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แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๔๔,๐๐๐ เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๕๔,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ ๓ ตุลาคม    ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๔๓,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที ่  บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ากัด

  ๑๑๓/๑๓  ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี   
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓

¤íÒ¹íÒ

การศึกษาที่สมบูรณ  คือ  กระบวนการที่ทุมเท

เอาใจใสฝกฝนอบรมผูเรยีน ใหมคีวามพยายามปองกนั

กําจัดทุกขใหหมดสิ้นไปอยางถาวรดวยตนเอง  ซึ่งจะ

เปนผลใหผูจบการศกึษาในแตละระดบัเปนบณัฑติผูมี

นสิยัมติรแท  พรอมจะบาํเพ็ญประโยชนตอตนเองและ

สงัคมใหสมบรูณไปตลอดชีวิต  สมกบัระดบัการศกึษา

ของตน

การฝกฝนอบรมใหผูเรียนมีความเปนบัณฑิต

ผูมีนิสัยมิตรแทเชนนี้ได  จําเปนตองฝกฝนอบรม

ผูเรียนดวยการทํากิจกรรมชีวิตจริงใหครบทั้ง ๖ มิติ  
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๔

คือมิติศีลธรรม ดํารงชีวิต  สังคม  วิชาการ  อาชีพ  

และนนัทนาการ  จะขาดมติใิดมติหินึ่งมไิด  เพ่ือใหเกดิ

ความเชีย่วชาญทัง้กฎเกณฑทางดานวทิยาศาสตร  โดย

ผาน ๘ สาระการเรียนรู  และกฎแหงกรรม  โดยผาน

มรรคมีองค ๘ ในพระพุทธศาสนา 

แมการทํากิจกรรมทั้ง ๖ มิตินี้  จําเปนตองทํา

เปนกิจวัตรใน ๕ หองชีวิตทั้งที่บาน วัด และโรงเรียน

ตลอดจนชมุชน แตกม็ไิดเปนการเพิม่งานจนเกนิไปแก

ครแูละผูเรยีน ตรงกนัขามกลบัยิง่ทาํใหผูเรยีนเอาใจใส

การเรียนรูยิ่งขึ้น เพราะเห็นประโยชนของ ๘ สาระ

การเรยีนรูทีต่นเรียนวา นําไปใชงานไดจรงิทกุแหงหน  

คุณครูเองก็จิตใจเบิกบาน เพราะสอนส่ังศิษยไปก็
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๕

เปนการปฏิบัติธรรมไปดวยในตัว  ศิษยเองก็อยาก

ใกลชดิคร ู เพราะรูสกึอบอุนไอธรรมจากครเูมือ่ไดเขาใกล

ลักษณะการศึกษาที่ทําใหผู เรียนมีความรู 

ความสามารถในเชิงวิชาการเต็มที่  มีศีลธรรมประจํา

ใจมัน่คง กลาตอสูประหตัประหารกเิลสในใจตนใหหมด

สิ้นไปอยางถาวร  โดยไมประหวั่นพรั่นพรึงและพรอม

จะเปนบัณฑิตมิตรแทยืนเคียงขางมหาชน เพื่อสราง

สันติสุขใหแกประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตลอด

ไปเชนนี้  จะบงัเกดิขึน้ไดตองอาศยัความรวมแรงรวมใจ

เปนสามัคคีธรรมทั้งจากพอแม  ผูปกครอง  พระภิกษุ  

ครู  ผูบรหิารการศกึษาและชมุชน  ซึง่ไมนาจะยากเกนิ

ไป หากแตละทานเพียงคิดสักนิดวา ที่ตองทําเชนนี้
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๖

ก็เพื่อประโยชนสุขในการสรางบุญบารมีของตนเอง

และลูกหลานทั้งแผนดินตลอดกาลนาน

สําหรับกิจกรรมชีวิตจริงทั้ง ๖ มิติที่ปรากฏใน

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแทเลมนี้ เปนเพียง

ตัวอยางเล็กนอยเทานั้น หากไดลงมือปฏิบัติตาม

สักระยะหนึ่ง  ก็จะเห็นชองทางการพัฒนาใหยิ่ง ๆ  ขึ้น

ไปไดเอง  อันเปนผลจากการปฏิบัติธรรมของทุกทาน

และเยาวชนลูกหลานของเราเอง 

   (พระภาวนาวิริยคุณ)

รองเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๗

ÊÒÃºÑÞ

การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท     ๙

หลกัคดิการจดักจิกรรมปลกูฝงนสิยับณัฑติ ๕ ๒๗

คุณธรรมพื้นฐาน ๓    ๓๕

หลักการจัดกิจกรรม ๖ มิติ    ๔๙ 

     เพื่อพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕ 

กิจกรรมมิติศีลธรรม     ๕๓

กิจกรรมมิติวิชาการ    ๖๙

กิจกรรมมิติสังคม     ๘๗
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๘

กิจกรรมมิติดํารงชีพ     ๙๗

กิจกรรมมิติอาชีพ     ๑๑๗

กิจกรรมมิตินันทนาการ    ๑๒๗

ลักษณะการศึกษาที่สมบูรณ   ๑๓๙

การบริหารการจัดกิจรรม ๖ มิติ   ๑๔๕

สรุป       ๑๔๙

     

ÊÒÃºÑÞ
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๙

การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๑๑

¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

สถาบนัการศกึษาทัว่โลกตางมุงเนนพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนเกง  ยากจะมสีถาบนัไหน ทุมเทฝกฝนผูเรียน

ใหเปนคนดี  เพื่อใหผูจบการศึกษาเปน บัณฑิตผูมีนิสัย

มติรแท  พรอมบาํเพญ็ประโยชนตนและสงัคมใหสมบรูณ

ตลอดชีวิต ทั่วโลกจึงมากดวยคนเกง แตนอยดวยคนดี  

โลกจึงตองประสบแตปญหาตลอดมา
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑๒

ºÑ³±Ôµ

บณัฑติ  แปลวาผูมปีญญาขาวสะอาดแลวดาํเนนิ
ชวีติดวยปญญานัน้ 

บัณฑติ จงึหมายถงึ ผูฉลาดรูธรรมและดาํเนนิ
ชวีติไปตามหลกัธรรม เปนคนดนีาคบหา นาเขาใกล  
มไิดหมายถงึผูศกึษาจบปรญิญาแบบภาษาทางโลก

บณัฑติ  ในทางศาสนากาํหนดไวดวยกรรม  คอื
ผูใด ชอบทาํสิง่ด-ีพดูคาํทีด่-ีคดิเรือ่งทีดี่  ผูนัน้ช่ือวา
บณัฑติ และผูใดมพีฤตกิรรมประจาํ ๕ คอื  

๑. ไมแนะนําสิ่งที่ไมควร   
๒. ไมชอบทําเรื่องที่มิใชหนาที่ 
๓. ชอบนําไปในทางที่ดีงาม  
๔. ไมโกรธ  เมื่อถูกแนะดี ๆ  
๕. รูและชอบระเบียบวินัย ผูนัน้กช็ือ่วา บณัฑติ
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๑๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ÁÔµÃá·Œ-ÁÔµÃà·ÕÂÁ

มิตร  คือเพื่อนรักคุนเคย  อาจคุนตั้งแตเล็ก

มิตรเทียม คือ เพื่อนที่นิสัยไมดี แมมีการศึกษา  

ฐานะดี รปูงามกไ็วใจไมได เพราะไรสจัจะ ไมรบัผดิชอบ 

มคีวามเหน็ผดิ เหน็แกได ไมคาํนึงถงึประโยชนของใคร ๆ

มิตรแท คือ เพื่อนที่นิสัยดี ไมวามีการศึกษาตํ่า

หรือสูง แตมศีลีธรรมฝงใจ มคีวามเหน็ถกู มสีจัจะ รกัการ

พูดจริง ทาํจรงิ เลือกทําแตส่ิงดีจริง ๆ เปนบัณฑิต

จึงสามารถรักษาประโยชนตน-สวนรวมไวได

ประเทศใดมีบัณฑิตมิตรแทมาก ประเทศนั้น

ยอมเจริญ
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๑๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ºÑ³±ÔµÁÔµÃá·Œ ô

๑. มิตรมีอุปการะ  

     มีนิสัยพรอมเปนที่พึ่งใหเพื่อนและสังคม

๒. มิตรรวมทุกขรวมสุข 

    มีนิสัยพรอมสละสุขเพื่อเพื่อนและสังคม

๓. มิตรแนะประโยชน

      มนีสิยักลาใหสตแิมตองขดัใจเพือ่นและสงัคม

๔. มิตรมีความรักใคร

    มีนสิยักลาออกหนาปองกนัเพือ่นและสงัคม

    ในทางทีถู่ก
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๑๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¤¹¾ÒÅÁÔµÃà·ÕÂÁ ô 
 

๑. มิตรปอกลอก

    มีนิสัยชอบเอาเปรียบเพื่อนและสังคม

๒. มิตรดีแตพูด

    มีนิสัยพรอมตีจากเพื่อนและสังคม  

    หากตองเสียสละสุข

๓. มิตรชางประจบ

    มีนิสัยมักโลเล  ขาดหลักการ

๔. มิตรชวนฉิบหาย

    มีนิสัยชอบหมกมุนอบายมุข
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๑๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

¹ÔÊÑÂ

คือความประพฤตเิคยชนิ  อนัเกดิจากการปฏบิติั

ซํ้า ๆ อาจเปนการคิด  พูด  หรือทําซํ้า ๆ ในเรื่องใด

เรือ่งหน่ึง  หรอืหลาย ๆ  เรือ่ง  พรอม ๆ  กนั  จนกระทัง่

ตดิ  หลังจากติดแลวกจ็ะประพฤตปิฏบิตัเิชนนัน้อกีเปน

ประจําเหมือนเงาติดตามตัว

- ใครติดความประพฤติไมดี  ก็ไดนิสัยไมดี

- ใครติดความประพฤติดี  ก็ไดนิสัยดี
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๑๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

พูดซํ�าๆ

คิดซํ�าๆ

ทําซํ�าๆ

กําเนิดนิสัยนิสัย
ติดฝังใจ

ชิน
คุ้น

เคยได้เห็น

ได้ฟัง

ได้ดม

ได้ดื�มกิน

ได้จับต้อง

ได้ทํา

บ่อยๆ จําได้ นําไปคิด

พูดซํ�าๆ

คิดซํ�าๆ

ทําซํ�าๆ

กําเนิดนิสัยนิสัย
ติดฝังใจ

ชิน
คุ้น

เคยได้เห็น

ได้ฟัง

ได้ดม

ได้ดื�มกิน

ได้จับต้อง

ได้ทํา

บ่อยๆ จําได้ นําไปคิด

¡íÒà¹Ô´¹ÔÊÑÂ 
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๑๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

กําเนิดนิสัยดี-ชั�วนิสัยดี
ติดฝังใจ ความสะอาด

- เป็นระเบียบ
- ตรงต่อเวลา

เรื�องดีๆพูดซํ�าๆ

คิดซํ�าๆ

ทําซํ�าๆ
คุ้นเคย ชิน

เรื�องร้ายๆ

นิสัย
ไม่ดี

ติดฝังใจ

กระแทก
กระทั�น

กระทบ
กระทั�ง

ชาด้าน

ความสุภาพ
นุ่มนวล

¡íÒà¹Ô´¹ÔÊÑÂ´Õ-ªÑèÇ
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๒๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ห้องนํ�า
พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร

ห้องมหาพิจารณา

๒

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

๕ ห้องชีวิต

พื�นที�ทํากิจกรรม - เกิดนิสัย

ห้องนอน
พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป

ห้องมหาสิริมงคล

๑

ห้องนํ�า
พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร

ห้องนํ�าห้องนํ�าห้องนํ�า

ห้องมหาพิจารณา

๒

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

๕ ห้องชีวิต

พื�นที�ทํากิจกรรม - เกิดนิสัย

ห้องนอน
พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป

ห้องมหาสิริมงคล

๑

õ ËŒÍ§ªÕÇÔµ ¾×é¹·Õè·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ-à¡Ô´¹ÔÊÑÂ
 

BookMaeBot1306_2132.indd   20 27/10/2555   12:50:11



๒๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¹ÔÊÑÂ 
 

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่
นิสัยทําหน้าที�กํากับ

การใช้ความรู้ความสามารถว่าจะใช้ไปทางร้ายหรือดี

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่
นิสัยทําหน้าที�กํากับ

การใช้ความรู้ความสามารถว่าจะใช้ไปทางร้ายหรือดี

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่
นิสัยทําหน้าที�กํากับ

การใช้ความรู้ความสามารถว่าจะใช้ไปทางร้ายหรือดี

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด  พูด  ทําดีเป็นปกติ

ความสุข  บุญ  มิตร  
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างสรรค์
เกิดต่อเนื�อง

ความสําเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด  พูด  ทําไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์  บาป  ศัตรู
เกิดต่อเนื�อง

ความคิดสร้างเสีย
เกิดต่อเนื�อง

ความล้มเหลวรออยู่
นิสัยทําหน้าที�กํากับ

การใช้ความรู้ความสามารถว่าจะใช้ไปทางร้ายหรือดี

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ความรู้
วิชาการ
มีเท่ากัน

ความรู

วิชาการ

มีเทากัน
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๒๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÔÊÑÂºÑ³±Ôµ õ 
 

ผูมีนิสัยใฝชั่ว : ยอมหนีหางความดี แตพึงพอใจ
ความชั่ว  เพราะคุนเคยและหลงผิดวา ความชั่วจะนํา
ประโยชนสุขมาให  จึงเอาชีวิตเปนเดิมพันทําความชั่ว

ผูมีนิสัยใฝดี : ยอมรังเกียจความชั่ว  เพราะเห็น
ถูกวาความดียอมนําประโยชนสุขมาให  จึงเอาชีวิต
เปนเดิมพันตั้งใจฝกตนใหมีนิสัยบัณฑิต ๕ ประการ

๑. ใฝควบคุมตนเอง  
๒. ใฝรักษาสุขภาพ 
๓. ใฝเรียนรู  
๔. ใฝทําดีตามกฎแหงกรรม
๕. ใฝเจริญภาวนา

เพื่อพรอมเปนมิตรแทแกตนเองและชาวโลก
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๒๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

¹ÔÊÑÂºÑ³±Ôµ õ 
 

๑
ใฝ่ควบคุมตนเอง

๔
ใฝ่ทําดี

ตามกฎแห่งกรรม

๓
ใฝ่เรียนรู้

การศึกษา
คือ

การพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕

๒
ใฝ่รักษาสุขภาพ

๕
ใฝ่เจริญภาวนา

๑
ใฝ่ควบคุมตนเอง

๔
ใฝ่ทําดี

ตามกฎแห่งกรรม

๓
ใฝ่เรียนรู้

การศึกษา
คือ

การพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕

การศึกษา
คือ

การพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕

๒
ใฝ่รักษาสุขภาพ

๕
ใฝ่เจริญภาวนา
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๒๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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๒๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

การจัดการศึกษาที่ดีจึงตองจัดใหมีกิจกรรม ๖ 

มิติ  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยบัณฑิต ๕  คือ

๑. ฝกฝนควบคุมตนเองเปน เพราะผูควบคุม

ตนเองไมเปน  เอาแตใจตวั  ยอมตายจากความด ี เหมอืน

กระบือตาบอดเดินตกเหว

๒. ฝกฝนใหรักษาสุขภาพเปน เพราะความดี

ท้ังหลายตองใชรางกายที่แข็งแรง จิตใจท่ีแข็งแกรง

ทรงพลัง  จึงสรางสรรคความดีไดสําเร็จสมบูรณ

๓. ฝกฝนใหใฝเรียนรู  ฝกฝนวิชาการใหใชงาน

ไดจรงิ  เพือ่เปนอปุกรณสรางฐานะ-ความด-ีบญุบารมี

ตอไป
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๒๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๔. ฝกฝนใหใฝทําดีตามกฎแหงกรรม  ฝกฝนให

มีความรับผิดชอบ ๔

๑) รับผิดชอบศีลธรรมในตน เวนขาดจาก

    กรรมกิเลส ๔ (ดูหนา ๑๐๖)

๒) รบัผดิชอบศลีธรรมสงัคม ไมประพฤติ

    อคต ิ๔ (ดูหนา ๑๐๘)

๓) รับผดิชอบศลีธรรมเศรษฐกจิ เวนขาด

     จากอบายมุข ๖ (ดูหนา ๗๕)

๔) รบัผิดชอบการสรางมิตรแทใหแกสังคม   

    รวมสรางคนดีดวยการปฏิบัติหนาที่  

    การงาน ตามหลักทิศ ๖ (ดูหนา ๑๐๘)

๕. ฝกฝนใหใฝเจริญภาวนา เพื่อเพิ่มพูนกําลังใจ

ในการทําความดีและเพื่อการบรรลุธรรม
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๒๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

หลักคิดการจัดกิจกรรมปลูกฝัง
นิสัยบัณฑิต ๕

BookMaeBot1306_2132.indd   27 27/10/2555   12:50:16



๒๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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๒๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ทําความเข้าใจถูก
มรรคมีองค ์๘ เพื�อเป็นแม่บท
ฝึกนิสัยบัณฑิต ๕ แล้วถือปฏิบัติ
ด้วยความเคารพ

ทําความเข้าใจถูก
สัมมาทิฐ ิ๑๐ เพื�อเป็นบันได

ความดีแล้วถือปฏิบัติ
เป็นวินัย

ทําความเข้าใจถูก
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๖ มิติเพื�อฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕

แล้วถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรด้วยความอดทน

หลักคิดการจัดกิจกรรม
ปลูกฝังนิสัยบัณฑิต ๕

๑

๓

๒
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๓๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑. ทําความเขาใจถูกมรรคมีองค ๘ เพื่อเปน

แมบทฝกนสิยับัณฑติ ๕  แลวถอืปฏบิตัดิวยความเคารพ

๑) สัมมาทิฐิ   ความเห็นถูก 

๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริถูก 

๓) สัมมาวาจา  การพูดถูก   

๔) สัมมากัมมันตะ การกระทําถูก 

๕) สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีพถูก 

๖) สัมมาวายามะ ความพยายามถูก 

๗) สัมมาสติ  ความระลึกถูก

๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นถูก
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๓๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๒. ทําความเขาใจถกูสมัมาทฐิิ ๑๐ เพือ่เปนบนัได 
ความด-ีความสขุถาวรแลวถอืปฏบิตัเิปนวนิยั

๑) ทานที่ใหแลวมีผลจริง
๒) การสงเคราะหมีผลจริง
๓) การบูชามีผลจริง
๔) ผลวิบากแหงกรรม
    ที่ทําดี-ทําชั่วมีจริง
๕) โลกนี้มีจริง
๖) โลกหนามีจริง    
๗) มารดามีคุณจริง
๘) บิดามีคุณจริง    
๙) โอปปาตกิสตัวมจีรงิ  
๑๐) พระพุทธเจามีจริง       เพื่อความดับทุกข
                                 แทจริง

เพื่อความสุข

ในโลกนี้และโลก

หนา

BookMaeBot1306_2132.indd   31 27/10/2555   12:50:18



๓๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๓. ทําความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม ๖ 

มิติ สําหรับพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕  แลวถือปฏิบัติเปน

กิจวัตรดวยความอดทน

๓.๑ กิจกรรม ๖ มิติเพื่อพัฒนานิสัย

๑) กิจกรรมมิติศีลธรรม

๒) กิจกรรมมิติวิชาการ

๓) กิจกรรมมิติสังคม

๔) กิจกรรมมิติดํารงชีวิต

๕) กิจกรรมมิติอาชีพ

๖) กิจกรรมมิตินันทนาการ
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๓๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓.๒ วัตถุประสงคของกิจกรรม ๖ มิติ

๑) กิจกรรมมิติศีลธรรม  เปนการปลูกฝง

     สัมมาทิฐิและสัมมาสมาธิ

- เพือ่ใหมคีวามเขาใจถกูเปาหมายชวีติทีแ่ทจรงิ

- เพื่อมีกําลังใจฝกตนใหถึงเปาหมายชีวิต

  ที่ตั้งไวดีแลว

๒) กิจกรรมมิติวิชาการ  เปนการปลูกฝง

     สัมมาสังกัปปะ

- เพื่อฝกใหคิดสรางสรรคเปน

- เพื่อฝกใหคิดดับทุกข ๔ เปน

๓) กิจกรรมมติสิงัคม  เปนการปลกูฝงสมัมาวาจา

- เพื่อฝกใหพูดสรางสรรคเปน
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๓๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๔) กิจกรรมมติดิาํรงชวีติ เปนการปลกูฝง

     สมัมากมัมนัตะ   

- เพื่อฝกใหสามารถรักษาสุขภาพเปน 

- เพื่อฝกใหสามารถควบคุมตนเองเปน

- เพื่อฝกใหสามารถบําเพ็ญประโยชนตน

  และสังคมเปน

๕) กิจกรรมมิติอาชีพ  เปนการปลูกฝง

     สัมมาอาชีวะ         

- เพื่อฝกใหรักการประกอบอาชีพสุจริตเปน

๖) กิจกรรมมิตินันทนาการ เปนการปลูกฝง

     สัมมาวายามะและสัมมาสติ

- เพือ่ฝกใหพฒันาความเปนตวัของตวัเองเปน
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๓๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

คุณธรรมพื้นฐาน ๓
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๓๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¤Ø³¸ÃÃÁ¾×é¹°Ò¹ ó

คณุธรรมความดีตาง ๆ  จะเกิดขึน้ได  จาํเปนตอง
มีคุณธรรมพื้นฐาน ๓ รองรับอยางมั่นคงแข็งแรงกอน  
ไดแก

๑. ความมีวินัย
๒. ความอดทน

๓. ความเคารพ
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๓๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๑. ความมีวินัย คือความเต็มใจประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหมูคณะที่กําหนดไว
ดีแลว เพื่อกํากับความประพฤติปฏิบัติของสมาชิกให
เปนระเบยีบหรอืมาตรฐานเดยีวกนั  เพราะตระหนกัดวีา  
การประพฤติปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด ยอม
เปนผลให

๑.๑ วัตถุ คือ บริเวณ อาคารสถานที่ อุปกรณ
ตาง ๆ  เสื้อผาเครื่องแตงตัว  รางกายสะอาด เปน
ระเบียบเสมอ

๑.๒ บุคคล เปนผลใหบุคคล ๓ ประเภทเกิด
พฤติกรรมที่ดี  

- ตัวเราเองมีการกระทําทางกาย คําพูด 
ความคดิทีส่ะอาดและเปนระเบียบยิง่ขึน้  คอื  มมีารยาท  

มีศีล  มีธรรม  บังเกิดตามมา
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๓๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

- บุคคลภายใน คือ มวลสมาชิกยอมลด

การกระทบกระทัง่ ลดการจบัผดิกนัและกนั เกดิความ

เหน็อกเห็นใจกัน  ยอมรับนับถือกัน  ความสมัครสมาน

สามัคคีกันยอมเกิดขึ้น
- บคุคลภายนอก  คอื  มหาชน  เมือ่พบเหน็

ผูมีวินัย ที่ไมเลื่อมใสยอมเลื่อมใส  ท่ีเลื่อมใสแลว
ยอมเลื่อมใส-ไวใจ-ใหเกียรติมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะนําไปสู
บรรยากาศแหงการศึกษาคนควา  การพัฒนาใหเกิด
ศีลธรรมประจําใจ  การสรางผูเรียนใหเปนมิตรแท
การรวมใจกนัพฒันาประเทศชาต ิ และพระพทุธศาสนา
ใหมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป
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๓๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ผ

๑
การรักษา

ความสะอาด
ผ

๒
การรักษา
กฎระเบียบ

๓
การรักษา
ความสุภาพ

วินัยขั�นต้น
ที�ต้องเร่งฝึก
วินัยขั�นต้น
ที�ต้องเร่งฝึก

๔
การรักษาเวลา
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๔๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒. ความอดทน คอืความอดกลัน้ รกัษาใจไวให

เปนปกติอยูได ไมแสดงอาการทุกขรอน ฉุนเฉียว

ไมพอใจ ไมแสดงอาการอยากได เห็นแกได เห็นแกตัว

ใด ๆ ออกมานอกหนา  
ผูมคีวามอดทนไมวาจะประสบกบัความเปลีย่นแปลง

ใด ๆ  ทั้งที่เยายวนใหรูสึกพอใจ หลงระเริงหรือที่บีบคั้น
กลั่นแกลงใหรูสึกคับแคน ไมพอใจ ก็ยังยืนหยัดทํา
ความดตีอไปอยางไมลดละ ประเภทยอมตายถวายชวีติ
เปนเดิมพันเพื่อผดุงศีลธรรม  เพราะตระหนักดีวา

๒.๑ เราทัง้หลายตางเปนนกัโทษรอประหาร  ถกูขงั
ใหเปนทุกขทรมานรวมกันอยูภายในคุกมหึมาคือโลก  
เพราะเรายังมีกิเลส  ยังอยูใตกฎแหงกรรม

BookMaeBot1306_2132.indd   40 27/10/2555   12:50:24



๔๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๒.๒ เราตองไมหลงผิดคิดทําอะไรเอาแตใจตัว  
แตตั้งใจละชั่ว ทําดี ทําใจใหผองใส เพื่อกําจัดกิเลสให
สิน้ไป  และเพือ่ใหพนจากอาํนาจกฎแหงกรรม  พนจาก
การเปนนกัโทษของสังสารวัฏเชน พระสมัมาสมัพทุธเจา
และเหลาพระอรหันต

๒.๓ การที่ใคร ๆ ลวงเกินใหเราตองเดือดรอน  
เพราะเขาไมไดเปนตัวของตัวเอง  ถูกกิเลสบังคับให
คิด-พูด-ทําราย ๆ ตอเรา  จึงสมควรใหอภัย  เราเอง
ก็ตองระวังตนและอดทนเพิ่มขึ้นดวย
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒
อดทนต่อ

ความเจ็บไข้

๒
อดทนต่อ

ความเจ็บไข้

๑
อดทนต่อ

ความลําบาก

๑
อดทนต่อ

ความลําบาก

ไม่แสดงอาการท้อแท้
ไม่ยอมแพ ้ 

เมื�อเผชิญอุปสรรค

ไม่แสดงอาการ
ทุรนทุรายเกินเหตุ

เมื�อเจ็บป่วย 

ไม่แสดงอาการ
อยากได้  ลุ่มหลง
เมื�อถูกเย้ายวน

ไม่แสดงความไม่พอใจ  
เมื�อถูกกระทบกระทั�ง

ลักษณะขันติ
ความอดทน ๔

๔
อดทนต่อ

ความเย้ายวน

๓
อดทนต่อ
ความเจ็บใจ

๓
อดทนต่อ
ความเจ็บใจ
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๔๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓. ความเคารพ  
๓.๑ โดยคุณธรรม ความเคารพ หมายถึง

ความรูชัดความตระหนักคณุความดทีีม่อียูจรงิในบคุคล 
เชน พระภกิษ ุคร ูมติรแท ฯลฯ ในวตัถ ุเชน พระพทุธรปู
พระไตรปฎก ฯลฯ ในเหตุการณ เชน การทําสมาธิ 
การฟงโอวาท  การตอนรบัผูใหญ ฯลฯ  เพราะสมัผสัได
ถึง ความสะอาด-สวาง-สงบ เมื่อไดเขาใกลหรือ
มีสวนรวมกับบุคคลนั้น  วัตถุนั้นและเหตุการณนั้น ๆ

๑) ช่ือวาความสะอาด เพราะทําใหปราศจาก
หรือลดความโลภ โกรธ หลง ของเราลงได คือทําใหไม
คดิกอบโกยเอาเขาตวั แตคดิทะนุถนอมไมคดิทําลาย ฯลฯ

๒) ชือ่วาความสวาง  เพราะทาํใหเหน็เหตผุล
ไดชัดเจนดวยปญญา โดยปราศจากโมหะ-อารมณ
ขุนเคืองใด ๆ
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๔๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๓) ชือ่วาความสงบ เพราะทาํใหไมวุนวายใจ  
แตเปนสุขเยือกเย็น ไมใชสนุกตื่นเตน เปนสุขเพราะ
รูเทาทันอันประกอบดวยสติและปญญา ไมใชเพียง
เพลนิ ๆ

๓.๒ โดยลักษณะการเกิด  ผูมีความเคารพ เมื่อ
พบบุคคล  วัตถุ เหตุการณใด  ยอมพยายามจับถูก  คือ
ตั้งใจคนหาความดีจากบคุคลและสิง่นัน้ ๆ จนกวาจะพบ 
เพราะตระหนกัดวีา ความดเีปนสิ่งที่ชวยทําใหใจของตน
สะอาด สวาง สงบยิ่งขึ้นได

๓.๓ โดยการแสดงออก ผูมคีวามเคารพหากพบวา 
ใครมีความดีจริง ไมวาจะมากหรือนอยก็เต็มใจแสดง
ความยอมรบั นบัถอืดวยการกราบ ไหว  ใหเกยีรต ิฯลฯ  

อยางเหมาะสม  แลวตั้งใจปฏิบัติตอบุคคลนั้น  ตอวัตถุ
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๔๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

และตอเหตกุารณนัน้ ๆ ในทางทีถ่กูทีค่วร จึงสามารถ

ซมึซบั รองรับความดีนั้น ๆ เอามาได ตอมาความดี

เหลานั้นเอง  ก็พัฒนาเปนคุณธรรม-ศีลธรรมประจําใจ

ของตนในที่สุด

ฟงพระ-กราบพระ-ทาํตามพระ-เปนเชนพระ
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๔๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

สิ�งที�ควรเคารพ

เหตุการณ์

วัตถุบุคคล

สิ�งที�ควรเคารพสิ�งที�ควรเคารพ

เหตุการณ์เหตุการณ์

วัตถุวัตถุบุคคลบุคคล

- พระพุทธเจ้า
- พระอรหันต์
- พระภิกษุ
- พ่อแม่
- ครู
- บรรพบุรุษ
ฯลฯ

- พระพุทธรูป
- พระไตรปิฎก

- พระธรรม
- พระเจดีย์
- อนุสาวรีย์

ฯลฯ

- การศึกษา
- การทําสมาธิ
- ความไม่ประมาท
- การปฏิสันถาร
ฯลฯ
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๔๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สิ�งที�ต้องเคารพ
๑. พระรัตนตรัย
๒. พ่อ  แม ่ ครู
๓. การศึกษา
๔. สมาธิ
๕. ความไม่ประมาท
๖. การปฏิสันถาร

วินัยที�ต้องเร่งฝึก
๑. การรักษาความสะอาด
๒. การรักษากฎ  ระเบียบ
๓. การรักษาความสุภาพ   
๔. การรักษาเวลา

สิ�งที�ต้องอดทน
๑. ความลําบาก
๒. ความเจ็บไข้
๓. ความเจ็บใจ
๔. ความเย้ายวน

๑
ความ
มีวินัย

๑
ความ
มีวินัย

๒
ความ
อดทน

๒
ความ
อดทน

๓
ความ
เคารพ

๓
ความ
เคารพ

ÀÒ¾ÃÇÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¾×é¹°Ò¹ ó
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๔๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

6/9/2012 5:19 PM

ความอดทน
หญ้าแพรก

ความมีวินัย
ข้าวตอก

ดอกมะเขือ
ความเคารพ

สัญลักษณ์
คุณธรรมพื�นฐาน ๓

ปัญญา

จิตต ศีล

ความ
ตั�งใจมั�นถูก

ความอดทน
หญ้าแพรก

ความมีวินัย
ข้าวตอก

ดอกมะเขือ
ความเคารพ

สัญลักษณ์
คุณธรรมพื�นฐาน ๓

ปัญญา

จิตต ศีล

ความ
ตั�งใจมั�นถูก

- หญ้าแพรก
- ข้าวตอก
- ดอกมะเขือ
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๔๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

หลักการจัดกิจกรรม ๖ มิติ 
เพื่อพัฒนานิสัยบัณฑิต ๕
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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๕๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹ÔÊÑÂ

หลกัการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาผูเรยีนใหเกิดนิสยั

บัณฑิต ๕  เปนมิตรแทแกตนเองและสังคม

๑. ตองมีครูดีติดตาม  แนะนํา  กํากับ

๒. ตองมีกิจกรรมฝกตนใหครบอยางนอย ๖ มิติ

๓. ตองเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม ๖ มิติ

๔. ตองเปนกจิกรรมทีต่อบสนองนสิยัทีพ่งึประสงค

    ไดจริง

๕. ผูฝกเต็มใจปฏิบัติกิจกรรม

๖. ตองมีอุปกรณ-พื้นท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย  

     สุขภาพ

๗. ตองปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
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๕๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๗
ปฏิบัติกิจกรรมนั�นๆ

ด้วยตนเอง

๑
มีครูดี

แนะ-นํา-กํากับ

๓ 
เข้าใจ

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ๖ มิติ

๔ 
กิจกรรม

ตอบสนองนิสัย
พึงประสงค์ได้จริง

๕ 
ผู้ฝึก

เต็มใจปฏิบัติตาม
กิจกรรม ๖ มิติ ๖

มีอุปกรณ-์พื�นที�เหมาะสม
เพศ-วัย-สุขภาพ

๒
มีกิจกรรมฝึกตน
อย่างน้อย ๖ มิติ

หลักการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นิสัยบัณฑิต ๕

หลักการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นิสัยบัณฑิต ๕
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

กิจกรรมมิติศีลธรรม
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๕๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑. กิจกรรมมิติศีลธรรม คือกิจกรรมปลูกฝง

สัมมาทิฐิ ความเห็นถูก  และปลูกฝงสัมมาสมาธิ ความ

ตั้งใจมั่นถูก  

๑.๑  เพือ่ใหผูเรียนเขาใจถูกเกีย่วกบัเปาหมาย

      ชวีติทีแ่ทจรงิ

๑.๒ เพื่อมีกําลังใจไปใหถึงเปาหมายชีวิต

สัมมาทิฐิ  คือการมีความเห็นถูกตองเกี่ยวกับ

ชีวิตและโลกตามความเปนจริงวา

๑) ชวีตินี้เปนทกุข แตละชีวติตางตองทนทุกข

เสมอืนนกัโทษรอประหาร  คอืเกดิแลวตางกาวไปสูความ

แก-เจบ็-ตายอยูในคกุคอืโลกน้ี ภาวะนี้เรยีกวาทกุข
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๕๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๒) ตนเหตุแหงทุกขทั้งหลาย  คือ  กิเลสซึ่งฝง

อยูในใจ  กิเลสนี้บังคับใจใหเกิดความคิดทะยานอยาก

ในสิ่งตาง ๆ ไมรูจบ  คิดอยากในทางราย ๆ  จึงสงผล

ใหพูดราย ๆ   ทําราย ๆ  ตามมา  ภาวะนี้เรียกวา สมุทัย

๓) นิพพาน  คอื  ภาวะทีค่วามทะยานอยากและ

ทกุขดบัลง  สามารถเขาถงึไดดวยการกาํจัดกเิลสออกจาก

ใจใหหมดสิน้ เรยีกวา นโิรธ

๔) มรรคมีองค ๘  เปนวิธีการหรือขอปฏิบัติ

อยางพอเหมาะตอเนื่องเปนระบบ  สามารถกาํจดักเิลส

ใหหมดสิ้นไปจากใจได  เรียกวามรรค  หรือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง
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๕๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

กเิลสอปุมาเสมอืน Microchip ท่ีฝงอยูในใจ ทําให

ใจขุนมวั  จงึคดิราย ๆ แลวบงัคบัใหเราพดูราย ๆ ทาํราย ๆ 

กอใหเกิดความทุกขตาง ๆ ตามมา

นิโรธ  คือ  ภาวะที่ใจหมดทุกข  เพราะ Microchip 

คือกิเลสถูกถอนออกจากใจไดแลว  

มรรค  คือ  วิธีการหรือกระบวนการถอนกิเลส

ออกจากใจใหสิ้นไป

ความเหน็ถกูทัง้ ๔ น้ี  รวมเรยีกวา  อรยิสจั  แปลวา  

   ๑. ความจริงอันประเสริฐ ๔

๒. ความจริงท่ีทําใหผูเขาถึงไดกลายเปน

ผูประเสรฐิหรือเปนพระอริยะ
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๕๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สัมมาทิฐิ จึงหมายรวมถึง

๑. ความเห็นถูกในอริยสัจ

๒. ความเห็นถูกในการดาํเนินชวีติใหเปนสขุ

ทั้งโลกนี้และโลกหนา ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแหงทุกข  

คือบรรลุพระนิพพาน
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๕๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑. ชีวิตนี�เป็นทุกข์
๒. กิเลสคือต้นเหตุแห่งทุกข์  

ทั�งหลาย
๓. พระนิพพาน คือ สภาวะที� 

ทุกข์ดับไป
๔. มรรคมีองค ์๘ สามารถกําจัด

กิเลส-ทุกข์ได้

๑. ทานที�ให้แล้วมีผลจริง

๒. การสงเคราะห์มีผลจริง

๓. การบูชามีผลจริง

๔. ผลกรรมที�ทําดี-ชั�วมีจริง

๕. โลกนี�มีจริง

๖. โลกหน้ามีจริง

๗. มารดามีคุณจริง 

๘. บิดามีคุณจริง

๙. โอปปาติกสัตว์มีจริง   

๑๐. พระพุทธเจ้ามีจริง

เข้าใจถูก
อริยสัจ ๔
เข้าใจถูก
อริยสัจ ๔

เข้าใจถูก
การดําเนินชีวิต

เข้าใจถูก
การดําเนินชีวิต

สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก
สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก
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๕๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ-¡Ô¨ÇÑµÃÈÕÅ¸ÃÃÁ
  การหมั่นสรางเหตุแหงความสุขใหเปนนิสัย

๑. ปลูกฝงการใหทานเปน คือฝกใหรูจักแบงปน

กันในยามปกติ  เชน

• การทอดกฐนิ การทอดผาปา ถวายสงัฆทาน 

การตกับาตร ถวายภตัตาหารแดพระภกิษสุงฆ

• การแบงปนของกนิของใชใหเพือ่น การแบงปน

ความรู  เชน  ชวยอธบิายธรรมะ  ชวยอธบิาย

การบานใหเพือ่น 

• การใหอภัยกันเมื่อมีการพลาดพลั้งลวงเกิน

                ฯลฯ
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๖๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒. ปลูกฝงการสงเคราะหเปน คือฝกใหเต็มใจ

แบงปนกันยามมีผูประสบความเดือดรอน  เชน

• การบรจิาคในคราวนํา้ทวม ไฟไหม อบุตัภิยัตาง ๆ   

• การทาํสาธารณกศุล  เยีย่มผูชรา  เยีย่มโรงพยาบาล  

เย่ียมเดก็กาํพรา  เยีย่มเพือ่นท่ีหยุดเรยีนเพราะ

เจบ็ปวย

                ฯลฯ

๓. ปลูกฝงการบูชาคนดีเปน  คือฝกใหรูจักเต็มใจ

ยกยองใหเกียรติคนดี  เชน

• การประกาศเกยีรติคณุผูมีอปุการคณุแกโรงเรยีน                  

• การประกาศใหทุนการศึกษาแกนักเรียนดีเดน

• การประกอบพิธีไหวครู ลุกขึ้นยืนตอนรับครู

                ฯลฯ
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๖๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๔. ปลกูฝงการฟงเทศนเปน  ฝกทาํความเหน็ใหถกู

ดวยการฟงเทศน  เพื่ออาศัยพระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจาเปนแนวทางในการฝกอบรมตนเอง  เชน

• เรื่องศลี  วธิตีดัสนิผดิ-ถกู  ด-ีชัว่  ควร-ไมควร 

บญุ-บาป 

• เรือ่งกรรม  สาเหตทุีค่นเราถอืกาํเนดิมาตางกนั

• การเวียนวายตาย-เกิด  นรก  สวรรค  นิพพาน

• เรื่องการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย  

• เรื่องความกตัญูกตเวทีตอมารดา-บิดา

ครู-อาจารย

                      ฯลฯ
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๖๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๕. ปลูกฝงการเพิ่มพูนศรัทธาใหแกตนเอง

• ฝกสวดมนต  ไหวพระ ไหวคร ู กราบเทาบดิา  

มารดาเปนประจําทุกคืน

• ฝกสมาทานรักษาศีล ๕  ศีล ๘ เปนประจํา

ทุกวัน

• รวมประกอบพิธกีรรมทางพระพทุธศาสนาใน

โอกาสตาง ๆ

• ฝกอธิษฐานกอนหรือหลงัทาํความดเีปนประจาํ

• ฝกทําสมาธิภาวนาเปนประจํา 

                ฯลฯ
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๖๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สัมมาทิฐิเปนจุดเริ่มตนความประพฤติดีของ

แตละคน หากใครมคีวามเห็นถกูกจ็ะมเีปาหมายชวีติถกู  

คอืมกีารกําจัดทกุขใหหมดสิน้ไปอยางถาวรดวยตนเอง

เปนเปาหมายสงูสดุ แลวสงผลใหคดิถกู พดูถกู และ

เลอืกทาํเฉพาะสิง่ทีถ่กู ผูนัน้กเ็ปนคนด ีมคีวามสขุตาม

กรรมดทีีต่นเองทาํ หากตรงกนัขามกก็ลายเปนคนชัว่

สัมมาสมาธิเบือ้งตนเปนวธิกีารสรางกาํลงัใจ

และความม่ันคงทางอารมณ  ชวยผูเรยีนใหมกีาํลงัใจ

ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามสมัมาทฐิ ิทีต่นปลกูฝงไวดแีลว  

บงัเกดิเปนนิสยัด ี ๆ มศีลีธรรม มคีณุธรรมประจาํใจ 

และมีกําลังใจที่จะไปใหถึงเปาหมายชีวิตที่ตั้งไว

ถกูตองแลว
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๖๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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๖๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ËÅÑ¡¡ÒÃ½ƒ¡ÊÁÒ¸Ô
๑. นอมใจมาเกบ็ไว ณ  ศูนยกลางกาย ดวยการ

ท้ิงทุกอยาง วางทุกส่ิง นิ่งอยางเดียว กระทั่งกลาย

เปนนิสัย

๒. ใชสติกํากับใจใหระลึกรูตัวอยูเสมอ  ไมยินดี

ยินรายขณะเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส

รูธรรมารมณใด ๆ

๓. ฝกเกบ็ใจไวในตวัอยางตอเนื่อง และตรงเวลา

เปนประจํา

๔. มอีาจารยทีม่คีวามรู ความสามารถจรงิ  คอย

ควบคุมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด
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๖๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

5/23/2012 2:04 PM

แม่บทการพฒันานิสยั-มิตรแท้-เพ่ือศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์.pptx
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๖๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ตั�งใจถูก

ไม่ปล่อยชีวิตให้ไร้จุดหมาย

๑. ตัดใจไม่คิดเรื�องเพศ

๒. ตัดใจไม่คิดพยาบาท

๓. ตัดใจไม่คิดท้อแท้

๔. ตัดใจไม่คิดฟุ้งซ่าน

๕. ตัดใจไม่คิดลังเล

ตั�งใจเป็น

ทําใจให้ตั�งมั�น

๑. รักษาใจไว้ในตัวทุกอิริยาบถ

๒. ทุกชั�วโมง  ทําใจนิ�งๆ ๑ นาที

๓. หลับ-ตื�นในอู่ทะเลบุญ

๔. ฝึกสมาธิทุกเช้า-คํ�าเป็นประจํา

สัมมาสมาธิ
ความตั�งใจมั�นถูก
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๖๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¼ÅÅÑ¾¸�
๑. ยอมมีศรัทธาม่ันคงในกฎแหงกรรมและ

     พระรัตนตรัย
๒.  ยอมรกัการใหทาน รกัษาศลี และเจรญิภาวนา
๓. ยอมมีเปาหมายชีวิตถูกตอง  มั่นคง

๓.๑ เปาหมายชีวิตชาตินี้ คือตั้งใจศึกษา 
ฝกฝนอบรมตน  เพือ่สรางฐานะตนเอง
ใหมัน่คง เปนทีพ่ึง่ใหแกครอบครวั สงัคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาได

๓.๒ เปาหมายชวีติชาตหินา  คือตัง้ใจบาํเพ็ญ
บุญกศุล เพือ่ปดนรก-เปดทางไปสวรรค
ใหแกตนเองได

๓.๓ เปาหมายชีวิตสูงสุด คือตั้งใจปฏิบัติ
มรรคมอีงค ๘ เพือ่ความพนทุกข บรรลุ
พระนิพพานสมเปนชาวพุทธ
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๖๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

กิจกรรมมิติวิชาการ
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๗๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒. กิจกรรมมิติวิชาการ คือกิจกรรมปลูกฝง

สัมมาสังกัปปะ ความดาํรถิกู เพือ่ฝกผูเรยีนใหสามารถ

คดิสรางสรรคเปน  คดิโดยไมตองละเมดิกฎแหงกรรม  

ซึ่งจะเปนผลใหผูเรียนเกิดนิสัยใฝคิดทําดีและใฝหา

ความรู  กอนทาํกจิกรรมผูเรยีนตองตระหนกัวา  

๒.๑ ทุกคนเกิดมาจะยังไมเปนคนดีหรือช่ัว

ทันทีตามพอแม  ตอเมื่อใดไดทํากรรมดีจึงเปนคนดี  

ทํากรรมชั่วจึงเปนคนชั่วตามกรรมที่ตนทํา  คนฉลาดมี

สัมมาทิฐิจึงหมั่นฝกหักหามใจไมยอมคิดเรื่องตํ่าทราม  

แตเลอืกคดิเฉพาะสิง่ทีด่ ีเพือ่เปนคนพดูด ีทาํด ีมเีหตผุล

ถูกตองสืบไป
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๗๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๒.๒ กอนจัดกิจกรรมวิชาการใด ๆ   ผูเรียน

ตองเตรียมความพรอมดานการฟง-พูด-อาน-เขียน  

และวิธีการเรียนรูถูกวิธี  ซึ่งเหมาะสมกับเพศและวัย

ใหชํานาญ

๒.๓ หมั่นจัดกิจกรรมวิชาการ  เพื่อฝก

ผูเรียนใหรูจักนําความรูไปใชทําประโยชนตอตนเอง-

ครอบครัว-โรงเรียน-ชุมชนที่ตนอาศัย    โดยสิ่งที่ทํา

หรอืประดษิฐขึน้มานัน้  จะตองไมสงเสรมิใหคดิหมกมุน

ในอบายมุข  และไมละเมิดกฎแหงกรรม

๒.๔ ฝกผูเรียนใหคิดดี ๆ จนคุน

๑) พอแมตองตระหนกัวา  ความรูวชิาการ

ทีบ่ตุรหลานเรยีนรูเปนเพยีงของกลาง ๆ   หากใชในทาง
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๗๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ทีผ่ดิกเ็ปนโทษ ถกูกเ็ปนคณุ  จาํตองคนควาหาความรู

ดานศลีธรรมเพิม่เตมิจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ อกี  เพือ่

สงเสริมใหผูเรยีนคดิเปน  ไมหมกมุนเรือ่งเพศ อบายมขุ

ทกุชนดิ แตนาํความรูไปใชสรางความดีอันยิ่งใหญให

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  เพื่อความพนทุกขถาวรในที่สุด

๒) ที่บานพอแมประพฤติซื่อตรงตอกันและกัน

เปนตนแบบ  และอธบิายใหเดก็ซาบซ้ึงถึงคณุประโยชน

ของความซื่อตรงในเร่ืองน้ัน ๆ เพื่อใหไดคิดแตในสิ่ง

ดี ๆ และอยากทําตาม
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๗๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

คิดถูก
คิดอายชั�วกลัวบาป

คิดถูก
คิดอายชั�วกลัวบาป

สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก

คิดเป็น
คิดริเริ�ม  สร้างสรรค์

คิดเป็น
คิดริเริ�ม  สร้างสรรค์

- คิดถึงโทษอบายมุขทั�ง ๖

- คิดไม่อยากได้ของใคร

- คิดไม่อาฆาตพยาบาทใคร

- คิดไม่เบียดเบียนใคร

- คิดถึงโทษอบายมุขทั�ง ๖

- คิดไม่อยากได้ของใคร

- คิดไม่อาฆาตพยาบาทใคร

- คิดไม่เบียดเบียนใคร

- คิดพึ�งตนเอง
- คิดตอบแทนพระคุณพ่อ  แม่
ครู  อาจารย์

- คิดค้นคว้าหาความรู้เพิ�มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

- คิดฝึกตนให้พ้นทุกข์
- คิดนําความรู้มาพัฒนาตน-สังคม 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

- คิดพึ�งตนเอง
- คิดตอบแทนพระคุณพ่อ  แม่
ครู  อาจารย์

- คิดค้นคว้าหาความรู้เพิ�มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

- คิดฝึกตนให้พ้นทุกข์
- คิดนําความรู้มาพัฒนาตน-สังคม 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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๗๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁÇÔªÒ¡ÒÃ
๑. ปลูกฝงการคิด  วิเคราะห  วิจารณทั่วไปเปน  

โดยนําหลักธรรมจากชาดก  พุทธ-อนุพุทธประวัติ  

เหตุการณในประวตัศิาสตรชาตไิทย  และเหตกุารณใน

ปจจุบันมาคิดวิเคราะหวิจารณ  ใหเขาใจถูกลึกซึ้งวา

สิ่งใด

• ถูก-ผิด    • ดี-ชั่ว    

• บุญ-บาป   • ควร-ไมควร  

เปนประการใด ซึง่จะนาํไปสูการตดัสนิใจทีถ่กูตอง  มี

เหตุผล  อิงอรรถ  อิงธรรม  อิงกฎหมาย  กฎจารีต

ประเพณี  และกฎแหงกรรมตอไป 
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๗๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๒. ปลูกฝงการคดิ วเิคราะห วจิารณอบายมขุ ๖  

เหตุแหงความหายนะทางเศรษฐกิจเปน

๑. การดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติด

๒. การเทีย่วกลางคนื  ไปในสถานทีไ่มควรไป

๓. การเทีย่วหมกมุนเรือ่งการบันเทิงเรงิรมย

๔. การเลนการพนัน

๕. การคบคนชั่วเปนมิตร

๖. การเกียจครานการงาน
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๗๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ฝกพิจารณาใหเห็นโทษของการดื่มสุราเมรัย ๖ 

๑. เปนเหตุใหเสื่อมทรัพยทันตาเห็น

๒. เปนเหตุใหกอการทะเลาะวิวาท

๓. เปนบอเกิดแหงโรค

๔. เปนเหตุใหเสียชื่อเสียง

๕. เปนเหตุใหไมรูจักอาย

๖. เปนเหตุบั่นทอนกําลังปญญา

เปนเหตุใหไมปฏิบัติหนาที่-การงาน-ทรัพยจึง

เสื่อมไป
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๗๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ฝกพิจารณาใหเหน็โทษของการเทีย่วกลางคนื ๖

๑. ไดชื่อวาไมปกปองคุมครองตนเอง

๒. ไดชื่อวาไมปกปองคุมครองบุตรภรรยา

๓. ไดชือ่วาไมปกปองคุมครองทรพัยสมบตัิ

๔. เปนที่หวาดระแวงของคนอื่น

๕. เปนเหตุใหพูดเหลาะแหละไมอยู

    ในรองในรอย

๖. เปนเหตใุหประสบความทกุขนานาประการ

เปนเหตุใหไมปฏิบัติหนาที่-การงาน-ทรัพยจึง

เสื่อมไป
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๗๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ฝกพิจารณาใหเห็นโทษของการเอาแตเท่ียวดู

มหรสพ ๖

๑. มีรําที่ไหน  ไปที่นั่น 

๒. มีขับรองที่ไหน  ไปที่นั่น

๓. มีเลนดนตรี (ประโคม) ที่ไหน  ไปที่นั่น

๔. มีเสภา (ละครเวที) ที่ไหน  ไปที่นั่น

๕. มีเพลง (การเลนปรบไมปรบมือเปนจังหวะ) 

    ที่ไหน  ไปที่นั่น

๖. มีเถิดเทิง (เลนตีกลอง) ที่ไหน  ไปที่นั่น

เปนเหตุใหไมปฏิบัติหนาที่-การงาน-ทรัพยจึง

เสื่อมไป
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๗๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ฝกพิจารณาใหเห็นโทษของการเลนการพนัน ๖

๑. ผูชนะยอมกอเวร

๒. ผูแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป

๓. เปนเหตุใหเสียทรัพยเห็นทันตา

๔. เปนเหตุใหไมมีใครเชื่อถือในคําพูด

๕. เปนเหตุใหถกูมติรและพวกพองดแูคลน (ไมมี

ใครอยากคบคาสมาคมดวย)

๖. เปนเหตุใหไมมีใครอยากเปนคูครอง 

ไดชือ่วาไมปฏบิตัหินาที-่การงาน-ทรพัยจึงเสือ่มไป
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๘๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ฝกพจิารณาใหเหน็โทษของการคบคนชัว่เปนมติร ๖

๑. ทําใหเปนนักเลงการพนัน

๒. ทําใหเปนนักเลงเจาชู  เจาสําราญ

๓. ทําใหเปนคนสํามะเลเทเมา

๔. ทําใหเปนคนหากินในทางหลอกลวง

๕. ทําใหเปนคนขี้โกงซึ่งหนา

๖. ทําใหเปนอันธพาล

ทาํใหไมปฏบิตัหินาที-่การงาน-ทรพัยจึงเส่ือมไป
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๘๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ฝกพิจารณาใหเห็นโทษของความเกียจคราน ๖

๑. มักอางวาหนาวนักแลวไมทํางาน

๒. มักอางวารอนนักแลวไมทํางาน

๓. มักอางวาเวลาเย็น (คํ่า) แลว  แลวไมทํางาน

๔. มักอางวายังเชาอยูแลวไมทํางาน

๕. มักอางวาหิวนักแลวไมทํางาน

๖. มักอางวากระหายนักแลวไมทํางาน

มักหาเหตุไมปฏิบัติหนาที่-การงาน-ทรัพยจึง

เสื่อมไป
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๘๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๓. ปลูกฝงการนําความรูและประสบการณชีวิต
มาจดักจิกรรมเพิม่ทกัษะการสือ่สารและทกัษะการเรยีน
เปน  ไดแก 

การฟง
• ฝกจับประเด็นพรอมท้ังเหตุผลไดถูกตอง
ไมสับสน ไมตกหลน  สามารถนําไปอธิบาย
ขยายความตอได

การพูด
• ฝกพูดไดถูกตองตรงตามเนื้อเรื่อง
• พูดชัดถอยชัดคํา
• ลีลาการพูดดึงดูดความสนใจ
• สรุปประเด็นสําคัญแตละเรื่องไดชัดเจน  
• อธบิายขยายความดวยคาํอปุมาอปุไมยเปน
• ยกตัวอยางประกอบใหเขาใจไดงาย
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๘๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

การอาน
• ฝกอานใหชดัถอยชดัคาํและถกูตองตามวรรค
ตอนและหลักอักขรวิธี

การเขียน 
• ฝกเขยีนใหถกูอกัขรวิธแีละสือ่สารไดอยางมี
ประสิทธิผล

การเรียน
ฝกยึดหลักวุฒิธรรม ๔ ในการเรียน คือ

- ตองหาครูดีใหพบ
- ตองฟงคําครูใหชัด
- ตองตรองคําครูใหลึก     
- ตองทําตามครูใหครบ
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๘๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท
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๘๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

การประชุม
ฝกเขารวมการประชุมและทําหนาที่ตาง ๆ ใน

การประชุม
- ประชุมหนาเสาธงเพื่อรับฟงโอวาท
- ประชุมในหองประชุมเพื่อรับฟงโอวาท
- ประชุมกลุมยอยเพื่อตรองคําครูใหลึก
- ประชุมกลุมยอยเพื่อทํากิจกรรม
- การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 

  ฯลฯ
ยอมฉลาดเฉลียวและมีศีลธรรมตามครู
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๘๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¼ÅÅÑ¾¸�
๑. ผูเรียนยอมขยนัและฉลาดในการคนควาหาความรู  

๒. ผูเรียนยอมคุนเคยใกลชิดพระรัตนตรัยและ

แตกฉานในกฎแหงกรรมยิ่งขึ้นสมเปนชาวพุทธ

๓. ผูเรยีนยอมมคีวามคิดเปนระบบระเบยีบ มเีหตผุล 

ทั้งทางโลกและทางธรรม  สมวัยยิ่งขึ้น

๔. ผูเรียนยอมรังเกียจและหนีหางอบายมุข

ทั้งหลาย

๕. ผูเรียนยอมเชื่อมั่นในบุญกุศลอยางเปยมลน 

พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนา
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๘๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

กิจกรรมมิติสังคม
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๘๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๓. กิจกรรมมิติสังคม คือกิจกรรมปลูกฝง

สัมมาวาจา การพดูถกู เพือ่ใหผูเรยีนพดูสรางสรรคเปน

มีทักษะในการสรางเสริมมิตรภาพเปนโดยไมละเมิด

กฎแหงกรรม กอนจัดกิจกรรมทั้งครูและผูเรียนตอง

ตระหนกัวา

๑. ไมวาใครจะมคีวามรู  ความสามารถมากเพยีงใด  

ลวนอยูลาํพงัคนเดยีวไมได  ตางตองพึง่พาอาศยัซึง่กนั

และกนั  เพราะแมราชสหีบางทกีต็องพึง่หน ู ใคร ๆ จงึ

ตองไมพดูดถูกูหรอืกระทบกระทัง่ใคร

๒. ทั้งการทํางานและการเรียน  ถาจะใหไดผลดี 

มีคุณภาพผูทํางานหรือผูเรียนจําเปนตองรวมกันทํา

รวมกันเรียนเปนทีม  จึงตางตองพูดดวยถอยคํา

ออนหวานเพื่อประสานใจกันเปน

BookMaeBot1306_2132.indd   88 27/10/2555   12:51:07



๘๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓. บรรยากาศการเรยีนการสอน  จะอบอุนมาก  

หากครูต้ังจิตเมตตากอนแลวจึงติศิษยเพื่อกอ  มิใช

เพ่ือทาํลาย  คอืชีข้อบกพรองใหเหน็ชดัเจน  แลวสอน

วิธีแกไขใหดวย  ถึงคราวจึงชมเพื่อใหกําลังใจ มิใช

เพือ่ใหเหลงิลมืตัว  คอืชีข้อดใีหเหน็ชดักอน  แลวสอน

วิธีปองกันไมใหตกตํ่า  และพัฒนาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวย  

ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอผูเรียนมาก

๔. มิตรภาพและความสามคัคขีองคนในชาตจิะ

เกิดข้ึนไดตอเมือ่คนในชาติตางคดิซือ่ตรงตอกนั เลอืก

ทําแตสิ่งที่ดีจริง  พูดแตความจริง  พูดแตคําสุภาพ  

พูดเหมาะสมตามกาลเทานั้น
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๙๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๕. นั่นคือ  

• เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

• เพื่อความสําเร็จในการปลูกฝงศีลธรรม 

• เพื่อประโยชนสุขของตนเองและครอบครัว  

• เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ 

ผู เรียนจึงตองฝกตนใหเปนคนซื่อตรง คือ

รบัผิดชอบตอหนาท่ีการงานของตน ตอบคุคลทีเ่กีย่วของ

และตอคาํพดูของตนเองทกุคาํ  ดวยการพดูสมัมาวาจา

ตลอดชีวิตเพื่อความดีและความพนทุกขของตนเอง
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สัมมาวาจา
การพูดถูกต้อง

พูดถูก
ไม่พูดเพิ�มบาป  เพิ�มทุกข์

พูดเป็น
พูดเพื�อเพิ�มบุญ  เพิ�มสุข

- ไม่พูดเท็จ  ให้เข้าใจผิด

- ไม่พูดส่อเสียด  ให้แตกแยก

- ไม่พูดคําหยาบ  ให้ระคายใจ

- ไม่พูดเพ้อเจ้อ  ให้เสียเวลา

- พูดเหมาะสมตามกาล

- พูดเรื�องจริง  อิงหลักฐาน

- พูดคําสุภาพ  อ่อนหวาน  

น่ารับไปทํา

- พูดแต่คํามีประโยชน์  ติ-ก็เพื�อก่อ  

ชม-ก็เพื�อให้กําลังใจ

- ตั�งจิตเมตตาก่อนพูด

สัมมาวาจา
การพูดถูกต้อง

พูดถูก
ไม่พูดเพิ�มบาป  เพิ�มทุกข์

พูดถูก
ไม่พูดเพิ�มบาป  เพิ�มทุกข์

พูดเป็น
พูดเพื�อเพิ�มบุญ  เพิ�มสุข

พูดเป็น
พูดเพื�อเพิ�มบุญ  เพิ�มสุข

- ไม่พูดเท็จ  ให้เข้าใจผิด

- ไม่พูดส่อเสียด  ให้แตกแยก

- ไม่พูดคําหยาบ  ให้ระคายใจ

- ไม่พูดเพ้อเจ้อ  ให้เสียเวลา

- ไม่พูดเท็จ  ให้เข้าใจผิด

- ไม่พูดส่อเสียด  ให้แตกแยก

- ไม่พูดคําหยาบ  ให้ระคายใจ

- ไม่พูดเพ้อเจ้อ  ให้เสียเวลา

- พูดเหมาะสมตามกาล

- พูดเรื�องจริง  อิงหลักฐาน

- พูดคําสุภาพ  อ่อนหวาน  

น่ารับไปทํา

- พูดแต่คํามีประโยชน์  ติ-ก็เพื�อก่อ  

ชม-ก็เพื�อให้กําลังใจ

- ตั�งจิตเมตตาก่อนพูด

- พูดเหมาะสมตามกาล

- พูดเรื�องจริง  อิงหลักฐาน

- พูดคําสุภาพ  อ่อนหวาน  

น่ารับไปทํา

- พูดแต่คํามีประโยชน์  ติ-ก็เพื�อก่อ  

ชม-ก็เพื�อให้กําลังใจ

- ตั�งจิตเมตตาก่อนพูด
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ-¡Ô¨ÇÑµÃÊÑ§¤Á
๑. ปลูกฝงการพูดในที่ประชุมเปน  โดยฝกพูด

เลาเรื่อง  ซักถาม  ปฏิเสธ  แสดงความคิดเห็น  ตลอด

จนประชุมกลุมและรายงานที่ประชุม  โดยถือหลัก

• ไมพูดเท็จ   

• ไมพูดคําหยาบ

• ไมพูดสอเสียด 

• ไมพูดโออวด  เพอเจอ

แต 

• พูดถูกกาลเทศะ  

• พูดดวยจิตเมตตา

• พูดจริงอิงหลักฐานเชื่อถือได     

• พูดตรงประเด็น  ไมออมคอม  
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๙๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

• พูดแตคําที่ประกอบดวยประโยชน 
• มีศิลปะในการพูด
  ฯลฯ

๒. ปลูกฝงใหมีมารยาทในการพูด 
• การทักทายปฏิสันถารตอนรับ       
• การโนมนาวใหคลอยตาม     
• การพูดใหเกิดความสามัคคี
• การติเพื่อกอ-การชมเพื่อใหกําลังใจ 
• การซักถาม การแสดงเหตผุลดวยคาํสภุาพ   
  ฯลฯ          

๓. ปลูกฝงการดูคน-คบคน-แกไขคนเปน
     • เพื่อสรางเครือขายมิตรแท
      • เพื่อปองกันแกไขมิตรเทียม

   ฯลฯ
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๙๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑. นิสัยมิตรมีอุปการะ

๑. เพื�อนประมาทรักษาเพื�อนได้

๒. เพื�อนประมาทรักษาทรัพย์ให้

๓. เป็นที�พึ�งได้  ยามเพื�อนมีภัย

๔. ออกทรัพย์ให้เพื�อนเกินกว่า

เพื�อนขอ

๑. นิสัยมิตรปอกลอก

๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

๒. เสียให้น้อยคิดเอาให้มาก

๓. ตนมีภัยจึงช่วยทํากิจเพื�อน

๔. คบเพราะเห็นประโยชน์

๒. นิสัยมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

๑. บอกความลับตนแก่เพื�อน

๒. ปิดความลับของเพื�อน

๓. เพื�อนมีภัยไม่ละทิ�ง

๔. แม้ชีวิตก็สละให้ได้

๒. นิสัยมิตรดีแต่พูด

๑. อ้างเรื�องที�แล้วมาปราศรัย

๒. อ้างเรื�องยังไม่เกิดมาปราศรัย

๓. สงเคราะห์ด้วยสิ�งไร้ประโยชน์

๔. ขอให้ช่วยเหลือก็ปฏิเสธ

๑. นิสัยมิตรมีอุปการะ

๑. เพื�อนประมาทรักษาเพื�อนได้

๒. เพื�อนประมาทรักษาทรัพย์ให้

๓. เป็นที�พึ�งได้  ยามเพื�อนมีภัย

๔. ออกทรัพย์ให้เพื�อนเกินกว่า

เพื�อนขอ

๑. นิสัยมิตรปอกลอก

๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

๒. เสียให้น้อยคิดเอาให้มาก

๓. ตนมีภัยจึงช่วยทํากิจเพื�อน

๔. คบเพราะเห็นประโยชน์

๒. นิสัยมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

๑. บอกความลับตนแก่เพื�อน

๒. ปิดความลับของเพื�อน

๓. เพื�อนมีภัยไม่ละทิ�ง

๔. แม้ชีวิตก็สละให้ได้

๒. นิสัยมิตรดีแต่พูด

๑. อ้างเรื�องที�แล้วมาปราศรัย

๒. อ้างเรื�องยังไม่เกิดมาปราศรัย

๓. สงเคราะห์ด้วยสิ�งไร้ประโยชน์

๔. ขอให้ช่วยเหลือก็ปฏิเสธ

 ÁÔµÃá·Œ      ÁÔµÃà·ÕÂÁ
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓. นิสัยมิตรแนะประโยชน์

๑. ห้ามเพื�อนมิให้ทําความชั�ว

๒. แนะให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. ให้ฟังสิ�งที�ไม่เคยฟัง เคยรู้ 

๔. บอกทางสุข  ทางสวรรค์ให้

๓. นิสัยมิตรช่างประจบ

๑. จะทําชั�วก็คล้อยตาม

๒. จะทําดีก็คล้อยตาม

๓. ต่อหน้าก็สรรเสริญ

๔. ลับหลังก็นินทา 

๔. นิสัยมิตรมีความรักใคร่

๑. เพื�อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วย

๒. เพื�อนสุขก็ยินดีด้วย

๓. ช่วยกล่าวแก้เมื�อถูกติเตียน 

๔. รับรองผู้พูดสรรเสริญเพื�อน

๔. นิสัยมิตรชวนฉิบหาย

๑. ชักชวนให้ดื�มนํ�าเมา

๒. ชักชวนให้เที�ยวกลางคืน

๓. ชักชวนให้จมกับสิ�งไร้สาระ

๔. ชักชวนให้เล่นการพนัน

๓. นิสัยมิตรแนะประโยชน์

๑. ห้ามเพื�อนมิให้ทําความชั�ว

๒. แนะให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. ให้ฟังสิ�งที�ไม่เคยฟัง เคยรู้ 

๔. บอกทางสุข  ทางสวรรค์ให้

๓. นิสัยมิตรช่างประจบ

๑. จะทําชั�วก็คล้อยตาม

๒. จะทําดีก็คล้อยตาม

๓. ต่อหน้าก็สรรเสริญ

๔. ลับหลังก็นินทา 

๔. นิสัยมิตรมีความรักใคร่

๑. เพื�อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วย

๒. เพื�อนสุขก็ยินดีด้วย

๓. ช่วยกล่าวแก้เมื�อถูกติเตียน 

๔. รับรองผู้พูดสรรเสริญเพื�อน

๔. นิสัยมิตรชวนฉิบหาย

๑. ชักชวนให้ดื�มนํ�าเมา

๒. ชักชวนให้เที�ยวกลางคืน

๓. ชักชวนให้จมกับสิ�งไร้สาระ

๔. ชักชวนให้เล่นการพนัน

 ÁÔµÃá·Œ      ÁÔµÃà·ÕÂÁ
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¼ÅÅÑ¾¸�

๑. ผูเรียนมีมารยาทในการพูด  รูจักเห็นใจผูอื่น

๒. ผูเรียนพูดแสดงเหตุผลไดถูกตอง  ชัดเจน  

เปนขั้นตอนสมเหตุสมผล  ชวนใหนําไปปฏิบัติตาม

๓. ผูเรียนเคารพความคิดเห็นของผูอื่นเปน  

รงัเกียจการพดูคาํหยาบ โออวด กลบักลอก เจามารยา 

เอาเปรียบ 

๔. ผูเรยีนมวีาจานาเชือ่ถอื   รกัษาสจัจะยิง่ชวีติ   

งายตอการสรางมนุษยสมัพนัธ  การยกพวกตกัีนของ

นักเรียนยอมหมดไปในที่สุด
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กิจกรรมมิติดํารงชีวิต
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๔. กิจกรรมมิติดํารงชีวิต  คือกิจกรรมปลูกฝง 

สมัมากมัมันตะ การกระทําถูก  เพือ่การกระทาํถกูตอง

ทางกายโดยไมละเมิดกฎแหงกรรม ๓ ประการ

๑. เพื่อสามารถบํารุงรักษาสุขภาพเปน

๒. เพื่อสามารถควบคุมตนเองเปน

- ทั้งเห็นอกเห็นใจผูอื่นเปน

- ไมตกเปนทาสของสิ่งฟุมเฟอย

๓. เพือ่สามารถบาํเพญ็ประโยชนตน-สงัคมเปน

กอนจัดกิจกรรมตองชี้แจงผูเรียนใหเห็นความสําคัญ

ของการทําสมาธิเปนประจํา  เพื่อคุนกับการมอง

เขาไปในตนใหเห็นความเปนทุกข-เปนโทษ-เปนคุณ

ของรางกาย คือ
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๑. เห็นความเปนทุกขของรางกายชัดเจน

รางกายนี้สกปรกไมไดสวยงามอยางทีคิ่ด ประกอบ

ดวยธาต ุ๔  เกดิจากมารดาบดิา  ตองปอนขาว  ปอนนํ้า   

ใหความอบอุน   อาบนํ้าชําระรางกายเปนประจํา

จึงคงอยูได

รางกายนี้เปนรงัทีอ่าศยัของโรคนานาชนดิ  ตัง้แต

ยังอยูในครรภมารดา  นับวาถูกความตายคุกคามอยู

ทุกขณะ  จึงไมควรประมาท

รางกายนี้มีความกระสับกระสายและเปนทุกข

ตลอดเวลา  ประเดีย๋วกห็นาว-รอน  หิว-กระหาย   ปวด

อจุจาระ-ปสสาวะ ทรดุโทรมลงเรือ่ย ๆ   จงึตองฝกบาํรงุ

รักษาสุขภาพใหเปน
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๑๐๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

รางกายนี้มีเหตุใหเสียสุขภาพเปนประจํา คือ

๑. เพราะโรคในกาย

๒. เพราะฤดูแปรปรวน

๓. เพราะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมสมํ่าเสมอ

๔. เพราะความเพียรเกินกําลัง

๕. เพราะวิบากของกรรมตามมาใหผล

๖. เพราะบําบัดจัดการความเย็น-รอน  หิว-

          กระหาย  ปวดอุจจาระ-ปสสาวะผิดๆ 

๒. เห็นความเปนโทษของรางกายชัดเจน แมกาย

มนุษยไมแข็ง-แกรงเหมือนเสือ สิงห  กระทิง  แรด ฯลฯ  

แตมีศักยภาพในการทําลายสูง  หากไมควบคุมตนเอง

ใหดี  ไมมีเมตตาเห็นใจกัน  มนุษยยอมเปนสัตวโลกที่

อนัตรายมากทีส่ดุ  จงึตองฝกใหรูจกัเห็นใจผูอืน่และรกัษา
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๑๐๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ศีลเพื่อควบคุมตนเองใหเปน  โดยหมั่นเตือนตนวา 

ใคร ๆ กร็กัชวีติตน ใคร ๆ จงึตองไมฆาใคร

ใคร ๆ กร็กัทรพัยตน ใคร ๆ จงึตองไมลกัทรพัยใคร

ใคร ๆ  กร็กัคูครองตน  ใคร ๆ  จงึตองไมแยงคูครองใคร

ใคร ๆ กร็กัความจรงิใจ ใคร ๆ จงึตองไมพดูเทจ็

ฯลฯ

๓. เห็นความเปนคุณของรางกายชัดเจน

- กายมนุษยมีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นโลก 

ยามยืน-เดิน-นั่ง  กายก็ยังตั้งตรงได  จึงเหมาะ

ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกําจัดกิเลสอยางยิ่ง

- กายมนุษยไมเล็ก-ใหญเกินไป อวัยวะแตละชิ้น

ลวนเหมาะแกการทํางาน  ขนาดก็ไดสัดสวนกัน

และกัน ความแข็งแรงทนทานก็ดีมาก  ยามพักผอน
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๑๐๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

กน็อนราบกบัพืน้ไดเตม็ตวั ทาํใหคลายเครยีดไดเตม็ที่

จึงเหมาะแกการทําบุญกุศลทุกชนิด แมกายเทวดา

นางฟาก็ยังใชทําบุญไดดีไมเทากายมนุษย

- แมกายบางคนอาจจะอัปลักษณไมงาม  พิกล

พกิารไปบาง เชน ตาบอด หหูนวก แขนหกั ขาขาด  ฯลฯ  

แตถาไมมากถึงกับเปนบาปญญาออน  ก็สามารถใช

อุปกรณเทียมแทนอวัยวะนั้น ๆ  แลวใชสรางบุญกุศล

ไดอีกมาก

• ใคร ๆ จึงตองไมดูหมิ่นความอัปลักษณ 

ความพิกลพิการของตนเองและของใคร ๆ

• ใคร ๆ จึงตองไมฆาตนเองและไมฆาใคร ๆ

- กายมนุษยกวาจะเติบใหญ  ตางตองไดรับ

การเลี้ยงดูเอาใจใสอยางดีจากสังคม บุคคลรอบขาง
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๑๐๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มากอน ครั้นเติบโตเต็มที่แลวจะตองปฏิบัติใหเหมาะ

สมกับหนาที่ของตน  คือ

๑. ตอบแทนพระคณุทานเหลานัน้อยางเหมาะสม

และเตม็ที่

๒. บําเพ็ญความดีแกบุคคลทั้ง ๖ ทิศและสังคม

ทั่วไป  โดยไมมีอคติ  โลกจึงอยูรอดปลอดภัยได

๓. ประกอบบุญกุศลเพื่อหลอเลี้ยงจิตใจตน

ใหเบิกบาน  พรอมกับตั้งใจทุมเทประหารกิเลส

ใหสิน้เช้ือไมเหลอืเศษดวยการเอาชวีติเปนเดมิพนัปฏบิตัิ

มรรคมอีงค ๘  ดงัเชนพระสมัมาสมัพทุธเจาและเหลา

พระอรหันตทั้งหลาย
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๑๐๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

สัมมากัมมันตะ
การกระทําถูกต้อง

ทําเป็น
ใช้ร่างกายทําบุญ

ทําเป็น
ใช้ร่างกายทําบุญ

ทําถูก
ไม่ใช้ร่างกายทําบาป

ทําถูก
ไม่ใช้ร่างกายทําบาป

- ต้องไม่มีการฆ่า

- ต้องไม่มีการลักขโมย

- ต้องไม่มีการประพฤติผิด

ในกาม

- ต้องไม่มีการฆ่า

- ต้องไม่มีการลักขโมย

- ต้องไม่มีการประพฤติผิด

ในกาม

- ป้องกันรักษาสุขภาพเป็น

- มีมารยาทงาม  นุ่มนวล

- ปฏิบัติหน้าที�ประจําทิศ ๖ 

โดยปราศจากอคติ

- สร้างบุญเป็นประจํา

- ป้องกันรักษาสุขภาพเป็น

- มีมารยาทงาม  นุ่มนวล

- ปฏิบัติหน้าที�ประจําทิศ ๖ 

โดยปราศจากอคติ

- สร้างบุญเป็นประจํา
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๑๐๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
๑. ปลูกฝงการปองกันรักษาสุขภาพเปน

• ดื่มนํ้าบริสุทธิ์ใหเพียงพอตอรางกาย

• วัดอุณหภูมิของรางกายเปน

• บันทึกความสูง  นํ้าหนัก  กลุมเลือด 

ความดันโลหิต  อัตราการเตนหัวใจเปน

• สังเกต ปสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ ไคล

กลิ่นตัวเปน

• อาบนํ้า-แปรงฟน-ถูตัว-สระผมเปน

• ลางตา-แคะห-ูตัดเลบ็ ออกกาํลงักายเปน

• ยืน-เดิน-นั่ง-นอนถูกสุขลักษณะ 

ฯลฯ
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๑๐๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒. ปลกูฝงการเหน็ใจผูอืน่เปนดวยการไมละเมิด

กรรมกิเลส ๔  คือ

๑) ไมฆาสัตว   

๒) ไมลักทรัพย

๓) ไมประพฤติในกาม 

๔) ไมพูดเท็จ

• ปองกันการฆาสัตว

- แยก-กําจัดขยะในที่ที่เหมาะสม  

- กําจัดหนู-แมลงสาบ-แมลงวัน-มด

ถูกวิธี  โดยไมฆา  

- ถมหลุมบอรอบบาน  กําจัดแหลงยุง

- กาํจดัสิง่ย่ัวยุทีเ่ปนเหตใุหเกดิความอาฆาต

พยาบาท
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๑๐๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

• ปองกันการลักทรัพย

- ไมยินดีในทรัพยสินของผูอื่น   

- ทําของเลนเองเปน  

- ทํางานบานเปน     

- ออมทรัพยเปน

• ปองกันการประพฤติผิดในกาม

- กําจัดรูปโป  สิ่งยั่วยวนกามารมณ 

- กําจัดหนังสือ  VCD  ภาพยนตร  

  สื่อไมเหมาะสม

• เปนผูมีมารยาทงามในที่ประชุม

- แตงตัวเหมาะสม     

- นิ่ง  เมื่อควรนิ่ง

- พูด  เมื่อควรพูด    
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๑๐๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

- นั่ง  เมื่อควรนั่ง

- ยืน  เมื่อควรยืน      

- รวมทํากิจกรรม  เมื่อควรรวม

    ฯลฯ

๓. ศึกษาและฝึกปฏิบัติหน้าที�ประจําทิศ ๖ ให้ครบถ้วน
ปราศจากอคติ ๔

ทิศเบื�องหน้า คือ บิดา  มารดา
ทิศเบื�องขวา คือ  ครู  อาจารย์
ทิศเบื�องหลัง คือ  คู่ครอง
ทิศเบื�องซ้าย คือ  มิตร  สหาย
ทิศเบื�องล่าง  คือ  คนรับใช้
ทิศเบื�องบน   คือ  พระภิกษุ

สงเคราะห์รอบทิศ 
ทาน  เต็มใจแบ่งปัน
ปิยวาจา  มีวาจางาม
อัตถจริยา  ช่วยสุดกําลัง
สมานัตตตา  ทําตน
เสมอต้นเสมอปลาย

ไม่มีอคต ิ๔  ฉันทาคติ    ลําเอียงเพราะรัก  
โทสาคติ ลําเอียงเพราะ ชัง
ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว
โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง
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๑๐๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

83

5/23/2012 2:04 PM

แมบ่ทการพฒันานิสยั-มติรแท้-เพ่ือศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์.pptx
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๑๑๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

หน้าที�มารดาบิดาต่อบุตร
๑. ห้ามไม่ให้ทําชั�ว

๒. ให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

๔. หาคู่ครองที�สมควรให้

๕. มอบมรดกให้ในเวลาอันควร

หน้าที�บุตรต่อบิดามารดา
๑. เลี�ยงท่านตอบ

๒. ช่วยทําการงานของท่าน

๓. ดํารงวงศ์ตระกูล

๔. ประพฤติตนสมควรรับมรดก

๕. เมื�อท่านล่วงลับทําบุญอุทิศให้

หน้าที�ครูต่อศิษย์ 
๑. แนะนําดี

๒. ให้เรียนดี

๓. ไม่ปิดบังศิลปวิทยา 

๔. ยกย่องให้ปรากฏในเพื�อนฝูง

๕. ทําการป้องกันในทิศทั�งหลาย 

หน้าที�ศิษย์ต่อครู
๑. ลุกขึ�นยืนรับ

๒. เข้าไปคอยรับใช้ใกล้ชิด

๓. เชื�อฟัง

๔. ปรนนิบัติรับใช้

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

หน้าที�มารดาบิดาต่อบุตร
๑. ห้ามไม่ให้ทําชั�ว

๒. ให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

๔. หาคู่ครองที�สมควรให้

๕. มอบมรดกให้ในเวลาอันควร

หน้าที�บุตรต่อบิดามารดา
๑. เลี�ยงท่านตอบ

๒. ช่วยทําการงานของท่าน

๓. ดํารงวงศ์ตระกูล

๔. ประพฤติตนสมควรรับมรดก

๕. เมื�อท่านล่วงลับทําบุญอุทิศให้

หน้าที�ครูต่อศิษย์ 
๑. แนะนําดี

๒. ให้เรียนดี

๓. ไม่ปิดบังศิลปวิทยา 

๔. ยกย่องให้ปรากฏในเพื�อนฝูง

๕. ทําการป้องกันในทิศทั�งหลาย 

หน้าที�ศิษย์ต่อครู
๑. ลุกขึ�นยืนรับ

๒. เข้าไปคอยรับใช้ใกล้ชิด

๓. เชื�อฟัง

๔. ปรนนิบัติรับใช้

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

BookMaeBot1306_2132.indd   110 27/10/2555   12:51:19



๑๑๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

หน้าที�สามีต่อภรรยา
๑. ให้เกียรติยกย่อง

๒. ไม่ดูหมิ�น

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. มอบความเป็นใหญ่ให้

๕. ให้เครื�องแต่งตัว

หน้าที�ภรรยาต่อสามี
๑. จัดการงานดี

๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. รักษาทรัพย์ที�สามีหามาได้

๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั�งปวง

หน้าที�เราต่อเพื�อน
๑. แบ่งปันสิ�งของให้

๒. กล่าววาจาอันเป็นที�รัก

๓. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์

๔. วางตนสมํ�าเสมอ

๕. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน

หน้าที�เพื�อนต่อเรา
๑. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว

๒. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาท

๓. เมื�อมีภัยก็เป็นที�พึ�งพํานักได้

๔. ไม่ละทิ�งในยามอันตราย

๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลมิตร

หน้าที�สามีต่อภรรยา
๑. ให้เกียรติยกย่อง

๒. ไม่ดูหมิ�น

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. มอบความเป็นใหญ่ให้

๕. ให้เครื�องแต่งตัว

หน้าที�ภรรยาต่อสามี
๑. จัดการงานดี

๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. รักษาทรัพย์ที�สามีหามาได้

๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั�งปวง

หน้าที�เราต่อเพื�อน
๑. แบ่งปันสิ�งของให้

๒. กล่าววาจาอันเป็นที�รัก

๓. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์

๔. วางตนสมํ�าเสมอ

๕. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน

หน้าที�เพื�อนต่อเรา
๑. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว

๒. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาท

๓. เมื�อมีภัยก็เป็นที�พึ�งพํานักได้

๔. ไม่ละทิ�งในยามอันตราย

๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลมิตร
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๑๑๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

หน้าที�นายจ้างต่อลูกจ้าง
๑. จัดการงานให้สมควรแก่กําลัง

๒. ให้อาหารและรางวัล

๓. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย

๔. แจกของแปลกๆ พิเศษให้กิน

๕. ให้หยุดตามโอกาส

หน้าที�ลูกจ้างต่อนายจ้าง
๑. เริ�มทํางานก่อนนาย

๒. เลิกทํางานหลังนาย

๓. ถือเอาแต่ของที�นายให้

๔. ทํางานให้ดียิ�งๆ ขึ�น

๕. เผยแพร่เกียรติคุณนาย

หน้าที�สมณะต่อคฤหัสถ์
๑. ห้ามไม่ให้ทําความชั�ว

๒. ให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. อนุเคราะห์ด้วยนํ�าใจงาม

๔. ให้ได้ฟังสิ�งที�ยังไม่เคยฟัง

๕. อธิบายสิ�งที�เคยฟังแล้วให้ยิ�งชัด

๖. บอกทางสวรรค์ให้

หน้าที�คฤหัสถ์ต่อสมณะ
๑. จะทําสิ�งใดก็ทําด้วยเมตตา

๒. จะพูดสิ�งใดก็พูดด้วยเมตตา

๓. จะคิดสิ�งใดก็คิดด้วยเมตตา

๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔

หน้าที�นายจ้างต่อลูกจ้าง
๑. จัดการงานให้สมควรแก่กําลัง

๒. ให้อาหารและรางวัล

๓. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย

๔. แจกของแปลกๆ พิเศษให้กิน

๕. ให้หยุดตามโอกาส

หน้าที�ลูกจ้างต่อนายจ้าง
๑. เริ�มทํางานก่อนนาย

๒. เลิกทํางานหลังนาย

๓. ถือเอาแต่ของที�นายให้

๔. ทํางานให้ดียิ�งๆ ขึ�น

๕. เผยแพร่เกียรติคุณนาย

หน้าที�สมณะต่อคฤหัสถ์
๑. ห้ามไม่ให้ทําความชั�ว

๒. ให้ตั�งอยู่ในความดี

๓. อนุเคราะห์ด้วยนํ�าใจงาม

๔. ให้ได้ฟังสิ�งที�ยังไม่เคยฟัง

๕. อธิบายสิ�งที�เคยฟังแล้วให้ยิ�งชัด

๖. บอกทางสวรรค์ให้

หน้าที�คฤหัสถ์ต่อสมณะ
๑. จะทําสิ�งใดก็ทําด้วยเมตตา

๒. จะพูดสิ�งใดก็พูดด้วยเมตตา

๓. จะคิดสิ�งใดก็คิดด้วยเมตตา

๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๔. สรางบญุ  บาํเพญ็ตนเปนประโยชนตอศาสนา

สังคม

- กวาดบาน  กวาดโรงเรียน  กวาดวัด  

  กวาดถนนในหมูบานตามโอกาส  ไมทิ้ง  

   ขยะเรี่ยราด

- รวมพัฒนาวดัชมุชน  บาํเพญ็สาธารณกศุล 
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ความรับผิดชอบ ๔
ของบัณฑิต

ความรับผิดชอบ ๔
ของบัณฑิต

ผเว้นกรรมกิเลส ๔

รับผิดชอบตนเอง

ผเว้นกรรมกิเลส ๔ผเว้นกรรมกิเลส ๔

รับผิดชอบตนเอง

ผเว้นอคต ิ๔

รับผิดชอบสังคม

ผเว้นอคต ิ๔ผเว้นอคต ิ๔

รับผิดชอบสังคม

ทําหน้าที�ประจําทิศ ๖

รับผิดชอบการสร้าง
มิตรแท้และพลเมืองดี

ทําหน้าที�ประจําทิศ ๖ทําหน้าที�ประจําทิศ ๖

รับผิดชอบการสร้าง
มิตรแท้และพลเมืองดี

ผเว้นอบายมุข ๖

รับผิดชอบเศรษฐกิจ

ผเว้นอบายมุข ๖ผเว้นอบายมุข ๖

รับผิดชอบเศรษฐกิจ

BookMaeBot1306_2132.indd   114 27/10/2555   12:51:23



๑๑๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

BookMaeBot1306_2132.indd   115 27/10/2555   12:51:26



๑๑๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¼ÅÅÑ¾¸�
๑. สุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ชวยตนเองได

๒. ขยันเรียน  ขยันทํางานบาน

๓. มีความเชื่อมั่นตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น

๔. มีวินัย  มีความออนนอมถอมตน

๕. ไมโทษผูอื่น  เมื่อตนเองทํางานผิดพลาด

๖. ทาํงานเปนทมีเปน กลารบัผดิชอบตอหมูคณะ
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กิจกรรมมิติอาชีพ
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 ๕. กิจกรรมมิติอาชีพ คือกิจกรรมปลูกฝง

สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ  ไดแก การฝกใหรัก

การประกอบอาชีพสุจริตโดยไมละเมิดกฎแหงกรรม

เปน  มีใจรักการประกอบอาชีพชอบดวยศีลธรรม ไม

ขดัขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีาม  และไมผดิกฎหมาย   

แตไดทรัพยพอเพียงที่จะเปนอยูได  มีความสุข  ไม

ตองเปนหนี้  มีแบงปนทําบุญ รวมทั้งไมหมกมุนลุม

หลงมัวเมาในทรัพยนั้น ๆ  

กิจกรรมนี้จัดขึน้เพือ่ฝกผูเรยีนใหขยนัและฉลาด

ในการแสวงหา-รักษา-ใชทรัพยเปน โดยไมตอง

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น  รวมทั้งไมตองทําลาย

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย
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กอนทํากิจกรรม ผูเรียนตองหมั่นทําสมาธิให

ใจสงบ แลวมองเขาไปในตน  จะพบวาความทุกข

มักเกิดจาก

๑. ความยากจน

๒. โรคภัยไขเจ็บทางรางกาย

๓. ความเศราโศกเสียใจเมื่อไมอาจทํา

    สิ่งที่ควรทํา

๔. ผลของกรรมชัว่ทีต่วัเคยทาํไวตดิตาม

   มาบบีคัน้

๕. ถูกไฟกิเลสเผาใจใหทุรนทุราย อยากได  

   อยากมี  อยากเปนในสิ่งไมควร 

ความทกุขสวนใหญปองกันกําจดัไดดวยการขยัน 

ประกอบสมัมาอาชวีะ คอื ฉลาดหา-เกบ็-ใชทรพัยเปน
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เว้นประกอบ
อาชีพทุจริต
เว้นประกอบ
อาชีพทุจริต

ประกอบ
อาชีพสุจริต
ประกอบ

อาชีพสุจริต
- เว้นการค้าอาวุธ-มนุษย-์
สัตว์เอาไปฆ่า-ยาพิษ-ยาเสพติด

- เว้นอาชีพเกี�ยวกับอบายมุข
- ไม่ผลิต - ไม่จําหน่ายสุรา
- ไม่เล่น - ไม่เปิดบ่อนการพนัน
- ไม่เปิดสถานบันเทิงเริงรมย์
- ไม่ให้บริการ - ไม่เปิดสถาน
บริการทางเพศ

ฯลฯ

- เว้นการค้าอาวุธ-มนุษย-์
สัตว์เอาไปฆ่า-ยาพิษ-ยาเสพติด

- เว้นอาชีพเกี�ยวกับอบายมุข
- ไม่ผลิต - ไม่จําหน่ายสุรา
- ไม่เล่น - ไม่เปิดบ่อนการพนัน
- ไม่เปิดสถานบันเทิงเริงรมย์
- ไม่ให้บริการ - ไม่เปิดสถาน
บริการทางเพศ

ฯลฯ

- ขยันหาทรัพย์ในทางที�ชอบ

- รอบคอบเก็บรักษาทรัพย์ไว้

- สร้างเครือข่ายคนดีรอบข้าง

- เลี�ยงชีวิตให้เหมาะสมและ

ห่างอบายมุข

- ไม่จมหลงมัวเมาในทรัพย์

- ขยันหาทรัพย์ในทางที�ชอบ

- รอบคอบเก็บรักษาทรัพย์ไว้

- สร้างเครือข่ายคนดีรอบข้าง

- เลี�ยงชีวิตให้เหมาะสมและ

ห่างอบายมุข

- ไม่จมหลงมัวเมาในทรัพย์

สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูกต้อง
สัมมาอาชีวะ

การเลี�ยงชีพถูกต้อง
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๑. ปลูกฝงการหาทรัพยเปน
• ฝกงาน  ดูงานตามสถานประกอบการ

ตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จ
• ฝกอบรมศิลปะ เทคโนโลยีเฉพาะทางที่

นาสนใจ
• ศึกษาจากตํารับตํารา  และหาโอกาส

ฝกงานอาชีพกับพอแม  หมูญาติ  และ
ทิศ ๖ ของตน

• อาสาสมัครชวยทํางานสโมสร  องคกร  
มูลนิธิ  และสาธารณกุศลตาง ๆ

• ติดตามชมนิทรรศการที่เปนประโยชน
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒. ปลูกฝงการเก็บรักษาทรัพยเปน
• บํารุงรักษาบานถูกวิธี  
• บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช เครื่อง

ใชไฟฟา ใหอยูในสภาพดี  พรอมจะนํา
มาใชงาน

• ซกั-ตาก-รดี-พบั-เกบ็เสือ้ผา  ขัดรองเทาเปน
• จัดครัว  ลางจาน  ทําอาหารเปน
• กวาดบาน  ถูบาน  ดูดฝุน  เช็ดโตะ-

เกาอี้-ตู-เตียง  ซอมบานพับประตู-
หนาตางเปน

• เก็บ-จัดโรงรถ  ขัดหองนํ้า  ขัดสวมเปน
• จัดตูยาประจําบาน  ปฐมพยาบาลเปน
• บาํรงุรกัษาพืน้ที ่ไรนา รานคา โรงงานเปน
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• ระวังป องกันทรัพย จากโจรผู ร าย
แกงตมตุน อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติภัย
ตาง ๆ เปน

• เสียภาษอีากรถกูตองตามกฎหมายเปน
ของหายรบีหา  ของเสยีรบีซอม  

ใชของรูประมาณ  ฉลาดในการบรหิารจดัการ
ยอมต้ังหลักฐานไดมัน่คง

๓. ปลูกฝงการสรางเครือขายคนดีเปน
• คบหาสมาคมกับคนดีมีศีลธรรมของ

ชุมชน
• เชญิผูทรงคณุวุฒทิัง้ทางราชการและเอกชน 

ใหความรูการสรางเครอืขายคนดี
• ฝกทํางานเปนทีม  เรียนเปนทีมเปน

BookMaeBot1306_2132.indd   123 27/10/2555   12:51:31



๑๒๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๔. ปลูกฝงการใชทรัพยเปน
• แบงทรัพยเพื่อเลี้ยงชีพเปน  
• แบงทรัพยเพื่อทําบุญเปน
• แบงทรัพยเพื่อลงทุนเปน     
• ทําบัญชีควบคุมคาใชจายเปน
• แบงทรพัยเพือ่กรณฉีกุเฉนิและเพือ่ตอนรบั

แขกเปน
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¼ÅÅÑ¾¸�
๑. ขยันเรียน  ขยันคนควาหาความรู

๒. ขยันฝกงาน  ขยันสรางมิตรภาพ 

๓. รูจักประหยัด  ประมาณ  เก็บออม

๔. ไมของเกี่ยวกับอบายมุขทุกอยาง

๕. ไมของเกี่ยวกับมิจฉาอาชีวะทุกชนิด

๖. รังเกยีจการยงัชพีบนความทกุขยากของผูอืน่

๗. รักการบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอศาสนา

    และสังคม
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กิจกรรมมิตินันทนาการ
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๖. กิจกรรมมิตินันทนาการ  กิจกรรมนี้ไมใช

กจิกรรมเลก็นอยเพยีงเพือ่การพกัผอนหยอนใจ  หลัง

จากไดคร่ําเครงกบัการปฏบิตัหินาทีก่ารงาน-การเรยีน

เทานั้น  แตเปนกิจกรรมสําคัญมาก  เพราะเปนการ

รวบรวม ๓ ผลงาน มารวมประสานความเปนตัวของ

ตัวเองและอนาคตของตนเอง  โดยไมจําเปนตองลอก

เลียนแบบใคร ๆ คือ

๑) ผลของการปลูกฝงนิสัย-มิติศีลธรรม

    ตลอดชีวิต

๒) ผลของการเรียนรูจากสรรพวิชาการ

    ตลอดชีวิต

๓) ผลของประสบการณชีวิตตลอดชีวิต    

BookMaeBot1306_2132.indd   128 27/10/2555   12:51:33



๑๒๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

หากทํากิจกรรมมิตินันทนาการที่เหมาะสม
ทามกลางความสงบวเิวก  ยอมชวยผูเรยีนใหสามารถ
ทําความเขาใจตนเองไดงายขึ้น และตัดสินใจอนาคต
ตนเองไดรอบคอบขึ้น

ดังเชนเจาชายสิทธัตถะ  คร้ังเสด็จประพาส
อุทยานเพื่อพักผอนลําพังพระองค เมื่อทรงพบสิ่งใด  
เชน  คนแก-เจ็บ-ตาย-สมณะ ฯลฯ  ก็ทรงตั้งสติยอน
เอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับพระองคเอง  ทําใหทรง
ไดคิดวา  

๑) พระองคเองจะตองแก-เจบ็-ตาย-พลดัพราก
    เชนกัน  
๒) ทําอยางไรจึงจะไมตองเปนเชนนั้น  
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๑๓๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ทําใหทรงครุนคิดหาทางแกไข  จึงเปนเหตุให
เสด็จออกบรรพชาและตรัสรูเปนพระพุทธเจา

กิจกรรมมิตินันทนาการจึงเปนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความเปนตัวของตัวเองโดยไมละเมิดกฎแหง
กรรมเปน ทาํใหไมประมาทในการบรรลเุปาหมายของ
ชวีติทกุระดบั โดยมสีมัมาวายามะและสมัมาสตเิปน
ตัวกํากับ

สมัมาวายามะ คอืความพยายามพฒันาตนเอง  
โดยเทยีบตนเองกบัผูประพฤตธิรรมเครงครดัในสงัคม  
หากพบวาตนเองยังประพฤติปฏิบัติบกพรองสิ่งใดก็
เพยีรละเวนเสยี แตความดใีด ๆ  ทีย่งัไมมกีเ็รงบมเพาะ
ขึ้น  ที่มีแลวก็เพิ่มพูนใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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๑๓๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สัมมาสติ  คือมีความระลึกได  รูตัว  ระวังตัว  
เตือนตัวเองได  อันเกิดจากการหมั่นเก็บใจไวในตัว
และเลือกอยูในที่สงบ

หากกิจกรรมใดตรงตามหลักการ  กฎ  กติกา

- ตองคิด-พูด-ทําเต็มที่และสุภาพ

- ตองชักชวนผูอืน่ใหรวมดวยเตม็ความสามารถ

- ตองสรรเสริญความดีของกิจกรรมนั้นใหรูทั่ว

- ตองเริ่มและหยุดกิจกรรมทันทีเมื่อสมควรแก

   เวลา 

- ตองรวมกนัดแูลรกัษาความสะอาด ความเปน

   ระเบียบเรียบรอยของสถานที่   อุปกรณที่ใช

   ใหอยูในสภาพพรอมใชงานในครั้งตอไป
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๑๓๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

พยายามถูก
เพียรกําจัดกิเลส

สัมมาวายามะ
ความพยายามถูกต้อง

พยายามเป็น
เพียรพัฒนานิสัย
บัณฑิต ๕

หมั�นพิจารณา

ตนเองมีนิสัยดี-ไม่ดีอะไรบ้าง

กิจกรรม-สถานที�-อุปกรณ์-บุคคล  

ใด  มีส่วนทําให้ตนเกิดนิสัยนั�นๆ 

เพียรละ-เว้นเหตุแห่งนิสัยไม่ดี

เพียรสั�งสม-พัฒนาเหตุแห่งนิสัยดี

หมั�นพัฒนา
- นิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง
- นิสัยใฝ่รักษาสุขภาพ
- นิสัยใฝ่เรียนรู้
- นิสัยใฝ่ทําดีตามกฎแห่ง-
กรรม

- นิสัยใฝ่เจริญภาวนา
ฯลฯ

พยายามถูก
เพียรกําจัดกิเลส
พยายามถูก
เพียรกําจัดกิเลส

สัมมาวายามะ
ความพยายามถูกต้อง
สัมมาวายามะ

ความพยายามถูกต้อง
พยายามเป็น
เพียรพัฒนานิสัย
บัณฑิต ๕

พยายามเป็น
เพียรพัฒนานิสัย
บัณฑิต ๕

หมั�นพิจารณา

ตนเองมีนิสัยดี-ไม่ดีอะไรบ้าง

กิจกรรม-สถานที�-อุปกรณ์-บุคคล  

ใด  มีส่วนทําให้ตนเกิดนิสัยนั�นๆ 

เพียรละ-เว้นเหตุแห่งนิสัยไม่ดี

เพียรสั�งสม-พัฒนาเหตุแห่งนิสัยดี

หมั�นพิจารณา

ตนเองมีนิสัยดี-ไม่ดีอะไรบ้าง

กิจกรรม-สถานที�-อุปกรณ์-บุคคล  

ใด  มีส่วนทําให้ตนเกิดนิสัยนั�นๆ 

เพียรละ-เว้นเหตุแห่งนิสัยไม่ดี

เพียรสั�งสม-พัฒนาเหตุแห่งนิสัยดี

หมั�นพัฒนา
- นิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง
- นิสัยใฝ่รักษาสุขภาพ
- นิสัยใฝ่เรียนรู้
- นิสัยใฝ่ทําดีตามกฎแห่ง-
กรรม

- นิสัยใฝ่เจริญภาวนา
ฯลฯ

หมั�นพัฒนา
- นิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง
- นิสัยใฝ่รักษาสุขภาพ
- นิสัยใฝ่เรียนรู้
- นิสัยใฝ่ทําดีตามกฎแห่ง-
กรรม

- นิสัยใฝ่เจริญภาวนา
ฯลฯ
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๑๓๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ตั�งสติถูกตั�งสติถูก

สัมมาสติ
ความระลึกถูกต้อง

สัมมาสติ
ความระลึกถูกต้อง

ตั�งสติเป็นตั�งสติเป็น

เลือกอยู่แต่ที�สงบ
- หมั�นระลึกถึงคุณพระพุทธ
- หมั�นระลึกถึงคุณพระธรรม
-  หมั�นระลึกถึงคุณพระสงฆ์
-  หมั�นระลึกถึงคุณพ่อแม่-ครู-ผู้มี
พระคุณ-บรรพชนของชาติ-
บูรพมหากษัตริย์

เลือกอยู่แต่ที�สงบ
- หมั�นระลึกถึงคุณพระพุทธ
- หมั�นระลึกถึงคุณพระธรรม
-  หมั�นระลึกถึงคุณพระสงฆ์
-  หมั�นระลึกถึงคุณพ่อแม่-ครู-ผู้มี
พระคุณ-บรรพชนของชาติ-
บูรพมหากษัตริย์

เก็บใจไว้ในตัว
- หมั�นแสดงความเคารพ
พระรัตนตรัยด้วยกาย วาจา ใจ

- อดทน  ศึกษาพัฒนาตนเอง
- ไม่ทําสิ�งที�ทําให้พ่อแม่-ผู้มี
พระคุณ-ครู-เพื�อนร่วมชาติต้อง
เสียใจ

- ไม่หลงใหลแฟชั�น  ไม่ประชัน
แต่งกาย  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
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๑๓๔

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

- สัมมาวายามะ

- สัมมาสติ

ข้อเตือนใจ  ขณะทํากิจกรรมแต่ละชนิด

๑. ควรทําด้วยความสํารวมระวัง  
ตา-หู-จมูก-ลิ�น-กาย-ใจ  

๒. ควรทําด้วยความรู้ประมาณในอาหาร

๓. หากมีการพักค้างนอกสถานที�
ก็ต้องทําด้วยความรู้ประมาณ
ในการนั�ง-นอน

๔. ควรทําทุกกิจกรรมให้เสร็จทันเวลา  
ต้องทําเอง  เต็มใจทํา  และต้องทํา
ให้ดีที�สุด

- สัมมาวายามะ

- สัมมาสติ

ข้อเตือนใจ  ขณะทํากิจกรรมแต่ละชนิด

๑. ควรทําด้วยความสํารวมระวัง  
ตา-หู-จมูก-ลิ�น-กาย-ใจ  

๒. ควรทําด้วยความรู้ประมาณในอาหาร

๓. หากมีการพักค้างนอกสถานที�
ก็ต้องทําด้วยความรู้ประมาณ
ในการนั�ง-นอน

๔. ควรทําทุกกิจกรรมให้เสร็จทันเวลา  
ต้องทําเอง  เต็มใจทํา  และต้องทํา
ให้ดีที�สุด
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๑๓๕

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ
๑. ปลกูฝงความสาํรวมระวงัในการทาํกจิกรรม

ทุกชนิดเปน
• ตองรูวาอะไรควรหรือไมควรด-ูฟง-สดู-ดม

ดื่ม-นุง-หม- ตกแตงประดับประดา  
• ตองรูวาอะไรควรหรือไมควรคิด-พูด-ทํา  
• ขณะทํากจิกรรมหากพบวามกีารคดิ-พดู-ทาํ

ที่กอใหเกิดการแกงแยงชิงดีชิงเดน  เอา
หนา-ตา เดน-ดงั  แพ-ชนะกนัเกนิเหต ุ โดย
ไมคํานึงถึงใจเขาใจเราและความเดือดรอน
ของผูอืน่ ตองหยดุคดิ-พดูทาํกจิกรรมนัน้ ๆ  ทนัที  

๒. ปลูกฝงความรูประมาณในการรับประทาน
อาหารเปน  โดยเตือนตนวา
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๑๓๖

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

- ตองกินเพื่ออยู  ไมใชอยูเพื่อกิน
•  กินอยางประหยัด  ไมแพงเกินฐานะ
•  กนิอาหารทีม่คีณุภาพ  ถกูหลักโภชนาการ 
•  กินอาหารใหครบทุกหมู

- ตองมีวินัยในการกิน
•  ไมกินจุบกินจิบ       • กินใหตรงเวลา       
•  กินเปนมื้อเปนคราว  • กินพรอมกัน

- ตองควบคุมการกินของตนเองใหได
•  อีก ๔-๕ คําจะอิ่มตองหยุด  แลวดื่มนํา้

  ตามประมาณ ๑ แกว  กจ็ะอิม่พอด ี โดย
  ไมทาํใหรูสกึอดึอดั  ไมงวงนอน  ไมเปน
  โรคอวน  และมสีขุภาพดี

- ตองมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
•  เม่ือมีบคุคลอืน่รวมโตะอาหารยิง่ตองระวงั
 มารยาทเปนพิเศษ  ไมมูมมาม  หากไม
 จําเปนก็ไมพูด  เกรงใจโตะขางเคียงบาง

BookMaeBot1306_2132.indd   136 27/10/2555   12:51:38



๑๓๗

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓. ปลูกฝงความรูประมาณในการยนื-เดนิ-นัง่-
นอนเปน  ทั้งการพักคางนอกสถานที่และอยูที่บาน

• ไมวายืน-เดิน-นั่ง-นอน  ตองใหกายตั้งตรง  
หามหลังงอ  เพราะจะทําใหเสียสุขภาพและ
เจ็บปวยเรื้อรัง

• นอนเพยีงเพือ่พกัผอนใหรางกายสดชืน่   ไม
นอนเพราะความเกียจคราน

• เลอืกนอน-นัง่ในทีส่งบและไมนอนดกึเกนิไป
• ทําสมาธิกอนนอน  ใจสงบแลวจึงทบทวน

บัญชีบุญ-บาปในแตละวันอยางรอบคอบ
• ตื่นแตเชามืด  สูดอากาศบริสุทธิ์  ทําสมาธิ  

ตักบาตร  พรอมประกอบสัมมาอาชีวะ 
   ฯลฯ
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๑๓๘

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¼ÅÅÑ¾¸�
๑. อารมณดี ใจผองใส  มองโลกในแงด ี สขุภาพ

แข็งแรง

๒. ไมฟุงเฟอ ไมฟุงซาน ไมฟุมเฟอย ไมทอแท

มีความตื่นตัวในการทําความดีตลอดเวลา

๓. พรอมบาํเพญ็ประโยชนแกตนเอง  ครอบครวั  

สงัคม ประเทศชาต ิ พระศาสนา  และมหาชน

ทั่วโลกตอไป
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๑๓๙

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ลักษณะการศึกษาที่สมบูรณ
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๑๔๐

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊÁºÙÃ³�

การศึกษาที่สมบูรณ  คือการศึกษาที่เอาใจใส

ฝกฝนอบรมผูเรียนใหมีความพยายามปองกันกําจัด

ทุกขใหหมดสิ้นไปอยางถาวรดวยตนเอง  มีหลักการ

จัดการศึกษา ดังตอไปนี้

๑. จัดระบบการศึกษาที่ทําใหผูเรียนรูเทาทัน

กิเลส ไมคิดละเมิดกฎแหงกรรม

๒. กาํหนดมาตรฐานการศกึษาดานวชิาการ และ

การฝกอบรมบมนิสัยบัณฑิต ๕ ใหเหมาะสมกับ

เพศ-วยั-ความรูวชิาการนัน้ ๆ 
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๑๔๑

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

๓. พัฒนานิสัยบัณฑิต ๕ ใหยกระดับขึ้นเปน

คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมประจําใจ  เพื่อ

ปองกันและกําจัดทุกขใหสิ้นไปในท่ีสุด  จึงตองมีวัด

และโรงเรียนท่ีมีองคประกอบสมบูรณรวมกันจัดการ

ศึกษาอยางใกลชิด
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๑๔๒

แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๒
มีอุปกรณ์เหมาะสม

๔
ผู้เรียนเข้าไปหา
ครูดี-พระดี

ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  อบรม  พรํ�าสอนผ่านกิจกรรมให้เกิด
นิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง  ใฝ่รักษาสุขภาพ  ใฝ่รู้  
ใฝ่ทําดีตามกฎแห่งกรรม  และใฝ่เจริญภาวนา
ตามสมควรแก่เพศและวัยทั�งที�วัดและโรงเรียน

๑ 
มีสถานที�
ร่มรื�น สงบ

๕
ครูดี-พระดี

พรํ�าสอนตามหลักสูตร
สาระและหลักธรรม

๓
มีครูดี-พระดี
ประจําวิชา

 ที�มา : เสนาสนสูตร  อัง. ทสก. ๒๔/๑๑/๑๗-๑๙

องค์ประกอบ

วัด-โรงเรียนที�สมบูรณ์
องค์ประกอบ

วัด-โรงเรียนที�สมบูรณ์
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๑๔๓

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

กระบวนการสอนการเอาใจใส่ให้เกิดนิสัยบัณฑิต ๕ 
คือการที�ครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน ๘ ประการ

๑. แนะ  คือ บอกให้รู้

๒. นํา    คือ ทําให้ดู

๓. สอน คือ ให้เข้าใจลึกซึ�ง 

หลักการ  ทฤษฏี

๔. สั�ง    คือ ให้มีวินัยกํากับ

๕. ฝึก คือ ให้ทําได้จริง

๖. ฝน คือ ให้ชํานาญเป็นศิลป์จริง

๗. อบ  คือ ให้หอมด้วยศีลธรรม

๘. รม  คือ ให้ติดเป็นนิสัย

๑. เพื�อให้ผู้เรียนทํากิจกรรม   

โดยไม่ละเมิดกฎแห่งกรรม

๒. เพื�อสามารถทํางานอาชีพ-

ความด-ีบุญควบคู่กันเป็น

- ครู รับผิดชอบ

การฝึกฝนอบรม

- พ่อแม-่พระ-ชุมชน

ให้การสนับสนุน
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๑. แนะ :
บอกให้รู้

๒. นํา : ทําให้ดู

๔. สั�ง :
ให้มีวินัยกํากับ

๓. สอน :
ให้เข้าใจลึกซึ�ง
หลักการ  ทฤษฎี

๕. ฝึก :
ให้ทําได้จริง

๖. ฝน : ให้ชํานาญ
เป็นศิลป์จริง

๗. อบ : ให้
หอมด้วยศีลธรรม

๘. รม :
ให้ติดเป็น
นิสัยบัณฑิต ๕

ผู้รับผิดชอบ

ครู
ผู้สนับสนุน

พ่อแม่  พระ  ชุมชน

กระบวนการสอน
การเอาใจใส่ให้เกิด
นิสัยบัณฑิต ๕

๑. แนะ :
บอกให้รู้

๒. นํา : ทําให้ดู

๔. สั�ง :
ให้มีวินัยกํากับ

๓. สอน :
ให้เข้าใจลึกซึ�ง
หลักการ  ทฤษฎี

๕. ฝึก :
ให้ทําได้จริง

๖. ฝน : ให้ชํานาญ
เป็นศิลป์จริง

๗. อบ : ให้
หอมด้วยศีลธรรม

๘. รม :
ให้ติดเป็น
นิสัยบัณฑิต ๕

ผู้รับผิดชอบ

ครู
ผู้สนับสนุน

พ่อแม่  พระ  ชุมชน

กระบวนการสอน
การเอาใจใส่ให้เกิด
นิสัยบัณฑิต ๕
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

การบริหารจัดการกิจกรรม ๖ มิติ
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ ö ÁÔµÔ

ขณะฝกปฏิบัติตามกิจกรรม ๖  มิติผูเรียนตองให

ความเคารพพอแม-คร-ูอาจารย-พระภกิษ-ุผูใหญผูแทน

ชมุชนดวยความจรงิใจ  และตัง้ใจทาํกจิกรรมอยางจรงิจงั  

โดยมทีรพัยากรสนบัสนุนตามสมควร  ในทีส่ดุผูเรยีนยอม

จะประกอบดวยองคคุณตาง ๆ สมกับอายุและชั้นเรียน  

และไดนิสัยบัณฑิต ๕ คือ

๑. ใฝควบคมุตนเอง ๒. ใฝรกัษาสขุภาพ ๓. ใฝเรยีนรู 

๔. ใฝทาํดตีามกฎแหงกรรม ๕. ใฝเจรญิภาวนา  

พรอมพฒันาเปนคณุธรรม จรยิธรรม และศลีธรรม 

เพื่อเปนมิตรแทของประชาชน  เปนพุทธศาสนิกชน

นักสรางบารมี
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

การจัดการกิจกรรม ๖ มิติ 
คือการใช้กําลัง ๓ 

เพื�อปลูกฝังนิสัยบัณฑิต ๕

๑. กําลังบุคลากร
- ผู้บริหาร
- ครู
- พ่อแม่
- พระ
- ชุมชน

๑. กําลังบุคลากร
- ผู้บริหาร
- ครู
- พ่อแม่
- พระ
- ชุมชน

๒. กําลังทรัพยากร
- เงิน
- อาคาร
- สถานที�
- วัสดุ
- อุปกรณ์

๒. กําลังทรัพยากร
- เงิน
- อาคาร
- สถานที�
- วัสดุ
- อุปกรณ์

๓. กําลังความรู้
- นโยบาย  
- การบริหารจัดการ  
- การติดตามประเมินผล

๓. กําลังความรู้
- นโยบาย  
- การบริหารจัดการ  
- การติดตามประเมินผล

- หลักสูตร
- มรรคมีองค์ ๘
- สัมมาทิฐิ ๑๐
- กิจกรรม ๖ มิติ

- หลักสูตร
- มรรคมีองค์ ๘
- สัมมาทิฐิ ๑๐
- กิจกรรม ๖ มิติ
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

๘
สัมมา
สมาธิ

๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก

กิจกรรมวิชาการ

๔. สัมมากัมมันตะ
การกระทําถูก

กิจกรรมดํารงชีวิต

๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามถูก
ร่วมทุกกิจกรรม

๑. สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก

กิจกรรมศีลธรรม

๓. สัมมาวาจา
การพูดถูก

กิจกรรมสังคม

๗. สัมมาสติ
ความระลึกถูก

ร่วมทุกกิจกรรม

๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูก
กิจกรรมอาชีพ

สัมมาสมาธิ  ในฐานะเป็นพลังขับเคลื�อนกิจกรรม
พัฒนานิสัยบัณฑิต ๕

๘
สัมมา
สมาธิ

๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก

กิจกรรมวิชาการ

๔. สัมมากัมมันตะ
การกระทําถูก

กิจกรรมดํารงชีวิต

๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามถูก
ร่วมทุกกิจกรรม

๑. สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก

กิจกรรมศีลธรรม

๓. สัมมาวาจา
การพูดถูก

กิจกรรมสังคม

๗. สัมมาสติ
ความระลึกถูก

ร่วมทุกกิจกรรม

๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูก
กิจกรรมอาชีพ

สัมมาสมาธิ  ในฐานะเป็นพลังขับเคลื�อนกิจกรรม
พัฒนานิสัยบัณฑิต ๕
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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สรุป
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แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท

ÊÃØ»  

 ผลจากการฝกปฏิบัติกิจกรรม ๖ มิติอยางตอ

เนื่องจนกลายเปนกจิวตัรชาวพทุธทัง้ทีบ่าน วดั โรงเรยีน  

โดยยึดหลัก ๓ ประการ  คือ

๑. มีมรรคมอีงค ๘  เปนแมบทฝกนสิยับณัฑติ ๕   

ใหถอืปฏบิตัริอบแลวรอบเลาไมมหียดุดวยความเคารพ

๒. มสีมัมาทฐิ ิ๑๐ เปนบนัไดความดแีละความสขุ

ถาวร  ใหถือปฏิบัติเปนวินัยอยางเครงครัด 

๓. ผูเรยีนกถ็อืปฏบิตักิจิกรรม ๖ มติเิปนกจิวตัร

ดวยความอดทน
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๑. ปราศจากแหลงอบายมุขทุกชนิดทั่วประเทศ

๒. มีประชาชนเปนบัณฑิตมิตรแททวมปฐพี

๓. มีรัฐบาลเปนมิตรแทของประชาชน

๔. มีครูดีเปนปูชนียบุคคลเต็มทุกสถานศึกษา

๕. มพีระเถรานุเถระผูทรงภมูปิญญาอยูทกุชมุชน
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