกําจัดความชั่วราย  
เปนผูสงเสริมประโยชน  ความดีหรือคุณธรรมตาง ๆ  ที่บุคคลมีและแสดงออกตอผูอื่น  เปนผูมีปญญา  
มีความสามารถ   มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือ  ทําใหเกิดความดี   ใหเกิดความรู   ความเจริญ   และความสุข
แกผูอื่น 
 ไวพจนของคําวา “กัลยาณมิตร”  น้ัน คือ กัลยาณสหาย  กัลยาณบัณฑิต  สัตบุรุษ  
นักปราชญ  ธีรชน ใชแทนคําวากัลยาณมิตรเพ่ืออธิบายกัลยาณมิตรใหชัดเจน สอดคลองกับบริบท
น้ันๆ  เพ่ือใหเขาถึงภาษาท่ีอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไป  แตละความหมายลวนบงชี้ใหเห็น
ลักษณะท่ีดีงาม  คุณสมบัติของบุคคล  และชี้ชัดใหเห็นคุณธรรมท่ีมีอยูในบุคคลน้ัน 
 ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎกน้ัน  พบวา  เปนลักษณะของบุคคลท่ี
ประกอบดวยคุณธรรม  มีศรัทธา  ศีล สุตะ จาคะ  และปญญา ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีทั้งกัลยาณมิตรท่ี
เปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมท่ีพรอมจะเปนที่พ่ึงใหกับตนเองและผูอื่น และพรอมที่จะชวยเหลือ
ผูอื่นได สวนกัลยาณมิตรในระดับโลกุตระน้ัน เปนกัลยาณมิตรในระดับสูงสุดมีพระพุทธเจา และ
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พระอรหันตสาวกซ่ึงพรอมที่จะนําพาสรรพสัตวใหดําเนินตามทางอริยมรรคจนบรรลุคุณธรรม
ช้ันสูง พนจากทุกข  เขาถึงนิพพานได 
  ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถาน้ัน พบวา มีลักษณะท่ีสอดคลองกับลักษณะ
กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก  แตในอรรถกถาน้ันไดแสดงรายละเอียดของกัลยาณมิตรไวพรอมทั้ง
ไดอธิบายในแงมุมที่บงชี้รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม  พรอมทั้งคุณสมบัติของกัลยาณมิตร
ดานตาง ๆ ที่เปนเคร่ืองชี้วัดความเปนกัลยาณมิตร   
 ลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพุทธศาสนา พบวา มีความ
สอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา  เพราะกลาวถึงพระพุทธเจาผูถึงพรอมดวยพระคุณท้ัง ๓ 
คือ พระปญญาธิคุณ  พระกรุณาธิคุณ  และพระบริสุทธิคุณ ทรงเปนกัลยาณมิตรท่ีมีคุณธรรมสูงสุด  
ตอพระสงฆสาวกและชาวโลก  พระมหากษัตริยทรงประกอบดวยทศพิธราชธรรม ทรงเปน
กัลยาณมิตรหรือผูนําของประชาชน  พระสงฆ สามเณรเปนกัลยาณมิตรโดยเปนผูนําทางศีลธรรม
เปนท่ีพ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชน  ครูอาจารย เปนกัลยาณมิตรของมวลศิษย   เ พ่ือนเปน
กัลยาณมิตรของเพ่ือน บิดามารดาเปนกัลยาณมิตรของบุตร ธิดา  ทุกคนจึงอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
 คุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก พบวา  กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนามีคุณคา
มากสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดี มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถทําใหชีวิตมีการพัฒนาไป
ดวยคุณธรรมมีศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เจริญตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘  เพ่ือเขาถึง
อริยสัจ ๔ ซ่ึงเปนทางพนทุกข 
 ประเภทของกัลยาณมิตร พบวามี ๒ ประเภท คือ ๑) กัลยาณมิตรฝายโลกียะ  เปน
ลักษณะของตัวบุคคลซ่ึงมีหนาท่ีสัมพันธกันโดยธรรมชาติอยูแลว  เปนชีวิตในโลกียวิสัย  ที่ตอง
เก้ือกูล เอ้ือเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน  จึงเกิดเปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว  
ท่ีมารดาบิดา  และบุตรธิดา  ครู  อุปชฌาย อาจารย  และศิษย  ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  
พระสงฆ   คฤหัสถอุบาสกอุบาสิกา   ปฏิบั ติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร   และในสวนของ
กัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต  ครอบครัว  เชน  สามีภรรยา  และมิตรสหาย  ที่ปฏิบัติตอกันอยาง
เปนกัลยาณมิตร  จึงเกิดเปนสังคมโลกท่ีดีงาม ๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ เปนกัลยาณมิตรช้ันสูง  
ซ่ึงเปนบุคคลระดับอริยบุคคล  ประกอบไปดวย  พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตเปน
ตน  พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมท่ีกําจัดการถือตน  ธรรมที่เปนไปเพ่ือความสงบ  และธรรมท่ี
กําจัดอวิชชา  ธรรมท่ีพระองคทรงแสดงเปนสัจธรรมท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ  พระองคทรงคนพบดวย
การตรัสรู  แลวทรงนํามาเปดเผย  แสดงใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและส่ิงท้ังปวงตามความ
เปนจริงเพ่ือที่จะละตัณหาและอุปาทานอันเปนเหตุใหยึดติดในส่ิงท้ังปวง  พระพุทธเจาจึงชื่อวาเปน
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กัลยาณมิตรของสรรพสัตวทุกหมูเหลาโดยเสมอภาค  เพราะพระพุทธเจาปรากฏข้ึนมาเพ่ือ
อนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  พระปจเจกพุทธเจา  
และพระอรหันตสาวก  เปนพระอริยบุคคลท่ีสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม  เพราะทาน
ประกอบดวยคุณธรรม จนไดตรัสรูธรรม   เปนเจโตวิมุตติพระอรหันต  หรือปญญาวิมุตติ 
พระอรหันต  เปนผูที่คอยชี้ทางใหเขาสูโลกุตรธรรมได 
 หนาท่ีของกัลยาณมิตร พบวา  ผูเปนกัลยาณมิตรสามารถทําใหปญหาของสังคมลดลง
ได  ชวยทําใหสังคมพัฒนาไดเร็วข้ึน  ทําใหสังคมมีความสุขสงบ  การจะทําหนาท่ีกัลยาณมิตรใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางสมบูรณ  จะตองเขาใจถึงพฤติกรรมภายนอก  ซ่ึงเปนการแสดงออกเพ่ือใหเกิด
ความประทับใจในกิริยาทาทางท่ีดีมีการแตงกายท่ีเหมาะสม  เสียงที่ไพเราะ อันสงผลใหเกิด 
ความประทับใจตอบุคคล ที่เราจะไปทําหนาที่กัลยาณมิตรน่ันเอง  
 คุณสมบัติของกัลยาณมิตร พบวา  กัลยาณมิตรประกอบดวยคุณธรรมพ้ืนฐาน  ๗  
ประการ คือ ๑) นารัก  มีความสะอาดกาย วาจา ใจ  ๒) นาเคารพ  อุดมดวยดวยพรหมวิหาร มีเมตตา 
กรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  รูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร  ๓)นาเจริญใจ  เปนบุคคลท่ี
ทรงความรู  ทรงคุณธรรมมีภูมิปญญา เปนนักปราชญเฉลียวฉลาดท้ังทางโลกและทางธรรมจนเปน
ท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป  ทําใหศิษยเกิดความเล่ือมใสอยางแทจริง  ๔) ฉลาดพูดแนะนําตักเตือน  
มีอุบายวิธีทําใหศิษยต้ังตนอยูในสัมมาทิฏฐิได  เปนบุคคลท่ีรูจักพูดช้ีแจงใหเขาใจ มีความสามารถ
ในการพูดเพ่ือโนมนาวใจใหทําตามในสิ่งท่ีดีมีความสามารถในการถายทอดความรู  ใหเหมาะสม
กับบุคคลและโอกาส  ๕) อดทนตอถอยคํา เปนบุคคลที่พรอมจะรับฟงคําปรึกษาซักถามอยูเสมอ  
อดทนฟงไดแมเร่ืองไรสาระ  รูจักใหอภัย  รักษาอารมณใหเยือกเย็นอยูเสมอ ๖)แสดงเร่ืองท่ีละเอียด
ลุมลึกได  เปนบุคคลท่ีสามารถนําเรื่องท่ียกมาอธิบาย  ใหเกิดภาพพจนเขาใจงาย  แมเร่ืองราวท่ี
ลึกซ้ึงเก่ียวกับชีวิต  เก่ียวกับหัวขอธรรมะที่ยาก ๆ  ก็สามารถหาเร่ืองอุปมาอุปไมยใหเขาใจไดงาย 
๗) ไมชักนําไปในทางท่ีเส่ือมเสียหรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  เปนบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติในธรรม  
ไมยอมทําเรื่องท่ีเปนการเส่ือมเสีย  พูดอยางไรทําอยางน้ัน  ไมมีเบ้ืองหนา  ไมมีเบื้องหลัง  
ทุกกิจกรรมของกัลยาณมิตรตองบริสุทธ์ิผุดผอง ใสสะอาด พรอมที่จะประกาศใหชาวโลกรับรู   
และทาทายใหมาพิสูจนไดเสมอ 
 คุณสมบัติดานวิชชาของกัลยาณมิตร พบวา กัลยาณมิตรเปนผูรูแจง สามารถช้ีแจงให
เห็นถึงความพรอมของบุคคลน้ัน ๆ ในการดํารงตนเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น  เรียกวาเปนพหูสูต เปน
ผูที่ไดยินไดฟงมาก ผูทรงจําธรรม  รูศิลปวิทยามาก  และเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก  ชื่อวามีองคคุณ
แหงความเปนพหูสูต  ๕  ประการ  คือ ๑) พหุสุตา   คือ  ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก  มีความรักความ
สนใจในการศึกษา ๒) ธตา  คือ  จับหลักหรือสาระได  ทรงจําความไวแมนยํา  ครบถวนใน
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เน้ือความ ๓) วจสา  ปริจิตา  คือ  ทองบนอยูเสมอจนคลองแคลว  จําไดชัดเจน ๔) มนสานุเปกขิตา  
คือ  ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ  นึกถึงคร้ังใดก็ปรากฏชัด ๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ แทงตลอดดี
ดวยทิฏฐิ  เปนผูเขาใจลึกซ้ึงมองเห็นประจักษแจงดวยปญญา  ท้ังในแงความหมายและเหตุผล  
วิเคราะหแยกแยะไดอยางรอบดานทุกแงมุม 
 คุณสมบัติดานจรณะ พบวา  กัลยาณมิตรมีขอปฏิบัติอันเปนแนวทางบรรลุวิชชา ๑๕ 
ขอ คือ ๑) สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล ๒) อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๓)โภชเนมัตตัญุตา รูจัก
ประมาณในการบริโภค ๔) ชาคริยานุโยค  หมั่นประกอบความต่ืนไมเห็นแกนอน ๕) สัทธา มีความ
เช่ือที่ถูกตอง ๖) หิริ  ละอายตอบาป ๗)โอตตัปปะ  หวาดกลัวตอบาป ๘) พาหุสัจจะ  ไดยินไดฟง
มาก ๙) วิริยะ  มีความเพียร ๑๐) สติ  มีความตื่นตัว ๑๑) ปญญา  มีความรอบรู ๑๒) บรรลุปฐมฌาน  
๑๓) บรรลุทุติยฌาน ๑๔) บรรลุตติยฌาน ๑๕) บรรลุจตุตถฌาน 
 คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอ่ืน  พบวา   คุณสมบัติในหัวขอน้ี ถือวาเปน
หนาท่ีของผูเปนกัลยาณมิตรโดยตรง ซ่ึงเปนหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนา  ท่ีสามารถทําให
พุทธธรรมขยายวงกวางออกไปอยางงดงามเพราะเหตุแหงการศึกษา  และฝกฝนพัฒนาตนแลวจึงทํา
ใหสามารถท่ีจะนําความรูความสามารถท่ีตนไดฝกฝนดีแลว  ออกไปเผยแผแนะนําประโยชน  และ
ถือเปนนโยบายตั้งแตตนท่ีพระพุทธเจาทรงสงพระอรหันตสาวก ไปประกาศพระศาสนา ในการ
แนะนําส่ังสอนของกัลยาณมิตรตนแบบ  คือพระพุทธเจาน้ันสามารถที่จะจําแนกได  ๓  ลักษณะ  
คือ ๑) อภิญญายธรรมเทศนา  คือทรงแนะนําโดยแสดงธรรมดวยความรูย่ิง  ทรงรูย่ิงเห็นจริงดวย
พระองคเองแลว  จึงทรงส่ังสอนผูอื่น  เพ่ือใหรูย่ิงเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูย่ิงเห็นจริงน้ัน ๒) สนิทาน
ธรรมเทศนา  คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผล  ทรงสั่งสอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล  
ไมเล่ือนลอย  มีหลักมีเกณฑ  ไมตัดตอนใหเสียเน้ือความ  ทําใหเขาใจไดโดยไมยาก ๓) สัปปาฏิ
หาริยธรรมเทศนา  คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมใหเห็นจริง  ไดผลเปนอัศจรรย ทรงส่ังสอน
ใหมองเห็นชัดเจนสมจริงจนตองยอมรับ  และนําไปปฏิบัติไดผลจริงเปนอัศจรรย  จนผูปฏิบัติตาม
เห็นจริง 

 บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  พบวา 
กัลยาณมิตรท่ีใชในความหมายตามพระไตรปฎกกับการเขาใจในสมัยปจจุบัน  มีความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือน คือ  กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง บุคคลและส่ิงท่ีไมใชบุคคล   การชักจูงจาก
ภายนอกมีการส่ังสอน  แนะนํา  ช้ีแจง  ขาวสาร ที่ดีมีประโยชน   กัลยาณมิตรมีคําใชเรียกแทนกัน 
คือ มิตร สหาย เพ่ือน หากเปนมิตรเลวก็ไดชื่อวาปาปมิตร  ถาเปนมิตรดีก็เรียกวากัลยาณมิตร คําวา 
กัลยาณมิตร มาจากภาษาบาลีวา กลฺยาณมิตฺตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร  พระพุทธเจาทรงเปน
กัลยาณมิตรท่ีมีบทบาทและความสําคัญมาก  ในฐานะทรงเปนผูนําท่ีตั้งใจทําเพ่ือประโยชนแกหมู
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ชนเปนอันมาก  แกสรรพสัตว พรอมท้ังเทวดา   มาร พรหม  ทรงแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง 
พรอมนําไปปฏิบัติและนําไปสูการหลุดพนได  การท่ีบุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปน
เร่ืองท่ีดีอยางย่ิง  แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แตไมมีใครแนะนําเราได  การมีกัลยาณมิตรท่ีดี
เพียงคนเดียวพรอมจะใหคําแนะนําในเวลาท่ีเราประสบปญหาหาทางแกไขเองไมไดยังดีกวามีคน
รูจักมากแตเวลาประสบปญหากลับใหคําแนะนําไมไดเลย  การทําหนาท่ีกัลยาณมิตรจึงเปนส่ิง
สําคัญย่ิงท่ีจะชวยช้ีบอกหนทางสวรรค  และพระนิพพาน ใหแกสรรพสัตว ไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน  ผูทําหนาท่ีกัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิตของ
การบังเกิดข้ึนแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตวผูตก
อยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขท่ีแทจริง    ประโยชนของการไดคบกับ
กัลยาณมิตร คือ จะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ  เมื่อจิตเขาถึงปฐมมรรคอันเปนหนทาง บรรลุเปน
พระโสดาบัน  จิตจะดําเนินไปในทางสายกลาง มุงตรงสูนิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต 
คือการบรรลุเปนพระอรหันต  เปนผูหลุดพนจากอาสวกิเลสทั้งปวง  
 พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ทรงเปน
กัลยาณมิตรอยางยอดเย่ียมไมมีกัลยาณมิตรอื่นย่ิงไปกวา  ทรงเปนแบบอยางท่ีดีในทุกดาน  ท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม ดานการศึกษาทรงเปนนักศึกษาที่ศึกษาท้ังทางโลกอาทิ ศิลปศาสตร ๑๘ 
ประการ โดยอาศัยครูอาจารย    ทางธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมดวยการแสวงหาโมกขธรรมดวย
พระองคเอง  ทรงเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม อริยสัจ ๔ และสามัญญลักษณะหรือพระไตร
ลักษณ  จนกระท่ังไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ดวยความกตัญูกตเวทีเปนเลิศจึงทรง
ประกาศหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนปฐมเทศนาแกปญจวัคคียผูบวชเปนฤษีที่เคยรับใชพระองคในครั้ง
บําเพ็ญโพธิสัตว  ทรงเปนบรมครูตนแบบทรงส่ังสอนไตรสิกขาใหแกภิกษุผูเปนบรรพชิต  ทรง
สอนอนุปุพพิกถาใหแกคฤหัสถผูครองเรือน ทรงโปรดกษัตริยและพระประยูรญาติดวยสามัคคี
ธรรม  ทรงใหสติแกนางปฏาจาราและนางกีสาโคตมีผูประสบกับความทุกขจากการพลัดพรากจาก
บุคคลซ่ึงเปนที่รัก ภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุณีและไดบรรลุธรรม  ทรงมีพระสัพพัญุตญาณ
สามารถแสดงธรรมไดอยางเหมาะสมกับอุปนิสัยของสรรพสัตวทุกจําพวกผูอยูในขายคือพระญาณ  
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสมควรจะบรรลุธรรมได  เน้ือหาของพระธรรมท่ีทรงแสดงมีประโยชน ไพเราะจับ
ใจผูฟงท้ังในเบ้ืองตน ทามกลางและในเวลาจบการแสดง  ทําใหเวไนยสัตว โดยเฉพาะพุทธบริษัท  
คือ ภิกษุ  (สามเณร) ภิกษุณี (สามเณรี)อุบาสก อุบาสิกา  เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาและบรรลุธรรม
เปนจํานวนมาก  ตอมาพุทธบริษัทไดเปนกําลังสําคัญในการทํานุบํารุง  ปกปองคุมครอง  และ
ชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนา  ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง มีความมั่นคง ดํารงสืบมาจนถึง
ทุกวันน้ี 
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 บทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน พบวา กัลยาณมิตรมีบทบาท
และความสําคัญตอพุทธศาสนิกชนไทย ตามปฏิปทาของทานพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย 
(เง่ือม อินทปฺโญ)  พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)  พระพรหมคุณาภรณ  (ประยุทธ ปยุตฺโต)  
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี  และคุณแม ดร. สิริ กรินชัย 
ดังกลาวมาแลวน้ัน จากการศึกษา  การปฎิบัติธรรม  การเผยแผธรรม และจากทัศนะของนักวิชาการ 
ตลอดจนถึงความสัมพันธของศิษยานุศิษยที่ใกลชิด  ยอมเปนที่ปรากฏชัดเจนวา  บุคคลที่ยกมา
แสดงไวเปนตัวอยางท้ัง ๖ ทานน้ี มีบทบาทสําคัญในความเปนกัลยาณมิตร คือ เปนผูสอนก็ดี ปฏิบัติ
ก็เดน  มีลักษณะการสอนเปนพิเศษสอนจี้จุดไดตรงใจ  ทั้งเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานมีความ
เปนกัลยาณมิตรตอตนเองโดยการศึกษาขอวัตร  หลักธรรมสําหรับเปนเคร่ืองปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาและเรียนรูศาสนาอื่นๆ เพ่ือการอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข  ฝกฝนอบรม
ตน  จนกระท่ังเปนผูมีศีลาจารวัตรงดงาม  มีความสํารวมอินทรียหรือมีความประพฤติเรียบรอย   
มีความสมบูรณดวยความรูคูคุณธรรม เปนผูมีนาถกรณธรรม  มีความสามารถในการเผยแผธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา   การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจา การส่ังสอนธรรมของพระสงฆพุทธ
สาวก  และการส่ังสอนธรรมของอุบาสก อุบาสิกา  นับไดวาเปนการทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร ดังท่ี
พระพุทธองคทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตร คือ เปนครู อาจารยที่ดีของศิษย  เปนพอแมท่ีดีของลูก 
เปนมิตรแทของเพ่ือน เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนเจานายท่ีดีตอลูกจาง 
เปนลูกจางที่ดีตอเจานาย  เปนคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนา ตลอดจน
กระทั่งเปนบุคคลสําคัญของโลก  กัลยาณมิตรเปนผูบอก  แนะนํา  ใหคําสอน  เปนผูชี้ทางใหผูอ่ืน
ไดรับความสุข  โดยหามปรามไมใหทําความชั่ว  แนะนําใหทําความดี มีการดําเนินชีวิตตาม
ไตรสิกขา มรรคมีองค ๘   กัลยาณมิตรเปนเพียงผูมาบอกใหศาสนิกชนมีธรรมะเปนที่พ่ึง สวนการ
ท่ีศาสนิกชนจะไดธรรมะเปนที่พ่ึงน้ัน จะตองขวนขวายศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
เพ่ือเขาถึงธรรมดวยตนเอง  การพ่ึงตนเองคือการเอาธรรมะไวในตน จึงจะมีธรรมเปนที่พ่ึง  การพ่ึง
ธรรมคือการมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูทุกขณะตามสติปฏฐาน ๔ รูสภาวะท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง 
ไมยินดียินรายในทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไมยึดม่ันวาเปนเรา เปนของเรา  เพราะทุกส่ิงมีการเกิด การดับ
เปนไปตามเหตุปจจัย มีความไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน จนสามารถฝกจิตใหขมกิเลสและ
ละกิเลสเปนสมุจเฉทปหานได  เขาถึงความเปนอริยบุคคล บรรลุพระอรหันต หลุดพนจาก 
วัฏฏสงสาร  เขาถึงนิพพาน อันเปนสันติสุข   
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๕.๒  ขอเสนอแนะ 
 
 สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา

เถรวาท  เปนขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการวิจัย ที่ไดมุงเนนบทบาท
และความสําคัญของกัลยาณมิตรท่ีเปนพระสงฆและศาสนิกชนท่ีเปนคฤหัสถ  เพ่ือใหเกิดประโยชน
สําหรับพุทธศาสนิกชน  จึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ในการศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท คร้ังน้ี พบวา 
กัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน ที่จะสามารถชวยแกไขปญหาศีลธรรมท้ังในดาน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหามั่วสุมทางเพศ ปญหาเด็กนักเรียนติดเกม เปนตน ลวนเปน
ปญหาสังคม คือกัลยาณมิตรท่ีเปนพระสงฆและผูบริหารประเทศ  ปญหาของครอบครัว คือ ปญหา
การหยาราง และปญหาความไมเขาใจระหวางพ่ีนอง และปญหาอ่ืน ๆ ภายในครอบครัว บิดา มารดา 
ตองเปนกัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดีของบุตร ธิดา  ปญหาเด็กนักเรียนยกพวกตีกัน เปนหนาท่ีของ
ครู อาจารยที่ตองเปนกัลยาณมิตร สอดสองดูแลอบรมศิษยใหอยูในระเบียบวินัยของนักเรียน 
นอกจากน้ี เพ่ือนท่ีคบกันเปนสหายจะตองเปนมิตรแทรวมสุขรวมทุกข เห็นเพ่ือนทําในส่ิงไมดี
ทดลองเสพยาเสพติด หรือจะทําการในส่ิงท่ีไมถูกตอง  ตองคอยหามปราม ชักชวนเพ่ือนทําในส่ิงท่ี
ถูกท่ีควร และเปนประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมี  “การศึกษาเปรียบเทียบกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาทกับกัลยาณมิตรในศาสนาอื่น ๆ”  เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน  เพ่ือจะไดทราบ
ถึงความเปนกัลยาณมิตรของศาสนาน้ัน ๆ เม่ือทุกสังคมไดความเปนกัลยาณมิตรแลว ความสงบสุข
ของชาวโลกยอมเกิดข้ึนแนนอน 
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เกิด      :   วันศุกรที่  ๑  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๑๗ 
สถานท่ีเกิด     :   ๑๖  หมูที่ ๗  ต. หนองหลวง  อ.โนนนารายณ  จ.สุรินทร 
การศึกษา     :   นักธรรมเอก, เปรียญธรรม  ๗  ประโยค,  

   :   พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช    
       วิทยาลัย 

อุปสมบท :   ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
หนาท่ี :   เจาหนาท่ีฝายเผยแผ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 :   พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยูปจจุบัน :   วัดสวัสด์ิวารีสีมาราม  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ    
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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