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คํานํา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆ ไทย ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลนเกลารัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเปนท่ีศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 

 พันธกิจในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ดําเนินการไปควบคู
กับการใหบริหารวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงไดทําความรวมมือกับสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยใชกลไกศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมหลักประกอบดวยการจัดสัมมนาแนวทางการ
ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด กับ หนวยงานของ มจร สวน
ภูมิภาค ๔๕ แหง การจัดทําหลักสูตรการปองกันการทุจรติตามแนวพระพุทธศาสนา และการจัดทํากัณฑ
เทศนการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 

 สําหรับการจัดทําหลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาฉบับนี้ มีท้ังระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียนแตละวัย ทั้งนี้มีเปาหมาย
ใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด ใหครอบคลุมพ้ืนที่ใหไดมากที่สุดของประเทศ 

 บัดนี้ หลักสูตรดังกลาวนี้เปนผลของความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กับ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีสามารถนําไปเปนคูมือใหผูสอน
ผูบรรยายนําไปประกอบการฝกอบรมเพ่ือชวยกันขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานนี้ใหบรรลุผลตามท่ี
กําหนดไว จึงขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
หลักสูตรนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยไว ณ โอกาสนี้ 

พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ความเปนมา 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มอีํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือ

ปองกันการทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชน

หรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในภารกิจปองกันการทุจริตดานการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต

เปนภารกิจท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 

๑ ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน มีสาระสําคัญของ

ยุทธศาสตรท่ีตองการสงเสริสมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ตลอดจน

ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ โดยมี

เครือขายจากทุกภาคสวนของสังคมรวมเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

 โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนโครงการตามมติคณะอนุกรรมการ

ประสานความรวมมือในการรณรงคปองกันการทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในการประชุมครั้งท่ี ๑-๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่

ตองการขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความ

รวมมือตามบันทึกขอตกลงความรรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวาง 

สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร ท่ีไดลงนามรวมกันในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณสืบเนื่องจากการที่สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร เห็นชอบรวมกันในการสนับสนุน 

เผยแพร และประสานความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหบุคลากร 

นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในสังกัด มจร ทุกระดับ ไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตโดยใชกลไกทางศาสนา ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และเปนโครงการหนึ่งท่ีสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานปองกันการทุจริตบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และสรางวินัยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม 

โดยอาศัยการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรทั้งฝายสงฆและฝาย

ฆราวาส ในสังกัด มจร ทุกระดับ ในการขับเคล่ือนภารกิจดานการปองกันการทุจริต ดวยชองทางการจัด

กิจกรรมรูปแบบตางๆ 

 คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือในการรณรงคปองกันการทุจริต ระหวางสํานักงาน 

ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรวมกันกําหนดการขับเคล่ือนกิจกรรมความ

รวมมือเพ่ือรณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา รวม ๗ กิจกรรม ไดแก 
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 (๑) การจัดทําคูมือหลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (๒) การ

สัมมนาแนวทางขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด กับ มจร สวน

ภูมิภาค ๔๕ แหง (๓) กิจกรรมประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต (๔) กิจกรรม

กัณฑเทศนปองกันการทุจรติ (๕) กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ โครงการปองกันการทุจริตตามแนว

พระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๖) การสัมมนาเพ่ิมศักยภาพผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับตน ของ มจร 

เกี่ยวกับกฎหมายปองกันการทุจริตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (๒ รุน) และ (๗) การติดตามประเมินผล

โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน 

ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังนี้กิจกรรมท่ี (๑) (๔) และ (๗) ขณะนี้อยู

ระหวางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สวนกิจกรรมที่ (๕) กําหนดแถลงขาวเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ

โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน 

ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในงานแถลงขาวการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (MCU Congress I) และมีความคืบหนาของกิจกรรมท่ี (๒) (๓) และ (๖) ที่ได

ดําเนินการแลวเสรจ็ตามเปาหมาย บรรลุตามวตัถุประสงค รวม ๓ กิจกรรม ดังนี ้

 สัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 

กับ มจร สวนภูมิภาค ๔๕ แหง 

 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริม สนับสนุน เผยแพรและพัฒนาองคความรู ดานคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม เพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต นําสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด 

โดยให มจร พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดานการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด และพัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายการ

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ังยืนในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 

 การดําเนินการ 
- จัดพิธีลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมือในการรณรงคปองกนัและปราบปรามการทุจริต

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําจังหวัด ๗๗ 
จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนยจังหวัด ๔๕ แหง 

- ผูบริหาร มจร และผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกันมอบแนวนโยบายในการขับเคล่ือน
ความรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ใน
ระดับจังหวัด 

- มีแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือโดยยึดหลักการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
และเปนไปตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร ที่ไดลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ดงันี้ 
๑) ประสานความรวมมือในการดําเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยใชกลไกทางพระพุทธศาสนา โดย มจร สวนภูมิภาค (๔๕ 
แหง) ดําเนินการนําเนื้อหาสาระองคความรูดานการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ที่ได
ปรับปรุงและบรรจุไวในหลักสูตร เผยแพร และจัดในระบบการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในสังกัดทุกแหง 
๒) รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความรู ความ
เขาในและการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน และประชาชนท่ัวไป เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
๓) สนับสนุนและสงเสริมใหสวนงานของ มจร ทุกแหงเปน “เครือขายรณรงคปองกันการ
ทุจริต” 
๔) รวมกันดําเนินการอื่นใด ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. และ มจร เห็นสมควร 

 การขับเคลื่อนในอนาคต 
- ผลักดันใหสํานักงาน ป.ป.ช. และ มจร สวนภูมิภาค ประสานความรวมมือในการ

ขับเคล่ือนแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมืออยางสอดคลองตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือท่ีไดลงนามรวมกัน เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนํามาสูการ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและสวนงานในสังกัด มจร ทุกระดับ รวมเปนเครือขาย
รณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาของสํานักงาน ป.ป.ช. 

กิจกรรมประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต 

 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริม สนับสนุน เผยแพรใหเกิดจิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม 
สรางวินัย และเสริมสรางคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตท่ีนําไปสูการสราง
สังคมโปรงใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถนําไปสูการรับรูอยางเขาใจ เกิดการประพฤติปฏิบัติ
ตนในครรลองท่ีดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเปนศาสนาประจําชาติ และกระตุนเตือนให
ประชาชนทุกคน ตระหนักในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชันผานองคความรูและ
ชองทางการใชส่ือรูปแบบตางๆ อยางสอดคลองเหมาะสม 

 การดําเนินการ 
- แตงตั้งคณะทํางานประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต 
- เปดรับสมัครผูสนใจสงผลงานประกวดสัญลักษณและคําขวัญรณรงคปองกันการทุจริต 

ตั้งแต ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  
- มีผูสงผลงานเขาประกวดฯ จากท่ัวประเทศ รวม ๕๖ ราย 
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- มีหลักเกณฑในการตัดสิน ประกอบดวย แนวคิดและการส่ือความหมายของสัญลักษณและ
คําขวัญ ความคิดสรางสรรค การจัดองคประกอบและการใชสี ความสะดวกในการใชงาน 
โดยใชฉันทามติของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนที่ยุติ 

- ประกาศผลการตัดสิน ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รางวัลท่ี ๑ โลเกียรติยศของสํานักงาน ป.ป.ช. 
พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก นายพิเชษฐ พลไทย
ประสงค จังหวัดเชียงใหม และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล รางวัล
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท นายดิเรก วิเศษวงษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายบํารุง  อิศรกุล 
จังหวัดปทุมธานี (เจาของรางวัลทุกรางวัลไดรับเงินรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เรียบรอย
แลว) 

- กําหนดมอบโลเกียรติยศ สํานักงาน ป.ป.ช. และเกียรติบัตร ใหผูท่ีไดรับรางวัล โดยพระ
พรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันแถลงขาวการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I)  เรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาจิตใจและสังคมประจําป ๒๕๕๗ ณ หอง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- นําสัญลักษณและคําขวัญรณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรับ
รางวัลชนะเลิศเผยแพร ประชาสัมพันธไปยัง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ๗๗ จังหวัด 
และหนวยงานยในสังกัด มจร ไมนอยกวา ๔๕ แหง 

  

  



ฉ 
 

สารบัญ 
คํานํา            ก 
ความเปนมา           ข 
สารบัญ           ฉ 
ระดับประถมศึกษา 
สวนที่ ๑ โครงสรางหลักสูตร         ๑ 
 โครงสรางหลักสูตร         ๑ 
 ตารางอบรม          ๕ 
 กําหนดการฝกอบรม         ๖ 

สวนที่ ๒ รายวิชา/เนื้อหาสาระ/กิจกรรม       ๗ 
 บทเรียนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับการทุกจริต       ๗ 
 บทเรียนท่ี ๒ ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต  ๑๑ 
 บทเรียนท่ี ๓ อาชีพสุจริตกับการเปนพลเมืองดี      ๒๕ 
 บทเรียนท่ี ๔ ธรรมพิทักษโลก        ๓๐ 
 บทเรียนท่ี ๕ ความสะอาดกาย วาจา ใจ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน   ๓๖ 
 บทเรียนท่ี ๖ คนดีตามวิถีพุทธศาสนา       ๕๘ 
 บทเรียนท่ี ๗ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว        ๖๖ 
 บทเรียนท่ี ๘ บริหารจิต เจริญปญญา               ๑๐๗ 
 บทเรียนท่ี ๙ เครือขายพุทธศาสนาทําไทยหางไกลคอรรัปชัน             ๑๑๓ 

ภาคผนวก 
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม               ๑๒๗ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      ๑๒๘ 
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หลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------------- 

 

๑. โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น “การปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา” ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนนการเรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้  
 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา/นาที 

๑. ปฐมนิเทศ ๑.กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. เพลง/เกม 

๓. บรรยายชี้แจงวัตถุประสงค
การฝกอบรม 

๖๐ 

๒. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน ๑. การบรรยาย 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. อภิปราย 

๔. ซักถาม 

๕. สรุป 

๖๐ 

๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 

๑. การบรรยาย 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๔. อาชีพสุจริตกับการเปนพลเมืองดี ๑. การบรรยายเรื่อง
อทินนาทาน 

๒. เกม 

๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๕. ธรรมพิทักษโลก ๑. การบรรยายเรื่อง หิริและ
โอตตัปปะ 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. อภิปราย 

๔. ซักถาม 

๕. สรุป 

๖๐ 

๖. ความสะอาดกาย วาจา ใจเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตของเยาวชน 

๑. การบรรยายเรื่อง สุจริต ๓ 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๗. คนดีตามวิถีแหงพุทธศาสนา ๑. การบรรยายเรือ่ง สัปปุริส
ธรรม ๗ 

๖๐ 
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๒. เกม 

๓. วาดภาพระบายส ี
๘. ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ๑. การบรรยายเรื่องทําดีไดดี 

ทําชั่วไดชั่ว 

๒. เพลง/นิทาน 

๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๙. บริหารจิต เจริญปญญา นั่งสมาธ ิ ๓๐ 
๑๐. เค รื อ ข าย พุ ท ธศ าส น านํ า ไท ยห า ง ไก ล

คอรรัปชั่น 
๑. การบรรยาย 

๒. อภิปราย 

๓. ซักถาม 

๖๐ 

รวม ๖๐๐ 
 
 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในการหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต  
 ๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดตระหนักในความสําคัญในการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการปองกันการ
ทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูและปฏิบัติตามแนวทางของหลักพุทธธรรม 

 ๔. เพ่ือใหปลูกฝงโลกทัศนแกผูเขารับการอบรมเก่ียวกับการมีฐานะไดโดยไมตองโกง 

 

๓. มาตรฐานผานการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานความซ่ือสัตย สุจริต เกิดความละอายชั่วกลัวบาป 
และยึดม่ันในหลักศีล ๕ และหลักกรรม 

 

๔. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 

๕. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

 จํานวน ๒ วัน ๑ คืน 

 

๖. คําอธิบายหลักสูตร 

 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังท่ีเปน
บุคลาธิษฐาน คือ การยกตัวอยางชาวพุทธท่ีสรางความดี ไมคดโกง และธรรมาธิษฐาน คือ การนําเสนอเก่ียวกับ
หลักอทินนาทาน หิริ โอตตัปปะ สุจริต ๓ สัปปุริสธรรม ๗ และหลักกรรมในพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีการ
เรียนรูภาคปฏิบัติโดยการบริหารจิต เจริญปญญา 
 

๗. กิจกรรมรายวิชา 

 ๑. ปฐมนิเทศ 
๒. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน 
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๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
๔. อาชีพสุจริตกับการเปนพลเมืองดี 
๕. ธรรมพิทักษโลก 
๖. ความสะอาดกาย วาจา ใจเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน 
๗. คนดีตามวิถีแหงพุทธศาสนา  
๘. ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
๙. บริหารจิต เจริญปญญา 
๑๐. เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน 

 

๘. วิธีการฝกอบรม 

 ๑. การบรรยาย 

 ๒. การสาธิตและการปฏิบัต ิ

 ๓. เพลง/เกม 

 ๔. กิจกรรมกลุม 

 ๕. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ๖. การวาดภาพ/ระบายส ี

 ๗. วีดิทัศน   
 

๙. การประเมินผล 

 ๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 

 ๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 
 

๑๐. เกณฑการผานหลักสูตร 

 ๑. เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. ผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชาไมตํากวารอยละ ๘๐ 
 

๑๑. สื่อการฝกอบรม 

 ๑. สื่อโสตทัศนูปกรณ 
 ๒. ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมต ิ

 ๓. แผนภู มิ  รูปภาพ แผนภาพ แผน พับ ท่ี เก่ียวกับเนื้ อหาการปองกันการทุจริตตามแนว
พระพุทธศาสนา 

 ๔. กระดาษ A4  
 ๕. อุปกรณเครื่องเขียน 

 ๖. เพลง/เกม 

 ๗. ภาพยนตร นิทาน 

 ๘. วีดีทัศน 
 ๙. เครื่องฉายโปรเจคเตอร 
 ๑๐. เครื่องเสียง 



๔ 
 
 ๑๑. เครื่องดนตร ี

 ๑๒. เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 
 ๑๓. บทเพลง 
 ๑๔. ไหมพรม 
 

๑๒. เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 

 ๑. ท.เลียงพิบูลย. (๒๕๔๘). กฎแหงกรรม. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส.   
 ๒. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(๒๕๔๔). พระพุทธศาสนาในสถานการณโลกปจจุบัน. 
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๓. พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺ โต ). (๒๕๔๖). สู การศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้ ง ท่ี  2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๔. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. กรุงเทพฯ : 
บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๕. _______________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและเปนสุขในระบบ
ชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๖. ______________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๗. พุทธทาสภิกขุ. วิธีฝกสมาธิ วิปสสนา. กรุงเทพมหานคร : อรุณวิทยา, ม.ป.ป. 
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ตารางอบรมหลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

 
หมายเหตุ : ตารางการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

วันท่ี ๑ ของ
การฝกอบรม 

 ๐ ๘ .๓ ๐  – 
๐๙.๓๐  

๐ ๙ .๓ ๐  – 
๑๑.๐๐  

๑ ๑ .๐ ๐  – 
๑๒.๐๐  

๑ ๒ .๓ ๐  – 
๑๓.๓๐  

๑ ๓ .๓ ๐  – 
๑๓.๔๕  

๑ ๓ .๔ ๕  – 
๑๔.๔๕  

๑ ๔ .๔ ๕  – 
๑๕.๐๐  

๑ ๕ .๐ ๐  – 
๑๖.๐๐  

๑ ๖ .๐ ๐  – 
๑๗.๓๐  

๑ ๗ .๓ ๐  – 
๑๘.๓๐  

๑ ๘ .๓ ๐  – 
๑๙.๓๐  

๒๐.๐๐  

รับรายงาน
ตัว 

- พิธีเปด 
- บ ร ร ย า ย
พิเศษที่มาของ
โครงการและ
วัตถุ ป ระสงค
ของ ปปช.และ 
มจร 

พั ก /
รับป ระทาน
อาหาร 

๑. ปฐมนิเทศ
และกิจกรรม
กลุมสัมพันธ 

พั ก /
เคร่ืองด่ืม 

๒ . แ น ว คิ ด
เกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรรัป
ชัน 

พั ก /
เคร่ืองด่ืม 

๓. ชาวพุทธ
ตัวอยางใน
การดําเนิน
ชี วิ ต แ บ บ
พ อ เพี ย งที่
ไ ม นํ า ไป สู
การทุจริต 

พั ก /
เค ร่ื อ ง ด่ื ม /
เกมสสนุก 

๔ .  อ า ชี พ
สุจริตกับการ
เปนพลเมือง
ดี 

รับประ ทาน
อาหารเย็น 

๕. บริหาร
จิต เจริญ
ปญญา 

วันท่ี ๒ ของ
การฝกอบรม 

๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐  

๐ ๗ .๐ ๐  – 
๐๘.๐๐  

๐ ๘ .๐ ๐  – 
๐๙.๐๐  

๐ ๙ .๐ ๐  – 
๐๙.๑๕  

๐ ๙ .๑ ๕  – 
๑๐.๔๕  

๑ ๐ .๔ ๕  – 
๑๒.๐๐  

๑ ๒ .๐ ๐  – 
๑๓.๐๐  

๑ ๓ .๐ ๐  – 
๑๓.๑๕  

๑ ๓ .๑ ๕  – 
๑๔.๔๕  

๑ ๔ .๔ ๕  – 
๑๕.๐๐  

๑ ๕ .๐ ๐  – 
๑๕.๓๐  

๑๕.๓๐  

ตื่ น  ทํ า
ภ า ร กิ จ
สวนตัว 

รับประทา
น อ าห า ร
เชา 

๖ . ธร รม
พิทักษโลก 

พั ก /
เค รื่ อ งดื่ ม /
ของวาง 

๗ . ค ว า ม
สะอาดกาย 
ว า จ า  ใ จ
เ พ่ื อ ค ว าม
ปลอดภัยใน
ชี วิ ต ข อ ง
เยาวชน 

พั ก /
รับประทาน
อาหาร 

๘ . คนดี
ต า ม วิ ถี
แหงพุทธ
ศาสนา 

พั ก /
เครื่องดื่ม/
ของวาง 

๙. ทําดีได
ดี ทําช่ัวได
ช่ัว 

พั ก /
เครื่องดื่ม/
ของวาง 

๑ ๐ . 
เค รื อ ข า ย
พุทธศาสนา
นํ า ไ ท ย
ห า ง ไ ก ล
คอรรัปช่ัน 

กิ จ ก ร ร ม
อํ าล า/ พิ ธี
ป ด
โครงการ 



๖ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหวางวันที ่...........เดือน .................................................พ.ศ............................... 

ณ ............................................................................................................... 
 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วัน......ท่ี ..........เดือน..............................พ.ศ........) 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. รับรายงานตัว 
 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - พิธีเปด 
  - บรรยายพิเศษท่ีมาของโครงการและวัตถุประสงคของ ป.ป.ช.และ มจร 
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พัก/รับประทานอาหาร 
 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑. ปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. พัก/เครื่องดื่ม 
 ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น. ๒. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชนั 
 ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พัก/เครื่องดื่ม 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
 ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พัก/เครื่องดื่ม/เกมสสนุก 
 ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ๔. อาชีพสุจริตกับการเปนพลเมืองดี 
 ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๒๐.๐๐ น. ๕. บริหารจิต เจริญปญญา 
วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วัน......ท่ี ..........เดือน..............................พ.ศ........) 
 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ตื่น ทําภารกิจสวนตัว 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
 ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๖. ธรรมพิทักษโลก 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๐๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. ๗. ความสะอาดกาย วาจา ใจเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน 
 ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. พัก/รับประทานอาหาร 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๘. คนดีตามวิถีแหงพุทธศาสนา 
 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. ๙. ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑๐. เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชนั 
 ๑๕.๓๐ กิจกรรมอําลา/พิธีปดโครงการ 
 

หมายเหตุ : ตารางการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 



๗ 
 

บทเรียนท่ี ๑ 

ชื่อวิชา   แนวคิดเกี่ยวกับการทจุริต        ๖๐  นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 
 การทุจริตโดยภาพรวมจะสอดคลองกับคําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” โดย “การฉอ
ราษฎร” หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชนในทางท่ีมิชอบจากราษฎรผูมา
ขอรับบริการสวน “การบังหลวง” หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตตอหนาท่ีอันทําให
เกิดความเสียหายแกประโยชนของแผนดิน หรือเกิดการใชงบประมาณของแผนดินไปในทางท่ีมิ
ชอบ ทําใหเสียหายแกผลประโยชนของสวนรวม หรือทําใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดรับประโยชนมิ
ชอบ ผลท่ีตามจากพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงดังกลาวไดนํามาสู 
  ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปในลักษณะที่
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

  ๒. การปฏิบัติหนาทีของเจาหนาท่ีของรัฐไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

  ๓. การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปโดยขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมและหลักธรรมาภิบาล 

 ๑) ปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะท่ีเรียกวา “ฉอราษฎร” เกิดจาก 

  (๑) การขาดความสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการ
ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  (๒) การขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีของหนวยงานภาครัฐ ทําใหเจาหนาท่ี
ของรัฐสามารถใชชองวางในการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนผูมีขอรับบริการ 

  (๓) การสมยอมของประชาชนผูมาขอรับบริการ หรือการขาดความรูความเขาใจ
อยางถูกตอง ทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการคิดวาการเรียกรับผลประโยชนดังกลาวเปนเรื่องท่ี
ถูกตอง 

 ๒) ปจจัยเส่ียงทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกวา “บังหลวง” เกิดจาก 

  (๑) การขาดจิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  (๒) ความตองการแสวงหาผาลประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐท่ีรับผิดชอบตองาน
นั้นๆ  
  (๓) การขาดระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวาการ
กระทําการทุจริตนั้น มีความคุมคาที่จะเส่ียง 

 
 
 

 

 
 



๘ 
 

จุดหมาย 

 เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงปจจัยเส่ียงท่ีเปนเหตุในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ และมีการปฏิบัติ
ราชการโดยขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และขาดการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ 
 ๑) การขาดจิตสํานึกและความตระหนักทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของเจาหนาที่ของรัฐ 

 ๒) การไมดาํรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีความมุงหวังท่ีจะได
ผลประโยชนอันมิควรไดสําหรับนําไปใชในการดํารงชีวิต 

 ๓) การตอบสนองความตองการของผูท่ีตองการทําการทุจริตเพ่ือใหไดผลประโยชน
ตอบแทนหรือเพ่ือใหผูนั้นใหการสนับสนุนตนในดานตางๆ เชน ความกาวหนาในอาชีพราชการ 

 ๔) หนวยงานภาครัฐไมมีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให
เจาหนาที่ของรัฐเห็นวามีความคุมคาที่จะเส่ียงทําทุจริต 

 ๕) ภาคประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และขาดการมีสวนรวมในการเฝาระวัง
และปองกันปญหาการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

 ๑. ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน 

 ๒. ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๓. ทราบถึงโทษของการทุจริตคอรรัปชัน 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการสํารวจและจัดระเบียบความสะอาดทางกาย เสื้อผา กระเปาของ
ตนเอง หองเรียน สภาพแวดลอม และชวยกันจัดระเบียบหองเรียน  (๑๕ นาที) 
 ๒. สอบถามบรรยากาศหองเรียนและความคิดเห็นเก่ียวกับรูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงภาพความ
สะอาดกับภาพความสกปรกของสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดภายนอก (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน ละหลักธรรมท่ีเก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
(๒๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปรายและจัดทํารูปภาพปายนิเทศเพ่ือแสดงถึงความสําคัญของการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๗. สรุป (๑๐ นาที) 
 
 

 
 



๙ 
 

ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงความสะอาด-สกปรกของสิ่งแวดลอม และภาพท่ีแสดง
การเบียดเบียนตอบุคคลและสังคม 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงปรกอบ  
 ๓. ใบงานเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๔. ใบความรูเรื่อง “แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช (๒๕๕๑). กรุงเทพ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

เนื้อหาวิชา 

 ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปในลักษณะท่ีขาด
หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

  ๒. การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

  ๓. การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปโดยขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมและหลักธรรมาภิบาล 

 ๑) ปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะท่ีเรียกวา “ฉอราษฎร” เกิดจาก 

  (๑) การขาดความสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการ
ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  (๒) การขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีของหนวยงานภาครัฐ ทําใหเจาหนาท่ี
ของรัฐสามารถใชชองวางในการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนผูมีขอรับบริการ 

  (๓) การสมยอมของประชาชนผูมาขอรับบริการ หรือการขาดความรูความเขาใจ
อยางถูกตอง ทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการคิดวาการเรียกรับผลประโยชนดังกลาวเปนเรื่องท่ี
ถูกตอง 

 ๒) ปจจัยเส่ียงทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกวา “บังหลวง” เกิดจาก 

  (๑) การขาดจิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดขอบในการ
ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
 



๑๐ 
 

  (๒) ความตองการแสวงหาผาลประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐท่ีรับผิดชอบตองาน
นั้นๆ  
  (๓) การขาดระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวาการ
กระทําการทุจริตนั้น มีความคุมคาที่จะเส่ียง 

 

ความหมายของคําสําคัญ 
 คําวา “การทุจริต” หมายถึง ความประพฤติชั่ว 
 ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางกาย เรียกวา กายทุจริต 
 ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางใจ เรียกวา มโนทุจริต 
 ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต 
 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๕๓๔) 
อาจกลาวไดวา การทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง และคอรรัปชัน เปนคําท่ีมีความหมายเดียวกันกับคําวา 
“ทุจริต” 
 พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง 
 คือ การกระทําท้ังหลายของการทุจริตในหนาท่ี ราชการ การรีดนาทําเรนประชาชน การกิน
สินบน ตลอดจน ความอยุติธรรมอ่ืนๆ ท่ีขาราชการ หรือบุคคลอ่ืนใด ใชเปนเครื่องมือในการลิดรอน
ความเปนธรรม และความถูกตองตามกฎหมาย ตามระเบียบ และตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมไทย สวนใหญราษฎรผูเก่ียวของในกรณีนั้นๆ จะเปนผูรูเห็น สมยอม และสมคบในการกระทํา 
 ความหมายของการทุจริตตอหนาท่ี 
 การทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือหนาท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง หรือหนาท่ีท้ังท่ี
ตนมิไดมีตําแหนงเชนนั้นจริง 
 ผลประโยชนสวนบุคคล หรือผลประโยชนสวนตัว 
 ประโยชนสวนบุคคล (สวนตัว) หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีมุงประโยชนสวนตนเปนเรื่องท่ี
เก่ียวกับผลประโยชนสวนตัวของบุคคลนั้นนั่นเอง ประโยชนสวนตัวอาจหมายถึงสิ่งเกิดข้ึนแลวเปน
ประโยชนเฉพาะตัวเอง และพวกพองก็ได 
 ผลประโยชนสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ 
 หมายถึง ผลประโยชน หรือสวัสดิการรวมกันของทุกคนท่ีเกิดข้ึนแลวเปนประโยชนกับสวนรวม 
เรื่องท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของทุกคน หรือสวนรวม 
 

 
 



๑๑ 

 

 

บทเรียนท่ี ๒ 

ช่ือวิชา ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต    ๖๐  นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
  เรียนรูเรื่องการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริตของชาวพุทธตัวอยางเนน
ผูเรียนไดเรียนรูตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ผานชาดก
และประวัติของชาวพุทธตัวอยางในปจจุบัน  
 

จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไม
นําไปสูการทุจริตของชาวพุทธตัวอยาง  
 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 ๒. เกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต โดยมุงประโยชน
ตอสังคม 
 ๓. ตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงภาพหรือวีดีทัศนชาวพุทธตัวอยางท่ีมีชื่อเสียงดานการ
ดําเนินชีวิตพอเพียงจนประสบความสําเร็จ เปนท่ียกยองท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
 ๒. แสดงภาพเปรียบเทียบบุคคลท่ีดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและแบบไมพอเพียง  
 ๓. บรรยายชาดกท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม ๔   
 ๔. ใหผูอบรมแบงกลุมกันคนควาศึกษาบุคคลตัวอยางในทองถ่ินหรือชุมชนของตน และให
เหตุผลวาทําไมบุคคลเหลานั้นถึงประสบความสําเร็จและมีความสุขในการดําเนินชีวิต  
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม  
 ๖. ใหผูอบรมรวมกันอภิปรายวา การดําเนินชีวิตของชาวพุทธตัวอยางท่ีผูอบรมศึกษาหรือพบ
เห็นในปจจุบัน อะไรบางท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จากนั้นใหบันทึกลงในใบงาน  
  
 
 
 

 



๑๒ 

 

สื่อการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD หรือวีดีทัศน ท่ีแสดงถึงการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและไม
พอเพียง 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพของชาวพุทธตัวอยาง 
 ๓. ประวัติชาวพุทธตัวอยางในอดีตและปจจุบัน 
 ๔. ใบงาน 
 

การประเมินผล 
 ๑. การประเมินผลตามสภาพจริง 
  - สังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมในการทํากิจกรรม 
  - สังเกตทักษะกระบวนการทํางานกลุมของผูเขาอบรม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : ใบงาน แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 

เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๒. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล 
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๓. __________________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและ
เปนสุขในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๔. _________________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ชาดกและประวัติชาวพุทธตัวอยาง 
 

๑. สุวรรณหังสชาดก 
          ความเปนมา พระศาสดาเม่ือประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถุลลนันทา 
ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ ดังตอไปนี้ 
          อุบาสกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ปวารณากระเทียมกับภิกษุณีสงฆไว และสั่งกําชับคนเฝาไรวา
หากภิกษุณีท้ังหลายพากันมาจงถวายใหรูปละสองสามกําเถิด ตั้งแตนั้นเปนตนมาพวกภิกษุณีเม่ือ
ตองการกระเทียมก็จะพากันไปท่ีบานหรือไรของเขาคราวหนึ่งมีวันมหรสพกระเทียมในเรือนของอุบาสก
หมดลงภิกษุณีชื่อวาถุลลนันทาพรอมดวยบริวารพากันไปท่ีเรือนของอุบาสกเม่ืออุบาสกนิมนตใหไปเอา
กระเทียมท่ีไร จึงพากันไปไรขนกระเทียมไปอยางไมรูประมาณ ถูกคนเฝาไรตอวา ตอมาถูกพวกภิกษุณี
ดวยกัน และพวกภิกษุท้ังหลายติเตียน 
          และเม่ือความทราบถึงพระพุทธเจาพระองคก็ทรงตําหนิ แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวาในอดีต
กาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ 
เม่ือเจริญวัยแลวไดสมรสกับหญิงสาวคนหนึ่ง ไดมีธิดาสามคนชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา ตอมาพระ
โพธิสัตวไดทําไปเกิดเปนหงสทอง และมีญาณระลึกชาติได หงสทองไดเห็นความลําบากของนาง
พราหมณีและพวกธิดามีประการตาง ๆ ก็คิดสงสาร จึงบินไป ณ ท่ีนั้น เกาะท่ีทายกระเดื่องพรอมกับ
สลัดขนทองใหหนึ่งขนแลวบินหนีไป นางพราหมณีพรอมธิดาก็นําขนทองนั้นไปขายเลี้ยงชีวิต หงสทองก็
มาเปนระยะ ๆ สลัดขนใหครั้งละหนึ่งขนและนางก็ไดนําไปขายเปนประจําตลอดมา จนมีฐานะม่ังค่ังข้ึนมี
ความสุขความสบายตามสมควรอยูมาวันหนึ่งนางไดปรึกษากับลูก ๆ และเห็นวาข้ึนชื่อวาพวกดิรัจฉานรู
จิตใจไดยาก หงสทองอาจจะไมมาสลัดขนในท่ีนี้อีก จําเปนท่ีจะตองจับหงสทองมาถอนขนใหหมด เม่ือ
ลูก ๆ ไมตกลง แตเพราะนางมีความโลภมาก ครั้นวันหนึ่งเม่ือหงสทองมาสลัดขนใหก็ไดรวบหงสทองนั้น
ไวพรอมกับถอนขนออกจนหมดแตเพราะหงสทองมิไดปลงใจใหทําใหขนเหลานั้นจึงเปนเหมือนขนนก
ยางไปเสียหมด 
          หงสทองเม่ือถูกถอนขนไปจนหมดก็ไมสามารถกางปกบินได นางจึงเอาใสตุมใหญเลี้ยงไว ขนท่ี
งอกข้ึนใหมก็กลายเปนขาวไปหมด ครั้นเม่ือขนข้ึนเต็มท่ีแลวหงสตัวนั้นก็จึงบินหนีไปพระพุทธเจาทรงนํา
อดีตนิทานมาแลว ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ท่ีถุลลนันทามีความปรารถนาใหญ 
แมในครั้งกอนก็มีความปรารถนาใหญเหมือนกัน และเพราะอาศัยเหตุนี้ พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
หามภิกษุณีฉันกระเทียม ภิกษุณีใดฉันกระเทียม ภิกษุณีนั้นตองอาบัติปาจิตตีย 
 
คติธรรมจากสุวรรณหังสชาดก 

บุคคลไดสิ่งใด ควรยินดีสิ่งนั้น ข้ึนชื่อวาบุคคลผูโลภมาก มิไดเปนท่ีรักเจริญใจ แมแกมารดา
บังเกิดเกลา ไมอาจจะยังผูท่ีไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส ไมอาจยังผูท่ีเลื่อมใสแลวใหเลื่อมใสยิ่งข้ึน ไมอาจยัง
ลาภท่ียังไมเกิดใหบังเกิด หรือลาภท่ีเกิดแลวก็ไมอาจกระทําใหยั่งยืนได 

 
 
 



๑๔ 

 

 
๒. พระราชประวัตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมวา “ พระวรวงศ
เธอพระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเปนพระราชโอรสในสมเด็จเจาฟามหิดล
อดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร (ตอมาไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธยเปน 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหมอมสังวาล 

(ตอมาไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธย เปนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล
เมานทออเบอรน ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

เม่ือพระชนมายุ ได  ๕  พรรษา ทรงเขารับการศึกษาท่ี โรงเรียนมาแตรเด อี 
กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ใน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีโรงเรียนเมียรมองต (MERRIMENT) เมืองโลซานน (LASAGNA) 
ในป  พ .ศ . ๒๔๗๘  ได ท รงเข า ศึกษาตอ ท่ี  CEDE NOUBELLE DE LA SUES 
ROMANCE CHILLY ซ่ึ ง เป น โร งเรี ย น เอ กช น ท่ี รั บ นั ก เรี ย น น าน าช าติ  ใน
ระดับอุดมศึกษาทรงเขาศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ไดเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพรอมดวยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจา
พ่ีนางเธอ 

ครั้นเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
ทรงเสด็จสวรรคตดวยพระแสงปน คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกราบบังคมทูลอัญเชิญ 
สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนครองราชสมบัติข้ึนเปน
พระมหากษัตริยองคท่ี ๙ แหงราชวงศจักรี ทรงมีพระนามวา “ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง ๑๙ พรรษา เทานั้น ยังไม

บรรลุนิติภาวะ  

คณะรัฐมนตรีจึงไดแตงตั้งคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวย พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมขุนชัยนารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพ่ือทําหนาท่ีบริหารราชการแผนดินจนกวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ท้ังยังทรงมีภารกิจในการศึกษาตอ
อีกอยางดวย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอรแลนด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ และเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยโลซานน ในสาขาวิชารัฐศาสตรแทนสาขาวิศวกรรมศาสตร เนื่องดวยทรงคํานึงถึงพระราช
ภารกิจในการปกครองประเทศเปนสําคัญ 



๑๕ 

 

ระหวางท่ีประทับอยูตางประเทศนั้น ไดทรงหม้ันกับหมอมราชวงศสิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ
เธอกรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ และหมอมหลวงบัว กิติยากร เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ และได
จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๙๓ และสถาปนาข้ึนเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินี 

ทรงไดเขาพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระท่ี
นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษกแลวไดทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือทํา
การรักษาพระสุขภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต ตามคําแนะนําของ
แพทยชาวสวิตเซอรแลนด และทรงนิวัตกลับประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๔๙๔  
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี มีพระโอรสและพระราชธิดา
รวม ๔ พระองค ไดแก  
 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ประสูติเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตอมาไดทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพ่ือสมรสกับ
ชาวตางชาติ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ  
ประสูติเม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตอมาไดนับการสถาปนาข้ึนเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฏราชกุมาร  
 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย  
ประสูติเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ตอมาไดรับการสถาปนาข้ึนเปน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุรากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาลงภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
ประสูติเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐  



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชประวัติการศึกษา 

เม่ือพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ พรรษา ไดทรงเขารับการศึกษาเบื้องตนท่ีโรงเรียน มาแตรเดอี 
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนั้น ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยอยู
ใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองผันผวน ในเดือน กันยายน ๒๔๗๖ หมอม
สังวาลย มหิดล ณ อยุธยา จึงทรงนําพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ 
กรุงโลซานน ประเทศ สวิตเซอรแลนด เพ่ือทรงรับการศึกษา 

พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลเดช ทรงเขารับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียน เมียร
มองต ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กัง
โตนาล ตามลําดับ และทรงไดรับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร จากการศึกษา ดังกลาวทรงรอบ
รูหลายภาษา ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ตอจากนั้น ทรงเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนกวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยโลซานน 



๑๗ 

 

ครั้นถึงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงประกาศสละราชสมบัติ
รัฐบาลจึงกราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล ซ่ึงสบืสายราชสันตติวงศ ลําดับท่ี 
๑ และมีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย เปนพระมหากษัตริยองคท่ี ๘ แหงพระบรม
ราชจักรีวงศ ซ่ึงไดทรงสถาปนา พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลเดช เปน สมเด็จพระเจานองยา
เธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถาปนา หมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา เปน พระราชชนนีศรี
สังวาลย และทรงสถาปนา พระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยานิวัฒนาเปน สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลเดช ไดโดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระราชชนนี
และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ นิวัติพระนคร เปนครั้งท่ี ๒ เม่ือ เดือน พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ประทับ ณ 
พระตําหนัก จิตลดารโหฐาน สวนจิตลดา เปนเวลา ๒ เดือน แลวเสด็จกลับไปทรงศึกษาตอ ณ กรุงโล
ซานน  

 
ตอมาไดเสด็จนิวัติพระนครอีกครั้งเปนครั้งท่ี ๓ เม่ือ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ ในครั้งนี้ ปวงชนชาวไทยใน
แผนดินท่ีพระมหากษัตริยมิไดประทับเปนประมุขยาวนานกวา สิบป ตางปลาบปลื้มปติชื่นชมโสมนัส ท่ี
ไดชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระยุวกษัตริย ซ่ึงมีพระชนมพรรษา เพียง ๒๐ พรรษา พรอมดวยสมเด็จพระ
เจานองยาเธอ พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา 

ท้ังสองพระองคเสด็จเสด็จพระราชดําเนินเคียงคูกันไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล เคียง แตความชื่นชมโสมนัสนั้น ดํารงอยู มินาน ครั้งถึงวัน ท่ี  ๙  มิ ถุนายน ๒๔๙๘ 
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหั วอานันทมหิดล  ได เสด็จสวรรคต ณ  พระท่ีนั่ งบรมพิมานใน
พระบรมมหาราชวัง 

 
พระราชประวัติเสด็จข้ึนครองราชย 

ขณะท่ีพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา 
รัฐบาลไดกราบบังคมทูลอัญเชิญข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี ๙ 
แหงพระบรมราชจักรีวงศ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธย
วา สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาล ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการ 
บริหารราชกาลแผนดินแทนพระองค เนื่องจากยังทรงพระเยาว และตองทรง
ศึกษา ตอ ณ ตางประเทศ 

เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๘ ไดเสด็จพระราชดําเนิน กลับไปทรงศึกษา ตอ 
ณ กรุงโลซานน แมพระองคจะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตรแตเพ่ือประโยชนในการปกครองประเทศ
ไดทรงเปลี่ยนมาศึกษา วิชาการปกครองแทน เชน วิชากฎหมาย อักษรศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร ภูมิศาสตร นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝกฝนการดนตรีดวยพระองคเองดวย 



๑๘ 

 

ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหวางทรงศึกษาอยู ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด นั้น สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ไดทรงขับรถยนตไปทรงรวมงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ไดทรงพบและมีพระราช
หฤทัยสนิทเสนหาใน หมอมราชวงศ สิริกิติ์  กิติยากร ธิดาของหมอมเจานักขัตมงคล กิติยากร 
เอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงปารีส 

ในปเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนตอยางรุนแรง ทรงบาทเจ็บท่ีพระ
พักตรพระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมอรเซส โปรดฯใหหมอมเจา
ราชวงศสิริกิติ์มาเฝาฯ ถวายการดูแลอยางใกลชิด พระสัมพันธภาพจึงแนนแฟนข้ึน และตอมาไดทรง
หม้ัน หมอมราชวงศสิริกิต์ิ เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ โดยไดพระราชทานพระธํามรงควงท่ีสมเด็จ
พระบรมราชนกหม้ันสมเด็จพระราชชนนี 

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงไดรับการอภิบาลอยางดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระ
ปรีชาสามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปยมดวยคุณธรรมทุกประการ ซ่ึงนอมนําใหพระองคเปน
พระมหากษัตริยผูทรงดํารงสิริราชสมบัติเพียบพรอมดวยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราช
สังคหวัตถุ ทรงเจริญดวยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจํารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท้ังปวงเพ่ือ
ประโยชนสุขของปวงชน เปน ท่ีแซซองสรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาตอมาตราบจนปจจุบัน  
 
 

 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 

เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชดําเนินกลับประเทศไทย โปรดเกลาใหตั้งการพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ระหวางวันท่ี 
๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ และเม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธี
ราชาภิเษกสมรส กับ หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ท่ีวังสระปทุม โดย สมเด็จ

พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจา พระราชทานหลั่งน้ําพระมหาสังขทรงจดทะเบียน
สมรส ตามกฎหมายเชนเดียวกับประชาชน ไดทรงสถาปนาหมอมราชวงศสิริกิติ์ ข้ึนเปน พระราชินีสิริกิติ์ 

หลังจากนั้น ไดเสด็จไปประทับพักผอน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และท่ีนี่เปนแหลงเกิดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ ถนนสายหวยมงคล” ใหแก “ ลุงรวย” 
และชาวบานท่ีมาชวยกันเข็นรถพระท่ีนั่งข้ึนจากหลมดิน ท้ังนี้เพราะแม “ หวยมงคล” จะอยูหางอําเภอ
หัวหินเพียง ๒๐ กิโลเมตร แตไมมีถนนหนทาง ชาวบานไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิตมาก ถนน
สายหวยมงคล นี้จึงเปนถนนสายสําคัญ ท่ีนําไปสูโครงการในพระราชดําริ เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขแก
พสกนิกรอีกจํานวนมากกวา ๒,๐๐๐ โครงการในปจจบุัน 

พระบรมราชาภิเษก 



๑๙ 

 

วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระ
ปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏวา 

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร” 

และไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนสัจวาจาวา “ เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม” 

ในการนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัคร
มเหสีเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินี ไปยังสวิตเซอรแลนดอีกครั้ง เพ่ือทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชดําเนินนิวัติพระนคร 
เม่ือ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ ประทับ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และพระท่ีนั่งอัมพรสถาน 

 

ท้ังสองพระองคมีพระราชธิดา และพระราชโอรส ๔ พระองคดังนี้ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเม่ือ ๔ เมษายน ๒๔๙๔ ณ 
โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ ประสูติเม่ือ ๒๘ กรกฏคม ๒๔๙๕ ณ พระท่ีนั่งอัมพร
สถาน ตอมา ทรงไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร เม่ือ ๒๘ กรกฏคม ๒๕๑๕ 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ประสูติเม่ือ ๒ เมษายน 
๒๔๙๘ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประสูติเม่ือ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ 
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 

 

ทรงพระผนวช 



๒๐ 

 

เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระผนวช ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจําพรรษา ณ พระตําหนักปนหยา วัดบวรนิเวศวิหาร 
ปฏิบัติพระศาสนกิจ เปนเวลา ๑๕  วัน ระหวางนี้  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ตอมาจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลนี้ ไดทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ ข้ึนเปน สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เปน สมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา เปน สมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระ
ปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ใหม เม่ือวันท่ี ๘ 
มิถุนายน ๒๕๓๙ เพ่ือใหสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ท้ังนี้ดวยพระจริยวัตรอันเปยม
ดวยพระกตัญูกตเวทิตาธรรม อันเปนท่ีแซซองสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหมท่ีทรงสถาปนาคือ 

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวร
นัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ 
ทศพิศราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฎ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุล
พิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคยสรรพางค มหาชโนตมงคประณตบาทบงกช
ยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐ
ทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชา  
วไศรย พุทธาทิไตรรัตน สรณารักษวิศิษฎศักตอัครนเรศรามาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิ
ราชบรมนาถบพิตร” 

 
พระราชกรณียกิจ 

ตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๐๒ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงกระฉับ
สัมพันธไมตรีกับประเทศตาง ๆ ท้ังในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย 
และไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตางๆ ทุกภาคทรง
ประจักษในปญหาของราษฎร ในชนบทท่ีดํารงชีวิตดวยความยากจน ลําเค็ญ 
และดอยโอกาส ไดทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแกปญหาตลอดมาตราบจน
ปจจุบัน 

 
อาจกลาวไดวา ทุกหนทุกแหงบนผืนแผนดินไทยท่ีรอยพระบาทไดประทับลง ไดทรงขจัดทุกขยากนํา
ความผาสุกและทรงยกฐานะความเปนอยูของราษฎร ใหดีข้ึนดวยพระบุญญาธิการ และพระปรีชา



๒๑ 

 

สามารถปราดเปรื่อง พรอมดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองคเพ่ือประโยชนสุขของราษฎร
และเพ่ือความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิไดทรงคํานึงประโยชนสุขสวนพระองค
เลย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานโครงการนานัปการมากกวา ๒,๐๐๐ โครงการ ท้ัง
การแพทยสาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท่ีดิน การศึกษา การพระศาสนา การ
สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชนสุขของพสกนิกรในชนบท ท้ังยัง
ทรงขจัดปญหาทุกขยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เชน ทรงแกปญหาการจราจร อุทกภัยและปญหา
น้ําเนาเสีย ในปจจุบัน ไดทรงริเริ่มโครงการการชวยสงเคราะหและอนุรักษชางของไทยอีกดวย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรากตรําพระวรกายทรงงานอยางมิทรงเหน็ดเหนื่อย แมในยามทรง
พระประชวร ก็มิไดทรงหยุดยั้งพระราชดําริเพ่ือขจัดความทุกขผดุงสุขแกพสกนิกร กลางแดดแผดกลา 
พระเสโทหลั่งชุมพระพักตรและพระวรกาย หยาดตกตองผืนปถพี ประดุจน้ําทิพยมนต ชโลมแผนดินแลง
ราง ใหกลับคืนความอุดมสมบูรณ นับแตเสด็จเถลิงถวัลยราชย ตราบจนปจจุบันนานกวา ๖๕ ป แลว 

แมในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา ก็ไดพระราชทานแนวทาง
ดํารงชีพแบบ “ เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ ทฤษฎีใหม” ใหราษฎรไดพ่ึงตนเอง ใชผืนแผนดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ประกอบอาชีพอยูกินตามอัตภาพ ซ่ึงราษฎรไดยึดถือปฏิบัติเปนผลดีอยูในปจจุบัน 

พระอัจฉริยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานความรักอันยิ่งใหญแกอาณา
ประชาราษฎร  พระราชภารกิจ อันหนัก เพ่ือประโยชนสุ ขของอาณ า
ประชาราษฎร ปรากฏเปนท่ีประจักษเทิดทูนพระเกียรติคุณท้ังในหมูชาวไทย
และชาวโลก จึงทรงไดรับการสดุดีและการทูลเกลาฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์
เปนจํานวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ท้ังยังมีพระอัจฉริยภาพดานดนตรีอยางสูงสง 

ทรงพระราชนิพนธเพลงอันไพเราะนับแตพระเยาวจนถึงปจจุบันรวม ๔๗ เพลง ซ่ึงนักดนตรีท้ังไทยและ
ตางประเทศนําไปบรรเลงอยางแพรหลาย เปนท่ีประจักษในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน
ออสเตรเลีย ไดทูลเกลาฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แดพระองค 

นอกจากนั้นยังทรงเปนนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันกีฬาชีเกมสทรงไดรับยกยอง
เปน “ อัครศิลปน” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถดานดนตรีแลว ยังทรงสรางสรรคงานจิต
กรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณคาไวเปนทรัพยสินทางปญญาของชาติ เชน ทรงพระราชนิพนธแปล
เรื่อง ติโตนายอินทรผูปดทองหลังพระ และพระราชนิพนธเรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติ
ธรรมในการดํารงชีวิตดวยความวิริยอุตสาหะ อดทนจนพบความสําเร็จแกพสกนิกรท้ังปวง 

ปวงชนชาวไทยตางมีความจงรักภัคดีเปนท่ียิ่งดังปรากฏวา ในวาระสําคัญ เชน ศุภวาระเถลิงถวัลยราช
ครบ ๒๕ ป พระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 



๒๒ 

 

รอบ ๕  ธันวาคม ๒๕๓๐  พระราชพิธีรัช มังคลาภิ เษก ทรงดํ ารงสิริราชสมบัติยาวนานกวา
พระมหากษัตริยทุกพระองค ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ มหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ 
มิถุนายน ๒๕๓๙ และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
นี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ไดพรอมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ดวย
ความกตัญูกตเวที สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม อยางสมพระเกียรติทุกประการ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากวา ๖๐ปท่ีทรงครองราชยเปน

ประมุขแหงราชอาณาจักรไทย โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

-มูลนิธิชัยพัฒนา    -มูลนิธิโครงการหลวง  -โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  

-โครงการหลวงอางขาง   -โครงการปลูกปาถาวร -โครงการแกมลิง  

-โครงการฝนหลวง    -โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน  

-โครงการแกลงดิน    -กังหันชัยพัฒนา   -แนวพระราชดําริ ผลิตแกสโซฮอลในโครงการ

สวนพระองค (พ.ศ.๒๕๒๘)   -แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบอยางท่ีควรประพฤติปฏิบัต ิ
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงตั้งพระราชปณิธานไววา “จะปกครองแผนดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทาง
พระดํารัส  เพ่ือใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตางๆ และผานทาง    พระราชจริยาวัตรของพระองคอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง  สมควรอยางยิ่งท่ีคนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู  ทําความเขาใจและยึดถือ
เปนแนวทางการดํารงชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัว  
รวมท้ังความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและสวนรวม  ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ  ไดนอมนํา พระบรมราโชวาท (บางสวน)  เก่ียวกับเรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต 
 “คนท่ีไมมีความสุจริต  คนท่ีไมมีความม่ันคง  ชอบแตมักงาย  ไมมีวันท่ีจะสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอันใดได  ผูท่ีมีความสุจริตและความมุงม่ันเทานั้น  จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ
ท่ีเปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ” 
 
             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
        ของ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๒ 
 



๒๓ 

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
 

 

          

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 (ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวยประโยชน
สุขข้ันตน - virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal 
welfare) 
       ๑. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัด
ดําเนินการใหไดผลดี - to be endowed with energy and industry; achievement of diligence) 
       ๒. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย - 
to be endowed with watchfulness; achievement of protection) 
       ๓. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาสําเหนียก
ศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา - good company; association with 
good people) 
       ๔. สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว - balanced livelihood; living 
economically) 
 
       ธรรมหมวดนี้ เรียกสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอยางไทยๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา) 
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วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานท่ี ๑ :    ชาวพุทธตัวอยางท่ีขาพเจารูจัก 
 

ใหผูเขารับการอบรมระบุชาวพุทธตัวอยางในทองถิ่นหรือชุมชนของตนวา มีใครบางท่ีดําเนินชีวิต
แบบพอเพียงไมทุจริต ลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลดังกลาวเปนอยางไร 
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..........................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................. 
วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 

         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานที่ ๒ :    การดําเนินชีวิตที่ขาพเจาประทับใจ 
 

ใหผูเขารับการอบรมบันทึกวา อะไรบางท่ีในอนาคตสามารถนพมาใชเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิตท่ีไมทุจริตและมีความสุขได 
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..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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บทเรียนท่ี ๓ 

ชื่อวิชา   อาชีพสุจริตกับการเปนพลเมืองดี               ๖๐  นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 
 เรียนรูความหมาย องคประกอบ มูลเหตุ และโทษของอทินนาทานท่ีมีตอชีวิตตนเองและเปน
สาเหตุแหงความทุจริตคอรัปชั่นท่ีนําไปสูความขัดแยงทางสังคม ตลอดถึงศึกษาหลักความเปนพลเมืองดี
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการดํารงตนถูกตองเหมาะสมแกฐานะซ่ึงเปนเหตุแหงความเจริญท้ัง
ตอตนเองและสังคม 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงโทษของอทินนาทานท่ีมีตอตนเองและสังคม เกิดเจตคติท่ีดีตอ
การปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลเมืองดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
วัตถุประสงค 

๑. อธิบายความหมาย องคประกอบ มูลเหตุและโทษของอทินนาทานท่ีมีตอชีวิตและสังคมได 
๒. อธิบายความเปนพลเมืองดีตามแนวทางพระพุทธศาสนาได 
๓. เกิดเจตคติท่ีดีในการเวนจากอทินนาทานและตอการปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลเมืองดี

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย หนังสือพิมพ หรือสื่อการเรียนรูอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาอทินนาทานและความเปนพลเมืองดี 

๒. บรรยายอธิบายเนื้อหาประกอบสื่อ ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจเปนระยะ 
๓. แบงกลุมสนทนาโดยยกสถานการณเหตุการณปญหาสังคมท่ีเกิดจากอทินนาทานท่ีเปนท่ีรับ

รูอยูในปจจุบัน และการแกปญหาอทินนาทานดวยการประพฤติตนเปนพลเมืองดีให
เหมาะสมกับวัยและโอกาส 

๔. ผูเขาอบรมรวมสรุปบทเรียนการเรียนรูโดยการทําปายนิเทศแสดงโทษของอทินนาทานและ
แนวทางการประพฤติตนเปนพลเมืองดีท่ีเหมาะสมกับวัยและโอกาสของแตละคน 

 
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรูเรื่อง “อทินนาทาน” 
๒. ใบความรูเรื่อง “พลเมืองดวีิถีพุทธ” 
๓. Power point ประกอบการบรรยาย อทินนาทาน และพลเมืองดีวิถีพุทธ 
๔. สื่อมัลติมีเดีย หนังสือพิมพ หรือสื่อการเรียนรูอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับเนื้อหาอทินนาทานและ

ความเปนพลเมืองดี 
 

 



๒๖ 

 

การประเมินผล 
๑. ประเมินผลการเรียนรูผานการทําแบบทดสอบการเรียนรูเก่ียวกับอทินนาทานและความ

เปนพลเมืองดีตามแนวทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกอน-หลังการอบรม 
๒. ประเมินผลเจตคติโดยการสอบถามสัมภาษณและการแสดงทัศนคติผานการทํากิจกรรม

ปายนิเทศแสดงโทษของอทินนาทานและแนวทางการประพฤติตนเปนพลเมืองดีท่ี
เหมาะสมกับวัยและโอกาสของแตละคน 

 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 

๑. หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. สิงคาลกสูตร ใน พระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  

๓. สื่อสารสนเทศท่ีเก่ียวของจากเว็บไซต และอ่ืนๆ 

 
เนื้อหาวิชา 

๑. ความหมาย 

อาชีพสุจริตตรงกับหลักธรรม “สัมมาอาชีวะ” มาจากคําวา “สัมมา” หมายถึง โดยชอบ ดี 

ถูกตอง ถูกถวน สมบูรณ จริง แท กับ คําวา “อาชีวะ” หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียร

พยายามในการแสวงหาปจจัยยังชีพ หมายถึง การเวนจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแตการงานท่ีสุจริต 

ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมกอใหเกิดความเดือดรอนท้ังแกตนเองและบุคคลอ่ืน 

 

๒. หลักการของอาชีพสุจริต 

อาชีพสุจริตทางกาย พระพุทธศาสนาสอนใหงดเวนการเลี้ยงชีพในทางท่ีไมสมควร เรียกวา 

มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางท่ีผิด เพราะเปนอาชีพท่ีสงเสริมการเบียดเบียนและการทําลายชีวิต 

หลักการของสัมมาอาชีวะจะตองเวนจากการประกอบอาชีพ ๕ ประการ คือ ๑) สัตถวณิชชา การคาขาย

อาวุธท่ีเปนเครื่องประหาร เชน หอกดาบ ปน ระเบิด  ๒) สัตตวณิชชา การคาขายมนุษย ไดแก การคา

ขายเด็ก การใชแรงงานเด็กและสตรีอยางทารุณ ๓) มังสวณิชชา การคาขายสัตวมีชีวิต ๔) มัชชวณิชชา 

การคา ขายสิ่งมึนเมา ๕) วิสวณิชชา การคาขายยาพิษ ซ่ึงถือเปนอาชีพท่ีมีโทษตอตนเองและสังคม 

อาชีพเหลานี้สงเสริมใหคนทําผิดจริยธรรมท่ีดีงามของสังคม และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวง

กวาง  

การประกอบอาชีพสุจริตทางกายจึงตองเวนจากการประกอบอาชีพท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนให

กระทําผิดศีลธรรมดังกลาว นอกจากนี้ การประกอบอาชีพสุจริตทางกายยังรวมถึงการเวนจากการการ

ลักขโมย การทุจริต การคดโกง เพราะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน และทําใหสังคม

เกิดความไมสงบสุข 

อาชีพสุจริตทางวาจา คือ ๑) การไมโกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยดําเนินชีวิตอยางมีสัจจะ 

รักษาความสัตย ๒) การไมพูดสอเสียดเลี้ยงชีพ ไมยุยงใหคนแตกแยกหรือเขาใจผิดกันเพ่ือผลประโยชน



๒๗ 

 

ของตนเอง ๓) การไมพูดคําหยาบเลี้ยงชีพ ๔) การไมพูดเพอเจอเลี้ยงชีพ เวนจากการดําเนินชีวิตดวย

อาศัยวาจาท่ีไรสาระ ไรแกนสาร ไมเปนธรรมและไมประกอบดวยประโยชน เพราะคําพูดท่ีเพอเจอนั้น

ทําใหผูฟงหลงผิด เขาใจผิดได ๕) การไมประจบเลี้ยงชีพ ไมประจบสอพอผูอ่ืนเพ่ือผลประโยชนของ

ตนเอง ๖) การไมบังคับขูเข็ญเลี้ยงชีพ วาจานั้นยอมไมเปนไปเพ่ือการขมขูหรือบังคับขู เข็ญเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนจากบุคคลอ่ืนดวยความไมชอบธรรม 

อาชีพสุจริตทางใจ เปนแนวทางท่ีนําไปสูความสุขสงบภายใน โดยถือหลักการ คือ ๑) ไมอยาก

ไดทรัพยคนอ่ืน ควบคุมความโลภไวได ๒) ไมคิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ ควบคุมสภาพจิตใจตอความ

พยาบาทปองรายผูอ่ืนเพ่ือหวังเอาแตประโยชนสวนตน ใหมีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟอประโยชนแกผูอ่ืน ๓) 

ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ เวนจากการคิดหาโอกาสฉกฉวยผลประโยชนจากผูอ่ืน 

การประกอบอาชีพสุจริตทางใจมีความสําคัญท่ีสุด เพราะเปนตนเหตุใหการดําเนินชีวิตอ่ืนๆ

ถูกตองชอบธรรม 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ เปาหมายสวนตัว (อัตตประโยชน)  

พระพุทธศาสนาสอนใหดําเนินชีวิตเพ่ือบรรลุประโยชน คือ ความสมบูรณของการดําเนินชีวิต ๓ 

ดาน คือ ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน แปลวา “ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน” เกิด

จากการประกอบอาชีพสุจริตถูกตองท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนท่ีไดจากการประกอบกิจ

นั้น เปนผลท่ีไดทันตาเห็น อาจเปนเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกยองสรรเสริญ  หรือ

ผลประโยชนอาจเปนวัตถุหรือผลตอบแทนทางดานจิตใจก็ได อาจเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัว ๆ ไปปรารถนา  ๒) 

สัมปรายิกัตถประโยชน แปลวา ประโยชนเบื้องหนา หรือ ประโยชนในดานคุณคาของชีวิต ประโยชน

สําหรับชีวิตดานในเปนหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหนา คือหาเลี้ยงชีวิตไดดวยความสุจริตธรรม มี

ความกาวหนาเติบใหญข้ึนดวยคุณธรรมของสัมมาชีพจนสามารถสรางหลักประกันท่ีม่ันคงใหกับชีวิตใน

อนาคตได ๓) ปรมัตถประโยชน แปลวา ประโยชนสูงสุด เปนสาระท่ีแทจริงของชีวิต มีจิตใจท่ีปราศจาก

การเบียดเบียนอยางแทจริง จิตใจเปนอิสระไมถูกครอบงําดวยโลภะ โทสะโมหะ อันเนื่องดวยการ

ประกอบอาชีพ 

๓.๒ เปาหมายเพ่ือผูอ่ืน (ปรัตถประโยชน) 

พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนใหทําประโยชนแกตนเองดวยการหาเลี้ยงชีพท่ีถูกตองชอบ

ธรรมจนสามารถสรางฐานะความเปนอยูอยางไมลําบากเดือดรอนแลว ยังมีเปาหมายการทําประโยชน

ใหแกผูอ่ืน ดวยการสอนใหแบงปนเก้ือกูลและทําประโยชนใหกับผูอ่ืน เปนแบบอยางในการหาเลี้ยงชีพท่ี

ดีแกผูอ่ืนท้ังทางดานวัตถุและจิตใจอีกดวย ซ่ึงเปนการทําประโยชนใหเกิดกับบุคคลอ่ืน 

๓.๓ เปาหมายเพ่ือสวนรวม (อุภยัตถประโยชน) พระพุทธศาสนาสอนใหทําประโยชนแก
สวนรวม เชน การบําเพ็ญคุณประโยชนแกสังคม การแบงปนวิชาความรูเปนวิทยาทาน การรักษา
ทรัพยสินสมบัติสาธารณะ การชวยตรวจสอบดูแล ซอมแซม รวมไปถึงแนะนําแนวทางหรือวิธีการในการ



๒๘ 

 

หาเลี้ยงชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนรูจักคุณคาของชีวิตและดําเนินชีวิตตามครรลอง
ครองธรรม ไมใหเปนการหาเลี้ยงชีพอันจะกระทบกระเทือนเสียหายแกประโยชนสุขของสวนรวม 
 
ตัวอยางผูประกอบอาชีพสุจริตในธรรมบท 

นิทานสอนใจ เทพารักษกับคนตัดไม 
ชาวปาผูหนึ่ง ขณะเขาไปตัดตนไมซ่ึงข้ึนอยูริมแมน้ําเกิดทําขวานหลุดมือตกจมหายลงไปในน้ํา 

เนื่องจากเขาวายน้ําไมเปนและนึกเสียดายขวานคูชีวิตเลยนั่งลงรองไห เทพารักษมีความเมตตาสงสารได
ปรากฏกายข้ึนกลาวปลอบโยน และลงไปงมขวานมาคืนให แตคิดอยากจะลองใจชายผูนี้ ครั้งแรกจึงนํา
ขวางทองข้ึนมาจากแมน้ําแลวถามวา  

 “ขวานดานนี้ใชของเจาหรือไม”  
 “ไมใชหรอกขอรับ ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็กธรรมดา” 
เทพารักษนึกพอใจแตยังคิดอยากจะทดสอบอีกครั้ง แสรงดําลงไปคนหาในแมน้ําแลวโผลข้ึนมา

พรอมกับขวานเงินในมือ  
 “ขวานดานนี้ใชของเจาหรือไม”  
 “ไมใชหรอกทาน ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็กธรรมดา” 
เม่ือ เทพารักษนําขวานเหล็กมาคืนใหกับ ชาวตัดฝน ทานไดยกขวานเงินและขวานทองใหดวย

เพ่ือเปนรางวัลในความซ่ือสัตยครั้น เพ่ือนของชายตัดฟนทราบเรื่อง จึงทําทีออกไปตัดฟนแลวนั่งรองไห
คร่ําครวญ หลังจากแกลงทําขวานหลนในแมน้ํา  
 เม่ือเทพารักษปรากฏตัวข้ึนปลอบโยน และลองใจโดยงมขวานทองมาสงให ชายผูนั้นเกิดความ
โลภรีบบอกวาเปนขวานของตนเทพารักษเห็นวาชายผูนี้ กลาวเท็จจึงแสดงฤทธิ์หายตัวไปทันที ชายผูไร
ความซ่ือสัตยนอกจากไมไดขวานเงินและขวานทองเปนรางวัล 
แมแตขวานเหล็กของตนก็จมอยูในแมน้ํานั้นเอง 

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา 
 “ผูมีความซ่ือสัตยสุจริต ยอมไดรับผลดีตอบแทน ผูทุจริตยอมไดรับผลรายตอบสนอง” 

 
 

ใบงานความรูเร่ือง อาชีพสุจริตเพ่ือชีวิตที่ดีงาม 
 

๑. ความหมาย 

อาชีพสุจริตตรงกับหลักธรรม “สัมมาอาชีวะ” มาจากคําวา “สัมมา” หมายถึง โดยชอบ ดี 

ถูกตอง ถูกถวน สมบูรณ จริง แท กับ คําวา “อาชีวะ” หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียร

พยายามในการแสวงหาปจจัยยังชีพ หมายถึง การเวนจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแตการงานท่ีสุจริต 

ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมกอใหเกิดความเดือดรอนท้ังแกตนเองและบุคคลอ่ืน 

๒. หลักการของอาชีพสุจริต 

อาชีพสุจริตทางกาย พระพุทธศาสนาสอนใหงดเวนการเลี้ยงชีพในทางท่ีไมสมควร เรียกวา 

มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางท่ีผิด เพราะเปนอาชีพท่ีสงเสริมการเบียดเบียนและการทําลายชีวิต 



๒๙ 

 

หลักการของสัมมาอาชีวะจะตองเวนจากการประกอบอาชีพ ๕ ประการ คือ ๑) สัตถวณิชชา การคาขาย

อาวุธท่ีเปนเครื่องประหาร เชน หอกดาบ ปน ระเบิด  ๒) สัตตวณิชชา การคาขายมนุษย ไดแก การคา

ขายเด็ก การใชแรงงานเด็กและสตรีอยางทารุณ ๓) มังสวณิชชา การคาขายสัตวมีชีวิต ๔) มัชชวณิชชา 

การคา ขายสิ่งมึนเมา ๕) วิสวณิชชา การคาขายยาพิษ ซ่ึงถือเปนอาชีพท่ีมีโทษตอตนเองและสังคม 

อาชีพเหลานี้สงเสริมใหคนทําผิดจริยธรรมท่ีดีงามของสังคม และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวง

กวาง  

การประกอบอาชีพสุจริตทางกายจึงตองเวนจากการประกอบอาชีพท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนให

กระทําผิดศีลธรรมดังกลาว นอกจากนี้ การประกอบอาชีพสุจริตทางกายยังรวมถึงการเวนจากการการ

ลักขโมย การทุจริต การคดโกง เพราะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน และทําใหสังคม

เกิดความไมสงบสุข 

อาชีพสุจริตทางวาจา คือ ๑) การไมโกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยดําเนินชีวิตอยางมีสัจจะ 

รักษาความสัตย ๒) การไมพูดสอเสียดเลี้ยงชีพ ไมยุยงใหคนแตกแยกหรือเขาใจผิดกันเพ่ือผลประโยชน

ของตนเอง ๓) การไมพูดคําหยาบเลี้ยงชีพ ๔) การไมพูดเพอเจอเลี้ยงชีพ เวนจากการดําเนินชีวิตดวย

อาศัยวาจาท่ีไรสาระ ไรแกนสาร ไมเปนธรรมและไมประกอบดวยประโยชน เพราะคําพูดท่ีเพอเจอนั้น

ทําใหผูฟงหลงผิด เขาใจผิดได ๕) การไมประจบเลี้ยงชีพ ไมประจบสอพอผูอ่ืนเพ่ือผลประโยชนของ

ตนเอง ๖) การไมบังคับขูเข็ญเลี้ยงชีพ วาจานั้นยอมไมเปนไปเพ่ือการขมขูหรือบังคับขู เข็ญเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนจากบุคคลอ่ืนดวยความไมชอบธรรม 

อาชีพสุจริตทางใจ เปนแนวทางท่ีนําไปสูความสุขสงบภายใน โดยถือหลักการ คือ ๑) ไมอยาก

ไดทรัพยคนอ่ืน ควบคุมความโลภไวได ๒) ไมคิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ ควบคุมสภาพจิตใจตอความ

พยาบาทปองรายผูอ่ืนเพ่ือหวังเอาแตประโยชนสวนตน ใหมีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟอประโยชนแกผูอ่ืน ๓) 

ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ เวนจากการคิดหาโอกาสฉกฉวยผลประโยชนจากผูอ่ืน 

การประกอบอาชีพสุจริตทางใจมีความสําคัญท่ีสุด เพราะเปนตนเหตุใหการดําเนินชีวิตอ่ืนๆ

ถูกตองชอบธรรม 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ เปาหมายสวนตัว (อัตตประโยชน)  

พระพุทธศาสนาสอนใหดําเนินชีวิตเพ่ือบรรลุประโยชน คือ ความสมบูรณของการดําเนินชีวิต ๓ 

ดาน คือ ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน แปลวา “ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน” เกิด

จากการประกอบอาชีพสุจริตถูกตองท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนท่ีไดจากการประกอบกิจ

นั้น เปนผลท่ีไดทันตาเห็น อาจเปนเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกยองสรรเสริญ  หรือ

ผลประโยชนอาจเปนวัตถุหรือผลตอบแทนทางดานจิตใจก็ได อาจเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัว ๆ ไปปรารถนา  ๒) 

สัมปรายิกัตถประโยชน แปลวา ประโยชนเบื้องหนา หรือ ประโยชนในดานคุณคาของชีวิต ประโยชน

สําหรับชีวิตดานในเปนหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหนา คือหาเลี้ยงชีวิตไดดวยความสุจริตธรรม มี

ความกาวหนาเติบใหญข้ึนดวยคุณธรรมของสัมมาชีพจนสามารถสรางหลักประกันท่ีม่ันคงใหกับชีวิตใน



๓๐ 

 

อนาคตได ๓) ปรมัตถประโยชน แปลวา ประโยชนสูงสุด เปนสาระท่ีแทจริงของชีวิต มีจิตใจท่ีปราศจาก

การเบียดเบียนอยางแทจริง จิตใจเปนอิสระไมถูกครอบงําดวยโลภะ โทสะโมหะ อันเนื่องดวยการ

ประกอบอาชีพ 

๓.๒ เปาหมายเพ่ือผูอ่ืน (ปรัตถประโยชน) 

พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนใหทําประโยชนแกตนเองดวยการหาเลี้ยงชีพท่ีถูกตองชอบ

ธรรมจนสามารถสรางฐานะความเปนอยูอยางไมลําบากเดือดรอนแลว ยังมีเปาหมายการทําประโยชน

ใหแกผูอ่ืน ดวยการสอนใหแบงปนเก้ือกูลและทําประโยชนใหกับผูอ่ืน เปนแบบอยางในการหาเลี้ยงชีพท่ี

ดีแกผูอ่ืนท้ังทางดานวัตถุและจิตใจอีกดวย ซ่ึงเปนการทําประโยชนใหเกิดกับบุคคลอ่ืน 

๒.๓.๓ เปาหมายเพ่ือสวนรวม (อุภยัตถประโยชน) พระพุทธศาสนาสอนใหทําประโยชนแก
สวนรวม เชน การบําเพ็ญคุณประโยชนแกสังคม การแบงปนวิชาความรูเปนวิทยาทาน การรักษา
ทรัพยสินสมบัติสาธารณะ การชวยตรวจสอบดูแล ซอมแซม รวมไปถึงแนะนําแนวทางหรือวิธีการในการ
หาเลี้ยงชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนรูจักคุณคาของชีวิตและดําเนินชีวิตตามครรลอง
ครองธรรม ไมใหเปนการหาเลี้ยงชีพอันจะกระทบกระเทือนเสียหายแกประโยชนสุขของสวนรวม 
พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

27 มกราคม 2523 

“... การงานในชีวิตนั้นเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง เพราะหมายถึงการ

ปฏิบัติตัวปฏิบัติภาระหนาท่ีทุก ๆ อยาง เพื่อสรางความสําเร็จ

ใหแกตนเองโดยรอบดาน ท้ังดานหลักฐานอาชีพ ดานเกียรติยศ

ชื่อเสียง ดานสังคม และดานการรับใชชาติบานเมือง ทาน

ท้ังหลายจะอาศัยวิชาความรูเทาท่ีเรียนมาตามหลักสูตรแตอยาง

เดียวไมพอ จักตองเรียนรูใหกวางขวาง ฝกหัดใหจัดเจนย่ิง ๆ ขึ้น

ดวย. และนอกจากวิชาการ ยังจะตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ เปน

ปจจัย เคร่ืองประกอบ สนับสนุนสงเสริมอีกหลายอยาง.  

ท่ีสําคัญไดแก ความขวนขวายตั้งใจอันแนวแนและมั่นคงท่ีจะ

ทํางาน ความสุจริตและบริสุทธ์ิใจในการปฏิบัติงาน ความหมั่น

ขยันและความสม่ําเสมอ อดทน ความมีสติควบคุมความคิดและ

การกระทํา ใหเปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรง ปราศจากอคติ ความ

เฉลียวฉลาดในการพิจารณากรณีท้ังปวงดวยเหตุผล ดวยความ

สุขุมรอบคอบ. ขอสําคัญ ควรจะไดทราบตระหนักดวยวา 



๓๑ 

 

คุณสมบัติตาง ๆ ดังกลาว รวมท้ังวิชาความรู ตางเปนปจจัยท่ี

ประกอบกันและสนับสนุนกันและกันอยูตลอดเวลา. จึงเปนส่ิงท่ี

ทานจะตองฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้น ใหงอกงามขึ้นพรอม ๆ กัน 

และนํามาปฏิบัติใหเกื้อกูลสงเสริมกันใหครบถวน ไมใหสวนใด

สวนหนึ่งบกพรองยอหยอนจึงจะอํานวยผลท่ีสมบูรณได. …” 

คํากลอนสอนใจ 
เบิกทรัพยวันละบาทซ้ือ    มังสา  
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา      ไปอวน  
สองสามสี่นายมา            กํากับ กันแฮ 
บังทรัพยสี่สวนถวน         บาทสิ้นเสือตาย๚ะ๛ 
คนโกงกินหนึ่งคน ผลงานของก็ยอมไมสมบูรณ และยิ่งมีคนโกงกินมากกิจการนั้นยอมไมสําเร็จ 

ตรงกับสํานวนคดในของอในกระดูกคือวาหนูรูความหมายและสํานวนแลว 
 



๓๐ 
 

บทเรียนท่ี ๔ 

ชื่อวิชา   ธรรมพิทักษโลก                 ๖๐  นาที 
 
 

ขอบขายวิชา    
ความหมายของธรรมพิทักษโลก ในหัวขอหิริโอตตัปปะ ในฐานะเปนธรรมะคุมครองรักษาโลก

และปองกันการทุจริตคอรรัปชันจากภายในสูภายนอก วิธีปฏิบัติตนใหมีหิริและโอตตัปปะ ชาดกท่ี
เก่ียวของกับหิริและโอตตัปปะ และสถานการณทุจริตคอรรัปชันในสังคมปจจุบัน  

 

จุดหมาย  
 เพ่ือใหผูเรียนรู เขาใจ และตระหนักหลักธรรมหิริโอตตัปปะในฐานะเปนธรรมะปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันและสรางสังคมท่ีดีงาม 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนนําหิริโอตตัปปะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการเลานิทานชาดก เรื่อง โมรณัจจชาดก วาดวยผูขาดหิริโอตตัปปะ 
หรือ เทวธรรมชาดก วาดวยคุณธรรมของเทวดา และซักถาม สะทอนความคิดของผูเรียน 
 ๒. แบงกลุมผูเรียนใหศึกษาสถานการณทุจริตคอรรัปชันจากขาวหนังสือพิมพท่ีวิทยากร
จัดเตรียมมาและวิเคราะหแนวทางการใชหิริโอตตัปปะปองกันไมใหเกิดทุจริตคอรรัปชัน 
 ๓. นําเสนอผลงานกลุม 
 ๔. ซักถาม 
 ๕. สรุปและบรรยายหลักธรรมหิริโอตตัปปะในฐานะเปนธรรมะปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 

ส่ือการสอน 
 ๑. วิดีโอ หรือ power point นําเสนอชาดกเก่ียวกับหิริโอตตัปปะ ๑ เรื่อง เชน โมรณัจจชาดก  
เทวธรรมชาดก 
 ๒. คลิปภาพขาวและภาพขาวหนังสือพิมพเรื่องการทุจริตคอรรัปชันในสังคมปจจุบัน 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “หิริโอตตัปปะกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน” 
 

การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล :  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล :  มีผลการประเมิน  ผานเกณฑท่ีกําหนด 
 
 

เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
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ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
เนื้อหา 

๑. ความหมายและความสําคัญ  
โลกปาลธรรม  ธรรมคือคุมครองโลก  มี ๒ อยาง ไดแก 

  ๑. หิริ  ความละอายแกใจ 
  ๒. โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว 
 หิร ิความละอายแกใจ หมายถึงละอายใจตอการทําความชั่ว มองเห็นความชั่ววาเปนสิ่งนา

ละอาย นารังเกียจ ไมควรทํา ความชั่วคือสิ่งท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูทําและผูถูกทํา เชน การดา
กัน ดูถูกกัน ทํารายกัน ฆากัน การลักขโมย เปนตน ธรรมคือหิริ ความละอายแกใจจะปองกันไมใหทํา
ความชั่วเชนนั้น 
 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว หมายถึงเกรงกลัวตอการทําความชั่ว มองเห็นผลของการทํา
ความชั่ววาจะทําใหตนตองไดรับความเดือดรอน เชน เม่ือดาคนอ่ืนตนก็ตองถูกดาตอบ ทํารายผูอ่ืนตนก็
ตองถูกทํารายตอบ ผูท่ีทําความชั่วนอกจากจะไดรับผลในปจจุบันแลว เม่ือตายไปก็ตองรับผลตออีก เชน
ตองไปรับใชกรรมในนรกเปนตน ธรรมคือโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปจะปองกันไมใหทําชั่วและไม
ตองไดรับความเดือดรอนท่ีมีสาเหตุมาจากการทําความชั่วนั้น  
 หิริและโอตตัปปะ ช่ือวาธรรมเปนโลกบาลคือคุมครองโลก เพราะเปนธรรมท่ีเปนเหตุ
เบื้องตนใหคนเกลียดความชั่ว กลัวความผิด อันจะทําใหโลกนี้สงบสุข ไมมีการเบียดเบียนทํารายกัน  



๓๒ 
 

   หิริ โอตตัปปะ นอกจากไดชื่อวาเปนโลกบาลคือคุมครองโลก ยังมีชื่อเรียกอีก ๒ อยาง คือ 
(๑) สุกกธรรม ธรรมท่ีสรางคนใหขาวสะอาด(ดี, ไดรับแตสิ่งดีๆ) (๒) เทวธรรม ธรรมท่ีสรางคนใหเปน
เทวดา หรือผูยิ่งใหญ 

  

 ๒. ประโยชนของการมีหิริและโอตตัปปะ 
  ทําใหไมมีคนทําความชั่ว ถึงมีก็ลดนอยลง เพราะคนเกิดความละอายใจ และไมกลาทําความ
ชั่ว โลกก็จะสงบสุข จึงกลาวไดวาโลกไดรับความคุมครองปองกันจากคนมีหิริ โอตตัปปะ   
 ๓. โทษของการขาดหิรแิละโอตตัปปะ 
 ถามนุษยขาดธรรมคือหิริและโอตตัปปะ โลกจะมีแตการรบราฆาฟนกัน ใครเกง แข็งแรงกวา
ก็มีชีวิตอยูรอด ใครออนแอจะถูกทําราย ถูกฆา เกิดสงครามแผขยายไปท่ัว ไมเปนอันทํามาหากิน ผูคน
ตางอยูดวยความหวาดระแวงภัย 

 

  ๔. วิธีฝกใหมีหิริและโอตตัปปะ 
 กอนทําสิ่งใดใหพิจารณากอนวา เปนความชั่วหรือไม วิธีพิจารณาความชั่ว ก็คือ ดูผลท่ีจะ
เกิดจากการทํานั้น ถาผลท่ีจะเกิด สรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน ใหคิดไวกอนวาเปนความชั่ว 
เม่ือรูวาเปนความชั่ว ก็คิดพิจารณาตอไปนี้ 

  ๑) คิดพิจารณาถึงตระกูลของตนวา เรามีตระกูลดี พอแมสอนมาดี การทําความชั่ว
อยางคนไมดีทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  

  ๒) คิดพิจารณาถึงอายุของตนวา เราเปนผูใหญแลว การทําความชั่วอยางท่ีคนไร
เดียงสาทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  

  ๓) คิดพิจารณาถึงกําลังกายของตนวา เราเปนคนมีกําลังแข็งแรง การทําความชั่วอยาง
ท่ีคนออนแอหากินลําบากทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 

  ๔) คิดพิจารณาถึงกําลังความรูของตนวา เรามีความรูดี การทําความชั่วอยางท่ีคนไมมี
ความรูทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 

เม่ือพิจารณาดังนี้ เห็นโทษของการทําความชั่วแลวพึงละเวนเสีย  
 

 ๕. หิริและโอตตัปปะกับการปองกันทุจริตคอรรัปชัน 
 การทุจริตคอรรัปชัน หมายถึง การไมซ่ือสัตย สุจริต ของบุคคลกลุมหนึ่ง ท่ีรวมมือกันทํา
ความชั่วโดยเจตนา มีการไตรตรอง วางแผนอยางมีข้ันตอน หรือมีกระบวนการอยางแยบยล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางไมวาจะเปนปญหา
ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศการแกไขปญหาการทุจริตคอร
รัปชัน ไมสามารถกระทําไดโดยการบังคับใชกฎหมายกับหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว หากแตควร
เปนการเสริมสราง สงเสริมคานิยม และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน โดยภาพรวม 
 หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญท่ีใช
ควบคุมจิตใจมนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิต และอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงาน
และการปฏิบัติหนาท่ี เปนธรรมะท่ีชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชันจากภายในตัวบุคคล สรางสังคม
สุจริตและดีงามอยางยั่งยืน  



๓๓ 
 

 
บุคคลตัวอยางท่ีตั้งตนอยูในหลักหิริโอตตัปปะ 
 
ชาดกเรื่อง  นัจจชาดก : ชาดกวาดวยความไมละอายตอบาป 
 
เหตุท่ีตรัสชาดก :พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงปรารภการเสื่อมจากพระรัตนตรัยของพระภิกษุ 
 
 เนื้อหาชาดก : ในอดีตกาล เม่ือครั้นตน ๆ กัป โลกนี้มีแตความรมรื่น สวยงาม อุดมไปดวย พืชพันธุ
ธัญญาหาร หมูสัตวอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย มีความเคารพซ่ึงกันและกัน ในครั้งนั้น ราชสีหเปน
หัวหนาของสัตวสี่เทาท้ังหลาย ปลาอานนทเปนหัวหนาของปลาท้ังหลาย และพญาหงสเปนหัวหนาของ
นกท้ังหลาย  
                 พญาหงสนั้นมีลูกสาวอยูตัวหนึ่ง รูปรางสีสันของนางนั้นสวยงามเปนท่ีเลื่องลือ 
กิริยามารยาท ออนชอย เรียบรอย และสงางามสมกับเปนธิดาของพญาหงส เม่ือนางเจริญวัยสมควรจะ
มีคูไดแลว พญาหงสจึงปาวประกาศใหบรรดานกท้ังหลายมาประชุมกันท่ีลานแหงหนึ่งในปา เพ่ือใหนาง
เลือกคูครอง ตามใจชอบ บรรดานกหนุม ๆ ท้ังหลายท่ีมาประชุมกันนั้น ตางใฝฝนท่ีจะครองใจธิดาพญา
หงส แตนางมี ความพอใจนกยูงหนุมผูสงางามตัวหนึ่ง จึงกลาวกับบิดาวา 
                “พอคะ...นกยูงตัวนั้นดูงามเดนเปนสงา ยิ่งกวานกใด ๆ ลูกขอเลือกนกยูงตัวนั้นคะ” เม่ือ
พญาหงสทราบเชนนั้น จึงประกาศเรียกนกยูงหนุมออกมากลางลานประชุม นกท้ังหลาย จึงพากันรุม
ลอมนกยูงหนุมเพ่ือแสดงความยินดี นกยูงหนุมรูสึกลําพองใจจึงกลาววา “เพ่ือนเอย เปนธรรมดาท่ีผูมี
ความสงางามอยางเราจะเปนท่ีหมายปองของสตรีท้ังหลาย แตความงามท่ีทานเห็นอยูนี้ยังนอยนัก จงดูนี่
สิ...” วาแลวนกยูงหนุมก็รําแพนหางกางปกรําทามกลางฝูงนก  
                   เม่ือพญาหงสเห็นดังนั้นก็รูสึกเคืองใจ ยิ่งนัก นึกตําหนิวานกยูงตัวนี้ขาด “หิริ” คือ ไมมี
ความละอายใจแมแตนอย ซํ้ายังขาด “โอตตัปปะ” ไมเกรงคํานินทา กลารําอวดตัวทามกลางท่ีประชุม
เชนนี้ จึงเอยข้ึนวา  
                   “เจานกยูงเอย เสียงของเจานั้นไพเราะจับใจ หลังของเจาก็งามสงา ลําคอเปนเงางาม
ราวกับ แกวไพฑูรย หางก็ยาวตั้งวา แตจะหาความละอายใจ และสํารวมกายแมสักนิดไมมี จึงไดมารํา
แพน หางกางปกรําเชนนี้ เราไมยกลูกสาวใหเจา” พูดดังนั้นแลว พญาหงสก็ประกาศยกธิดาของตนให
หงสผูเปนหลาน เม่ือนกยูงหนุมไมไดธิดา พญาหงสมาเปนคูก็รูสึกอับอายขายหนายิ่งนัก จึงบินหนี ไป
จากท่ีนั่นทันที  
ขอคิดจากชาดก :  
 1) ผูใดรูตัววาตนมีนิสัยติดตัวท่ี ไมดี เชน เห็นแกความสะดวกสบาย เกียจคราน ควรรีบ 
ปรับปรุงตัวเสียใหม ใหนิสัยไมดีหมดไปในชาตินี้ ไมติดตัวขามภพขามชาติ  
 2) ผูใดสํารวมกิริยามารยาทใหเรียบรอย ออนนอมถอมตนอยูเสมอ ยอมไดรับความเอ็นดู
จาก ผูใหญ และไดรับความสนิทสนมรักใครจากหมูคนท่ีเสมอกัน  
 3) ผูท่ี ฝกสมาธิอยูเสมอจะมีความสํารวมกาย วาจา ใจ เพราะมีสติคอยกํากับการกระทําอยู 
ตลอดเวลา ประ 
 



๓๔ 
 

พระบรมราโชวาท 
 

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  
25 กันยายน 2523 

 “... ทุกคนมีจิตใจท่ีปรารถนาความสุข หรือความสําเร็จ แตการหาความสุขหรือ
ความสําเร็จนี้ ยอมตองเหนื่อย เหนื่อยแน ไมมีใครท่ีมีความสุขหรือความสําเร็จไดโดยท่ีไม
เหนื่อย ถาไมอยากท่ีจะเหนื่อยก็ตองฝกฝนกําลัง กําลังกายก็ตองฝก คนท่ีนอนอยูเฉย ๆ แมจะ
สมมุติวานอนอยูเฉย ๆ ไมไดเดิน ไมไดไปไหน เปนเวลาสัก 10 วัน รับรองไดวาเวลาลุกขึ้นไม
มีกําลัง คือกําลังไมไดมาจากการพักผอน กําลังมาจากความเพียร การฝก เชนคนท่ีไดออก
กําลังลุกขึ้นเดินทุกวัน ขยับกายใหไดเปนการฝกกาย ยอมมีกําลังกาย ผูท่ีเปนนักกีฬาเขาตอง
ฝก การฝกนั้นเหนื่อย เหนื่อยแตวาเม่ือเหนื่อยแลวสรางกําลังขึ้นมา มันคอย ๆ หายเหนื่อย 
ถ าสมมุ ติ ว า เราไม ได สร างกํ า ลั ง เราไม ได ฝ กกายให มี กํ า ลั ง เดิ น เพี ยง 50 เมตร 
ก็เหนื่อยแลว แตถาฝกรางกายใหดี เดินหลายกิโลเมตรก็ไมสูจะเหนื่อยนัก จิตใจก็เหมือนกัน
จะตองมีกําลัง และกําลังนั้นเพื่อความสุข ความสําเร็จ ไมใชวาไมเหนื่อย ตองเหนื่อย ตองฝก
จิตใจใหดี ถาฝกจิตใจใหดี ไมใหขี้เกียจ ใหรูจักวางานเปนอยางไร แลวก็เชื่อวาถาทํางานอยาง
นั้นก็จะไดผลดี เปนตน ก็จะทําใหมีความสําเร็จ รางกายและจิตใจจะแข็งแรงพรอมกัน ...” 

 
บทเพลงหิริโอตตัปปะ 
  จะโกงจะกินกันไปถึงไหน  
รูจักอับอายกันบางซี 
ไมตองทําเปนไมรูไมชี้  
ทานนั่นแหละตัวดี รูอยูแกใจ 
 เห็นวามาดดี ความรูมี ดูเงียบ เฉียบหรู  
คิดอะไรอยู คนเขารูทัน ทานจําไว  
ผลประโยชนไมเขาตัวก็ผูชิดใกล 
มันแสนจะนาอาย รับไมไดจริงๆ (สรอย) 
 คิดโครงการดี ใหผูคนไดประโยชนมากเหลือ  
ก็ไมวายเผื่อเหลาพวกพองของทานท้ังลาย 
ก็รูเรื่องกอน จะวาวอน มันชวยไมได 
อยางนี้ก็นาอาย รับไมไดจริงๆ  
 รูวามันผิด ไมยากเลยแคเลนแงกฎหมาย 
รื้อนโยบาย ปรับเขาไป ใหเขาใกลอีกนิด 
ประเดี๋ยวก็ถูก หากไมมองมุมนั้น ก็ไมผิด 
"ผมไมทุจริต ..แค..ฮึม....... 



๓๕ 
 

 หยุดโกงหยุดกินกันทีไดไหม 
รูจักอับอายกันบางซี 
หยุดสักวัน สักเดือน สักป 
ใหชาติฟนซะที เพ่ือลูกหลานของเรา 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ใบงาน 
เรื่อง โลกปาลธรรมกับการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

สมาชิกกลุม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
คําช้ีแจง  
 ผูเรียนศึกษาสถานการณจากภาพขาวหนังสือพิมพและวิเคราะหสถานการณในประเด็น
ตอไปนี้ 

๑. ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

๒. สาเหตุของการทุจริตคอรรัปชั่น 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

๓. แนวทางแกไข 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 

 ๔. หิริและโอตตัปปะกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 

 
                 



๓๗ 
 

ใบสรุปความรู 
เรื่อง โลกปาลธรรมกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

 
ความหมายและความสําคัญ  
 โลกปาลธรรม  ธรรมคือคุมครองโลก  มี ๒ อยาง ไดแก (๑) หิริ  (๒) โอตตัปปะ   
 หิริ ความละอายแกใจ หมายถึง ละอายใจตอการทําความชั่ว มองเห็นความชั่ววาเปนสิ่งนาละอาย 
นารังเกียจ ไมควรทํา ความชั่วคือสิ่งท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูทําและผูถูกทํา เชน การดากัน ดูถูกกัน 
ทํารายกัน ฆากัน การลักขโมย เปนตน ธรรมคือหิริ ความละอายแกใจจะปองกันไมใหทําความชั่วเชนนั้น 
 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว หมายถึง เกรงกลัวตอการทําความชั่ว มองเห็นผลของการทําความชั่ววา
จะทําใหตนตองไดรับความเดือดรอน เชน เม่ือดาคนอ่ืนตนก็ตองถูกดาตอบ ทํารายผูอ่ืนตนก็ตองถูกทําราย
ตอบ ผูท่ีทําความชั่วนอกจากจะไดรับผลในปจจุบันแลว เม่ือตายไปก็ตองรับผลตออีก เชนตองไปรับใชกรรม
ในนรกเปนตน ธรรมคือโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปจะปองกันไมใหทําชั่วและไมตองไดรับความเดือดรอน
ท่ีมีสาเหตุมาจากการทําความชั่วนั้น  
 

ประโยชนของการมีหิริและโอตตัปปะ 
  ทําใหไมมีคนทําความชั่ว ถึงมีก็ลดนอยลง เพราะคนเกิดความละอายใจ และไมกลาทําความชั่ว โลก
ก็จะสงบสุข จึงกลาวไดวาโลกไดรับความคุมครองปองกันจากคนมีหิริ โอตตัปปะ   
 

โทษของการขาดหิริและโอตตัปปะ 
 ถามนุษยขาดธรรมคือหิริและโอตตัปปะ โลกจะมีแตการรบราฆาฟนกัน ใครเกง แข็งแรงกวาก็มีชีวิต
อยูรอด ใครออนแอจะถูกทําราย ถูกฆา เกิดสงครามแผขยายไปท่ัว ไมเปนอันทํามาหากิน ผูคนตางอยูดวย
ความหวาดระแวงภัย 
 

วิธีฝกใหมีหิริและโอตตัปปะ 
 กอนทําสิ่งใดใหพิจารณากอนวา เปนความชั่วหรือไม วิธีพิจารณาความชั่ว ก็คือ ดูผลท่ีจะเกิดจาก
การทํานั้น ถาผลท่ีจะเกิด สรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน ใหคิดไวกอนวาเปนความชั่ว เม่ือรูวาเปน
ความชั่ว ก็คิดพิจารณาตอไปนี ้
  ๑) คิดพิจารณาถึงตระกูลของตนวา เรามีตระกูลดี พอแมสอนมาดี การทําความชั่วอยางคนไมดีทํา 
เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  
  ๒) คิดพิจารณาถึงอายุของตนวา เราเปนผูใหญแลว การทําความชั่วอยางท่ีคนไรเดียงสาทํา เปนสิ่ง
ท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  
  ๓) คิดพิจารณาถึงกําลังกายของตนวา เราเปนคนมีกําลังแข็งแรง การทําความชั่วอยางท่ีคนออนแอ
หากินลําบากทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 
  ๔) คิดพิจารณาถึงกําลังความรูของตนวา เรามีความรูดี การทําความชั่วอยางท่ีคนไมมีความรูทํา 
เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 
 

หิริและโอตตัปปะกับการปองกันทุจริตคอรรัปช่ัน 
 หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญท่ีใชควบคุมจิตใจ
มนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิต และอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติ
หนาท่ี เปนธรรมะท่ีชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชันจากภายในตัวบุคคล สรางสังคมสุจริตและดีงามอยาง
ยั่งยืน  

 
 



๓๖ 

 

บทเรียนท่ี ๕ 

ชื่อวิชา ความสะอาดกาย วาจา ใจเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน    ๖๐  นาที 
 

 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียนรูเรื่องความสะอาดทางกาย วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนา เชน ความ
สะอาดทางกายและสิ่งแวดลอมดวยการมีหลักการดําเนินชีวิตท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน สรางสรรค
ความสะอาด สงบ รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบได มีการพูดจาดวยคําท่ีเปนประโยชน สรางสรรค 
สื่อสารในเชิงบวก สะอาดใจดายการคิดดี มองโลกดวยความเปนกัลยาณมิตร เพ่ือเสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเยาวชนและสังคมไทย 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเรียนรูเรื่องความสะอาดทางกาย 
วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเยาวชน
และสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับความสะอาดทางกาย วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๒. ปฏิบัติตนตามหลักแหงความสะอาดทางกาย วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนาได 
 ๓. สามารถเชื่อมโยงเรื่องความสะอาดทางกาย วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนาไปสู
การจัดการดูแลตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และชุมชนท่ีมีความสะอาดดวยกาย วาจา และใจ อันเปน
พ้ืนฐานของการดํารงอยูรวมกัน 
 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการสํารวจและจัดระเบียบความสะอาดทางกาย เสื้อผา กระเปาของ
ตนเอง หองเรียน สภาพแวดลอม และชวยกันจัดระเบียบหองเรียน  (๑๕ นาที) 
 ๒. สอบถามบรรยากาศหองเรียนและความคิดเห็นเก่ียวกับรูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงภาพความ
สะอาดกับภาพความสกปรกของสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดภายนอก (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายชาดกเรื่อง “เสรีววาณิช” และหลักธรรมท่ีเก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางความสะอาด
ทางกาย วาจา และใจตามหลักพระพุทธศาสนา (๒๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปรายและจัดทํารูปภาพปายนิเทศเพ่ือแสดงถึงความสะอาดทางกาย วาจา 
และใจตามหลักพระพุทธศาสนา (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๗. สรุป (๑๐ นาที) 

 



๓๗ 

 

 
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงความสะอาด-สกปรกของสิ่งแวดลอม และภาพท่ีแสดง
การเบียดเบียนตอบุคคลและสังคม 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงชาดกเรื่อง “เสรีววาณิช”  
 ๓. ใบงานเรื่องความสะอาดกาย วาจาและใจตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “ความสะอาดกาย วาจา ใจเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. เสรีววาณิชชาดก ในพระไตรปฎก เลมท่ี ๒๗  บรรทัดท่ี ๑๙ - ๒๔.  หนาท่ี  ๒. 
 ๒. ชยสาโรภิกขุ. (๒๕๔๒) กระโถน กระถาง. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟองฟา พริ้นติ้ง จํากัด. 
 ๓. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๔. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอด
ทุกขและเปนสุขในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๕. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. (๒๕๕๑). กรุงเทพฯ : โรง
พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด> 
 
 
พระบรมราโชวาท 
 

"ถาคนไทยทุกคน ถือวาตนเปนเจาของชาติบานเมืองและตางปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีดวย 
ความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองตามทํานองคลองธรรมแลว 

ความทุกขยากของบานเมืองก็จะผานพนไปได" 
พระราชดํารัส 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
 

เนื้อหาวิชา 
 



๓๘ 

 

 สะอาด (Clean) คือ ปราศจากความมัวหมอง ท้ังกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใส 
เปนท่ีเจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น ผูท่ีมีความสะอาด คือ ผูรักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย 
สิ่งแวดลอม ถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว มีความแจมใสอยู เสมอเม่ือพูดถึง 0 “
ความสุข” หรือภาวะปกติสุข คนท่ัวไปมักนึกถึงเรื่องทางกายเทานั้น แตในความเปนจริง สุขภาวะทาง
กายเปนเพียงสวนหนึ่งของสุขภาวะท้ังหมดของมนุษย เพราะมนุษยมีท้ังกายและใจ นอกจากนั้นเราแต
ละคนยังมีชีวิตอยูทามกลางผูคน ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนเปนองคประกอบท่ีสงผลถึงสุขภาวะของเราทุกคน 
 สุขภาวะทางกาย0 คือ การมีสุขภาพดี ปลอดพนจากโรคภัยไขเจ็บ ไมอดอยากหิวโหย มีปจจัย 
๔ พอเพียงกับอัตภาพ อยูในสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอสุขภาพ ปราศจากมลภาวะ มีการเอาใจใสดูแล
รางกายใหสะอาด รวมท้ังบริโภคและใชสอยอยางถูกตองเหมาะสม ดําเนินชีวิตไปในทางท่ีไมเปน
อันตรายตอสุขภาพของตนเอง 
 สุขภาวะทางใจ 0 คือ การมีจิตใจท่ีสะอาด สดชื่น เบิกบาน ผองใส และสุขสงบ ไมกลัดกลุม
กังวล มีกําลังใจและความม่ันคงภายใน ปราศจากความทอแท หดหู เศราโศก หรือโกรธข้ึง มีเมตตา
กรุณา และจิตใจท่ีออนโยน สามารถเขาถึงความสุขท่ีประณีตได 
 ดังนั้น พฤติกรรมท้ังหมดของเรา ลวนเริ่มตนมาจากความคิด ความเห็น และความเชื่อ เราคิด 
เราเชื่ออยางไร เราก็ทําอยางนั้น หากความคิด ความเห็น และความเชื่อนั้นประกอบดวยปญญา มี
เหตุผล หรือตั้งอยูบนความรูท่ีถูกตอง ยอมสง ผลใหเรามีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามและนําไปสูความสุข 
เราทุกคนจึงควรทําความสะอาดกายและใจจนเปนนิสัย 
 ในการดําเนินชีวิตของเด็ก ซ่ึงหมายถึง องคประกอบท้ังหมดท่ีทําใหชีวิตดํารงอยูได ท้ังกาย 
ท้ังใจ และท้ังปญญา ชีวิตท่ีดํา เนินไปนั้นจึงมีหลายดาน แตไมวาจะเปนดานไหนก็ตาม ถาเปนอยูหรือ
ดําเนินผิดพลาด ก็จะเกิดปญหาและสงผลกระทบกันหมด การท่ีเด็กจะมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง 
สะอาด ผองใส ไมขุนมัว จึงตองดูแลระบบความสัมพันธนี้ใหเปนไปดวยดี 
 ชีวิตของเด็กมีเครื่องมือหรือชองทางสัมพันธกับโลกและสิ่งแวดลอม ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ทําหนาท่ีรับรูขอมูลขาว สาร หรือ “เรียนรู” วาเปนอะไร อยางไร และ “รูสึก” เชน สบายใจ ไม
ชอบใจ ทุกข เปนตน ถาจะพัฒนาชีวิต ก็ตองใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือศึกษาเรียนรูใหมาก 
นอกจากนี้ ชีวิตของเด็ก ยังมีชองทางแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนี ้
 โดยการเคลื่อนไหว ใชรางกายทําโนนทํานี่ 
 โดยการพูด ใชถอยคําเจรจาปราศรัยกับคนอ่ืน 
 โดยการคิด ออกไปสูการพูดและการกระทํา 
 ดังนั้น เด็กท่ีมีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปนประจํา
สมํ่าเสมอ จะมีรางกายแข็งแรง จิตใจราเริงเบิกบานแจมใส มีความสุข มีความปลอดภัย สามารถ
ประสานกับผูอ่ืนโดยแผขยายความรักใครไมตรี มีจิตใจแนวแนม่ันคง ใจอยูกับสิ่งท่ีทํา ไมวอกแวก ไม
ฟุงซาน สงบ เย็น ผอนคลาย ไมเครียด ไมบีบค้ัน แตมีกําลังใจ อ่ิมใจ ปลาบปลื้มใจ ทําอะไรดวยใจรัก 
ดวยความสุข ดวยสุขภาพจิตท่ีดี ทําใหมีความกาวหนา คืบหนาไป 
 เด็กท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี กายสะอาด ใจราเริงเบิกบานแจมใส จะอยูกับคนอ่ืน
ดวยความรักใคร มีไมตรี จิตใจม่ันคงอยูในหนาท่ี และในการทําความดีได เพราะเด็กไมใชผูใหญตัวเล็กๆ 
แตเด็กคือเด็กท่ีมีความรูสึก ความคิดเห็นของตน เอง ซ่ึงจะถูกหรือผิดข้ึนอยูกับผูใหญท่ีจะชวยตะลอม 



๓๙ 

 

ชวยนําพาเขาสูเสนทางท่ีถูกท่ีควร เด็กจึงจะเจริญเติบโตเปนเด็กท่ีแข็ง แรง เกง ดี และมีความสุข อยาง
สมดุล 
เนื้อหาเรื่อง เสรีววาณิชชาดก 
 

42สาเหตุท่ีตรัสชาดก 42 ครั้งหนึ่ง ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งเม่ือเขามาบวชเรียนใน
พระพุทธศาสนาใหม ๆ ไดตั้งใจปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดดวยความพากเพียร แตยังไมเห็นผลก็บังเกิด
ความทอแท หมดกําลังใจคลายความเพียรลง เพ่ือนภิกษุดวยกันปรารถนาจะสงเคราะหภิกษุรูปนี้ จึงพา
กันไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะอนุเคราะหภิกษุรูปนี้ จึงทรง
ระลึกชาติดวยบุพเพนิวาสานุสติญาณ แลวตรัสวา 0 “ดูกอนภิกษุ เธอบวชในศาสนาท่ีมีแกนสาร ใหมรรค
ผลเห็นปานนี้ เม่ือละความเพียรเสียแลว จะตองโศกเศราไปตลอดกาลนานเหมือนดังเสรีววาณิชท่ีไมได
ถาดทองมีคานับแสนนั่นทีเดียว”” ภิกษุท้ังหลายไดฟงดังนั้น จึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสเรื่องของเสรีววาณิช 

42เนื้อหาชาดก 42 ในอดีตกาล นับยอนกลับไป ๕ กัปจาก 16ภัทรกัป 16นี้ มีพอคาเร ๒ คน อาศัยอยูใน
เมืองเสรีวะ พอคาท้ังสองชื่อ เสรีวะ แมวาจะมีชื่อเหมือนกัน แตทวาท้ังสองกลับมีอุปนิสัยใจคอแต
ตางกันราวฟากับดิน วันหนึ่ง ท้ังสองตางนําสินคาของตนขามแมน้ําไปยังเมืองอัฏฐปุระ เพ่ือจําหนายและ
ซ้ือของนํากลับมาขาย เมืองอัฏฐปุระ มีหมูบานหนึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของอดีตเศรษฐีซ่ึงบัดนี้คงเหลือแต
ยายหลานคูหนึ่ง ตรากตรํารับจางเขาเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตไปวันๆ พอคาคนแรกเรขายสินคาผานมาถึง
บานยายหลานคูนี้ หลานสาวเห็นเครื่องประดับสวยๆ ก็อยากไดจึงออนวอนยายซ้ือให หลานสาววิ่งเขา
ไปในบานหยิบถาดเกาคร่ําครามาใบหนึ่งนําออกมาขออนุญาตยายแลกกับเครื่องประดับ ยายก็ตามใจ 
เม่ือพอคารับถาดมาถือ รูสึกวามีน้ําหนักมากผิดธรรมดาจึงเอาเข็มลองขีดหลังถาดดูจึงรูวาเปนถาด
ทองคํา มีมูลคานับแสนทีเดียว แตเพราะความโลภจัดคิดจะไดของฟรี จึงแสรงบอกวาถาดใบนี้ไมมีราคา
และโยนถาดท้ิงลงพ้ืน แลวเดินจากไป 

พอตกบาย พอคาอีกคนก็มาขายสินคา ยายหลานก็สงถาดใหเพ่ือขอแลกกับเครื่องประดับชิ้น
หนึ่ง เม่ือพอคารูวาเปนถาดทองคํา ดวยมีใจเปนธรรมและซ่ือสัตย เขาจึงบอกความจริงแกยายหลาน ท้ัง
สองตกลงแลกสินคากับถาดทองคํา พอคาใจซ่ือจึงยกสินคาและเงินท้ังหมดท่ีตนมีอยูใหแกยายหลานคูนี้ 
ขอไวเพียงตาชั่งและเงินติดตัวพอเปนคาเดินกลับเมืองของตนเทานั้น 

สวนพอคาใจคด เม่ือเดินออกมาจากบานยายหลาน ใจก็จดจออยูแตถาดทองคํา จึงยอนกลับไป 
ทําทีทาวามีเมตตาจะอนุเคราะหใหแลกเครื่องประดับได ยายกลาวตําหนิพอคาใจคดและบอกวาตนได
แลกถาดทองคํากับพอคาใจซ่ือไปแลว 

พอคาใจคดไดยินดังนั้นก็เกิดความเสียใจจนสุดระงับได ถึงกับเปนลมหมดสติไป พอฟนข้ึนมา
ความเสียดายไดพุงแลนทวมทนหัวใจจนควบคุมสติไวไมอยู วิ่งไลตามพอคาใจซ่ือไป เม่ือมาถึงทาน้ําเห็น
เรือกําลังลอยลําอยูกลางแมน้ํา จึงรองตะโกนใหคนแจวเรือรับจางยอนกลับมารับตน แตพอคาใจซ่ือรูทัน
จึงสั่งใหเรงฝพายใหเร็วข้ึนอีก พอคาใจคดเม่ือทําอะไรไมไดก็ยิ่งแคนหนักข้ึน มือท้ังสองกําเม็ดทรายชูข้ึน 
พรอมกับกลาวคําอาฆาตวา “ หากจํานวนเม็ดทรายในกํามือนี้ คือภพชาติท่ีเจาและขาจะตองเกิดอีก ขา
ก็จะขอติดตามจองลางจองผลาญเจาไปจนถึงท่ีสุดจนกวาจะเขานิพพานกันไปขางหนึ่ง ”  



๔๐ 

 

 ดวยจิตท่ีเรารอนแผดเผาดวยเพลิงโทสะอันรุนแรง บีบค้ันหัวใจวาณิชใจคดผูนี้แตกสลาย 
กระอักเลือดขาดใจตายอยูตรงนั้นเอง จิตท่ีผูกเวรนี้เม่ือละโลกไปแลวก็ดําดิ่งสูนรก ทนทุกขทรมานอยู
เปนเวลานานแสนนาน 

 สวนพอคาใจซ่ือไดกลับบานตน นําถาดทองคําไปขายตั้งตัวทําการคา ร่ํารวยเปนเศรษฐีและได
ทําบุญทําทานอยูจนตลอดชีวิตของเขา นับตั้งแตนั้นมา พอคาท้ังสองหากเกิดมาพบกันชาติใด ไมวาจะ
เกิดเปนสัตว เปนมนุษย หรือแมแตเกิดเปนญาติกันก็ตามพอคาใจคดก็ตามลางผลาญพอคาใจซ่ือตลอด
มาทุก ๆ ชาติ 
 
 
 
 
 

                 
  

        
         
 

  
  
  
  

 

 
   

 

   

 

ภาพ  ปองแปง 

ลงสี  ปูเป 

ในอดตีกาล ยอนไป 
เม่ือ ๕ กัป จากภัทร 
กัปน้ี มีพอคาเรอยู 
สองคน อาศัยอยู 
ในเมืองเสรีวะ มีชื่อ 
ตรงกันกับชื่อเมือง 
ท่ีอาศัย คือ เสรีวะ  
วันหน่ึง พอคา 
ท้ังสอง ไดน่ังเรือ  
ขามแมนํ้า เพ่ือนํา สินคาไปขายยัง 
เมืองอัฐปุระ 

 

       

 



๔๑ 

 

 

แมวาพอคาท้ังสองจะมีชื่อเหมือนกัน แตท้ังสองมีนิสยัใจคอท่ีแตกตางกันมาก เพราะอีกคนมีนิสัยเปนคนพาล สวนอีกคนมีนิสัยเปนบัณทิต 

 

        

 

ท่ีเมืองอัฐปุระเปนเมืองของเศรษฐีตระกูลหน่ึง แตตอมาตระกูลน้ีเสื่อมลง เหลือแตเพียงยายหลานสองคน 
ตรากตรํารับจางเขาเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตไปวันๆ 

 



๔๒ 

 

      

 

วันหน่ึงพอคา 
ท่ีมีนิสัยพาล  
ไดผานมายงั 
บานของยาย 
หลานคูน้ี 

 

       

 



๔๓ 

 

       

 

 เม่ือหลานสาวทายาทตระกูลเศรษฐี ไดเห็นเคร่ืองประดับจึงนึกอยากได เลยว่ิงกลับไปยงับานของตน เพ่ือขอเงินกับยาย 
มาซ้ือเคร่ืองประดบั แตยายกลับบอกปฏิเสธไปเพราะเงินน้ันไดรอยหรอลงทุกที 

 

      

 

      



๔๔ 

 

 

      

 

พอคาท่ีเปนคนพาล ไดเดินทางผานมายงับานของสองยายหลาน ท้ังสองคนจึงนําเอาถาดมาแลกเคร่ืองประดบั 

 

      

 

เม่ือพอคารับถาดมาแลว จึงพิจารณาดูก็ทราบวาเปนถาดทองคาํ จึงคิดอุบายเพ่ือจะแลกถาดทองคํากับสินคาตนในราคาถูก 

 



๔๕ 

 

      

 

       

 



๔๖ 

 

พอตกบาย พอคา 
ท่ีเปนบัณฑิตเดินผาน 
มายังบานของสองคน  
ยายหลาน หลานสาว 
จึงไดออนวอนยายให 
ซ้ือสินคาจากพอคา 
บัณฑิตน้ัน 

 

     

 

       

 



๔๗ 

 

       

 

 ดวยความรักหลาน ยายจึงตามใจ ทําตามท่ีหลานสาวบอก สองยายหลานจึงไดเรียกพอคาบัณฑิต เพ่ือนําถาดมาแลกสินคา 

 

       

 

 เม่ือพอคาท่ีเปนบัณฑิตหยิบถาดขึ้นมาดู พิจารณาจึงรูวาเปนถาดทองคํามีมูลคามหาศาล พอคาท่ีเปนบัณฑิตจึงไดบอกกับสองยายหลานตามความเปนจริง 

 



๔๘ 

 

      

 

      

 

เม่ือไดรับการยืนยันวาเปนถาดทองคํา พอคาจึงเสนอราคาโดยขอแลกกับสินคาของตนท้ังหมด ซ่ึงเปนเงินจํานวนมาก 
สวนตัวเองเหลือแคเงินคาขามฟากเทาน้ัน 

 



๔๙ 

 

       

 

 

 
   

 
                 
  

        
         
 

  
  
  
  
 

  
  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
43ภาพ  ปองแปง43 
43ลงส ี ปูเป 



๕๐ 

 

       

 

     

 
หลังจากน้ัน 
เวลาผานไป 
ไดไมนาน 

 

 



๕๑ 

 

 พอคาท่ีเปนพาล 
ไดกลับมาหาสอง 
ยายหลานเพ่ือจะ 
เอาถาดทอง 

 

      

 

เม่ือยายเปดประตูออกมาพบพอคาท่ีเปนคนพาล จึงทําการตอวา และเลาความจริงใหทราบวา ตนไดขายถาดทองคํา ใหักับพอคาัท่ีเปนบัณฑิตไปแลวดวยราคาท่ีสูงมาก 

 

      

 



๕๒ 

 

      

 

เม่ือพอคาท่ีเปนพาลไดยินวามีคนซ้ือถาดไปแลว จึงเสยีใจถงึกับเปนลมหมดสต ิ

 

      

 



๕๓ 

 

 เม่ือฟนขึ้นมาก็นํา 
ขาวของท้ังหมด 
เทกระจัดกระจาย 
พูดพรํ่าเพอเหมือน 
คนเสียสต ิ

 

      

 

 เม่ือเหลือบไปเห็นตาชัง่ก็เกิดอารมณพลุงพลานดวยความเสียดายถาดทองคํา จึงว่ิงไปท่ีทาเรือ 

 

      

 



๕๔ 

 

 ณ ทาเรือขามฟาก พอคาท่ีเปนบัณฑิต ไดน่ังเรือขามฟากไปยงัอีกฝงหน่ึง 

 

      

 

      

 

พอคาท่ีเปนบัณฑิต เห็นทาไมดี จึงใหเจาของเรือรีบพายไปยงัอีกฟากหน่ึงโดยเร็ว 

 



๕๕ 

 

      

 

เม่ือเห็นเรือไมหวนกลับมารับตน จึงเกิดความอาฆาตพยาบาท และไดกมลงเอามือกําเม็ดทรายไว 

 

      

 

แลวจึงตะโกนออกมาดวยเสียงอันดงั เพ่ือขอจองเวรกับพอคาท่ีเปนบัณฑิต เทากับจํานวนเม็ดทรายในกํามือ 

 

      

 



๕๖ 

 

ดวยจิตท่ีเรารอนแผดเผาดวยเพลงิโทสะอันรุนแรง บีบคั้นหัวใจพอคาผูน้ีแตกสลาย กระอักเลือดขาดใจตายอยูตรงน้ันเอง 

 

       

 

 เม่ือพอคาท่ีเปนคนพาล 
ไดสิ้นชีวิตแลว ก็ดําดิ่ง 
สูนรก เพราะมีจิตท่ีเต็ม 
ไปดวยความอาฆาตและ 
พยาบาทจึงตองทนทุกข 
ทรมานอยูหลายกัป 

 

     

 

สวนพอคาท่ีเปนบัณฑิตไดกลบับานตน นําถาดทองคําไปขายตัง้ตัวทําการคา รํ่ารวยเปนเศรษฐี และไดทําบุญจนตลอดชีวิต นับตั้งแตน้ันมา พอคาท้ังสองหากเกิดมาพบกันชาติใด ไมวาจะเกิดเปนสัตว เปนมนุษย หรือแมแตเกิดเปนญาติกัน พอคาท่ีเปนพาลก็ตามลางผลาญพอคาท่ีเ
บัณฑิตตลอดมาทุกชาต ิ

 



๕๗ 

 

       

 

 
   

 

    

 
 

   
   

  
 

 

  
 

 



๕๘ 

 

บทเรียนท่ี ๖ 

ชื่อวิชา คนดีตามวิถีแหงพุทธศาสนา        ๖๐  นาที 
 

 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียนรูเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา เนนผูเรียนไดเรียนรูตระหนัก
ถึงคุณคาและความสําคัญของการเปนคนซ่ือสัตย และโทษภัยของการคดโกง ผานตัวอยาง ประสบการณ 
บทเรียน การบอกเลา  
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับความซ่ือสัตย สุจริต  
 ๒. มีจิตใจท่ีสงบ เกิดแรงจูงใจใฝรู ใฝสัมฤทธิ์ ใฝดีงาม มุงประโยชนตอสังคม 
 ๓. ตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินชีวิตดวยปญญา  
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงภาพหรือวีดีทัศนบุคคลตัวอยางท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความซ่ือสัตย
จนประสบความสําเร็จ เปนท่ียกยองท้ังในระดับชาติและระดับโลก (๑๕ นาที) 
 ๒. แสดงภาพเปรียบเทียบบุคคลตัวอยางท่ีซ่ือสัตยและคดโกง (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายชาดกท่ีเก่ียวกับความซ่ือสัตย และหลักธรรมท่ีเก่ียวกับความซ่ือสัตย (๒๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปรายและจัดทํารูปภาพปายนิเทศเพ่ือแสดงวามซ่ือสัตย (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๗. สรุป (๑๐ นาที) 
 
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD หรือวีดีทัศน ท่ีแสดงความซ่ือสัตย และความคดโกง 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงชาดกเรื่องความซ่ือสัตว 
 ๓. ใบงานเรื่องความซ่ือสัตย และความคดโกง 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “ความซ่ือสัตยเพ่ือความสุขในชีวิตของเยาวชน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 

 



๕๙ 

 

 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๒. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. 
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๓. _______________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและเปน
สุขในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๔. _______________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 
 ความซ่ือสัตย 

ความซ่ือสัตย หมายถึง ความประพฤติจริงใจ พูดจริง ทําจริง ไมคดโกง ไมคิดคดโกง ไม
หลอกลวง  และความประพฤติไมเอนเอียง ซ่ือตรง คําม่ันสัญญา จงรักภักดี   สวน ในพระวินัย คือ การ
กลาวคําสัตย ความจริงใจ สมาทาน ซ่ือตรงตอสิกขาบทตามพระบัญญัติของพระพุทธเจา และในพระ
สูตรคือ ความจริงใจ พูดจริง ทําจริง การกระทําสัจกริยา  การกลาวคําสัตย ซ่ือตรงตอหนาท่ี การรักษา
คําม่ันสัญญา จงรักภักดี ไมประพฤตินอกใจ  

ลักษณะ ความซ่ือสัตยท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของตนและบุคคลอ่ืน มีอยู ๒ ลักษณะ 
ไดแก (๑) ความประพฤติดวยความจริงมี ๓ ทาง คือ ทางใจ หมายถึง ความจริงใจ ไมหลอกลวง เรียกวา
มโนสุจริต ทางวาจา หมายถึง พูดจริง การกลาวคําสัตย เรียกวาวจีสุจริต  ทางกาย หมายถึง ทําจริง 
การกระทําจริง การรักษาคําม่ันสัญญา เรียกวากายสุจริต (๒) ความประพฤติไมเอนเอียง คือ ความ
ซ่ือตรง หมายถึง ซ่ือตรงตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืน ตอเวลา ตอคําพูด ตอบทบาทหนาท่ี  ตอคําม่ันสัญญา 
และความจงรักภักดี ไมประพฤตินอกใจ 

 
ตัวอยางเรื่องความซ่ือสัตยในชาดก 

ในทางพระพุทธศาสนาไมวาจะเปนสาขาอาชีพใด ๆ สิ่งสําคัญท่ียิ่งใหญนั้นไซรตองมี “ความซ่ือสัตย” 
เปนบาทฐานแหงการประกอบการงานท้ังปวงจึงจะทําใหกิจลุลวงไปไดดวยความ สวัสดี เปนไปในคติ
ท่ีวา “ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน” ดั่งในนิทานชาดกท่ีจะหยิบยกข้ึนมาเพ่ือเปนตัวอยาง :๑ 

             กิระดังไดฟงมาความวาไว.... ใน อดีตกาลนานมาเกินกวาจะระบุวันเวลาได ในสมัยนั้นทาน
วามีพอคาเรขายของอยูสองนายจากเมืองเสริวรัฐ ไดเดินทางเพ่ือนําเอาสินคาของตนไปขายยังเมืองตาง 
ๆ 

            วาถึงอุปนิสัยใจคอของพอคาท้ังสองคนนั้น ทานวาแตกตางกันเปนอยางมาก 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81


๖๐ 

 

               เวฬุริยะ : เปนพอคาท่ีมีความออนนอมถอมตน พูดจามีหลักการ สุภาพเรียบรอย มี
คุณธรรมสัตยซ่ือ 

               ปาวกะ   : เปนพอคาท่ีมีวาจาโผงผาง ชอบวางกลามกับคนท่ีออนแอ และมีความโลภ
เกาะติดในจิตใจอยางมากมายเปนปฐมฐาน 

           แตถึงกระนั้นคนท้ังสองก็ไดรวมอาชีพเปนพอคาเรมาดวยกันรวมท้ังรวมทาง ในการคาขายไป
ดวยกันในทุกท่ีตั้งแตเริ่มตนอาชีพมา สินคาท่ีท้ังสองนําไปขายสวนใหญนั้น ไดแก เครื่องใชไมสอยตาง ๆ 
ท่ีจําเปนในครัวเรือนรวมถึงเครื่องประดับตาง ๆ ท่ีเจริญหูเจริญตาตออิสตรีท้ังหลาย เชน กําไล สรอยคอ 
ตางหู ท่ีทําดวยแกว หิน ลูกปด ทอง เงิน และโลหะผสมตาง ๆ เปนตน ในการคาขายสมัยนั้นจะมี
เครื่องมือทํามาหากินท่ีสําคัญอันหนึ่งซ่ึงพอคาเร จะพึงขาดเสียไมไดก็คือ “ตาชั่งมือถือ” ซ่ึงขางหนึ่งถวง
ดวยมาตรวัดน้ําหนัก บางทีก็เปนกอนหินหรือลูกเหล็กแทนน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งกิโลกรัม สวน
อีกขางหนึ่งใชวางสินคาท่ีจะขายเพ่ือเปรียบเทียบน้ําหนัก ดูใหน้ําหนักของท้ังสองขางเทากันก็เปนอันวา
ไดน้ําหนักของสินคาท่ีจะขาย นั้น 

           จะวาไปในสมัยกอนพอคาเรถือไดวาเปนสีสันของชาวบาน ชาวเมืองท่ีอยูหางไกลความเจริญ
หรือถ่ินทุรกันดาน  นาน ๆ ทีจะมีสินคาท่ีเจริญหูเจริญตามาเยือนทําใหบรรดาแมบาน รวมถึงสาวนอย – 
ใหญท้ังหลายพึงพอใจท่ีจะไดยลและจับจายซ้ือหาเพ่ือเปนเจาของสินคาสวย ๆ งาม ๆ และแปลกใหม
เหลานั้น การซ้ือขายสวนใหญจะเปนไปในลักษณะของการใชเงินหรือวาจะนําเอาของ (เกา) ท่ีมีอยูใน
บานแลวแตไมเปนท่ีตองการโดยเอามาแลกกับของใหมท่ีดูสวย สะดุดตาตองใจก็ได แลวแตจะตกลงกัน
ใหเกิดความพึงพอใจในท้ังสองฝาย (ผูซ้ือกับผูขาย) 

         กาลเวลาผานไปในวันหนึ่งซ่ึงพอคาเรท้ังสองนายไดนําของ (สินคา) ไปขายท่ีเมืองอริฏฐปุระ เม่ือ
เดินทางไปถึงแลวพอคาท้ังสองก็ตกลงกันดังเชนท่ีเคยทํามาโดยการแยก ยายกันไปขายของคนละทาง 
(ไมใหทับเสนทางทํามาหากินของกันและกัน) โดยท่ีท้ังคูตองอยูขายของท่ีนี่หลายวันกวาจะครบทุก
เสนทางเนื่องจากเปน เมืองใหญ 

           ผานไปในวันหนึ่งซ่ึงพอคาเรท่ีชื่อปาวกะ ไดเข็นรถขายสินคาของตนเรขายไปตามถนนสายหนึ่ง
ของเมือง สายตาของเขาเหลือบไปเห็นเด็กผูหญิงคนหนึ่งซ่ึงกะคราว ๆ อายุคงราวไมเกินสิบขวบกําลัง
นั่งเลนอยูหนาบาน เขาพินิจพิจารณาเห็นวาเปนบานหลังใหญถึงแมจะแปรสภาพไปในทางท่ีเกาและ 
ทรุดโทรมผุพังไปบาง แตก็ยังบงชี้ถึงอดีตไดดีวานาจะเคยเปนบานของคนท่ีดูดีมีฐานะ (เศรษฐีเกา) เปน
แนแท เม่ือแลดังนั้นจึงทําการตะโกนรองเรเสนอขายสินคาท่ีตนเองนํามาในอันท่ีคิด วาจะเปนท่ีพึงพอใจ
และปรารถนาของกุมาริกาผูนั้นโดยมีสาระสําคัญท่ีวา 

            “เครื่องประดับสวย ๆ งาม ๆ แปลกใหมใครเห็นเปนตองชอบและอยากไดไวเชยชมและ
ประดับกายามาแลวจะ” 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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            “เครื่องประดับสวย ๆ งาม ๆ แปลกใหมใครเห็นเปนตองชอบและอยากไดไวเชยชมและ
ประดับกายามาแลวจะ”... 

              ฝายกุมาริกาผูเดียงสาตอโลกแหงวัตถุเม่ือจู ๆ มีพอคาเรผานมาพรั่งพรอมไปดวยสินคาอัน
ตระการตาท่ียั่วยวนอายตนะไดดี แทอันไดแก เครื่องประดับ สรอยคอ กําไล ท่ีวางเรียงรายมากมายอยู
ในรถเข็นของพอคา โอ...อนิจจาดวยกุมาริกาเคยเห็นเด็กรุนวัยเดียวกับตนสวมใสกําไลซ่ึงทําใหลํา แขน
ของหญิงสาวเหลานั้นดูงดงามตองตานาชมเสียนี่กระไร แมแตตนเปนหญิงดวยกันยังประจักษแจงถึง
ความขอนั้นไฉนกันหากแมนวาผู ใดท่ีไดเห็นจะมิเกิดความพึงพอใจ เม่ือคิดไดดังนั้นเด็กหญิงก็ไดแตคิด
อยากท่ีจะไดแตก็เก็บเอาไวภายในใจ เพียงลําพังเพราะยังไมมีโอกาสและวาสนา แตทวาวันนี้ความฝนท่ี
เคยเฝาถวิลหามาชานานไดคืบคลานเขาไปใกลในความ เปนจริงทุกขณะกับกําไลท่ีมีเรียงรายอยูตรงหนา 
กุมาริกาจึงไมสามารถท่ีจะหักหามใจในความอยากไดของตนเองลงไป สุญญากาศทางสติได คืบคลาน
เขามาหาความเดียงสาของเด็กนอย เธอรีบปลอยของเลนชิ้นเกาท่ีกําลังถืออยูในมือแลวรีบวิ่งเขาไปรบ
เรายาย ในทํานองท่ีวา 

        “ยายจา...ยาย หนูเห็นกําไลสวยงามอยูพวงหนึ่ง หนูอยากได ยายใจดี๊ดีซ้ือกําไลใหหนูทีนะจะ”... 

        ฝายยายเม่ือเห็นหลานสาวอันเปนท่ีรักดั่งดวงใจไดรบเลาและไหวขอรองออน วอนก็ไดแตถอน
หายใจ เอามือเหี่ยวยนท่ีทรุดโทรมไปตามสังขารลูบท่ีศีรษะของหลานเบา ๆ และกลาวกับกุมาริกาวา 

       “นางฟาตัวนอยของยายจะ หนูดู งดงามท้ังภายนอกภายในโดยไมตองอาศัยกําไลหรือ
เครื่องประดับเหลานั้น และท่ีสําคัญฐานะของเราตอนนี้ยากจนขนแคนยิ่งนัก อยาวาแตกําไลพวงหนึ่ง
เลยแมแตเพียงก่ึงพวงยายก็จนปญญา ลําพังเพียงจะหาอาหารมาประทังชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเรา
ท้ังสองก็ดูสุด แสนจะลําบากหนักหนา” 

         ฝายกุมาริกาถึงแมวาจะเขาใจในฐานะแตทวาเม่ือถูกตัณหาความอยากไดเขา ครอบงํานําพา ยิ่ง
เพงพินิจถึงความสวยงามของกําไลก็สุดท่ีจะหามใจเอาไวได...ไหนจะเปน กําไล ไหนจะเปนตางหู ไหนจะ
เปนสรอยคอ ซ่ึงลวนแลวแตสรางความพึงพอใจใหเธอเปนอยางมาก เม่ือความตองการไมไดรับการ
สนองตอบเพราะถูกตีกรอบจากฐานะทางการเงิน เด็กหญิงจึงพยายามมองหาสวนเกินสิ่งของเครื่องใช
ภายในบานท่ีไมตองการ เพ่ือท่ีจะไดนําไปแลกกับสินคาท่ีตนเองปรารถนา 

         “ยายจา...หนูจําไดวาในบานของเรามีถาดเกา ๆ อยูใบหนึ่งซ่ึงไมไดใช หากเก็บเอาไวก็ไมมี
ประโยชนอะไร ถายังไงเราเอาถาดเกาใบนั้นท่ีไมตองการใชไปแลกกับกําไลไดไหมจะยาย” 

        เม่ือไดรับอนุญาตจากผูเปนยายหัวใจของกุมาริการูสึกไดวาพองโตดวยความ ปติท่ีจะไดกําไลสมใจ
ปรารถนา จึงรีบวิ่งถลาไปหยิบถาดใบเกานั้นมาใหยายพรอมท้ังออกไปเชื้อเชิญพอคาเร ใหเขามาในบาน
ของตน ฝายยายก็กุลีกุจอหาผาท่ีพอมีอยูมาปูไวใหพอคาเรไดนั่งและสั่งผู เปนหลานสาวใหเอาน้ํามา
รับรองเขา หลังจากท่ีกลาวทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแลว ผูเปนยายก็เสนอขายถาดเกา ๆ หนึ่ง
ใบเพ่ือแลกกับกําไลท่ีหลานสาวของตนอยากได 
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          ฝายปาวกะพอคาเรผูช่ําชองดานวาณิชเพงพินิจพิจารณาถาดใบเกาท่ีอยูตรง หนา พรอมกับยก
ถาดข้ึนมาดู พลันแรกสัมผัสก็รูสึกไดวาถาดนี้ไมธรรมดา เพราะวามีน้ําหนักมากกวาถาดโลหะท่ีดูดอยคา
โดยท่ัวไปท่ีเขาเคยสัมผัสมา โอ...ถาดนี้หนาสงสัยนาจะเปนถาดทองเปนแนแท แตก็ยังไมแนใจเทาใดนัก 
เพ่ือใหเกิดความประจักษเราจักตองพิสูจนใหเห็นกับตา วาแลวเขาก็รองขอน้ําดื่มอีกแกวเพ่ือเบนความ
สนใจของสองยายหลาน ระหวางนั้นเขาก็พลิกถาดคว่ําลงและเอาเข็มขูดท่ีหลังถาด ดวยสายตาท่ีชาญ
ฉลาดและช่ําชองของเขา ก็เขาใจไดในทันทีวาเปนถาดทอง! 

          หัวสมองเจาเลหของเขาเริ่มทํางานในทันที...ดี! ท่ีหญิงแกและกุมาริกาไมรูคาวาสิ่งของท่ีมีคาของ
พวกตนเปนถาดทอง เราจะตองหาอุบายหลอกคนท้ังสองเพ่ือใหไดครอบครองถาดทองใบนี้โดยท่ีไมตอง 
เสียอะไรหรือแมแตเครื่องประดับสักเพียงชิ้นเดียว! เพียงเสี้ยวอึดใจไมก่ีนาทีเขาทําทีเพงพินิจพิจารณา
ถาดอีกสักครู จู ๆ เขาก็แสรงขมวดค้ิวและทําตาโตพรอมกับกลาวดวยน้ําเสียงท่ีโมโหเม่ือเงยหนา ข้ึนมา
วา 

         “ถาดใบนี้ไมมีราคาคางวดอะไร! ขายไมไดแมก่ึงมาสก๒ แมยกใหฟรี ๆ ก็ยังตองคิดหนัก...
เสียเวลาทํามาหากินจริง ๆ เลย” เขาสบถออกมาพรอมกับโยนถาดใบนั้นท้ิงไปบนพ้ืนดินอยางไมสนใจใย
ดี โดยท่ีปาวกะหารูไมวาไดโยนเอาดวงใจนอย ๆ หนึ่งดวงพวงลงไปพรอมดวย!  เสร็จสรรพเขาก็ลุกข้ึน
เข็นรถขายของออกไปในทันใด ขณะท่ีในใจก็เฝาครุนคิดอยูตลอดเวลาวาจะหาหนทางอยางไรใหไดถาด
ทองคําใบ นั้นฟรี ๆ โดยท่ีไมตองเสียทรัพยอะไรไปเลย 

           อันท่ีจริงจะวาไปในความหลังครั้งกอนนั้น หลานกับยายไมใชคนยากไรแตท้ังสองเปนผูเกิดใน
ตระกูลเศรษฐีท่ีม่ังค่ัง ทวาดวยเคราะหกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนกับตระกูลนี้ทําใหคนอ่ืน ๆ ลมหายตาย
จากรวมท้ังทรัพยสมบัติท้ังหลายก็หมดสิ้นไปดวย คงเหลือเพียงแคผูเปนยายกับหลานสาวท้ังสองท่ีตอง
ดําเนินชีวิตดวยการรับ จางคนอ่ืนเพ่ือหาเงินมายังชีพไปวัน ๆ 

           วาถึงถาดทองใบนั้นเลากลาวกันวาเปนถาดท่ีมหาเศรษฐีเคยใชสอยมาในสมัย ท่ีม่ังค่ัง กอนท่ี
ยายของกุมาริกาจะมาสูเรื่อนของสามี ถาดทองมีอยูมากมายหลากหลายเม่ือครั้งท่ีครอบครัวยังเฟองฟู 
ทําใหบางถาดถูกเก็บเอาไวปะปนรวมกับภาชนะใชสอยอ่ืน ๆ เม่ือครั้นผานไปในนานวันไมไดนําออกมา
ใชทําใหเศษฝุนและเขมาจับจนฝงแนน เนื้อทองจึงหมองไปจนดูไมออกวาเปนของท่ีมีคา 

            ปาวกะจากไปไมนานนัก เวฬุริยะเพ่ือนรวมอาชีพพอคาเรขายของในถนนอีกสายหนึ่งซ่ึงอยูไม
ไกลกัน นักนัยวาเปนถนนท่ีทะลุถึงกันได เม่ือเสร็จกิจจากการขายของท่ีถนนเสนนั้นแลวบังเอิญเดินเข็น
รถทะลุเสนทาง มาทับบนเสนทางเดียวกันกับปาวกะโดยท่ีไมมีเจตนา พอคาหนุมเข็นรถผานเรื่อยมา
จนกระท่ังถึงหนาบานของสองยายหลาน เขาเหลือบไปเห็นอาการของกุมาริกาท่ียืนหนาเศราอยูรั้วบาน 
เวฬุริยะจึงสงยิ้มใหเพ่ือเปนการทักทายดวยเปนคนท่ีมีจิตใจดีอยูในตัว กุมาริกาถึงแมวาจะมีอารมณท่ีขุน
มัวจากการท่ีไมสมอารมณหมายในกําไลท่ี อยากได แตเม่ือเห็นรอยยิ้มของผูใหญท่ีใจดีนั้นก็พลันยิ้มตอบ



๖๓ 

 

และสายตาใสซ่ือ บริสุทธิ์ก็เหลือบไปเห็นกําไลในรถของเขา จิตใจท่ีเหี่ยวเฉาเม่ือสักครูอยู ๆ ก็พองโต
ข้ึนมาอีกเพราะความอยากได 

           “นาจา...นารออยูตรงนี้กอนนะจะหนูจะไปบอกยายใหซ้ือกําไลใหหนู” พูดจบหญิงสาวก็วิ่งเขา
ไปในบานอีกครั้งดวยความหวังทีเต็มเปยมเหมือน ครั้งกอนเพ่ือรบเรายายใหซ้ือกําไลให ฝายยายเม่ือเห็น
ทาทางของหลานสาวท่ีอยากไดก็ยิ่งสงสารจับใจ แตก็ไมรูจะทํายังไง...นอกจากพูดในทํานองปลอบใจไป
วา 

           “นางฟาตัวนอยของยายจะ พอคาเรคนกอนเพ่ิงจะบอกวาถาดใบเกาของเราไมมีราคาคางวด
อะไรพรอมกับ โยนมันท้ิงไป ตอนนี้ยายก็ไมรูจะเอาอะไรไปแลกกําไลใหกับหนู...ดูทายายวาหนูควรตัดใจ
จาก กําไลซะเถอะหลาน” 

            ความตองการท่ีอยากจะไดกําไลดวยจิตใจใสซ่ือบริสุทธิ์ เด็กหญิงจึงหยุดคิดเพ่ือมองหาสิ่งของ
มีคาอยางอ่ืนเพ่ือนําไปแลกกับกําไล แตก็ไมมีความกระจางปรากฏข้ึนในหัวสมองนอย ๆ เธอจึงคอย ๆ 
ออนวอนกับยายใหมอีกครั้งวา 

           “ยายจา...ถึงแมวาถาดเกาใบนั้นจะไมมีคา แตดูจากทาทางแลวพอคาเรคนนี้นาจะมีจิตใจท่ี
ดีกวาพอคาเรคนกอน ถายังไงเราลองออนวอนเขาดูไหมจะ เผื่อวาเขาจะสงสารและเห็นใจรับแลกกําไล
กับถาดเกาของเรา” 

           ดวยความเวทนาและสงสารหลานจับใจท่ีอยากไดกําไลเปนเครื่องประดับเหมือนเด็กขางบาน 

          “ถาอยางนั้น หลานออกไปเรียกเขาเขามาในบานลองดูก็ไดจะ” ผูเปนยายพูดดวยน้ําเสียงท่ีไม
ม่ันใจนัก 

           ฝายกุมาริการีบวิ่งไปเก็บถาดเกาใบนั้นมาใหยาย แลวก็ออกไปเชื้อเชิญเวฬุริยะพอคาเรผูใจดีให
เขามาในบาน เม่ือเขามาพูดจาทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแลว ผูเปนยายก็ไดยื่นถาดใบนั้นใหแก
พอคาหนุมคนใหมพรอมกับแจงเง่ือนไข ความประสงคของตนวาจะขอแลกถาดเกาหนึ่งใบกับกําไลหนึ่ง
พวง 

             เวฬุริยะพอคาเรท่ีมีจิตใจสัตยซ่ือ เม่ือถือถาดใบนั้นมาพิจารณาแลวก็รูไดวาเปนถาดทอง จึง
พูดข้ึนในทํานองท่ีวา 

          “คุณยายครับเห็นท่ีเง่ือนไขดังกลาวผมคงจะรับไวไมได” เขาหยุดเวนระยะในขณะท่ีหัวใจของ
สองหลานยายเหมือนแตกสลายไปตอหนา ดวงนอยนั้นแตกสลายเพราะไมไดสิ่งของตองประสงคดังใจใน
ขณะท่ีดวงใหญแตก สลายเพราะความสงสารหลานสาวจับใจ! 
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           เม่ือเวฬุริยะดื่มน้ําเพ่ือดับกระหายแลวเขาจึงพูดตอวา “ท่ีผมพูดอยางนั้นก็เพราะวา ถาดใบนี้
เปนถาดทองคํา! มีคาตั้งเปนแสนกหาปณะ อยาวาแตกําไลหนึ่งพวงเลยแมแตสินคาท้ังหมดในรถ
ของผมก็มีคาไมเทาถาดทองใบนี้!” 

           ทันทีท่ีผูเปนยายไดฟงดังนั้นก็รูสึก สับสนและตกใจจนคาดไมถึง พอคาคนหนึ่งบอกวาถาดใบนี้
ไมมีราคาคางวดอะไร ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งบอกวาเปนถาดทองคํา ทําใหในหัวสมองของยายเกิดความ
สับสนมากมายจึงไดแตคิดวา ‘ไมเปนไรในเม่ือเรามีจิตใจท่ีบริสุทธิ์เห็นทีปญหานี้ควรท่ีจะปลอยให เปน
หนาท่ีของพอคาหนุมคนนี้จะดีกวา” จึงตัดสินใจพูดข้ึนวา 

           “พอหนุมจะ กอนหนานี้มีพอคาเรคนหนึ่งผานมาเขาตีราคาถาดนี้วามีคาไมถึงแมแต ก่ึงมาสก
และโยนถาดนี้ท้ิงไป แตทวาถาดใบนี้กลับกลายไปเปนถาดทองคําข้ึนมาเม่ืออยูในมือท่ีมีบุญของทาน เรา
สองยายหลานไมมีความตองการในประโยชนของถาดใบนี้เห็นทีวาจะยกใหกับ ทานเพ่ือแลกกับอะไรก็ได
ท่ีทานเห็นสมควร” 

           เวฬุริยะพอคาหนุมท่ีซ่ือสัตยเม่ือไดฟงดังนั้นก็ดีใจในความเอ้ืออาทร ของคุณยาย จึงไดหยิบเงิน
ท้ังหมดท่ีมีติดตัวอันเกิดจากการคาขายมานับไดท้ังหมด ๕๐๐ กหาปณะรวมท้ังสินคาของตนท่ีมีเหลืออยู
ซ่ึงประมาณคาไดอีก ๕๐๐ กหาปณะ เขาจึงยกเงินและสิ่งของท้ังหมดใหกับยายหลานเพ่ือแลกกับการ
เปนเจาของในถาด ทองใบนั้น โดยขอเพียงตาชั่งกับถุงและขอเงินติดตัวไว ๘ กหาปณะเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการเดินทางกลับบาน 

           เม่ือตกลงกันไดดังนั้นก็เกิดการแลกเปลี่ยนท่ีสรางความพึงพอใจใหกับท้ัง สองฝาย โดยยายกับ
หลานไดเงินกับรถเข็นรวมท้ังสินคาท่ีเหลือท้ังหมดไป สวนฝายเวฬุริยะพอคาหนุมก็ไดถาดทองคําใบนั้น
อันเปนผลท่ีเกิดจากความ ซ่ือสัตยในอาชีพของตน หลังจากนั้นเขาไดเรงรุดไปยังฝงแมน้ํานีลพาหะ 
เพ่ือท่ีจะจางเรือเปนเงินจํานวน ๘ กหาปณะกลับไปสูเมืองเสริวรัฐอันเปนปตุภูมิมาตุคามของเขา 

            ครั้นกลาวถึงฝายชายหนุมปาวกะพอคาเรรวมอาชีพอีกคนท่ีในใจสารวนเฝาคิด แตจะพิชิตเอา
ถาดทองมาเปนของตนโดยไมยอมสูญเสียอะไรเลย ทําใหตลอดเสนทางท่ีผานมาไมไดคาขายสินคาอะไร
เลยสักชิ้น เพราะในใจเฝาถวิลหาแตถาดทอง แตเพราะตองการท่ีจะสรางอํานาจการตอรองจึงจําตองทํา
ทีเปนเดินหนีจากมา อยางไมสนใจใยดี ครั้นผานมาไดสักพักก็ยอมหักใจท่ีจะสูญเสียของมีคาแตเพียง
เล็กนอย บางอยางเพ่ือแลกกับถาดทองคําใบนั้นจึงหวนกลับไปยังบานของยายหลานท้ังสองอีก ครั้ง แลว
พูดข้ึนวา 

          “เอาหละ... ไหน ๆ วันนี้ฉันก็ขายของไดกําไรมากมาย...ฉันนั้นเปนคนใจดีเลยอยากทําบุญ
สงเคราะห คนแกกับเด็กสักครั้ง โดยจะยอมใหของแกทานบางอยางเพ่ือแลกกับถาดอันอุบาศกใบนั้น” 

          ครั้นเม่ือหญิงชราไดยินไดฟงดังนั้นก็พูดสวนกลับไปวา 



๖๕ 

 

         “หนอยแนะ...เจาพอคาใจคดยังมีหนามาพูดปดอยางไมอาย ถาดทองใบนี้มีคาอยางมากมายกวา
แสนกหาปณะ แตเจากลับตีราคาใหไมถึงก่ึงมาสก พวกเราไดยกถาดทองใหกับพอคาเรทานหนึ่งซ่ึงมีใจ
สัตยซ่ือถือคุณธรรมโดย แลกกับเงิน ๕๐๐ กหาปณะและสินคาท้ังหมดของเขา” พูดจบหญิงชราก็ไดชี้นิ้ว
ใหดูรถเข็นสินคาท่ีขางบานของตนนั้น 

          ทันทีท่ีไดรับรูเรื่องราวปาวกะถึงกับเขาออน หมดแรง หนามืดคลายจะเปนลม เสียงแหงความ
ขมข่ืนตะโกนกองรองอยูในใจ ‘โอ...ถาดทองของขาอันมีคามากมายเจาไดมลายหายไปแลวหรือนี่ ไมจริง
...มันไมจริง’ ยิ่งคิดก็ยิ่งแคนท้ังเจ็บใจและเสียดายทําใหอุณหภูมิโทสะในรางกายลุกโชนจน ทะลุจุดเดือด 
เขาไดขวางเงินทองรวมท้ังสิ่งของท้ังหมดท้ิงไปอยางคนเสียสติพรอมท้ังตีอก ชกตัวอยางคนบาคลั่งแลว
หันหลังออกวิ่งไปโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีฝงแมน้ํา นีลพาหะ เม่ือมาถึงเห็นเวฬุริยะนั่งอยูในเรือท่ีกําลัง
ลอยอยูกลางน้ํา จึงตะโกนรองเรียกใหนายเรือกลับมารับเขาไปดวยคนแตก็จนดวยปญญาเม่ือเรือ ไมมีที
ทาวาจะหวนกลับมารับเขา เรือลํานอยคอย ๆ เคลื่อนหางออกไปประหนึ่งคลายหัวใจของปาวกะจะแตก
เปนเสี่ยง ๆ เขายังเฝาตะโกนอยางสุดเสียงอยูอยางนั้นดวยความอาฆาตและเจ็บใจ จนในท่ีสุดความอัด
อ้ันตันใจท่ีรุนแรงก็แปลงคาออกมาเปนการกระอักโลหิตทําให เขาเสียชีวิตอยูท่ีริมฝงแมน้ําดังกลาว

นั่นเองฯ 

พระบรมราโชวาท 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 25-26 
กรกฎาคม 2539 

 / 25 ก.ค. 39 “… การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใดนั้น 
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบการหลายอยาง. อยางแรก ตองมีคนดี คือมีปญญา มีความรับผิดชอบ 
มีความวิริยะอุตสาหะ เปนผูปฏิบัติ. อยางท่ีสอง ตองมีวิทยาการท่ีดี เปนเคร่ืองใชประกอบการ. 
อยางท่ีสาม ตองมีการวางแผนท่ีดี ใหพอเหมาะพอควรกับฐานะ เศรษฐกิจ และทรัพยากรท่ีมีอยู 
โดยคํานึงถึงประโยชนอันพึงประสงคของประเทศและประชาชน เปนหลักปฏิบัติ. บัณฑิตเปนผูมี
ปญญาความสามารถสูง เพราะไดรับการศึกษาอบรมมามาก ยอมเปนท่ีหวังของคนท่ัวไปวาจะเปน
กําลังสําคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ ใหวิวัฒนาไปดวยดีในทุก ๆ ดาน ดังนั้น ทุกคนจึง
ควรจะไดถือเปนภาระหนาท่ี ท่ีจะตองใชปญญา ความรู ความสามารถของตนรับใชสังคม และ
พัฒนาชาตบิานเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาท่ีจะทําได. …” 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

คํากลอนสอนใจ 
เปนคนดี ใครก็ชอบ นอมเคารพ 
ดูนาคบ สรรเสริญ เปนหนักหนา 

ถึงอยูไกล ความดี ก็นําพา 
เพราะชะตา คนดี มีมากพอ 

 
อยากใหโลกของเรานี้นาอยู 

ชวยเชิดชูคนดีใหสูตอ 
อยากใหทําความดีอยาเกินรอ 
อยาไดทอและถอย จงระวัง 

ความดีไมมีขาย อยากไดทําเอง 
ใชจะขมเหงนักเลงไมจีรัง 

ท่ีเปนเชนนี้วจียับย้ัง 
ทําดีใหดังทุกครั้งท่ีใจพรอม 

 

    ความซ่ือสัตยสุจริต                  นําชีวิตใหสดใส 
              เวนการคดโกงใคร                    ทําส่ิงใดดวยใจจริง 

           ถูกตองและซ่ือตรง                    ใจม่ันคงในทุกส่ิง 
              ชายหญิงจงประวิง                    อยาละท้ิงคุณธรรม 

  
            “ในโลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีการหลั่งไหลเขามาของ
วัตถุนิยมสูสังคมไทยมีใหเห็นมากข้ึน ผูคนเริ่มหลงใหลในวัตถุนิยมและความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิต โดยไมคิดถึงผูอ่ืน จึงทําใหสังคมเกิดความวุนวายแกงแยงแขงขันกันเพราะขาดคุณธรรม
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องความซ่ือสัตยสุจริตเพราะคุณธรรมขอนี้เปนพ้ืนฐาน
สาํคัญของการพัฒนาตนเองใหเปนคนดี และสังคมมีความสุข” ท้ังหมดนี้..ถูกถายทอดจากแนวความคิด
ของเด็กหญิงศศิกานต จันทูล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔/๔ ร.ร.วัดกําแพง เขตบางขุนเทียน 
กทม. ท่ีไดแตงกลอนพรอมเรียงความหัวขอ“ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุน
ใหม”ภายใตโครงการ“ลมหายใจไรมลทิน” ท่ีไดสะทอนใหเห็นวาเยาวชนรุนหลังถึงแมพวกเขาจะยังเปน
เด็ก แตกลับมองเห็นปญหาของสังคมไทยในทุกวันนี้ไมแตกตางจากผูใหญ..          เชนเดียวกับนางสาว
มนัสวี  ขจิตเจริญชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๓ โรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี ท่ีมองวา “ความซ่ือสัตยสุจริต
เปนคุณธรรมประจําตนท่ีตองปลูกฝงไปตลอดชีวิต” โบราณกลาววา..ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก 
เปรียบดังคนก็เชนเดียวกันการจะปลูกฝงทัศนคติ ความเชื่อ  คานิยมหรือลักษณะนิสัยใดๆ ก็ตาม ตอง
เริ่มปลูกฝงแตยังเยาววัยทีละนอยใหสั่งสมไปเรื่อยๆ เม่ือโตข้ึนก็ตองปลูกฝงตอไป แมเปนผูใหญก็ตองมี
การปลูกฝงไปจนตลอดชีวิตแตลักษณะและวิธีการปลูกฝงจะตองแตกตางกันไปตามวัยและวุฒิภาวะของ
แตละคนท่ีแตกตางกัน 



๖๗ 

 

 
  

 
          “...ความซ่ือสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีข้ึน

ในตนเอง เพ่ือจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดี มีประโยชน และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญม่ันคง...” 
นายเจตน ตันติวณิชชานนท นักศึกษาระดับชั้น ปท่ี ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ไดหยิบยกความ
ตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯท่ีไดพระราชทานเนื่องในวันเด็ก

แหงชาติ ป ๒๕๓๑ 
 

กลับมาเตือนใจคนไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะพอแมผูปกครอง ซ่ึงสถาบันครอบครัวนับเปน
สถาบันหลักทางสังคมในการทําหนาท่ีหลอหลอม“คนดี” หากใหทุกทานไดนึกถึงสภาพสังคมท่ีไรซ่ึง
ความจริงใจแกกัน ผูคนตางคดโกง กอบโกย แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยไมสนใจคนท่ีอยูรอบ
ขาง ส่ิงท่ีจะตามมานั่นคือ “ปญหา” และเม่ือเกิดปญหาข้ึน ตางฝายก็โยนความผิดใหแกกัน ขาด
ความสามัคคีกลมเกลียว กอใหเกิดความไมสงบสุข ผูคนตางตองอยูอยางหวาดระแวงจนกลายเปน
สังคมท่ีไมมีใครปรารถนาท่ีจะอาศัยอยู ดวยเหตุดังกลาวนี้ เราจึงตองมีคุณธรรมพ้ืนฐาน นั่นคือ 
“ความซ่ือสัตยสุจริต” อันเปนรากแกวของคุณธรรมท้ังปวงท่ีจะนําไปสูความดีงามอ่ืนๆขจัดความ
ขัดแยง ความแตกแยกและนําพาสังคมและประเทศชาติของเราคืนสูความสุข สงบ สันติอยางแทจริง 

https://blog.eduzones.com/showpic.php?url=https://blog.eduzones.com/images/blog/anisada/20140325-1395738686.84-5.jpg&title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95...%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
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๖๖ 
 

บทเรียนท่ี ๗ 

ชื่อวิชา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว                 ๖๐  นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 

 เรียนรูหลักกรรมในพระพุทธศาสนา หลักของการทําดีไดดี การทําชั่วไดชั่ว วิบากกรรมจากการ

ประพฤติตนในการทุจริต คดโกง พรอมอุทาหรณบุคคลท่ีกระทําการฉอราษฎร บังหลวง ตองถูกชดใชกรรม
ตามท่ีปรากฏในชาดก และสถานการณปจจุบัน 

 

จุดหมาย 

 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักกรรมทางพระพุทธศาสนา และเกิดความ
ตระหนักในการตองตั้งตนอยูในการสรางคุณงามความดี หลีกเลี่ยงการประพฤติตนในทางแหงความเสื่อม 

 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

 ๑. สามารถอธิบายคุณลักษณะของกรรมดี กรรมชั่ว  
 ๒. สามารถอธิบายคุณลักษณะของกฎแหงกรรมท่ีวา “ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว” 

 ๓. สามารถอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนในทางท่ีจะกอใหเกิดการทุจริต 

 ๔. สามารถอธิบายวิบากกรรมของการทุจริตคอรรัปชันได 
 

วิธีสอน/กิจกรรม 

 ๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการชมสื่อวีดีทัศนเก่ียวกับบุคคลท่ีเปนตัวอยางของผูดํารงตนอยูในความ
พอเพียงแลวไดรับการยอมรับในสังคม และสื่อวีดีทัศนของผูประพฤติทุจริต คดโกงแลวไดรับผลลงโทษตาม
กฎหมายและกฎแหงกรรม 

 ๒. อภิปรายซักถาม ความเปนเหตุปจจัยของกรรมดีท่ีสงผลดี และกรรมชั่วท่ีสงผลราย 

 ๓. บรรยายประกอบเพาเวอรพอยทและเพลง 

 ๔. กิจกรรมระบายสีภาพ “กฎแหงกรรม” โดยเนนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงปจจุบันท่ีเปนอยูเปนผลมา
จากอดีตท่ีทํากรรมดีและกรรมชั่ว 

 

สื่อการสอน 

 ๑. เพลง 

 ๒. ภาพ นิทาน สื่อวีดีทัศน 
 ๓. ใบความรูเรื่อง “กฎแหงกรรม” 
 ๔. ใบงาน เรื่อง “กฎแหงกรรม” 

 

การประเมินผล 

 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 

 



๖๗ 
 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

 

เอกสารอางอิง / แหลงขอมูล 

 ๑. ท.เลียงพิบูลย. (๒๕๕๔). กฎแหงกรรมฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส.  
 ๒. นิทานธรรมบท  
 

เนื้อหาวิชา 

 หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ ........... 
เร่ือง กฎแหงกรรม 

 

 กรรม  หมายถึง  การกระทําทางกาย วาจา และใจท่ีประกอบดวยเจตนา คือ ความตั้งใจ 
หลักความเชื่อในเรื่องกรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา เชน คนเราจะดีหรือชั่วอยูท่ีการกระทํา ทําดีไดดี 
ทําชั่วไดชั่ว 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทางกาย = พฤติกรรม 

ทางวาจา = การพดูจา 
เจตนา 

(ตัง้ใจ) 

กรรม 

(การกระทาํ) 

กุศลกรรม 

 

ผลกรรม 

(ผลท่ีเกิดจาก

การกระทาํ) 



๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
พระพุทธศาสนาสอนวา กรรมเปนตนเหตุของความเปนไปตาง ๆ ในชีวิต บุคคลใดทํากรรมใดไวจะ

เปนผูไดรับผลแหงกรรมนั้น 
 
พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเก่ียวกับหลักคําสอน เรื่องกฎแหงกรรมไววา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” 

หมายความวา เม่ือผูใดกระทําการใด ๆ โดยมีเจตนาอยางชัดแจง จะตองมีผลของการกระทําเกิดข้ึนกับ
ผูกระทําอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ถาผูนั้นกระทําความดีก็จะบังเกิดสิ่งท่ีดีงามนาพึงปรารถนา แตผูนั้นกระทํา
ความชั่ว ก็จะบังเกิดสิ่งท่ีเลวรายไมพึงปรารถนาเปนผลตอบแทน 

กรรม  หมายถึง  การกระทําทางกาย วาจา ใจ ท่ีประกอบดวยเจตนา คือ ความตั้งใจทําในสิ่งท่ีดี
และไมดี 

ผลของกรรม หรือผลจากการกระทํา จะเกิดข้ึนกับผูกระทําในลักษณะท่ีเปนเหตุเปนผลกันตาม
ธรรมชาติ ผลของการกระทําจะเกิดกับผูกระทํา ๒ ข้ันตอน ไดแก 

๑) ไดรับผลทันทีเม่ือกระทํา เชน นักเรียนทําดีดวยการต้ังใจเรียน ผลคือ สอบไดคะแนนดี เรียน
เกง ถานักเรียนเกเร รังแกเพ่ือน ผลคือ ถูกครูทําโทษ ถูกพอแมตําหนิ 

๒) ไดรับผลภายหลัง กฎแหงกรรมเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงในธรรมชาติ การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จึงเปน
สัจธรรมเท่ียงแท แมการกระทํานั้นจะผานไปนานแลว เชน แดงลักทรัพยผูอ่ืน ไมชาก็มีคนรูและถูกจับได 

 
 
 
การกระทําทางกาย เรียกวา กายกรรม จําแนกออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

กายสุจริต (การทําดีทางกาย) กายทุจริต (การทําช่ัวทางกาย) 
๑. เวนจากการฆาสัตว 
๒. เวนจากการลักทรัพย 
๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๑. การฆาสัตว 
๒. การลักทรัพย 
๓. การประพฤติผิดในกาม 

 
การกระทําทางวาจา เรียกวา วจีกรรม จําแนกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

วจีสุจริต (การทําดีทางวาจา) วจีทุจริต (การทําช่ัวทางวาจา) 
๑. เวนจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง 
๒. เวนจากการพูดสอเสียด 
๓. เวนจากการพูดคําหยาบ 

๑. การพูดเท็จ พูดหลอกลวง 
๒. การพูดสอเสียด 
๓. การพูดคําหยาบ 

ทางใจ = การคิด อกุศลกรรม 

 



๖๙ 
 
๔. เวนจากการพูดเพอเจอ ๔. การพูดเพอเจอ 
 

การกระทําทางใจ เรียกวา มโนกรรม จําแนกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

มโนสุจริต (การทําดีทางใจ) มโนทุจริต (การทําช่ัวทางใจ) 
๑. ไมโลภอยากไดของของผูอ่ืน 
๒. ไมคิดมุงรายผูอ่ืน 
๓. ไมเห็นผิดทํานองคลองธรรม 

๑. มีความโลภอยากไดของของผูอ่ืน 
๒. คิดมุงรายผูอ่ืน 
๓. มีความเห็นผิดทํานองคลองธรรม 

 
 
กฎแหงกรรม 

กฎแหงกรรม คือ กฎธรรมชาติ ขอหนึ่ง ท่ีวาดวยการกระทํา และผลแหงการกระทํา ซ่ึง การกระทํา

และ ผลแหงการกระทํานั้น ยอมสมเหตุ สมผลกัน เชน ทําดี ยอมไดรับผลดี ทําชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว เปนตน 

กรรมใดใครกอ ตนเองเทานั้นท่ีจะไดรับผลของสิ่งท่ีกระทํา 

กรรมในปจจุบันเปนผลมาจากการกระทําในอดีต และกรรมท่ีกอไวในปจจุบันเปนเหตุท่ีจะสงผล

สืบเนื่องตอไปยังอนาคต 

กรรมดี-กรรมชั่ว ลบลางซ่ึงกันและกันไมได 

ถึงแมวาการทํากรรมดีจะลบลางกรรมชั่วเกาท่ีมีอยูเดิมไมได แตมีสวนชวยใหผลจากกรรมชั่วท่ีมีอยู

เดิมผอนลง คือ การผอนหนักใหเปนเบา (ขอนี้ อุปมาไดกับ การท่ีเรามีน้ําขุนขนอยูแกวหนึ่ง หากเติมน้ําบริสุทธิ์

ลงไปแลว มิสามารถทําใหน้ําขุนกลับบริสุทธิ์ได แตทําใหน้ําขุนขนนั้นกลับเจือจางลงและใสยิ่งข้ึนกวาเดิม) 

สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม

เปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่องสอนใจ “กฎแหงกรรม” 
 

๑. ชอบยุแหยใหคนอ่ืนแตกความสามัคคี 
 

 

ผลจาก ชาติกอนชอบยุแหยใหคนอื่นแตกสามัคคี
กัน 

 

ชาตินี้ จึงถูกเพื่อนๆ ท้ิงใหอยูอยางโดดเดี่ยว 
 

 

 

 



๗๑ 
 

 

 

 

 

 

๒. ชอบหาประโยชนบนความเดือดรอน 
 

 
 

ผลจาก ชอบหาประโยชนใสตนบนความ
เดือดรอนของผูอื่น 

 

ชาตินี้จึงเกิดมาตองแขวนคอตายเพื่อใชกรรม 



๗๒ 
 

 

 

๓. วางยาเบื่อปลา 
 
 

 

ผลจาก ชอบวางลอบไซ กั้นคูคลอง วางยาเบ่ือ
ปลา 

 

ชาตินี้จึงถูกวางยาฆาใหตาย 
 
 
 

 



๗๓ 
 

 

 

๔. ยุยงใหคนอ่ืนทําความช่ัว  

 

ผลจาก ชอบยุยงใหคนอื่นทําความชั่ว ดวย
ตนเองอยากเดนกวาเขา 

 

ชาตินี้จึงเกิดมาถูกใสรายบอยๆ 
 
 

๕. สนับสนุนการตอสู 



๗๔ 
 

 

ผลจาก ชอบเปนฝายสนับสนุนการตอสู 

 

ชาตินี้จึงตองอยูใกลชิดกับส่ิงท่ีเปนอันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. เปนทาสของกามารมณ 



๗๕ 
 

 

 

ผลจาก ตกเปนทาสของกามารมณ ขาดความ
รับผิดชอบชั่วด ี

 

ชาตินี้หญิงจึงเกิดมาเปนโสเภณี ชายเกิดมาเปน
เฒาโลกีย 

 

 

 

 

 

 

 

๗. เคยสรางสะพาน 



๗๖ 
 

 

 

ผลจาก เคยเปนคนรวมแรง รวมทุนในการ
กอสราง 
สะพานขามแมน้ําลําคลอง 

 

ชาตินี้จึงเกิดมาอยูในครอบครัวท่ีมียานพาหนะใช
สอยอยางสะดวกสบาย 

 

 

 

 

๘. เคยฆาเปด ไก นก ปลา 
 



๗๗ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนฆาเปด ไก นก ปลา 

 

ชาตินี้จึงเกิดมาตองไดรับบาดเจ็บจากการถูกไม 
ถูกมีดถูกของมีคมขีดขวนเปนแผล หกลมหัวเขา
ถลอกปอกเปก 

 

 

 

 

๙. เคยฆามา วัว ควาย 



๗๘ 
 

 

 

ผลจาก เคยเปนคนฆามา ลา วัว ควาย 

 

ชาตินี้จึงเกิดมามีแผลฉกรรจ ไฟไหมเนื้อตัว เปน
แผลพุพองประสบอุบัติเหตุรถลม รถชนตอง
ผาตัดชวงทองหรืออวัยวะสําคัญ 

 

 

๑๐. เคยดักจับสัตว 
 



๗๙ 
 

 

ผลจาก เคยดักจับสัตวโดยใช แห อวน ตาขาย 
ขึงลากดึงปดกั้นแมน้ําลําคลอง ใชยาเบ่ือ 
ทําใหสัตวเล็กสัตวนอยตองติดอยูในตาขายเกือบ
ท้ังหมดตัวท่ีหลุดไปไดมีนอยมาก 

 

ชาตินี้เกิดมาจึงตองไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุ
โดยบังเอิญ 

 

 

 ๑๑. เคยฆาคนดี 

 



๘๐ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนฆาคนดีของครอบครัว และ
สังคม 

 

ชาตินี้เกิดมาจึงตองถูกฆา ถูกยิง ถูกฟน พลัดตก
จากท่ีสูง ตายดวยอุบัติเหตุรถชน รถพลิกควํ่า 

 
 
 

๑๒. ติดหนี้แลวไมยอมคืน 
 
 



๘๑ 
 

 

ผลจาก เคยติดหนี้เขาแลวไมยอมใชคืนแกเจาหนี้ 

 

ชาตินี้เกิดมาจึงตองเปนวัว เปนควาย เปนมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓. เปนคนหลอกลวง 
 



๘๒ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนหลอกลวงคน กล่ันแกลงผูอื่น
ใหไดรับทุกข 

 

ชาตินี้เกิดมาจึงตองเปนหมู เปนสุนัข 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔. ชอบเอาเปรียบ กินแรง 
 



๘๓ 
 

 

ผลจาก เคยทํางานสวนรวมดวยความฉลาดแกม
โกง 
รูมากเอาเปรียบมาก ชอบกินแรงผูอื่น 

 

ชาตินี้เกิดมาซื้อแตของเลว ราคาแพง  
ซื้อเสร็จแลวจึงพบของดี ราคาถูกในภายหลัง 

 

 

 

๑๕. ชอบหยิบยมืของๆคนอ่ืน 
 



๘๔ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนชอบหยิบยืมของชาวบาน 
ยานพาหนะ เคร่ืองครัว เคร่ืองใช ฯลฯ ของคน
อื่น 
กอใหเกิดความรําคาญ ความขุนเคืองใจใหแก
เจาของส่ิงของนั้นๆ 

 

ชาตินี้เกิดมาจึงตองเจอส่ิงของเคร่ืองใชท่ี
หมดอายุการใชงานแลว 
หรือชํารุดเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖. รักความยุติธรรม 



๘๕ 
 

 

ผลจาก เคยเปนผูเสียสละ รักความยุติธรรม ทํา
อะไรก็ตั้งใจทําดีไมคํานึงวาผลตอบแทนจะคุมคา
หรือไม 

 

ชาตินี้เกิดมาซื้อสินคาไดแตของดีมีคุณภาพ 
ใชไดทนนาน ใชไดสะดวก 

 
๑๗. ทําบุญเลี้ยงพระ 



๘๖ 
 

 

ผลจาก เคยทําบุญเล้ียงพระดวยอาหารคาว
หวานผลไม 

เคร่ืองไทยทานของตนอยางครบถวน 
สวนอาหารของคนอื่นเปนสวนเติมเสริมเขามา 

 

ชาตินี้เกิดมาส่ิงของเคร่ืองใชในบานไมมีใครมา
รบกวนหรือ หยิบยืมใหเกิดความขุนเคืองรําคาญ
ใจ 
 

 
 
 
 
 

๑๘. สํานึกผิด 



๘๗ 
 

 

 

ผลจาก เคยเปนผูทําผิดไปแลวสํานึกได 
หันมาทําความดีชดเชยเพื่อลางกรรม 

 

ชาตินี้ เกิดมาแมจะไดรับความเดือดรอน ความ
ทุกขระทมขมขื่น แตก็จะไดความดีความงาม
บางอยางเปนส่ิงตอบแทนแลกเปล่ียน เชน อก
หักเพราะถูกผูหญิงสลัดรัก แตไมนานก็ไดพบรัก
ใหม 

 
 
 
 
  
 
 
 



๘๘ 
 

๑๙. ผายลมในที่ชุมชน 

 

ผลจาก เคยชอบทําความสนุกสนานดวยการผาย
ลมในท่ีชุมชนขวางปาไขเนา ผลไมเนา ของ
โสโครกใสเพื่อนฝูง 

 

ชาตินี้ เกิดมามีระบบหายใจขัดของ 
 
 
 
 
  
 
 
 



๘๙ 
 

๒๐. เคยถวายทาน 

 

ผลจาก เคยถวายทานดวยอาหารแหง  
หรือบูชาพระดวยดอกไมแหง 

 

ชาตินี้ เกิดมามีคูครองเปนคนสูงอายุ หรือ
พอมาย 

 
 
 
 
  
 

 



๙๐ 
 

 

ผลจาก เคยรวมอนุโมทนาบุญกับผูอื่นเสมอ ๆ 

 

ชาตินี้ เกิดมาไดภรรยาสวย ไดสะใภดีเปนศรี
ศักดิ์ 

 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

 

ผลจาก เคยทําความชั่ว เพื่อรักษาเกียรติยศ  
ชื่อเสียงของตนไว 

 

ชาตินี้ เกิดมามีตองวุนวายใจ ประสาทเครียด
จากการอยูรวมกันกับคนบาๆ บวมๆ ไมเต็มบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

ผลจาก เคยเสียสละความสุขเพื่อความดีงาม ยอมทนรับความลําบากเพียงคนเดียว 
เชน เสียสละท่ีนั่งรถเมลใหเด็ก ผูหญิง และคนชรา 

 

 

ชาตินี้ เกิดมาไดรับความสะดวกสบาย เชน ขึ้นรถเมลยก็มีท่ีใหนั่ง  

ไปซื้อยาท่ีหองจายยาก็ไดจักหวะท่ีคนไมแนน 

 

 
 
 
 
 

 



๙๓ 
 

 

 
ผลจาก เคยกอภัยสรางศัตรูไวมาก 

 

 

 



๙๔ 
 

 

ผลจาก เคยมีความอิจฉาริษยา ใครดีเกินหนา
ไมได 

 

ชาตินี้ เกิดมากล่ินตัวแรงนารังเกียจ 
 

 
 
 
  
 
 

 



๙๕ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนตระบัดสัตย รับปากใหคํามั่น
สัญญา ใครไวแลวก็กลับคํา ยอมเสียสัตยเพื่อเอา
ตัวรอดเมื่อเห็นภัยอันตรายมาถึงตน 

 

ชาตินี้ เกิด มาความเปนอยูหรือเหตุการณกลับ
กลายจากหนามือเปนหลังมือ เชน นักมวยขึ้นชก
ชิงตําแหนง ทําคะแนนนํามา ๑๑ ยก พอขึ้นยกท่ี 
๑๒ กลับพลาดทาถูกหมัดคูตอสูสลบไสล ตอง
พายแพแบบพลิกล็อค 

 
 
 

 



๙๖ 
 

 

ผลจาก เคยเปนคนท่ีชอบเก็บเอาความผิดพลาด
ของคนอื่นๆ มาพรํ่าบนดาวาอยูเสมอ ไมคิดให
อภัย 

 

ชาตินี้ เกิดมาเจ็บปวยออดๆ แอดๆ เจ็บปวย
แบบเร้ือรัง ไมรุนแรง แตตองใชเวลาเย่ียวยา
รักษาเปนเวลานาน 
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๙๗ 
 

 

ผลจาก เปนคนชอบนินทาวาราย พูดไมดีตอ
ผูอื่น 

 

ชาตินี้ เกิดมาปากแหวง จมูกโหว 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 



๙๘ 
 

 

ผลจาก เปนคนชอบย้ิมเยาะนักพรตคนไหวพระ 

 

ชาตินี้ เกิดมามีหลังโกงคอมคด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๙๙ 
 

 

เหตุใด เกิดมามีคูครองเปนคนตางชาติ 

 

 
  

 



๑๐๐ 
 

 

เหตุใด เกิดมามีคูครองภาษาเดียวกันในตางแดน 

 

ผลจาก เปนคนชอบทําบุญทําทานท้ังใกลและ 
แดนไกล 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

ใบงานที่ ๑ 

เร่ือง “กฎแหงกรรม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบายสีภาพวาดท่ีวิทยากรมอบให พรอมอุปกรณระบายสีและภาพนี้ตรงกับกฎแหง
กรรมขอใด  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพนี้ตรงกับกฎแหงกรรมเรื่อง 

 �  ทําดี ไดด ี
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 �  ทําช่ัว ไดช่ัว 
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

ใบงานที่ ๒ 

เร่ือง “กฎแหงกรรม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบายสีภาพวาดท่ีวิทยากรมอบให พรอมอุปกรณระบายสีและภาพนี้ตรงกับกฎแหง
กรรมขอใด  
 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพนี้ตรงกับกฎแหงกรรมเรื่อง 

 �  ทําดี ไดด ี
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 �  ทําช่ัว ไดช่ัว 
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 



๑๐๓ 
 
 

ใบงานที่ ๓ 

เร่ือง “กฎแหงกรรม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบายสีภาพวาดท่ีวิทยากรมอบให พรอมอุปกรณระบายสีและภาพนี้ตรงกับกฎแหง
กรรมขอใด  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพนี้ตรงกับกฎแหงกรรมเรื่อง 

 �  ทําดี ไดด ี
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 �  ทําช่ัว ไดช่ัว 
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 



๑๐๔ 
 
 

ใบงานที่ ๔ 

เร่ือง “กฎแหงกรรม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบายสีภาพวาดท่ีวิทยากรมอบให พรอมอุปกรณระบายสีและภาพนี้ตรงกับกฎแหง
กรรมขอใด  
 

 

 
 
 

 
 

ภาพนี้ตรงกับกฎแหงกรรมเรื่อง 

 �  ทําดี ไดด ี
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 �  ทําช่ัว ไดช่ัว 
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ใบงานที่ ๕ 

เร่ือง “กฎแหงกรรม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบายสีภาพวาดท่ีวิทยากรมอบให  พรอมอุปกรณระบายสีและภาพนี้ตรงกับกฎแหง
กรรมขอใด  
 
 
 

 
 
 
 

ภาพนี้ตรงกับกฎแหงกรรมเรื่อง 

 �  ทําดี ไดด ี
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 �  ทําช่ัว ไดช่ัว 
เพราะ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 



๑๐๖ 
 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกจิกรรม 

 

ช่ือวิชา หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

ช่ือนักเรียน ........................................................................................................................... 
 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การตรงตอเวลา     
๒ การมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ ความรูความเขาใจในเนื้อหาของวิชา     

  
 

 

............................................................. 
(...........................................................) 

วิทยากร 

 
 

เกณฑการประเมินผล 
 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก(๔) ดี(๓) พอใช(๒) ปรับปรุง(๑) 
๑. การตรงตอเวลา ๑.การเขารวม

กิจกรรมตาม
เวลา/ตรงเวลา 

๒.ผลงานเสร็จ
ตามท่ีกําหนด 

๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ี
กําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอใน 
๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒.การมีสวนรวมของสมาชิก ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คนข้ึน
ไปไมไดมีสวนรวม 

๓. ความรูความเขาใจใน
เนื้อหาของวิชา 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอข้ึนไป 

 
 
 
 



๑๐๗ 

 

บทเรียนท่ี ๘ 

ชื่อวิชา บริหารจิตเจริญปญญา                ๖๐  นาที 
 

 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียน42รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 42วิธีปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา และนําไปใชใน42การดําเนินชีวิตเพ่ือตนเองและสังคม  
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับเรียน42รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญ
ปญญา 
 ๒. นํา 42วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา 42เกิดมาใชในการดําเนินชีวิต
ของตนและสังคม 
 ๓. ตระหนักถึงคุณคาของเรียน 4 2รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและ
เจริญปญญา 
 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงภาพหรือวีดีทัศนวิธีการปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร
จิตและเจริญปญญา (๑๕ นาที) 
 ๒. แสดงภาพเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีสมาธิกับไมมีสมาธิ (๑๕ นาที) 
 ๓. บรรยายและฝกปฏิบัติการเจริญสมาธิ  (๒๕ นาที) 
 ๔. ใหผูอบรมแบงกลุมกันคนควาศึกษาวิธีปฏิบัติและประโยชนของการทําสมาธิ พรอม
นําเสนอ (๓๐ นาที) 
 ๕. แบงกลุมเลนเกมสสมาธิ (๒๐ นาที) 
 ๖. สวดมนต/กิจกรรมจุดเทียนสองใจ หางไกลคอรรัปชัน 
 ๗. ทดสอบการมีสมาธิโดยใชเครื่องจับสมาธิ (๒๐ นาที) 
 ๘. ทดสอบดวยแบบวัด (๒๐ นาที) 
  
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD หรือวีดีทัศน ท่ีแสดงถึงวิธีการปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพของบุคคลท่ีมีสมาธิกับไมมีสมาธิ 

 



๑๐๘ 

 

 ๓. เกมส 
 ๔. ใบงาน 
            ๕. เครื่องวัดและแบบทดสอบสมาธิ 
 
การประเมินผล 
 ๑. การประเมินผลตามสภาพจริง 
  - สังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมในการทํากิจกรรม 
  - สังเกตทักษะกระบวนการทํางานกลุมของผูเขาอบรม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : ใบงาน แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 42๑. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(๒๕๔๔). พระพุทธศาสนาในสถานการณโลก
ปจจุบัน.42 กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๒. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๓. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. 
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๔. _____________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและเปนสุข
ในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
  ๕. _____________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
42 ๖. พุทธทาสภิกขุ. 42(ม.ป.ป.) 42วิธีฝกสมาธิ วิปสสนา.42 กรุงเทพมหานคร : อรุณวิทยา. 
 
 
 
เนื้อหา 

๑. 42การบริหารจิต42 เปนการฝกฝนอบรมจิตใจใหดีงาม นุมนวล มีความหนักแนนม่ันคง แข็งแกรง ผอน
คลาย และสงบสุข ซ่ึงมีการฝกเพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวมากมายหลายวิธี สวนการเจริญปญญานั้น คือ
การฝกใหรูจักคิด อยางท่ีเรียกวา “คิดเปน แกปญหาเปน” นั่นเอง การบริหารจิต เปนการฝกจิตใหเปน
สมาธิ เรียกวา สมาธิภาวนา สวนการเจริญปญญาคือ การฝกใหเกิดปญญาท่ีเรียกวา วิปสสนาภาวนาคน
ท่ีไดรับการฝกฝนอบรมท้ังดานสมาธิและวิปสสนา จะเปนคนมีคุณภาพจิต สรรถภาพทางจิต และ
สุขภาพจิตท่ีดีท่ีสมบูรณ มีความเขาใจโลกและชีวิตท่ีถูกตองการเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดย
ใชสติเปนตัวนําองคธรรมท่ีเปนเครื่องชักนําหรือฝกใหเกิดสมาธิ คือ “สติ” เพราะสติเปนเครื่องดึงและ
ควบคุมจิตไวกับอารมณนั้น ๆ การฝกสมาธิโดยอาศัยสติเปนตัวนํา แยกไดเปน ๒ วิธีใหญ ๆ คือ 
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42๑. การฝกเพ่ือใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนเพ่ือใหเกิดปญญา42 ไดแกการใชสตินําทางใหเกิด
ปญญาหรือทํางานรวมกับการใชปญญา โดยมีสติควบคุมอารมณและใชปญญาเปนตัวพิจารณา ใหรูและ
เขาใจอารมณนั้น ๆ วิธีการฝกแบบนี้ไมไดเนนท่ีสมาธิ แตสมาธิไดรับการฝกและเจริญสมาธิไปดวย และ
พรอมท่ีจะชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดียิ่งข้ึน การฝกเชนนี้ไดแกการฝกโดยวิธีของสติปฏฐาน 
เรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน 
 
42๒. การฝกเพ่ือสรางสมาธิหรือมุงสูการสรางสมาธิเพียงดานเดียว42 ไดแก การใชสติคอยควบคุมอารมณ
ไวใหจิตอยูกับอารมณนั้นหรือเปนวิธีตรึงจิตใหอยูกับอารมณนั้น ๆ เปนวิธีการท่ีเนนสมาธิโดยตรง 

อําไพ สุจริตกุล  กลาววา ปจจุบันการพัฒนาจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาดานวัตถุมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะพัฒนาการดานวัตถุอยางเดียวกอใหเกิดปญหามากมายดวยความเครียดและความเห็นแก
ตัวของบุคคลในสังคมเพ่ือปองกันและขจัดปญหาดังกลาวจึงควรสงเสริมใหทุกคนพัฒนาจิตดวยการ
เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเปนการพัฒนาจิตใหรูเทาทันโลก รูจักชีวิตตามเปนจริง เพ่ือลดละความยึดม่ัน
ถือม่ันในตัวตน อันเปนผลใหจิตบริสุทธิ์และเกิดปญญาการบริหารจิตและเจริญปญญา เปนการนํา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติจนเห็นผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการมุงใหเด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตามโอวาท ๓ คือ เวนชั่วดวยการรักษาศีล ทําดีโดยการประพฤติธรรม และทําจิตใจใหผองใส
บริสุทธิ์ ดวยการฝกสติ บริหารจิตและเจริญปญญา ดังตารางตอไปนี้ 
 
42๑. รักษาศีล ประพฤติธรรม บริหารจิตเจริญปญญา42 
- ไมฆาไมเบียดเบียนกัน - มีเมตตากรุณา ฝกสติปฏฐาน ๔ ไดแก 
- ไมลกัขโมย - ประกอบสัมมาชีพ - ระลึกรูในกาย 
- ไมลวงละเมิดสิ่งท่ีผูอ่ืนรักและหวงแหน - สํารวมในกาม - ระลึกรูในเวทนา 
- ไมพูดเท็จ (เวนวจีทุจริต ๔) - รักษาสัจจะ - ระลึกรูในจิต 
- ไมเสพของเสพติดใหโทษ - มีสติสัมปชัญญะ - ระลึกในธรรมะ 
 
42๒. สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางรางกายเบ็นสันและวอลเลชย (Benson and Wallace) พบวา 
ระหวางการฝกสมาธิจะมีการผอนคลายกามเนื้อท่ัวรางกาย อัตราของชีพจรและการหายใจลดลง ความ
ตานทานของผิวหนังเพ่ิมข้ึน ระดับของแลคเตตยในเลือด (Blood lactate) ลดลงและกิจกรรมเก่ียวกับ
กาเผาผลาญอาหารในรางกาย (Metabolism) ก็ลดลงดวย สิ่งท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ มีการหลั่งของ
สารประเภทฝนออกมาในสมอง สารนี้เรียกวา เอ็นดอรฟน (Endorphins) ขณะเม่ืออยูในสมาธิหรือออก
จากสมาธิแลว ผูฝกจะมีความรูสึกสดชื่น ตื่นตัวสุขสบาย และยังทําใหอาการปวดลดลงดวย  
42๓. สงผลทางจิตวิทยานักจิตวิทยาและจิตแพทยมีความเห็นสอดคลองกัน42 วาการฝกสมาธิสามารถลด
ความเครียดและความวิตกกังวลไดบางทานไดนําเอาเทคนิคของการฝกสมาธิมาประยุกตใชในการรักษา
ผูปวยท่ีมีปญหาทางจิตใจและทางอารมณบางราย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยโรคประสาท และโรคทาง
กายสาเหตุจากจิตใจ 
 
42๔. สงผลดานสังคม42 ผูปฏิบัติสมาธิอยางสมํ่าเสมอจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพใหดีและม่ันคง มี
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ความสามารถทางสังคมดีข้ึน เปนการชวยปองกันและขจัดปญหาสังคม เชน ปญหาความกาวราวความ
รุนแรง ปญหาทางเพศ ปญหายาเสพติด เปนตน 

42วิธีคิดแบบอริยสัจ42 เปนวิธีคิดแบบแกปญหา แบงออกเปน ๒ ลักษณะคือ 
 
๑. เปนวิธีคิดตามเหตุและผล คือวิธีคิดท่ีสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไขปญหาท่ีตนเหตุ 
๒. เปนวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงประเด็น คือวิธีคิดแกไขปญหาไดตรงจุดตรงประเด็น ไมไขวเขวออกนอก
ประเด็น 
 
         หลักการสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ42 คือการเริ่มตนจากปญหาหรือความทุกขท่ีเกิดข้ึนโดย
กําหนดรูวาอะไรคือปญหาท่ีแทจริงโดยกําหนดปญหาใหชัดเจน (ทุกข) จากนั้นสืบคนหาสาเหตุหลายๆ
สาเหตุ(เหตุปจจัย)ท่ีกอใหเกิดปญหานั้นๆ(สมุทัย)ในขณะเดียวกันก็คิดกําหนดเปาหมายในการแกไข
ปญหาการแกไขปญหาแตละสาเหตุเปนไปไดหรือไม แลวคิดวางแผนวิธีการปฏิบัติท่ีจะแกไขสาเหตุของ
ปญหาโดยสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว (นิโรธ) จนกระท่ังสามารถมีแนวทางท่ีชัดเจนในการแกไข
ปญหาเหลานั้นได (มรรค) 
 
           วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42 
 
         วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42คือวิธีคิดพิจารณาถึงปญหาหาหนทางแกไขปญหาดวยการคนหา
สาเหตุและปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของโดยคิดถึงความสัมพันธเก่ียวของกันอยางเปนเหตุเปนผล 
คําวา “เหตุ” คือ เหตุเดียว หรือเง่ือนไขใหญ คําวา “ปจจัย” คือ เง่ือนไขหลายอยางรวมกัน ดังนั้นคําวา 
“เหตุปจจัย” คือเหตุหลาย เหตุหรือเง่ือนไขหลายอยางมารวมกันกอใหเกิดผล ยกตัวอยางเชน ตนไม 
เปนผลท่ีเกิดจากเหตุปจจัยหลายสาเหตุ เชน จากดิน น้ํา อากาศแสงแดด ปุย การดูแลรักษา เปนตน 
 
          วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42 แบงออกเปน ๒ แบบคือ 
 
42๑. คิดแบบปจจัยสัมพันธ หมายถึง การคิดถึงความสัมพันธเก่ียวของกันหรือตอเนื่องสัมพันธกันเปน
หลายหลาย ๆ เหตุปจจัย ขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งไมได เชน ในกรณีของ “ตนไม” หากขาดน้ําก็ตาย 
เปนตน 
 
42๒. คิดแบบสอบสวนสืบสวน หมายถึง การคิดแบบเปนกระบวนการแบงเปนการคิดตามลําดับข้ันตอน
ดังนี้คือ 
๒.๑ การคิดพิจารณาเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการคิดวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๒.๒ การคิดหาเหตุของปญหา หรือการนําเสนอเหตุแหงปญหา หรือการตั้งสมมติฐาน 
๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล หรือการรวบรวมความคิด 
๒.๔ การทดลอง/การปฏิบัติ หรือการทดสอบสมมติฐาน 
๒.๕ การสรุปผล 
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        วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานท่ี ๑ :    สมาธิมีประโยชน 
 

ใหผูเขารับการอบรมระบุการทําสมาธิมีประโยชนอยางไร 
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วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานที่ ๒ :    กิจกรรมที่ขาพเจาใชวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔ 
 

ใหผูเขารับการอบรมบันทึกวา กิจกรรมหรือปญหาอะไรบางท่ีประสบแลวใชวิธีการคิดแบบอริยสัจ ๔ 
มาใช 
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บทเรียนท่ี ๙ 

ชื่อวิชา เครือขายพุทธศาสนานําไปไทยหางไกลคอรรัปชัน             ๖๐  นาที 
 

 
ขอบขายรายวิชา 

 ปลูกจิตสํานึกและคานิยมการมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยแกประชาชนทุก
ภาคสวน สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหใชการศึกษาเปน
เครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน อยางตอเนื่อง 
 สงเสริมสนับสนุนใหความเขมแข็งแกเครือขายการมีสวนรวมขององคกรตางๆ 
โดยเนนการประชาสัมพันธ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมขอมูล และทักษะการทํางาน
ดานกฎหมาย การขยายเครือขาย การปองกันแปราบปรามการทุจริตใหกระจายลงไปถึงระดับราก
หญา 
 สงเสริมความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพแกองคกรท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบการ
ทุจริตโดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหมีการถวงดุลอํานาจจากภาครัฐท่ีเกี่ยวของทุกระดับโดย
ปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมอืง และภาคธุรกิจราชาการ 
 สงเสริมการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเปน
ที่ยอมรับและมั่นใจขององคกรเครือขาย 
  
จุดหมาย 

 สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตตามขอกําหนดของกฎหมายรัฐธรรมนูญไดกําหนดยุทธศาสตร
และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การเขาไปมีบทบาทในฐานะเปนสวนหนึ่งของผูดําเนินการในกิจกรรมตางๆ โดยตองมีการวาง
ระบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น และกลาในการตัดสินในโดย
อยูในกรอบของการเคารพสิทธิ์ของผูอื่น และสนับสนุนใหประชาชนรวมกันทํางานเปนเครือขาย
เพ่ือใหเกิดพลังสรางความเขมแข็ง เชื่อมโยงกันท้ังระดับบุคคลและระดับองคกรเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยมีผลประโยชนของสังคมเปนท่ีตั้ง ในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดกําหนดมาตรการเพ่ือการปฏิบัติ
รวมกันไว 
 
 
 
 
 

 



๑๑๔ 
 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. สรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

 ๒. สรางความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชัน 

 ๓. กระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการสํารวจและจัดระเบียบความสะอาดทางกาย เสื้อผา กระเปาของ
ตนเอง หองเรียน สภาพแวดลอม และชวยกันจัดระเบียบหองเรียน  (๑๕ นาที) 
 ๒. สอบถามบรรยากาศหองเรียนและความคิดเห็นเก่ียวกับรูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงภาพความ
สะอาดกับภาพความสกปรกของสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดภายนอก (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน ละหลักธรรมท่ีเก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
(๒๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปรายและจัดทํารูปภาพปายนิเทศเพ่ือแสดงถึงความสําคัญของการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๗. สรุป (๑๐ นาที) 
 
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงความสะอาด-สกปรกของสิ่งแวดลอม และภาพท่ีแสดง
การเบียดเบียนตอบุคคลและสังคม 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงปรกอบ  
 ๓. ใบงานเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช (๒๕๕๑). กรุงเทพ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 



๑๑๕ 
 

เนื้อหาวิชา 

 ๑. สรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

  ๑.๑ ปลูกจิตสํานึกและคานิยมการมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยแก
ประชาชนทุกภาคสวน สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหใช
การศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน อยาง
ตอเนื่อง 
  ๑.๒ สงเสริมสนับสนุนใหความเขมแข็งแกเครือขายการมีสวนรวมขององคกร
ตางๆ โดยเนนการประชาสัมพันธ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมขอมูล และทักษะการ
ทํางานดานกฎหมาย การขยายเครือขาย การปองกันแปราบปรามการทุจริตใหกระจายลงไปถึง
ระดับรากหญา 
  ๑.๓ สงเสริมความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพแกองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบ
การทุจริตโดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหมีการถวงดุลอํานาจจากภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับโดย
ปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง และภาคธุรกิจราชาการ 
  ๑.๔ สงเสริมการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือใหเปนที่ยอมรับและมั่นใจขององคกรเครือขาย 

 ๒. สรางความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรปัชัน่ มีกฎหมายที่เปนหลัก เชน 

  ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ (๓) 
ที่กําหนดใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 
  ๒.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตพุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๑๓) กําหนดให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาท่ีสงเสริมใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้มีรายละเอียดท่ีสามารถศึกษาคนควาไดจาก 33www.nacc.go.th      

(เว็ปไซตของ ป.ป.ช.) 

 ๓. กระตนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ท่ีจะ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา 

ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วิเคราะห การมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตางๆ 

ดวยเจตนาท่ีจะใหผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนตอตนเอง 

http://www.nacc.go.th/


๑๑๖ 
 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม จนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันและปราบปราม

การทุจริตได 

 
บทบาท อํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุฯวุฒิอ่ืน
อีก ๘ คน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนวยธุรการ คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระและมี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูบริหารสูงสุด ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

1) ดานปองกันการทุจริต 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันการทุจริต คือ เสนอมาตรการความเห็น 

หรือขัดขอเสนอแนะตอคณะรับมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ
รัฐ เพ่ือปองกันและปราบปราม การทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือ
การกระทําความผิดตอตําแหนงในการยุติธรรม ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ
และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามในการทุจริต การกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลของเจาหนาท่ีของรัฐกับประโยชนสวนรวม 

2) ดานการตรวจสอบทรัพยสิน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของ

ทรัพยสินและหนี้สินเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผู
ดํารงตําแหนง ทางการเมือง 

ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไมยื่นยื่นเท็จ หรือ
ปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบก็จะเสนอสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพ่ือใหพนจากตําแหนง และ
หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาป รวมท้ังสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญาใน
ฐานความผิดดังกลาว กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวามีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ก็จะสงเรื่องใหอัยการ
สูงสุดเพ่ือดําเนินคดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของแผนดินตอไป 

3) ดานปราบปรามทุจริต 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการไตรสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวย

ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีการยุติธรรม ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาแก
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ 

 



๑๑๗ 
 

บทบาท อํานาจหนาท่ีของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (กรรมการ 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด) 

- ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินหาคน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

- มีคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 
อํานาจหนาท่ีของกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
 สงเสริมดานการปองกันการทุจริตโดยประสานความรวมมือกับสวนราชการและประชาชนใน
การเสริมสรางคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตและการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

โครงการบัญญัติ ๑๐ ประการ สรางคานิยม “คนพันธใหม” 
๑. สติ คือความระลึกได ความนึกข้ึนได ความไมเผลอ ฉุกคิดข้ึนได การคุมจิตไวในกิจ หมายถึง 

อาการท่ีจิตนึกถึงสิ่งท่ีจะทําจะพูดได นึกถึงสิ่งท่ีทําคําท่ีพูดไวแลวได เปนอาการท่ีจิตไมหลงลืม 
ระงับยับยั้งใจได ไมใหเลินเลอพลั้งเผลอ ปองกันความเสียหายเบื้องตนยับยั้งชั่งใจไมบุมบาม 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความไมประมาท 

๒. วินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม ผูท่ีมีวินัย คือ ผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/
สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 

๓. ซ่ือสัตย คือ ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ ผูท่ีมีความซ่ือสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรง ท้ังตอหนาท่ี ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา 
ไมใชเลหกล คดโกง ท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ี
ถูกตอง 

๔. จิตอาสา คือ ความจริงใจท่ีไมเห็นเพียงแกตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็น
คุณคาในเพ่ือนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาในใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน 
ความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผูท่ีมีน้ําใจ คือ ผูให
และผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือทําประโยชนแกผูอ่ืน 
เขาใจ เห็นใจ ผูท่ีมีความเดือนรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 

๕. ความรัก ความเมตตา คือ จากพรหมวิหารธรรม โดยเริ่มจากรักตนเอง รักพอแม รักองคกร รัก
ประเทศชาติ จะทําใหโลกสงบสุข และนาอยู 

๖. ออนนอม คือ เรยีบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ ผูท่ีออน
นอม คือ ผูท่ีถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืน ท้ัง
โดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตัวเอง เปนผูท่ีมีมารยาท วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๗. กตัญู คือ ความรูคุณ หมายถึงความเปนผูมีใจกระจาง มีสติ มีปญญาบริบูรณ รูอุปการคุณท่ี
ผูอ่ืนกระทําแลวแกตน 



๑๑๘ 
 

๘. ประหยัด พอเพียง ไมละโมบติดวัตถุ คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของใหเกิด
ประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ผูท่ีมีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตเรียบงาย รูจักฐานะ
การเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทํา
บัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ ไมละโมบติดวัตถุ คือ ไมหลงอยูในลัทธิบริโภคนิยม 
ควรสรางคุณคาจากภายในใหมีจิตสํานึกตอสังคม ไมเปนหนี้เปนสิน 

๙. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทนไมทอถอย
เม่ือมีอุปสรรค ความขยันตองควบคูกับการใชปญญา แกปญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุง
หมายผูท่ีมีความขยัน คือ ผูท่ีตั้งใจทําอยางจริงจังตอ เนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร เปนคนสูงาน มี
ความพยายามไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ตั้งใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 

     ๑๐.อดทนอดกลั้น คือ ความพยายามอยางเข็มแข็ง มีจิตใจหนักแนน ม่ันคง 

 

 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๑ 

เร่ือง “ใตโตะหรือบนโตะ” 

วัตถุประสงค 

 ๑.บอกคุณธรรมในการปฏิบตัิงานได 

 ๒.บอกวิธกีารปองกนัการทุจริตในการปฏิบัตงิานได 

 ๓.เกดิจิตสํานึกในการปองกนัการทุจริต 

เนื้อหาสาระ 

 ๑.คุณธรรม จริยธรรม 

กรณีศึกษา 

 นายนภดล ขบัรถกระบะจากบานพักไปโรงพยาบาลในกรุงเทพ เพ่ือไปเย่ียมแมท่ีประสบ

อุบัติเหต ุอาการเปนตายเทากันอยูในหอง ICU ขณะขบัรถผานส่ีแยกไฟแดง ดวยความรอนใจและ

เห็นวาไมมีรถอืน่ในบริเวณนัน้เลย ทําใหนายนภดล ตดัสินใจขับรถผาไฟแดง ตํารวจที่อยูบริเวณ

นั้นเรียกใหหยุดและขอตรวจใบขับขี ่นายนภดลจึงไดแอบสงเงนิจํานวนหนึ่งใหแกตํารวจ เพ่ือจะได

ไมเสียเวลาใหตํารวจเขียนใบส่ังและตองไปจายคาปรับที่สถานตีํารวจหลังจากนั้นตาํรวจไดปลอย

นายนภดลไป 

ประเด็น 

 ๑. ทานคดิวาการทีน่ายนภดลขับรถผาไฟแดงดวยเหตผุลเพ่ือรีบไปเย่ียมแมที่ประสบ

อุบัติเหตอุยูในหอง ICU เปนการปฏิบตัิที่ถูกตองหรอืไม เพราะอะไร 



๑๑๙ 
 

 ๒. ถาทานเปนนายนภดล จะมีวิธีปฏิบัติอยางไร ในกรณีดังกลาวใหถูกตองตามกฎหมาย

หนาที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม 

 ๓. ตาํรวจที่รับเงนิที่นายนภดลแอบให เพ่ือท่ีจะไมตองเสียคาปรบั ไดชื่อวาเปนการกระทํา

ที่ทุจริตผิดกฎหมาย หรือคอรรัปชนัอยางไร 

 ๔. ในฐานะที่เปนประชาชน ทานคิดวา จะมีสวนหรือมบีทบาทในการปองกนัพฤตกิรรมที่

เกิดขึ้น    ไดหรือไม อยางไร  

 

ใบงาน  

 ๑.ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

๒.แบงกลุมอภิปราย แสดงความคดิเห็น ตามประเด็นท่ีกาํหนด 

๓.ใหผูสอนและผูเรียนรวมกนัศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

๔.ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคดิที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 

๕.ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรปุรายงานผล 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

๑.ใหผูเรียนสัมภาษณประชาชนท่ัวไปและตํารวจ ทั้งรายบุคคลและชุมชน (กลุม) 

ถึงความคิดเห็น ความรูสึก เจตคติที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานี ้ตลอดจนถึง          

วิธแีกไขแลวทําเปนรายงานเสนอผูสอน 

 ๒.ใหผูเรียนตดัขาวหนังสือพิมพในเรื่องดังกลาว และเสนอแนวทางการแกไขทําเปน

รายงานเสนอผูสอน 

 ๓.สรุปขาวโทรทัศนปญหาทจุริต ขาดคุณธรรม พรอมเสนอทางออกในการแกปญหานั้น ๆ 

สื่อ/แหลงคนควา 

 ๑. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 

 ๒.ส่ือ Internet 

 ๓.หนงัส่ือพิมพ 

 ๔.โทรทศัน 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๒ 

เร่ือง “ทุจริต” หรือ “คิดไมซื่อ” 

วัตถุประสงค 

๑.บอกแนวทางในการเสรมิสรางคุณธรรมได 

๒.ใชคุณธรรมในการปฏิบตัตินเพ่ือปองกนัการทุจรติได 

๓.เกดิจิตสํานึกในการปองการการทุจรติ 

 

เนื้อหาสาระ 

๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการปฏิบตัิของผูเขาสอบพ.ศ.๒๕๔๘ 

๒.คุณธรรมในการครองตนในการดําเนินชีวติ 

 

กรณีศึกษา 

 นางสาวรุงฤดี อายุ ๒๒ ป ประกอบอาชีพรบัจางในโรงงาน หาเล้ียงครอบครวั ฐานะทาง

บานยากจนและไมไดเรียนหนังสือ ดวยความเปนคนมีมานะ และใฝเรียน จึงไดสมคัรเรียน กศน. 

ภาคเรียนนี้เปนภาคเรียนสุดทายท่ีจะจบมธัยมศกึษาตอนปลาย เมื่อเรียนจบ ม.ปลายแลว เธอจะ

ไดรบัเงนิเดือนมากขึ้นและมโีอกาสไดรับการพิจารณาใหเล่ือนเปนหัวหนางาน ดวยความกลัววาจะ

สอบไมผานและจะไมสามารถนําวุฒไิปปรับตําแหนงและเงินเดือนใหสูงขึ้นได นางสาวรุงฤด ีจึงได

ทําการลักลอบจดสูตรคณิตศาสตร และนาํเครื่องคิดเลขเขาไปในหองสอบ แตบงัเอญิกรรมการจับ

ได และปรบัไมผานการสอบครั้งนั้น 

 

ประเด็น 

๑.ถาทานเปนนางสาวรุงฤดี และมคีวามตองการเล่ือนขัน้เงนิเดอืนและตําแหนง แตก็มีความวิตก

กังวลวาจะสอบไมผานทานจะปฏิบตัิเชนเดียวกับนางสาวรุงฤดีหรอืไม เพราะเหตุใด 

๒.การตดัสินใจทําการทุจริตของนาวสาวรุงฤดี จะกอใหเกิดปญหา และผลกระทบตอการทํางาน

ของตนหรือไม อยางไร 

๓.นางสาวรุงฤดีควรจะมีการใชคุณธรรมขอใดหรือไม ในการนํามาแกปญหาของตนโดยไมทําการ

ทุจริต 

 

ใบความรู 

 เรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบตัิของผูเขาสอบพ.ศ.๒๕๔๘ 



๑๒๑ 
 

ใบงาน 

๑.ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

๒.แบงกลุมอภิปราย แสดงความคดิเห็น ตามประเด็นท่ีกาํหนดให 

๓.ใหผูสอนและผูเรียนรวมกนัศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

๔.ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคดิท่ีไดจากการอภิปรายรวมกัน 

๕.ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรปุรายงานผล 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

๑.ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมใหกบัคนในชุมชน สังคม เพ่ือปองกัน

การทุจรติ 

๒.ใหผูเรียนรวมกนัอภิปรายถึงปญหาและผลกระทบของการทุจรติตอบุคคล ชมุชน และ

สังคมพรอมสรุปผลการอภิปรายและบันทึกลงในสมุด 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

๑.เอกสารวชิาการ เรื่องระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการปฏิบตัขิองผูเขาสอบพ.ศ 

๒๕๔๘  

๒.ส่ือ Internet 

 

 

กรณีศึกษาเรื่องท่ี ๓ 

เรื่อง “เจาบ๊ิก...เปนเหต”ุ 

วัตถุประสงค 

๑.ระบุปญหาทีก่ารทุจริตจากการใชอาํนาจหนาที่ในทางท่ีไมถกูตองเกดิขึน้ในหนวยงาน

ราชการ 

๒.บอกวิธปีองกันการทุจรติเนื่องจากการใชอํานาจหนาท่ีในทางที่ไมถูกตองในหนวยงาน 

๓.มีสวนรวมในการปองกนัการทุจรติในหนวยงาน 

๔.มีจิตสํานึกในการปองกันการทุจรติในหนวยงาน 

 

เน้ือหาสาระ 

๑.กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจรติจากการปฏิบัตหินาที่ 



๑๒๒ 
 

๒.คุณธรรมในการทํางานเพ่ือปองกนัหรือหลีกเล่ียงการทุจริต 

๓.หนวยงานที่เกี่ยวของการรับการรองเรียนการทุจรติ 

 

กรณีศึกษา 

 มีหนวยงานแหงหนึ่งมีหนาท่ีกอสรางถนน ตองมีเครื่องจักรกลหนักไวใชงานจํานวนมาก 

ตองถูกใชงานอยางสมบุกสมบันในที่สุดก็หมดสภาพตามอายุการใชงาน บรรดาเครื่องจักรกลหนัก

มี “เจาบิ๊ก” รถแทรกเตอรเกาท่ีถูกใชงานหนักมาเปนเวลานานหลายป มีปญหาเครื่องเสีย ใชงาน

ไมไดตองจอดนิ่งอยูในโรงเก็บรถ แตหัวหนาพัสดุมีหนาท่ีควบคุมดูแลเครื่องจักร และจัดซื้อ

เบิกจาย คาน้าํมันเชื้อเพลิง เกิดความคิดท่ีจะใช “เจาบิ๊ก” เปนแหลงหารายไดโดยส่ังใหเจาหนาท่ี

พัสดุทําการเบิกคาน้ํามันและคาอะไหลตาง ๆ เพ่ือใชซอมแซมให “เจาบิ๊ก” ทุกเดือน ซึ่งคนขับรถ

ทุกคนรูเรื่องนี้ดีแตก็ไมกลาคัดคาน และหัวหนาพัสดุไดนํารายไดท่ีรวบรวมไดจาก “เจาบิ๊ก” มา

แจกจายใหลูกนองทุกคนเทาๆ กัน จนกระท่ัง ๓ ปผานไปมีเจาหนาท่ีพัสดุมาใหมไมยอมทําตาม

หัวหนาพัสดุ ท่ีใหเบิกจายคาน้ํามันและคาอะไหลตาง ๆ เพ่ือใชซอมแซมให “เจาบิ๊ก”เหมือนเคย

โดยไดทําบันทึกตอบโตใหรูถึงสภาพ “เจาบิ๊ก” ท่ีไมสามารถทํางานไดแลว ไมมีความจําเปนท่ี

จะตองเบิกจายคาใชจายใด ๆ และไดรวบรวมหลักฐานยอนหลังการเบิกจายตาง ๆ นําไปรองเรียน

ยัง ป.ป.ช. 

 

ประเด็น 

๑.การทาํงานของหวัหนาพัสดุถือวาเปนการทุจรติจากการใชอํานาจหนาท่ีหรือไม เพราะ

เหตุใดมีผลเสียตอราชการอยางไร 

๒.การทีห่ัวหนาพัสดนุํารายไดท่ีไดจากการเบิกคาน้ํามันให “เจาบิก๊” มาแจกจายให

ลูกนองถือวาเปนผูมคีุณธรรมในการปฏิบตัิหนาท่ีหรือไม ถาทานเปนลูกนองคนหนึง่จะรับเงินสวน

แบงดังกลาวหรือไม เพราะเหตุใด 

๓.ถาทานเปนเจาหนาที่พัสดมุารับรูพฤตกิรรมของหวัหนาพัสดุ ทั้งการเบิกจายคาน้าํมัน

ใหเจาบิ๊ก และการนํารายไดมาแบงเฉล่ียใหลูกนองทกุคน ทานจะนิ่งเสียไมเขาไปเกีย่วของหรือ

ทานจะนําเรื่องรองเรียน ป.ป.ช. โดยไมคํานึงถึงความเดอืนรอนของเพ่ือนรวมงานเพราะเหตุใด 

 

ใบงาน 

๑.ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

๒.แบงกลุมอภิปราย แสดงความคดิเห็น ตามประเด็นท่ีกาํหนดให 
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๓.ใหผูสอนและผูเรียนรวมกนัศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

๔.ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคดิที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 

๕.ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรปุรายงานผล 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

 ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ ในการรณรงคการปองปรามการทุจริตในชมุชน

พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

๑.ผูรูเรือ่งระเบียบงานพัสด ุ

๒.หนงัสือ/เอกสารวิชาการ 

๓.ส่ือ Internet 

 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๓ 

เร่ืองเลาของโดเรมอนที่ยังไมเคยเลา 

ถาพูดถึกการตูนท่ีเปนท่ีรูจักของผูคนมากมายบนโลกนี้ คงไมมีใครท่ีไมรูจักเจาแมว

หุนยนตท่ีชื่อวา “โดเรมอน” ซึ่งเปนการตูนท่ีลูกของผมชอบมาก ตองดูกอนนอนทุกคืนและ

ดวยเหตุนี้จึงทําใหผมรับรูเร่ืองราวของโดเรมอนไปโดยปริยายแบบไมทันตั้งตัว 

กอนนอนในคืนหนึ่งลูกของผมก็ยังคงดูโดเรมอนเหมือนเชนเคยในคืนฝนตกฟารอง

โครมคราม ผมอานหนังสือเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบายไปพรางๆเพราะเร่ืองนี้กําลังฮิต แต

หูก็ไดยินเร่ืองท่ีกําลังฉายอยูจับใจความไดคราวๆวาโนบิตะไดคะแนนสอบเทากับศูนยคุณครู

ฝากกระดาษตําตอบท่ีไดคะแนนไปใหคุณแมดูระหวางเดินทางกับบานพรอมไจแอนท ซูเน

โอะและซิชูกะ โนบิตะก็มีความคิดวาจะเก็บกระดาษคําถามไปซอนในโลกอนาคตซึ่งเพื่อนๆ

ทุกคนเห็นดีดวยจึงไดไปปรึกษา (เชิงบังคับ) กับโดเรมอนแลวไฟฟาก็เกิดดับขึ้นมากะทันหัน

ท้ังบาน เมื่อไมมีอะไรดูลูกก็อางวานอนไมหลับรบเราใหผมเลาเร่ืองโดเรมอนท่ีกําลังฉายอยู

กอนไฟดับใหจบ ผมจึงแตงเร่ืองตอไปวาเร่ืองมทีอยูวาเมื่อโดเรมอนไดรับคําปรึกษาแกม

บังคับก็เสนอใหทุกคนเขาประตูกาลเวลานั่งไทมเมชชีนไปสูโลกอนาคต ซึ่งเปนดาวดึงหนึ่งท่ีมี

สภาพแวดลอมคลายโลกแตกตางตรงไมมีส่ิงมีชีวิตอยูเลยเมื่อไปถึงทุกคนเกิดความประทับใจ

จึงคิดสรางประเทศขึ้นบนโลกใหมนี้ ตางลงความเห็นวาหัวใจของการอยูรวมกันคือการมี
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หลักเกณฑแมบทท่ีทุกคนตองเคารพเพื่อความสงบสุขของสังคมตั้งชื่อหลักเกณฑแมบทนี้วา”

รัฐธรรมนูญ”หลักของรัฐธรรมนูญมีอยูไมกี่ประการแตประการท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทุกคนจําขึ้นใจ

คือบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาและเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการสราง

โลกใหมโนบิตะรับอาสาเปนนักการเมืองฝายบริหารไจแอนทเปนเจาหนาท่ีของรัฐซูเนโอะ

เปนบริษัทเอกชน สวนซิชูกะเปนฝายตรวจสอบ การสรางประเทศใหมของฝายตางๆโดเร

มอนทําหนาท่ีสนับสนุนในทุกๆเร่ืองวิธีท่ีงายและเร็วท่ีสุดก็คือหยิบของวิเศษออกจากระเปา

หนาทองคร้ังนี้ก็หยิบเคร่ืองถายสําเนาประชากรออกมาปรากฏวาท้ังโนบิตะและเพ่ือนๆตาง

เอารูปสิงสางราสัตวมาเขาเคร่ืองถายสําเนาประชากรผลออกมาปรากฏวาสิงสาราสัตว

เหลานั้นเมื่อฝกออกจากไขก็เดิน ๒ ขาและพูดไดเหมือนคนมีการขยายพันธุโดยการใชเคร่ือง

ถายสําเนาประชากร  โดเรมอนกําชับทุกคนวาอยาไปยุงกับปุม Reset ท่ีอยูดานหลังของ

เคร่ืองมิฉะนั้นจะเกิดความหายนะในประเทศของโลกใหมมีการบริหารกิจการบานเมือง

เหมือนโลกมนุษย มีการเก็บภาษีเพื่อนําไปสรางสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา ถนนหนทาง 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

    เวลาผานไปนิสัยของแตละคนก็เปล่ียนไป โนบิตะท่ีเปนนักการเมืองก็ลงทุนทําการซื้อ

เสียงเพ่ือใหประชากรเลือกตนเองมาบริหารประเทศเม่ือไดอํานาจรัฐก็จับมือกับไจแอนทท่ี

เปนเจาหนาท่ีรัฐออกนโยบายตางๆเอ้ือประโยชนใหกับซูเนโอะท่ีเปนนักธุรกิจและมี

ผลประโยชนรวมกันเรียกการกระทําของคนท้ังสามวา”การทุจริตเชิงนโยบาย”สวนซิชูกะทํา

อะไรสามคนนั้นไมไดเลยเพราะถูกจําจัดท้ังบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

                       ลูกผมยังไมหลับแทรกคําถามขึ้นวา”พอครับทําไมเคาไมโกงกันตรงๆเลย

ละครับ”คือพวกนักการเมืองพวกนี้เคากลัวถูกจับไดวาทุจริตและเคายังมีจิตสํานึกอยูบาง”

ผมตอบแลวพวกไมมีจิตสํานึกละพอเปนแบบไหน”“พวกไมมีจิตสํานึกก็พวกเจาหนาท่ีของรัฐ

ท่ีใชอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกตนเองและพรรคพวกโดย

ไมสนวาประชากรผูเสียภาษีเคาจะคิดยังไง” ผมตอบลูกไปใหคลายสงสัย 

 แลวโลกใบใหมท่ีโนปตะ กับเพ่ือน ๆ สรางขึ้นก็มีคนไรจิตสํานึกเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ 

ประชากรเกิดการตอตานและนําไปสูความรุนแรงเพราะทนการกระทําของเจาหนาท่ีไร

จิตสํานึกไมได โดเรมอนเองทนไมไหวจงกดปุม Reset เคร่ืองถายสําเนาประชากรแลวทุก

อยางก็หายไปในพริบตา แลวโดเรมอนพาโนบิตะกับเพ่ือน ๆ กลับมาในโลกปจจุบัน จากนั้น

โนบิตะก็ตัดสินใจนํากระดาษคําตอบของตนกลับไปใหแมตามครูส่ัง 
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 “สนุกจังเลยพอ” ผมย้ิมแลวบอกใหลูกเขานอน ลูกหลักไปนานแลว ผมยังไดยินแต

เสียงเลานิทานองตัวเองอยางแจมชัดในมโนสํานึกในตอนท่ีวา 

 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสถานะของบุคคล

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะกระทํามิได บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 

 

ประเด็น 

 จากเนื้อหาเร่ือง “เร่ืองเลาของโดเรมอนท่ียังไมเคยเลา” หากผูเรียนเปนโนบิตะซึ่ง

เปนผูบริหารประเทศผูเรียนจะทําการบริหารประเทศอยางไร เพื่อใหประชากรในประเทศ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 

 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๓ 

เร่ืองเลาของโดเรมอนที่ยังไมเคยเลา 

วัตถุประสงค 

1. บอกแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมได 

2. ใชคุณธรรมในการปฏิบัติตนปองกันการทุจริตได 

3. เกิดจิตสํานักในการปองการการทุจริต 

เนื้อหาสาระ 

1. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกัน หรือ หลีกเล่ียงการทุจริต 

2. การมีสวนรวมของประชาชน 

กรณีศึกษา 

โนบิตะและเพ่ือนๆไดใชของวิเศษของโดเรมอนในการสรางประเทศใหมในโลก

อนาคตและไดอาสาเปนนักการเมืองฝายบริหาร ไจแอนทเปนเจาหนาท่ีของรัฐซูเนะโอะ

เปนบรัทเอกชน สวนชิซูกะเปนฝายตรวจสอบ โดเรมอนเปนฝายสนับสนุนในทุกๆเร่ือง ใน
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ประเทศของโลกใหมมีการบริหารกิจการบานเมืองเหมือนโลกมนุษย มีการเก็บภาษี เพ่ือ

นําไปสรางสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา ถนนหนทาง โรงพยาบาล โรงเรียน เวลาผานไป 

โนบิตะกลายเปนนักการเมืองท่ีลงทุนทําการซื้อเสียงเพื่อใหประชาชนเลือกตนเองมาบริหาร

ประเทศ เมื่อไดอํานาจรัฐก็จับมือไจแอนทท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐออกนโยบายตางๆเอื้อประโยชน

ใหกับซูเนะโอะท่ีเปนนักธุรกิจและมีผลประโยชนรวมกัน เรียกการกระทําของคนท้ังสามวา 

“การทุจริตเชิงนโยบาย” สวนชูซิกะทําอะไรสามคนนั้นไมไดเลย เพราะถูกจํากัดท้ังบทบาท

และอํานาจหนาท่ี 

ประเด็น 

 จากเนื้อหาเร่ือง “เร่ืองเลาของโดเรมอนท่ียังไมเคยเลา” หากผูเรียนเปนโนบิตะซึ่ง

เปนผูบริหารประเทศ ผูเรียนจะทําการบริหารประเทศอยางไร เพื่อใหประชากรในประเทศ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

ใบงาน 

1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 

3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดท่ีไดจากการอภิปรายรวมกัน 

5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

 ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการในการปองกันและปรามปราบการทุจริตใน

ชุมชนพรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 -Internet  
 -บทความตางๆ 
 -หนังสือพิมพ 
   

 



๑๒๗ 

 

คณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม 
หลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

๑. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.  ประธานคณะทํางาน 
๒. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   รองประธานคณะทํางาน 
๓. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.  คณะทํางาน 
๔. พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที  คณะทํางาน 
๕. พระมหาสุทิตย  อาภากโร, ดร.  คณะทํางาน 
๖. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ.  คณะทํางาน 
๗. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.  คณะทํางาน 
๘. พระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ คณะทํางาน 
๙. ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง   คณะทํางาน 



๑๒๘ 

 
 

 

คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี   ๗๖๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตร การปองการทุจริตตามแนว
พระพุทธศาสนาสาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
 เพ่ือใหการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตร การปองการทุจริตตามแนว

พระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ประกอบดวย 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 คณบดีคณะพุทธศาสตร   กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร   กรรมการ 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  กรรมการ  
 ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ  กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายตรวจสอบและประเมินผล กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม  กรรมการ 
 นายภาส  ภาสสัทธา    กรรมการ 
 นายชัยรัตน  ขนิษฐบุตร   กรรมการ 
 นายมนตชัย  วสุวัต    กรรมการ 
 นายธิติ  เมฆวณิชย    กรรมการ 
 นายประทีป  คงสนิท    กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๒๙ 
 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป   ประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร   รองประธานกรรมการ 
 พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที   กรรมการ 
 พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต   กรรมการ 
 พระมหาสุทิตย อาภากโร   กรรมการ 
 พระมหาสุรศกัดิ์  ปจฺจนฺตเสโน   กรรมการ 
 ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง    กรรมการ 
 อาจารย ดร.พิเชฐ  ท่ังโต   กรรมการ 
 ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง   กรรมการ 
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร   กรรมการ 
 ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข    กรรมการ 
 ผศ.ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช   กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น    กรรมการ 
 ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก    กรรมการ 
 อาจารยเกษม  แสงนนท   กรรมการ 
 อาจารย ดร.อภิษฎาข ศรีเครือดง  กรรมการ 
 อาจารย ดร.จิดาภา เรงมีศรีสุข   กรรมการ 
 พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโญ, รศ.  กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารยประสิทธิ์  พุทธศาสนศรัทธา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย สุวัฒนสัน  รักขันโท   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารยรัฐพล  เย็นใจมา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย ดร.อนุวัต กระสังข   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 

 อาจารย ดร.พิเชฐ  ท่ังโต   ประธานกรรมการ 
 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ  รองประธานกรรมการ 
 พระสมุหสมศักดิ์ สิริสาโร   กรรมการ 
 พระประเสริฐ  วรธมฺโม    กรรมการ 
 อาจารยเดช  ชูจันอัด    กรรมการ 
 อาจารยผดุง  วรรณทอง   กรรมการ 
 พระวินัยธรเอนก  เตชวโร   กรรมการและเลขานุการ  
 พระดาวเหนือ  ฐานทินฺโน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายชัยณรงค  ธรรมธีรภรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  



๑๓๐ 
 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

 นายธวัชชัย  สมอเนื้อ    ประธานกรรมการ 
 ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข    รองประธานกรรมการ 
 อาจารย ดร.บุษกร  วัฒนบุตร   กรรมการ 
 อาจารย ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี   กรรมการ 
 อาจารย ดร.เดชา  กัปโก   กรรมการ 
 นายสุภัทรชัย  สีสะใบ    กรรมการ 
 นายเอกพันธ  วิมานทอง   กรรมการ 
 นางสาวปยวรรณ  หอมจันทร   กรรมการ 
 นายวัชรพล  พูลทอง    กรรมการ 
 พระมหาพุทธศักดิ์  ฐานิสฺสโร   กรรมการและเลขานุการ 
 นายเรืองยศ  หวังสุขใจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายวรวุฒิ  ระมั่งทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายสุนีย  ถึงปดชา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดสถานท่ีพัก และปฏิคม 

 พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน   ประธานกรรมการ 
 พระวิหาญชัย  อนุตฺตโร    รองประธานกรรมการ 
 พระนคร  อริโย     กรรมการ 
 พระมหาอภิวัฒน  กิตฺติวณฺโณ   กรรมการ 
 พระมหาอภิชาต  ธมฺมาภินนฺโท   กรรมการ 
 พระมหาปรมินทร  จิตญาโณ   กรรมการ 
 พระมหาอนุพงษ  อกฺขรฺู   กรรมการ 
 พระจาตุรงค  อาจารสุโภ   กรรมการ 
 พระอัครเดช  ญาณเตโช   กรรมการ 
 พระกันยาสิทธิ์  กิตฺตวณฺโณ   กรรมการ 
 พระภานุรักษ  สิริจนฺโท    กรรมการ 
 พระเกรียงไกร  อธิปฺโญ   กรรมการ 
 พระกิตติภูมิ  วชิรกิตฺตโก   กรรมการ 
 พระณรงคเดช  อธิมตฺโต   กรรมการ 
 แมชีศรินรัตน ชิตะธรรมสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวราตรี  รัตนโสภา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการสวัสดิการอาหารและของท่ีระลึก 

 อาจารย ดร.ยุทธนา  ประณีต   ประธานกรรมการ 
 นายสุวิทย  แซวรัมย    กรรมการ 



๑๓๑ 
 

 นางสาววันเพ็ญ  ฉายสะอาด   กรรมการ 
 นางสาวสุกัญญา  แจงนคร   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ  รังสรอย   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสุมาลี  บุญเรือง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาววิภา  สิงหคําคา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายเลขานุการ 

 ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง    ประธานกรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ  รังสรอย   รองประธานกรรมการ 
 นางสุปรียา  บุญสนิท    กรรมการ 
 นางสาววาสนา  ใจประเสริฐ   กรรมการ 
 นายอานนท  นรมาตร    กรรมการ 
 นายสุวิทย  แซวรัมย    กรรมการ  
 นายสดใส  เจือจันทร    กรรมการ 
 นางสาวสุรียพร  มวงพันธ   กรรมการ 
 นางสาวรุงอําพร  บุญรอดดวง   กรรมการ 
 นายศักดิ์รพี  พันพา    กรรมการ 
 นางสาวดวงฤดี  ธนะสาร   กรรมการ 
 นายเอกชัย  บุญเพ็ชร    กรรมการ 
 นางสาวราตรี  รัตนโสภา   กรรมการ 
 นายขวัญตระกูล  บุทธิจักร   กรรมการ 
 นางสาววิภา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นายพิทวัฒน  มโนรัตน    กรรมการและเลขานุการ 
 พระสุนทรกมล  มณิโชโต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 พระมหานิรุต  มนฺตภาณี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายธวัช  แยมปว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวสุภัทรา  ทองดี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวกัญญาภัค  เจริญดี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๑๙    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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