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คํานํา
ในชวงเวลา ๑๐ ปที่ผานไปแลวนั้น มีคนไทยเปนจํานวนมาก
(หมายรวมถึงนักการเมืองและขาราชการดวย)คิดชั่วทําชั่วกันอยาง
รุนแรงและกวางขวางเพราะขาดคุณธรรมเปนอยางมาก.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มีพระราชดํารัสเรื่อง “คิดดีทําดี”
ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๔๖ ซึง่ เปนเรื่องที่มีคณ
ุ คาอยางสูงสงทางดานจิตใจ
เปนอยางยิ่ง. คิดดีทําดีเปนหัวใจของภาคปฏิบัติในดานคุณธรรมกลาวคือ
คนที่คิดดีทําดียอมไมคิดชั่วไมทําชั่ว. การคิดดีทาํ ดีจึงเหมาะอยางยิ่ง
สําหรับการแกปญหาดานคุณธรรมที่ตกต่ําอยูในขณะนี้.
วิธีฝกคิดดีทาํ ดีในชีวิตประจําวันนัน้ มีเนื้อหานอยและงายมาก.
ถาคนไทยสวนมากนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนมีนิสัย ยอมไมคิด
ชั่วไมทาํ ชัว่ ซึง่ จะเปนผลใหจติ ใจบริสทุ ธิ์ เปนคนที่ประเสริฐ รูรักสามัคคี
ยังความเจริญ มัน่ คง และผาสุกใหแกตนเองและประเทศชาติ. ในแนว
พุทธศาสตรขณะคิดดีทาํ ดี จิตใจยอมบริสุทธิ์ และเปนผลใหเขาถึง
ความดับทุกขในชาตินี้ไดอีกดวย.
การปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสทองของคนไทย
ที่จะรวมมือรวมใจกันปองกันและกําจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
คิดชั่วทําชั่วใหลดลงหรือหมดไป โดยการปดชองวางตาง ๆ ดวยการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และระบบงานตาง ๆ
ใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น.
การปฏิรูปในดานตาง ๆ เปนเรื่องที่ดีมาก นาชื่นชม และขอ
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โมทนาดวย แตถาไมมีการปฏิรูปดานคุณธรรมใหแกคนไทยอยางรีบดวน
จริงจัง และตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นจากการคิดชั่วทําชั่วก็อาจ
กลับคืนมาอีก.
ถาผูบริหารในระดับตาง ๆ ไมมีความรูและความสามารถใน
การมีสติคิดดีทําดีตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ก็ ยอมไม เ ห็น คุณค า ของการปฏิ รูปด า นคุณธรรม ซึ่ ง เป น เรื่อ งที่นา
เสียดายอยางยิ่ง.
หนังสือเลมนี้นําเสนอเรื่องของการปฏิรูปดานคุณธรรมเปน ๒
ตอน คือ ตอนที่ ๑. เปนเรื่องปฏิรูปดานคุณธรรมดวยการคิดดีทําดี
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซึง่ เปนภาคทฤษฎี
ปฏิบัติ และประเมินผลอยางงาย ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดฝกอบรม.
ตอนที่ ๒. เปนแนวคิดในการผลิตและเผยแผสื่อรณรงคเรื่องคิดดีทาํ ดี
ตอนละ ๑ นาที (spot) ซึ่งเปนตัวอยางของการเผยแผความรูเรื่องคิดดีทาํ ดี.
เมื่อทานมีความรูและความสามารถในการคิดดีทําดีไดตาม
สมควรแลว ก็ขอไดโปรดชวยกันเรงรัดใหมีการปฏิรูปดานคุณธรรม รวมทัง้
เผยแผความรูเรื่องคิดดีทําดีใหแกคนไทยและมวลมนุษยชาติ เพื่อให
เปนประโยชนอยางกวางขวางสืบตอไป.
ขอขอบคุณคุณนิภา จุละจาริตตที่ไดกรุณาตรวจเนื้อหาและ
ภาษาของหนังสือเลมนี้
เอกชัย จุละจาริตต
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
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สารบัญ
คํานํา
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ตอนที่ ๑. ปฏิรูปดานคุณธรรมดวยการคิดดีทําดีตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๗
ความหมายของคําวา ปฏิรูปดานคุณธรรม
๙
ตองปฏิรูปทั้ง ๒ ดานควบคูกันไปจึงจะไดรับผลสําเร็จ
๑๐
การจะปฏิรูปดานคุณธรรมไดสําเร็จตองมีความรูพื้นฐาน ๔ เรื่อง ๑๑
๑. ปญหาดานคุณธรรมของคนไทย(ทุกข)
๑๒
๒. สาเหตุของปญหาดานคุณธรรม(สมุทัย)
๑๕
๓. เปาหมายของการปฏิรปู ดานคุณธรรม(นิโรธ)
๒๒
๒๗
๔. วิธีปองกันและกําจัดปญหา(มรรค)
หลักคุณธรรมตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘
หลักคุณธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอน
๓๑
ขัน้ ตอนในการทําใหเกิดความรูและความสามารถดาน
๓๓
คุณธรรม
แนวคิดวิธเี ผยแผพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดี
๓๖
สรุปตอนที่ ๑
๔๑
ตอนที่ ๒. เปนแนวคิดในการผลิตและเผยแผสื่อรณรงคเรื่อง
คิดดีทําดี ตอนละ ๑ นาที (spot)
๔๓
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ควรปฏิรูปดานคุณธรรมและจริยธรรมดวย
ปญหาเลวรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยางรุนแรง ตอเนื่อง และกวางขวางนั้น เกิดขึ้นจากการทําชั่วของคนไทยเปนจํานวน
มาก.
การทําชั่วมีสาเหตุมาจากการคิดชั่ว และในทางตรงกันขาม การ
ทําดีมสี าเหตุมาจากการคิดดี. คนเราจะทําดีหรือทําชัว่ ก็เพราะความคิด.
ดังนัน้ ความคิดจึงเปนหัวหนาของการกระทําทั้งปวง.
การจะปฏิรูปประเทศไทยไดอยางสมบูรณแบบและยั่งยืนนั้น
จําเปนตองจัดใหมีการปฏิรูปดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางรีบดวน
โดยการฝกฝนใหคนไทยสวนมากสามารถมีสติ “คิดดีทําดี” เพื่อจะปองกัน
หรือกําจัดการ “คิดชั่วทําชั่ว” ของตนเองใหลดลงหรือหมดไป.
การปลอยใหคนไทยจํานวนมากยังคิดชั่วทําชั่วตอไปเรื่อย ๆ
ปญหาเลวรายตาง ๆ ก็ยอมจะเกิดขึ้นเชนเดิมหรือมากขึ้น.
ขอความกรุณาใหทานผูอานไดโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
พิสูจนขอเท็จจริงในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ และสนับสนุนใหมีการ
ปฏิรูปคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยสวนมากใหสามารถมีสติคิดดี
ทําดีตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดวย.

๗
ตอนที่ ๑
ปฏิรูปดานคุณธรรมดวยการ
คิดดีทําดีตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความตกต่าํ ทางคุณธรรมและจริย ธรรมของคนไทยในอดีต
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง ๑๐ ปหลังนี้ มีความตกต่าํ มากจนถึงขั้นมีการ
ฆา ทํารายรางกาย จิตใจ ทําลายทรัพยสนิ ความรัก ความสมานสามัคคี
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความเจริญ ความมัน่ คง และความผาสุก
ของคนไทยอยางรุนแรงจนกลายเปนปญหาของประเทศในดานคุณธรรม
และจริยธรรมที่ตองแกไขอยางจริงจัง รีบดวน และตอเนื่อง. เพื่อให
บทความกระชั บ ขึ้ น ต อ จากนี้ ไ ปคํา ว า “คุ ณ ธรรม” หมายรวมถึ ง
“จริยธรรม” ดวย.
การจะแกปญหาดานคุณธรรมของคนไทยที่ตกต่ํามากให
กลับคืนมาดังเดิมหรือสูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น เราจําเปน
ตองปองกันและกําจัดสาเหตุของปญหา. สาเหตุของปญหาดาน
คุณธรรมที่คนทั่วไปสามารถรูเห็นไดอยางชัดแจงตามความเปน
จริง คือ การคิดชั่วทําชัว่ .
การคิดชั่วทําชัว่ เกิดขึ้นจากการขาดความรูแ ละความสามารถ
ดานคุณธรรมในการควบคุมความคิดของตนเองใหไมคิดชั่วไมทําชั่ว.
การจะทําใหคนไทยสวนมากไมคิดชั่วไมทาํ ชั่วไดอยางตอเนื่อง
นัน้ จําเปนตองทําใหคนไทยสวนมากมีขอมูลความรูและความสามารถ
ดานคุณธรรมหรือคิดดีทําดีอยูใ นความจําเปนจํานวนมากพอที่จะนํามาใช
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ในการดู แ ลความคิ ด ของตนเองให คิ ด ดี ทํา ดี ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ปองกันและกําจัดการคิดชั่วทําชัว่ ไดอยางตอเนื่อง.
วิธีใสขอมูลดานคุณธรรมหรือคิดดีทําดีเขาไปในความจําของ
สมองคนไทยตามภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่องนั้น เรามีวิธีการที่งาย
และตรงไปตรงมา แตการจะปฏิรูปดานคุณธรรมใหกับคนไทยสวนมาก
นั้น เปนเรื่องใหญและยากมาก จึงจําเปนตองมีผูบริหารประเทศที่มี
ความจริ ง ใจและจริง จั ง ในเรื่อ งนี้ และเรื่ อ งยากที่สุด คือ ต อ งเปน
ผูบริหารประเทศที่มีคุณธรรม มีอํานาจ และบารมี ทําตนใหเปนตัวอยาง
พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิรูปดานคุณธรรมอยางจริงจัง และตอเนื่อง.
การที่ระบุวายากมากก็เพราะในชีวิตของผูเขียนยังไมเคยมีผูบริหาร
ประเทศทีม่ ีคุณธรรมและสนับสนุนใหคนไทยสวนใหญมีคุณธรรมอยาง
จริงจังแมแตคนเดียว.
เราจะต อ งพยายามช ว ยกั น ทํา ให ค นไทยรู เ ห็ น คุ ณ ค า ของ
การมีคุณธรรมจนถึงขั้นมีศรัทธาที่จะศึกษาคุณธรรมและฝกฝนตนเอง
ใหมีคุณธรรมโดยการพยายามมีสติไมคิดชั่วไมทําชั่วและมีสติคิดดี
ทําดีตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือคิดแต
กุศลตามหลักธรรมของพระพุทธเจาอยางตอเนื่องชัว่ ชีวติ .
คนที่มีสติคิดดีทําดีอยางตอเนื่อง จิตใจยอมบริสุทธิ์ ไม
เปนทุกขที่เกิดขึ้นจากการคิดชั่วทําชัว่ ไดอยางตอเนือ่ ง และไดรบั
ผลดี คือ มีความเจริญ มัน่ คง และผาสุก ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางตอเนื่อง.
ถาคนไทยสวนมากคิดดีทาํ ดีจนเปนนิสัย ประเทศไทยก็จะไดรับ
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ผลดีอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน และทําใหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การคิดชั่วทําชัว่ ลดลงหรือหมดไปตามสัดสวนดวย.
หนังสือเลมนีน้ าํ เสนอวิธีการงาย ๆ ในการแกปญหาดานคุณธรรม
อยางแจงชัด ตรงประเด็น เปดเผย ตามรูปแบบของภูมิปญญาไทย
และไมสงวนลิขสิทธิ์ทกุ รูปแบบ.
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา เนื้อหาของหนังสือเลมนี้เปนแนวทาง
หนึง่ ทีจ่ ะเพิ่มขอมูลความรูและความสามารถดานคุณธรรมในความจํา
ใหแกคนไทย รวมทั้งเปนเนื้อหาหนึ่งที่ดี ถูกตอง งาย เปดเผย เปน
ประโยชนจริง จึงขอใหทา นผูอานไดโปรดพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน
ขอเท็จจริงของเนื้อหาในทุกขั้นตอนดวยตนเองโดยไมตองหลงเชื่อผูเขียน
แตประการใด.
ขออภัยที่ใชคาํ วา “คิดชั่วทําชั่ว” เพราะเปนคําที่ตรงกันขามกับ
คําวา “คิดดีทําดี”. คําวา “ชั่ว” เปนคําดั้งเดิม ชัดเจน หนักแนน โดยไมมี
เจตนาที่จาบจวงกลุมหรือบุคคลใด ๆ แตมุงหวังที่จะใหความรูแกคน
ไทยทุกคนเพื่อใชในการปองกันและกําจัดการคิดชั่วทําชั่วของตนเอง ณ
ปจจุบันขณะเปนหลักสําคัญ. สําหรับทานที่ไมชอบคํานี้ หรือถาจะ
ใชบทความนี้เผยแผผานสื่อตาง ๆ กรุณาปรับเปลี่ยนเปนคําวา “คิดไม
ดีทําไมด”ี .
ความหมายของคําวา ปฏิรูปดานคุณธรรม
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฯไดใหความหมายของ
คําวา ปฏิรูป คือ การปรับปรุงใหสมควร.

๑๐
ในทีน่ ี้ การปฏิรูปดานคุณธรรมของคนไทยหมายถึงการปรับปรุง
คนไทยสวนมากใหมีความรูและความสามารถดานคุณธรรมเพียงพอที่จะ
พยายามมีสติคิดดีทําดีอยางตอเนื่อง เพือ่ ปองกันและกําจัดการคิดชั่ว
ทําชั่ว ซึ่งจะเปนผลใหคนไทยและชาติบานเมืองมีความเจริญ มั่นคง
และผาสุก ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั .
เพื่อใหงายตอการนําเสนอ ผูเขียนแบงการปฏิรูปออกเปน ๒
ดาน ดังนี้ :๑. ปฏิรูปดานคุณธรรม คือ การปรับปรุงจิตใจของคนไทยใหมี
ความรูและความสามารถในการทํากิจตาง ๆ รวมทัง้ ดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางมีคุณธรรม โดยการมีสติไมคิดชั่วไมทําชั่วทั้งปวง มุง มั่น(พยายาม)
ในการมีสติคดิ ดีทําดี เพื่อทําจิตใจของตนเองใหบริสุทธิแ์ ละไมเปนทุกข
ที่เกิดขึ้นจากการคิดชั่วทําชั่วไดอยางตอเนือ่ งชั่วชีวิต.
๒. ปฏิรูปดานอื่น ๆ คือ การปฏิรูปดานตาง ๆ ที่ไมใชดาน
คุณธรรม.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนเรือ่ งของการปฏิรูปดานคุณธรรมเพื่อ
ปรับปรุงจิตใจของคนไทยสวนมากใหมีศีล มีธรรม มีคา นิยมและจิตสํานึก
ที่จะคิดดีและทําดีดวยกาย วาจา ใจ อยางตอเนื่องชั่วชีวิต.
ตองปฏิรูปทัง้ ๒ ดานควบคูกันไปจึงจะไดรับผลสําเร็จ
การปฏิรูปดานคุณธรรมและดานอื่น ๆ ตองทําควบคูกันไป
อยางจริงจังและเขมขน เพือ่ จะทําใหคนไทยสวนมากมีและใชความรูคู
คุณธรรมจนเปนนิสัย ซึ่งจะเปนผลใหสามารถปฏิบัติงานและดําเนิน

๑๑
ชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณคา เปดเผย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปรองดอง
ดวยความเมตตา(รักที่บริสุทธิ์) กรุณา และสามัคคี.
การปฏิรูปดานอื่น ๆ เพียงดานเดียวโดยไมปฏิรูปดาน
คุณธรรมก็อาจจะไดรับผลดีเพียงแคชั่วคราว ไมยั่งยืน และอาจจะ
กลับมาเกิดปญหาดานคุณธรรมทีร่ ุนแรงและกวางขวางเชนเดิม
อีกก็ได.
การจะปฏิรูปดานคุณธรรมไดสําเร็จ
ตองมีความรูพื้นฐาน ๔ เรื่อง
การจะปฏิรูปดานคุณธรรมและอื่น ๆ ใหสําเร็จและยั่งยืนตาม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสสอนนั้น จําเปนจะตองมีความรูและ
ความสามารถขั้นพืน้ ฐานในดานคุณธรรม ๔ เรื่องงาย ๆ คือ
๑. ปญหาดานคุณธรรม(ทุกข).
๒. สาเหตุของปญหาดานคุณธรรม(สมุทัย).
๓. เปาหมายของการปฏิรูปดานคุณธรรม(นิโรธ).
๔. วิธีปองกันและกําจัดปญหาดานคุณธรรม(มรรค).
การมีความรูดานคุณธรรมทั้ง ๔ เรื่องอยางถูกตอง ครบถวน
ตามความเป น จริ ง และสามารถมี ส ติ ใ นการใช ข อ มู ล ความรู แ ละ
ความสามารถดานคุณธรรมในความจําควบคุมจิตใจของตนเองใหคิดดี
ทําดีในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ยอมไดรับผลดี คือ สามารถปองกัน
และกําจัดการคิดชั่วทําชั่วและทุกขจากการคิดชั่วทําชั่วอยางตอเนื่อง.
หนังสือเลมนี้อธิบายทั้ง ๔ เรื่อง(อริยสัจ ๔)อยางยอและงาย ๆ
ซึ่งผูเขียนมั่นใจวา ถาผูอา นเขาใจในเนื้อหาและนําเอาขอปฏิบัติตาง ๆ

๑๒
ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ครบถวน ก็จะไดรับผลดีในทันทีที่
ลงมือปฏิบัติ คือ เป น คนที่ คิดดี ทํา ดี มี จิ ต ใจบริ สุท ธิ์ สงบ และเป น
บุคคลที่ประเสริฐ ที่พนจากการคิดชั่วทําชั่ว เขาถึงความดับทุกขหรือ
มีความผาสุกอยางแทจริงในชาตินี้.
คนที่คิดดีทําดีไมวาจะเปนคนชาติไหนและนับถือศาสนา
ใดก็ตาม ยอมจะไดรับผลดีเหมือนกันหมด เพราะสมองที่ทํา
หนาที่ในดานจิตใจหรือจิตใจของมนุษยเปนเชนนัน้ เอง.
เพื่อใหขอความกระชับขึ้น ตอจากนี้ไป คําวา “คนไทย” ในที่นี้
หมายถึงคนทีม่ ีสัญชาติไทยทุกคน รวมทั้งผูบริหารทุกระดับ นักการเมือง
ขาราชการ และนักปลุกระดมมวลชนดวย.
๑. ปญหาดานคุณธรรม(ทุกข)
กอนจะปฏิรูปหรือแกปญหาอะไรก็ตาม เราจําเปนตองรูวา
ปญหาตาง ๆ ในดานคุณธรรมของคนไทยวามีอะไรบาง ? เพื่อที่จะได
ดําเนินการในดานการปองกันปญหา และถามีปญหาเกิดขึ้นมาเมื่อใด
ก็จะสามารถรูทันและกําจัดปญหาตาง ๆ ใหลดลงหรือหมดไปไดอยาง
ตรงประด็น.
ปญหาตาง ๆ ดานคุณธรรมของคนไทยและของคนทัง้ โลก
นั้น เหมือนกันหมด คือ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจคิด
ชั่วทําชั่ว หรือกอใหเกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น และ
ทําใหเปนทุกขในรูปแบบตาง ๆ จากการคิดชั่วทําชัว่ .
คนที่ตั้งใจทําชัว่ มาก ก็ยอ มเบียดเบียนตนเองและหรือผูอนื่ มาก.
คนที่ตั้งใจทําชัว่ มากและตอเนื่อง ก็ยอมเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น

๑๓
มากและตอเนือ่ งตามสัดสวนดวย. ในขณะที่คิดชั่วทําชั่วจะทําใหเปน
ทุกขหรือมีความทุกขในรูปแบบตาง ๆ.
คนที่ตั้งใจคิดทําชั่วอยางรุนแรงจนทําความเสียหายตอชาติ
บานเมืองอยางรุนแรงและตอเนื่องสวนมากเกิดขึ้นจากนักการเมือง
และขาราชการประจําที่อยูใตอํานาจของผลประโยชนจนถึงขั้นตัง้ ใจคิด
ชั่วทําชั่วในรูปแบบตาง ๆ เพื่อผลประโยชนของตนเอง ญาติ หมูคณะ
พรรค จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่รนุ แรงและในวงกวาง เชน นักการเมือง
และขาราชการไมมีความรับผิดชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่, เลน
พรรคเลนพวก, แตงตั้งบุคคลที่ไมสมควรจะไดรับการแตงตั้งเพื่อปูทาง
ไปสูการหาผลประโยชน, กําหนดนโยบาย จัดสราง จัดซื้อและขายที่
เอื้อประโยชนตนและพวกพอง, กอบโกยผลประโยชนมากมายจาก
ทรัพยากรของชาติ, ซื้อและจางคนในวงการตาง ๆ มารวมกลุมของตน
เพื่อรวมกันคิดและทําชัว่ , โกหก เอาเปรียบ หลอกลวง โกงคนจน, คา
มนุษย, ใหผลประโยชนและตอบแทนแกคนที่รับใชตนในรูปแบบตาง ๆ,
ตั้งบอนและปลอยใหมีการเลนการพนันกันเปนจํานวนมาก, ปลอยให
มีการขน คา ขาย และติดสารเสพติดกันอยางมากมาย, คาขายสื่อ
ลามก, มีมิจฉาชีพ, ผูมีอิทธิพล, ใหสินบน, โกงกินหรือคอรรัปชั่นกัน
อยางกวางขวาง และบางแหงทํากันอยางเปนระบบจนเปนเหมือนเรื่อง
ปรกติ, หนีภาษีและโกงภาษีตาง ๆ กันอยางมากมาย, มีการบุกรุก
และทําลายทรัพยากรของชาติอยางมหาศาล, ปลุกระดมมวลชนให
คิดชั่วทําชัว่ ผานสื่อตาง ๆ ไปทั่วประเทศ, สรางความขัดแยง, แบงขาง
คนไทยจนถึงขั้นเกิดการแตกแยกอยางรุนแรงเปนวงกวาง, สะสมอาวุธ

๑๔
สงครามและใชอาวุธสงคราม, มือปน, กอการราย, สั่งฆา, ฆาและทํา
รายคนบริสุทธิเ์ ปนจํานวนมาก, ติดเกมและอินเตอรเน็ต, คุณภาพดาน
การศึกษาและคุณธรรมลดลง, นักบวชผิดศีล, สอนศาสนาผิด ๆ และ
ปลุกระดมศิษยใหใชความรุนแรง, ทําลายสุขภาพกายและใจ ชีวิต
ทรัพยสนิ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเทศชาติอยางรุนแรง
เปนตน. การทําชัว่ ในรูปแบบตาง ๆ ดังไดกลาวแลว ยอมทําใหคนไทย
สวนมากเปนทุกข.
มีคนไทยจํานวนไมนอยเลยที่เปนคนคิดชั่วทําชั่วเปนประจําจน
เปนนิสยั จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหเกิดความเสื่อมโทรมดานคุณธรรม
อยางรุนแรง รวดเร็ว และกระจายออกไปทัว่ ประเทศ.
เราคงตองยอมรับวา ถาคนไทยจํานวนมากยังขาดความรูและ
ความสามารถดานคุณธรรม ก็ยอมทําใหไมสามารถรูเทาทันคนที่คิด
ชั่วทําชั่ว จึงอาจจะหลงเชื่อและเลื อ กตั ว แทนที่ คิดชั่ ว ทํา ชั่ว ใหไปทํา
หนาที่แทนตนเองในสภา. ถาสภามีตัวแทนที่มีนิสัยคิดชั่วทําชั่วเปน
จํานวนมาก ยอมมีโอกาสมากทีจ่ ะคิดชัว่ อยางรุนแรงไดบอ ยครัง้ ในขณะ
ประชุมสภา. การคิดชั่วอยางรุนแรงยอมเปนสาเหตุใหเกิดการทําชั่วหรือ
เกิดปญหาตาง ๆ ดานคุณธรรมอยางรุนแรงทั้งในและนอกสภา จน
อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมากมายตอชาติบานเมือง.
ถาผูบริหารระดับประเทศตั้งใจคิดชั่วทําชั่วเปนประจํา
ยอมเปดโอกาสใหมีการทําชั่วแผกระจายไปทั่วประเทศ และถา
ผูบริหารในหนวยงานใดก็ตามที่ตั้งใจคิดชั่วทําชั่ว ยอมเปดโอกาส
ใหมีการทําชัว่ แผกระจายไปในหนวยงานนั้น ๆ.

๑๕
ถาเราสามารถทําใหผูบริหารทุกระดับและคนไทยสวนมากมี
ความรู แ ละความสามารถด า นคุ ณ ธรรมในการป อ งกั น และกํา จั ด
การคิดชั่วทําชั่วของตนเองและหรือผูอื่นไดมากเทาใด ปญหาตาง ๆ ที่
เกิดจากการตั้งใจคิดชัว่ ทําชัว่ ยอมจะลดลงหรือหมดไปตามสัดสวนดวย.
การยอมรับวา ความชั่วเปนเรื่องธรรมดาก็ยอมเทากับการ
สนับสนุนใหตนเองและหรือผูอื่นใหคิดชั่วทําชั่วไปดวย. ครั้นคิดชั่ว
ทําชั่วซ้ําแลวซ้ําอีก ขอมูลชั่วในความจําก็จะเพิ่มมากขึ้นและครอบงํา
จิตใจใหคิดชั่วทําชั่วมากขึ้น จึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทําลายตนเอง
หมูคณะ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ และทําใหคนไทย
สวนมากตองเปนทุกขไปดวย.
สรุป: ปญหาดานคุณธรรมของคนไทยจํานวนมาก คือ การ
ตั้งใจทําชั่วในรูปแบบตาง ๆ.
๒. สาเหตุของปญหาดานคุณธรรม(สมุทัย)
การจะแกสาเหตุของปญหาดานคุณธรรมไดนั้น เราจําเปน
จะตองรูวา สาเหตุของปญหาตาง ๆ ในดานคุณธรรมนัน้ วามีอะไรบาง
และหัวหนาของสาเหตุคืออะไร เพื่อที่เราจะไดดาํ เนินการในดานการ
ปองกันและกําจัดหัวหนาของสาเหตุทที่ ําใหเกิดปญหาตาง ๆ ลดลงหรือ
หมดไปไดอยางตรงประเด็นและตอเนื่อง.
คนไทยสวนมากรูจักสาเหตุของปญหาดานคุณธรรมมาตั้งแต
เปนเด็กแลวกลาวคือ ปญหาดานคุณธรรมมีสาเหตุหลักมาจาก
รากเหงาของความชั่ว(กิเลส) ๓ ตัว คือ โลภ โกรธ หลง แตก็นา

๑๖
เสียดายมากทีค่ นไทยมากกวารอยละ ๙๐ รูจักโลภ โกรธ หลง เพียงแค
จําชื่อไดเทานัน้ เอง จึงทําใหคนไทยสวนมากตกอยูใตอํานาจของความ
ชั่ว คือ โลภ โกรธ หลง จึงเปนสาเหตุใหเกิดการคิดชั่วทําชัว่ ดวยอํานาจ
ของโลภ โกรธ หลง โดยไมรตู ัววา ตนกําลังเปนคนชั่วจากการคิดชั่วทํา
ชั่ว.
คิดชั่วทําชัว่ เกิดขึ้นจากขอมูลชั่วทีม่ ีอยูในความจํา
ขอมูลชั่ว(กิเลส)ที่มีอยูในความจําของสมอง คือ ขอมูลโลภ
โกรธ หลง ซึง่ เกิดขึ้นจากการที่สมองไดจําความคิดและการกระทําตาง ๆ
ทางกาย วาจา ใจ ที่ชวั่ ไวเปนจํานวนมาก.
คนที่คิดชั่วทําชั่วอยางรุนแรงมานานมากเทาไร ขอมูลชั่วใน
ความจํายอมมีมาก รุนแรง และฝงแนนอยูในความจํามากขึ้นตามสัดสวน
ดวย. ครั้นตั้งใจคิดชั่วก็จะมีโอกาสทีจ่ ะทําชัว่ อยางรุนแรงไดโดยงาย และ
ถาตั้งใจคิดชั่วและทําชัว่ อยางรุนแรงเปนประจําก็จะกลายเปนคนที่มนี ิสัย
ชั่วที่คอยสรางปญหาและความทุกขใหกับตนเอง สังคม ประเทศชาติ
อยางรุนแรง และตอเนื่องดวย.
การเขาใจความหมายของโลภ โกรธ หลง ซึ่งเปนสาเหตุ(สมุทัย)
ของความชัว่ อยางถูกตอง ยอมทําใหสามารถปองกันและกําจัดรากเหงา
ของความชัว่ คือ โลภ โกรธ หลง ไดอยางตรงประเด็น.
โลภคืออะไร ?
คนไทยสวนมากมักเขาใจวา โลภ คือ อยาก ซึง่ เปนความหมาย

๑๗
ที่ใชกนั ทัว่ ไปในยุคปจจุบนั . ความหมายของคําวา โลภ ในวิชาอริยสัจ ๔
คือ คิดโลภหรือคิดอยากอยางรุนแรงหรือสุดโตงจนถึงขั้นเบียดเบียน
ตนเองและหรือผูอื่น.
ธรรมชาติของสมองในขณะที่สมองคิดอยาก ก็จะเกิดอยาก
หรือความอยากขึ้นมา. อยากกับไมอยากเปนของคูกนั เชน ขณะอยากมี
สุขภาพดี ก็ยอมไมอยากเจ็บปวย, ขณะอยากไปทํางานใหทันเวลา ก็
ยอมไมอยากไปทํางานสาย เปนตน.
การคิดอยากหรือคิดไมอยากทีพ่ อเหมาะพอควร คือ ไมถึงขัน้
เบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น เปนความพอเพียง พอเหมาะ พอควร
หรือเปนทางสายกลาง เปนเรื่องที่ดี มีประโยชน เปนไปเพื่อความเจริญ
มั่นคง ผาสุก เพื่อความอยูรอดปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของตนเอง
ผูอื่น สังคม และประเทศชาติ จึงเปนการคิดดีหรือคิดกุศล และไมใช
โลภในอริยสัจ ๔.
การคิดอยากหรือคิดไมอยากที่มากเกินไปหรือนอยมากเกินไป
จนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นเปนการคิดแบบสุดโตง ไมใช
ความ พอเหมาะ พอควร พอเพียง หรือไมใชทางสายกลาง เปนการคิด
ชั่วหรือโลภในอริยสัจ ๔ จึงเปนสาเหตุใหเกิดการทําชั่ว เชน คิดอยาก
มากที่จะรวยหรือคิดไมอยากมากที่จะจน จนเปนสาเหตุใหตองทําการ
โกงกิน, คิดอยากมากที่จะไดแนวรวมในการคิดชั่วทําชั่วหรือคิดไม
อยากมากที่จะไดคนที่ไมเปนแนวรวม จนเปนสาเหตุใหตองทําการ
แตงตั้งคนของตนที่เปนคนคิดชั่วทําชั่วเขาไปครองตําแหนงบริหารตาง ๆ,
คิดอยากมากที่จะไดตําแหนงสูงและเงินดีหรือคิดไมอยากมากที่จะได

๑๘
ตําแหนงต่าํ จนเปนสาเหตุใหตองทําชั่วเพื่อหาเงินมาซื้อตําแหนง, คิด
อยากมากที่จะชนะหรือคิดไมอยากมากทีจ่ ะแพ จนเปนสาเหตุใหตอง
ทํารายหรือสั่งใหทาํ รายผูอ่นื , คิดอยากมากที่จะไดเปนผูแทนหรือคิด
ไมอยากมากที่จะแพเลือกตัง้ จนเปนสาเหตุใหตองทําการโกงเลือกตั้ง
หรือวารายผูอนื่ , คิดอยากมากที่จะไดเงินหรือคิดไมอยากมากที่จะเสีย
โอกาสในการไดรับเงิน จนเปนสาเหตุใหตองขายเสียง เปนตน. จาก
ตัวอยางทั้งหมด จะเห็นวา การคิดโลภเปนการคิดชัว่ ที่เปนสาเหตุ
ใหเกิดการทําชั่วและเปนทุกขจากการคิดชั่วทําชัว่ ดวย.
คนทีค่ ิดโลภจนถึงขั้นลงมือทําความเสียหายใหกับตนเองและ
หรื อ ผู อื่ น เป น คนคิ ด ชั่ ว ทํา ชั่ ว และถ า คิ ด ชั่ ว ทํา ชั่ ว ต อ สั ง คมหรื อ ต อ
ประเทศชาติยอ มเปนคนชั่วชามาก.
สรุป: โลภในอริยสัจ ๔ คือ คิดโลภ. การคิดโลภ คือ การคิด
อยากหรือคิดไมอยากที่มากเกินไป จนถึงขัน้ เบียดเบียนตนเองและหรือ
ผูอื่น จึงเปนการคิดชั่วและเปนสาเหตุ(สมุทัย)ใหเกิดการทําชัว่ และเปน
ทุกขจากการคิดชั่วทําชั่ว.
โกรธคืออะไร ?
ขณะที่คิดโลภแลวไมไดมาหรือไมเปนไปตามที่คิดโลภก็มักจะ
คิดโกรธหรือคิดประทุษรายหรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น ซึ่ง
เปนการคิดชั่วหรือคิดโกรธ เชน การคิดขัดเคืองใจ คิดแคนเคือง หรือ
การคิดพยาบาท เปนตน. การคิดโกรธเปนการคิดชัว่ ที่เปนสาเหตุ
ของการทําชัว่ และเปนทุกขจากการคิดชั่วทําชั่ว.

๑๙
คนที่คิดโกรธอยางรุนแรงและตอเนื่องจนทํารายตนเองและ
หรือผูอื่น สังคมหรือประเทศชาติอยางรุนแรงและตอเนื่องยอมเปนคนที่
มีนิสัยชัว่ ชามาก.
สรุป: โกรธในอริยสัจ ๔ คือ คิดโกรธ. การคิดโกรธ คือ การคิด
ประทุษรายตนเองและหรือผูอื่นเมื่อไมไดมาหรือไมเปนตามที่คิดโลภ.
การคิดโกรธจึงเปนสาเหตุ(สมุทัย)ใหเกิดการทําชั่วและเปนทุกขจาก
การคิดชั่วทําชัว่ .
หลงคืออะไร ?
หลงในความหมายทั่วไป คือ หมกมุน มัวเมา คลัง่ ไคล สําคัญ
ผิด เชน หลงในรสอาหาร คือ หมกมุน อยูก ับเรื่องการเสพอาหารทีม่ ีรส
อรอย, หลงในการเลนเกม คือ มัวเมาอยูก ับการเลนเกม, หลงเชื่อคน
อื่น คือ สําคัญผิดวาเปนเรื่องจริงจึงหลงเชื่ออยางงมงาย เปนตน.
หลงตามความหมายในอริยสัจ ๔ คือ การไมมีวิชชาหรือการ
ไมมีความรูในดานคุณธรรม ๔ เรื่อง(ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค)อยาง
ถูกตองและครบถวนอยูในความจํา และการไมมีความสามารถใน
การพยายามมีสติควบคุมจิตใจของตนเองใหคิดดีทาํ ดีอยางตอเนื่อง.
คนที่มีความหลง(อวิชชา)ครอบงําจิตใจ คือ คนที่ไมมีความรู
และความสามารถในการพยายามมีสติควบคุมความคิดของตนเองให
คิดดีอยางตอเนื่อง จึงเกิดการคิดโลภและโกรธหรือคิดชั่ว.
ถาจะปองกันและกําจัดสาเหตุของปญหาดานคุณธรรม
ใหหมดไป ก็ตองกําจัดความหลงใหหมดไปเปนอันดับแรก. ใน

๒๐
ทํานองเดียวกันถาจะปฏิรูปเรื่องใดก็ตามใหสําเร็จและยั่งยืน ตองกําจัด
หลงหรืออวิชชาในเรื่องนัน้ ๆ ใหหมดไปเชนกัน.
ในดานคุณธรรม คนทีก่ ําจัดความหลงไดหมดหรือมีวิชชาแลว
แตตกอยูในความประมาท คือ ไมศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
ในชี วิ ต ประจํา วั น อย า งต อ เนื่ อ งก็ จ ะพบว า ไม น านนั ก ความรู แ ละ
ความสามารถดานคุณธรรมยอมลดลงอยางรวดเร็วหรือหมดไปและ
กลับมาคิดชั่วทําชัว่ ไดอีก.
การจะปองกันไมใหมีความหลงกลับมาอีก จําเปนตองมีความ
เพียรในการศึกษา ทบทวน และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอยางถูกตอง
ครบถวน และตอเนื่องชัว่ ชีวติ เพื่อทําใหมคี วามรูและความสามารถใน
การมีสติคิดดีทําดีไดอยางตอเนื่องชัว่ ชีวิต.
โลภ(คิดโลภ) โกรธ(คิดโกรธ) หลง(อวิชชา) จึงเปนสาเหตุ
(สมุทัย)ของปญหาตาง ๆ ในดานคุณธรรมที่คนไทยสวนใหญควร
พยายามปองกันและกําจัดใหหมดไปอยางตอเนื่องในชีวิตประจําวันชัว่ ชีวิต.
สรุป: หลงในอริยสัจ ๔ หรืออวิชชา คือ การไมมีขอมูลความรู
และความสามารถดานคุณธรรมอยูในความจําเพียงพอทีจ่ ะมีสติควบคุม
ความคิดของตนเองใหคิดดีอยางตอเนื่อง จึงเกิดการคิดโลภและคิด
โกรธ.
สรุปรวม: สาเหตุของปญหาดานคุณธรรม คือ โลภ โกรธ หลง
โดยมีหลงหรือความหลงเปนหัวหนา.

๒๑
ความเชื่อมโยงระหวางโลภ โกรธ หลง ตัณหา อุปาทาน
การจะป อ งกั น และกํา จั ด รากเหง า ของความชั่ ว อย า งตรง
ประเด็นไดนนั้ เราจําเปนตองรูจักความเชื่อมโยงของโลภ โกรธ หลง.
โลภ คือ คิดโลภ. เพราะคิดโลภจึงเกิดความโลภ. โกรธ คือ คิด
โกรธ. เพราะคิดโกรธจึงเกิดความโกรธ. หลง คือ การไมมีความรูและ
ไมมีความสามารถในดานคุณธรรมอยางถูกตอง ครบถวน และตอเนือ่ ง
จึงทําใหเกิดการคิดโลภและคิดโกรธ.
คนที่คิดโลภแลวไมสมปรารถนาจึงเกิดการคิดโกรธ เชน บาง
คนคิดปรารถนาดีตอชาติบา นเมืองมากเกินไปจนกลายเปนคิดโลภ ครั้น
ไมไ ดม าหรื อ ไมเ ปน ไปตามที่ ต นคิด โลภ จึ ง เกิ ดการคิ ด โกรธเพราะ
ธรรมชาติของสมองมนุษยหรือจิตใจของมนุษยเปนเชนนัน้ เอง.
ถาจะไมใหเกิดการคิดโกรธก็อยาคิดโลภ. ถาจะไมใหเกิดการ
คิดโลภก็ตองกําจัดความหลงใหหมดไป. ถาจะกําจัดความหลงใหหมด
ไปและปองกันไมใหความหลงกลับคืนมาอยางตอเนื่อง ก็ควรศึกษา
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ พรอมทั้งตรวจสอบและพิสูจนขอ เท็จจริงดวย
ตนเอง.
ครั้นตรวจสอบและพิสูจนไดวา เปนความจริง ก็ควรตัง้ ใจนําเอา
ไปใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่องจนเปนนิสยั เพื่อปองกันและกําจัด
โลภ โกรธ หลง ใหหมดไปอยางตอเนื่องชัว่ ชีวิต.
คนที่คิดโลภหรือคิดโกรธซ้ําแลวซ้าํ อีก ก็จะเกิดความโลภหรือ
ความโกรธที่รนุ แรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นคิดทะยานอยาก(คิดตัณหา)
หรือมีตัณหาทีจ่ ะใหไดมาหรือเปนไปตามทีต่ นคิดโลภหรือคิดโกรธ.
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ถายังคิดโลภ คิดโกรธ หรือคิดตัณหาในเรื่องเดิมซ้ําแลวซ้ําอีก
ก็จะเกิดการคิดชั่วอยางตอเนื่องหรือคิดยึดมั่นถือมั่น(คิดอุปาทาน)หรือ
มีอุปาทานที่จะใหไดมาหรือเปนไปตามที่ตนคิดโลภ คิดโกรธ หรือคิด
ตัณหานัน่ เอง.
คนที่คิดตัณหาหรือคิดอุปาทานในเรื่องใดก็ตาม ก็มักจะมี
ขอมูลคิดชั่วทําชั่วอยางรุนแรงที่ฝงแนนอยูในความจําของสมอง ซึ่ง
บางคนก็ไมสามารถปรับเปลีย่ นการคิดชั่วทําชัว่ มาเปนคิดดีทําดีได.
การจะปรับเปลี่ยนคนที่มีตณ
ั หาและอุปาทานมาเปนคนคิดดี
ทําดีจาํ เปนตองใชความพยายามและใชเวลานานขึน้ ตามเหตุปจจัยของ
แตละบุคคล.
โลภ โกรธ ตัณหา อุปาทาน ลวนเปนเรื่องของการคิดชั่ว
หรือคิดอกุศลทั้งนั้น.
ตัณหา คือ โลภหรือโกรธที่รุนแรงมาก. อุปาทาน คือ โลภ
โกรธ หรือตัณหาที่ตอเนื่อง.
เนื่องจากตองการใหหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาที่สั้นและงาย จึงใช
คําวา โลภและโกรธเปนหลัก.
๓. เปาหมายของการปฏิรูปดานคุณธรรม(นิโรธ)
การมีหลง(อวิชชา)ครอบงําจิตใจ จึงเกิดการคิดโลภและคิด
โกรธ(คิดชั่ว) และการคิดชัว่ นี้เองเปนเหตุใหเกิดการทําชั่ว เมื่อรวมทัง้
๒ คําเขาดวยกันก็คือ คิดชัว่ ทําชัว่ .
การคิดชั่วทําชั่วเปนสาเหตุของปญหาดานคุณธรรมของคน
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ไทยโดยตรง ซึง่ เปนปญหาทีร่ ุนแรงมากและแผกระจายไปทั่วประเทศ.
เนื่องจากหลงเปนหัวหนาของการคิดชั่วทําชั่ว. ดังนั้น การจะ
เขาถึงเปาหมายของการปฏิรูปดานคุณธรรมอยางรวดเร็ว ตองเริ่มดวย
การรีบกําจัดหลงใหลดลงหรือหมดไปอยางรวดเร็ว. เมื่อหลงลดลงหรือ
หมดไปมาก การคิดชั่วทําชั่วและปญหาดานคุณธรรมก็จะลดลงหรือ
หมดไปมากตามสัดสวนดวย และแทนที่ดว ยการคิดดีทําดีมากขึ้น.
เปาหมายของการปฏิรูปดานคุณธรรม คือ ทําใหคนไทยสวนมาก
คิดดีทําดีหรือคิดแตกุศลอยางตอเนื่อง.
เปาหมายสูงสุดตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
คือ คิดดีทําดี
ในชีวิตประจําวัน ขณะที่ตั้งใจอยางจริงจังที่จะคิดดีทาํ ดี ยอม
ไมคิดชั่วไมทําชั่ว จึงเปนผลใหจิตใจบริสุทธิ์ ไมทุกขจากความชั่วทั้ง
ปวง และไมสรางปญหาทางดานคุณธรรมใหกับตนเองและหรือผูอื่น
แตจะสรางประโยชนใหกบั ตนเองและหรือผูอื่น.
คนที่คิดดีทาํ ดีอยางตอเนื่องยอมเปนคนนิสัยดี มีจิตใจบริสุทธิ์
เปนบุคคลที่ประเสริฐ มุงมั่นทําแตความดีใหกับตนเองและหรือผูอื่น
และสามารถเขาถึงความสุขสงบอยางแทจริงอยางตอเนือ่ ง.
ความสุขสงบอยางแทจริงเปนความสุขสงบที่ลึกซึง้ หรือในระดับ
ของความคิด ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คิดดีนั่นเอง.
คนไทยสวนมากไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ถาคิดดีทําดี
เปนประจําหรือทําจนเปนนิสัย ก็ยอมสามารถปองกันและกําจัดการคิด
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ชั่วทําชั่วไดตามกําลังความรูและความสามารถของแตละบุคคลในขณะนั้น
และผลที่เกิดขึ้น คือ ปญหาตาง ๆ ในดานคุณธรรมของคนไทยก็จะ
ลดลงไปตามสัดสวน จึงทําใหเกิดความเจริญ มั่นคง ผาสุกในชีวิต
ของตนเอง สังคม และประเทศชาติมากขึ้น ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั .
สรุป: เปาหมายสูงสุดตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว คือ คนไทยสวนมากคิดดีทําดีอยางตอเนื่องและตลอดไป
เชนเดียวกับพระองคทาน.
เปาหมายสูงสุดของพระพุทธเจา คือ เขาถึงความดับทุกข(นิโรธ)
ความดับทุกข(นิโรธ)ในอริยสัจ ๔ เปนเปาหมายสูงสุดของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ และความดับทุกขที่สมบูรณ
แบบที่สุด คือ การเขาถึงความดับทุกขในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
ชั่วชีวิต.
ความดับทุกขในอริยสัจ ๔ เปนภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ ซึ่ง
เกิดขึ้นในขณะที่ไมคิดชั่วไมทําชัว่ หรือในขณะที่คิดดีทําดี หรือในขณะ
ที่คิดแตกุศล ซึ่งตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอนพระอรหันตที่
เรียกวาโอวาทปาฏิโมกข คือ ใหละชั่ว มุง ทําแตความดี และทําจิตใจ
ของตนใหบริสทุ ธิ์ เพื่อเขาถึงความดับทุกขหรือนิโรธในอริยสัจ ๔.
การจะทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ เปนคนไทยที่ประเสริฐ และ
เขาถึงความดับทุกขไดนั้น จําเปนตองพยายามมีสติคิดดีหรือคิดแต
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กุศลอยางตอเนื่องชั่วชีวิต เพื่อปองกันและกําจัดโลภ โกรธ หลง อยาง
ตอเนื่อง.
ขณะที่คิดดีหรือคิดแตกุศลอยูนั้น จิตใจยอมบริสุทธิ์ จึงเปน
เหตุใหเกิดการทําดีหรือทําแตกุศล และเขาถึงความดับทุกขในอริยสัจ
๔ (นิโรธ).
ทุกขในอริยสัจ ๔ มี ๓ กลุมและแตละกลุมมีหลายรูปแบบ
ของทุกข ดังตัวอยางตอไปนี้ :กลุมที่ ๑ .ทุกขภายในจิตใจ คือ ความไมสบายภายในจิตใจที่
มากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่
กําลังคิดอกุศล(คิดโลภหรือคิดโกรธ).
ทุก ข ภ ายในจิ ตใจมีห ลายรู ปแบบ เช น ทุก ข ใ นรู ป แบบของ
ความกังวล เครียด หวัน่ ไหว กลัว พรัน่ พรึง กลุม ใจ ขุน มัว เศราหมอง
ซึมเศรา สับสน หอเหีย่ ว ทอแท เบื่อหนาย นอยใจ เสียใจ อิจฉา ริษยา
ขัดเคือง โกรธ แคนเคือง พยาบาท เปนตน.
กลุม ที่ ๒. ทุกขทแี่ สดงออกมาภายนอก คือ ความทุกขภายใน
จิตใจที่เพิ่มมากขึ้นจนตองแสดงออกมาภายนอก โดยการแสดงออกมา
ทางคําพูดและการกระทําในรูปแบบตาง ๆ ตามธรรมชาติของสมอง.
ทุกขที่แสดงออกมาภายนอกมีหลายรูปแบบ เชน ทุกขในรูปแบบ
ของการกระสับกระสาย รองไห คร่ําครวญ รําพึงรําพัน พูดเพอเจอ
สับสน ดุดัน หนานิว่ คิ้วขมวด กลัว ตัวสัน่ เศราสรอย กาวราว ทําลาย
สิ่งของ ฉอโกง โกงกิน กินตามน้ํา ทําลายชื่อเสียงของผูอื่น แยงชิง
ตําแหนง แยงชิงทรัพยสนิ ทํารายรางกายและจิตใจของตนเองและหรือ
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ผูอื่น เยินยอ ประจบประแจง สอพลอ โกหก ใหสนิ บน พูดชั่ว ขมขู จาบ
จวง ทําชั่วตาง ๆ นานา ปลุกระดมใหคนคิดชั่ว พูดชัว่ ทําชั่ว เปนตน.
กลุมที่ ๓. ทุกขกายอันเนือ่ งมาจากทุกขใจ คือ ทุกขทางกาย
ที่เกิดขึ้นจากทุกขทางจิตใจ เพราะธรรมชาติของสมองนั้น ในขณะที่
สมองคิดเรื่องที่เปนทุกขใจมาก ก็จะสงผลใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานผิด
ไปจากปรกติ จึงอาจทําใหเกิดทุกขกายในรูปแบบตาง ๆ ที่รุนแรงหรือ
เปนโรคเรื้อรัง ทั้งแบบติดเชื้อและไมติดเชื้อก็ได.
ทุกขกายอันเนื่องมาจากทุกขใจมีหลายรูปแบบ เชน ทุกขใน
รูปแบบของอาการมึนงง ปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน เบื่อ
อาหาร อาหารไมยอย ขาดอาหาร ปวดทอง กระเพาะอาหารอักเสบ
เปนแผลในกระเพาะอาหาร ทองอืด ทองผูก ลําไสใหญอักเสบ ถาย
บอย เปนเบาหวานรุนแรงขึ้น รางกายผายผอม นอนไมหลับ หมดแรง
ปวดเมื่อย กลามเนื้ออักเสบ ขออักเสบ ภูมิตานทานลดลง เปนมะเร็ง
ติดเชื้อตาง ๆ หายปวยชา เปนภูมิแพ รางกายออนแอ ผมรวง ใจสั่น
หายใจไมเต็มอิ่ม วิงเวียน หนามืด เปนลม เจ็บที่หัวใจ หัวใจเตนผิด
จังหวะ ไขมันในเลือดสูง เจ็บอก หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน ความ
ดันโลหิตสูง เสนเลือดในสมองตีบตันหรือแตก อัมพาต สมองเสื่อม
ปวดประจําเดือน ประจําเดือนผิดปรกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปน
ตน.
ขณะทีไ่ มคิดอกุศล จิตใจยอมบริสทุ ธิแ์ ละเขาถึงความดับ
ทุกขในอริยสัจ ๔ ทันทีหรือ ณ ปจจุบันขณะโดยไมตองรอชาติ
หนา ยกเวนคนที่เปนทุกขมากจนเกิดการเจ็บปวยทางกาย ยอม

๒๗
ตองใชเวลาในการรักษาโรคทางกายตอไป.
ถาชาติหนามีจริง คนที่คิดดีทําดีหรือคิดแตกุศลและมี
จิตใจบริสุทธิ์อยางตอเนื่อง เมื่อตายไปแลว วิญญาณยอมไปสู
สุคติในโลกสวรรค ถาไมมีชาติหนาก็ไมเปนไร เพราะยอมได
ประโยชนอยางมากมาย ณ ปจจุบันขณะในชาตินอี้ ยูแลว.
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายในสมัยพุทธกาลตาง
ก็ เ ข า ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข ( นิ โ รธหรื อ นิ พ พาน) ณ ปจจุบั น ขณะในชาติ
ปจจุบันของแตละทานทัง้ สิน้ .
การจะพนทุกขในแบบตาง ๆ ไดเร็วหรือชา มากหรือนอย และ
ตอเนื่องเพียงใดนั้น ขึน้ อยูกบั ความรูและความสามารถทางดานคุณธรรม
(วิชชา)ของแตละบุคคล.
เปาหมายของทั้ง ๒ พระองคทานจะลงเอยที่ทรงใหคิดดีทาํ ดี
หรือคิดแตกุศล ซึ่งเปนผลใหจิตใจบริสุทธิ์ และมีความผาสุกอยางแทจริง
หรือมีสันติสุขจากการเขาถึงความดับทุกขในอริยสัจ ๔ ณ ปจจุบันขณะ
ของชาติน.ี้
สรุป: เปาหมายสูงสุดตามที่พระพุทธเจาตรัสสอน คือ เขาถึง
ความดับทุกขในอริยสัจ ๔ ไดอยางตอเนือ่ ง ณ ปจจุบนั ขณะในชาตินี้
เชนเดียวกับพระพุทธเจา.
๔. วิธีปองกันและกําจัดปญหา(มรรค)
การจะปองกันและกําจัดปญหาตาง ๆ ดานคุณธรรมใหหมด
ไปไดนั้น จําเปนตองรูจักวิธีการฝกฝนตนเองใหคิดดีเพื่อจะไดทําดี

๒๘
(คิดดีทําดี)อยางตอเนื่องในชีวิตประจําวัน.
หนังสือเลมนี้แนะนําวิธีฝกควบคุมความคิดของตนเองใหเปนไป
ตามหลักคุณธรรมตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
และของพระพุ ท ธเจ า .
ทั้ง ๒ หลักคุณธรรมดังกลาวแลวนั้น มีความหมายเหมือนกัน
และมีเพียงไมกี่คํา ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดโดยงาย
และไดรบั ผลในทันทีที่ลงมือปฏิบัติ.
คนที่มีความรูและความสามารถในการคิดดีทําดีไดตามสมควร
แลว ก็ควรชวยกันเผยแผเรื่องคิดดีทาํ ดีใหออกไปในวงกวางตามกําลัง
ความรูและสามารถของแตละบุคคล.
หลักคุณธรรมตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในเรื่องคิดดีทําดี
นั้น เปนหลักคุณธรรมที่งายมาก สั้นมาก ซึ่งเปนเรื่องที่ตรงประเด็น
เปดเผย ใหผลดีในทันทีที่ลงมือปฏิบัติ คนทั่วไปสามารถตรวจสอบและ
พิสูจนขอเท็จจริงไดดวยตนเอง จึงเปนเรื่องที่มีคุณคามหาศาลตอคน
ไทยที่กําลังมีปญหาทางดานคุณธรรม และตอมวลมนุษยชาติไมวา
จะนับถือศาสนาใด.
ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนวันที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดีแดผูบริหารระดับสูงและ
บุคคลในคณะตาง ๆ ที่เขาเฝา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต และแดพสกนิกรทั้งประเทศ.

๒๙

ภาพจากสํานักพระราชวัง

ตอนหนึ่งในพระราชดํารัสมีใจความวา “…เราเชื่อคนเดียว
เชื่อแมคนเดียว….ตอนนี้ทานก็อยูท ี่นี่ (พรอมกับทรงชี้พระกรขวา
ขึ้นไปทางพระเศียรของพระองคทาน*) ทานก็ตักเตือนอยู ใหคิด
ดีทําดี ถูกตอง ใหโอวาทกับตัวเอง เพราะไมมีใครใหโอวาท แลว
ก็สบายใจ ก็เขาใจวา ทานทั้งหลายคงไดยินวา พระบรมราชชนนี
ใหโอวาทลูก”.
การที่มีพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดีเชนนี้ เปนเครื่องแสดงให
เห็นถึงพระคุณธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเรื่องนี้
และเปนพระคุณธรรมที่ตรัสสอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั .
ถึ ง แม พ ระคุ ณ ธรรมตามพระราชดํา รั ส จะสั้ น มากแต ก็ มี
ความหมายมากและตรงประเด็นที่สุดสําหรับการละความชั่ว มุง ทําแต
ความดี และทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ.์
คิดดีทาํ ดีเปนพระมรดกดานคุณธรรมที่สมเด็จพระศรีนคริน

๓๐
ทราบรมราชชนนีพระราชทานใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระราชทานใหพสกนิกรทั้งประเทศเพื่อให
นําไปใชเปนหลักธรรมในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต.
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
พระราชทานพรปใหมแกพสกนิกรทั่วประเทศโดยทรงมีพระราชดํารัสนํามา
กอน ซึง่ มีใจความวา “….ในปใหมนี้ ทุกคนจึงชอบที่จะตัง้ ตนอยูใ น
ความไมประมาท. ไมวาจะคิด จะทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ให
รอบคอบ ทําใหดี ใหถูกตอง. ผลของการคิดดีทําดี ทําถูกตอง
นั้ น จะไดส ง เสริม ใหแต ละคน ตลอดจนประเทศชาติดํา เนิ น
กาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสดี”.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน ส.ค.ส. ประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนรูปแผนที่ประเทศไทยและมีขอความวา “สามัคคี
เปนพลังค้ําจุนแผนดินไทย” ซึ่งเปนเรือ่ งที่สาํ คัญมาก ๆ ในขณะนัน้
ปจจุบัน และอนาคต.
เมื่อรวมเอาเนื้อหาที่ทรงมีพระราชดํารัสในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระราชทานพรปใหม และ ส.ค.ส. ๒๕๔๗ ที่พระราชทาน
เขาดวยกัน จึงสรุปไดวา พระองคทานทรงเตือนวา อยาตั้งอยูในความ
ประมาท ทรงใหมีสติคิดดีทาํ ดี และทรงเนนใหพสกนิกรมีความสามัคคี
เพื่อแกปญหาและอันตรายตาง ๆ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นรอบดานอีกดวย.
คิดดีทําดีประกอบขึ้นดวยคํา ๒ คํา คือ คิดดี ทําดี. คนที่ตั้งใจ
คิดดี(มีความเมตตา)ยอมไมคิดชั่ว จึงไมคิดโลภและไมคิดโกรธ จิตใจ
จึงบริสุทธิ์ และเปนเหตุใหตั้งใจทําดี(มีความกรุณา)ดวยความบริสุทธิ์

๓๑
ใจ ยอมเปนประโยชนตอตนเองและหรือผูอ ื่น และมีความผาสุก.
ดังนั้น คนไทยทุกคนไมควรตั้งอยูในความประมาทอีกตอไป
พึงคิดดีทาํ ดี เพื่อความปรองดอง รูรักสามัคคี และชวยกันเผยแผใหคน
ไทยสวนมากคิดดีทําดี เพื่อค้ําจุนชาติบานเมืองใหอยูรอด ปลอดภัย มี
ความเจริญ มั่นคง และผาสุกตามพระราชดํารัส ซึ่งเปนการดับทุกข
จากปญหาตาง ๆ ทางคุณธรรมเพื่อคืนความผาสุกใหแกคนไทยสวนมาก
นั่นเอง.
ปญหาตาง ๆ ดานคุณธรรมมีความรุนแรงมากและทั่วประเทศ
เกิดขึ้นจากการที่คนไทยเปนจํานวนมากและผูบริหารในระดับตาง ๆ
ตกอยูในความประมาทมานานแลว จึงขาดความรูและความสามารถ
ดานคุณธรรมอยางตอเนื่องและสะสมขอมูลการคิดชั่วทําชัว่ ไวมาก จน
ทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกคนไทย สังคม วัฒนธรรม และ
ประเทศชาติ.
สรุป: หลักธรรมตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
สําหรับการปฏิรูปดานคุณธรรมของคนไทยนัน้ งายนิดเดียว คือ “คิดดี
ทําดี”.
หลักคุณธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอน
โอวาทปาฏิโมกข คือ หลักคุณธรรมงาย ๆ ซึ่งเปนหัวใจของ
ภาคปฏิบัติและประเมินผลทีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนพระอรหันตทั้งหลาย
ในวันมาฆบูชา.
พระพุทธเจาตรัสสอนไววา “ใหละชั่ว มุงทําแตความดี และทํา

๓๒
จิตใจของตนใหบริสุทธิ”์ ซึ่งมีเพียง ๑ ประโยค เมื่อยอลงมาแลวเหลือ
เพียง ๑ วลี คือ “คิดแตกุศล”.
คนที่คิดดีหรือคิดแตกุศลยอมไมคิดชั่ว คือ ไมคิดเบียดเบียน
ตนเองและหรือผูอื่น จึงเปนการทําใหจิตใจของตนบริสุทธิ์และพนทุกข
จากการคิดชั่วทําชัว่ .
ทั้ง ๒ หลักคุณธรรมมีหลักปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จึงเปน
เรื่องงายที่จะเผยแผใหคนไทยทุกคนไดนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
อยางกวางขวาง จนเปนวัฒนธรรมที่ดีงามและเปนคุณสมบัติของคน
ไทยที่ประเสริฐ.
ผูที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมทั้ง ๒ นั้น ไมวา จะคนชาติไหน
และนับถือศาสนาใดก็ตาม จะไดรับผลดีในทันทีที่ลงมือปฏิบัติเหมือนกัน
หมด คือ ทําใหจิตใจของตนบริสุทธิ์ เปนบุคคลที่ประเสริฐในชาติและ
ศาสนานัน้ ๆ และพนทุกขจากการคิดชั่วทําชัว่ มีความปรองดอง รูรกั
สามัคคี มีความเมตตา กรุณา และมีความผาสุก.
คนที่เคยเปนทุกขจากการคิดชั่วทําชัว่ ของตนเองและหรือ
ของผูอื่นรวมทั้งคนที่เคยคิดชั่วทําชั่วมากอน เมื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
มาเปนคนทีม่ ีสติคิดดีทําดี มีจิตใจบริสุทธ ยอมทําใหทุกขลดลง
หรือหมดไปและมีสันติสุขทันที ซึ่งเทากับไดรับความผาสุกกลับคืน
มา เปนความผาสุกที่แทจริง ยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีและการ
ใชสติปญญาดานคุณธรรมของตนเองโดยไมตองมีอามิสหรือไม
ตองมีเครื่องลอใจ.
ทั้ง ๒ หลักคุณธรรมนั้น ทรงไมสงวนลิขสิทธิ์แตประการใด ทุก
ชาติและศาสนาก็นาํ ไปใชได.

๓๓
ศาสนาใดที่ใชหลักธรรมในแนวทางเชนนี้อยูแลว ก็ควรชวยกัน
กระตุน และเรงรัดใหมกี ารนําไปปฏิบัติในชีวติ ประจําวันอยางตอเนื่องจน
เปนนิสัย เพื่อชวยกันเสริมพลังในการปองกันและกําจัดปญหาดาน
คุณธรรมใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และในวงกวางมากยิง่ ขึ้น.
สรุป: หลักธรรมของพระพุทธเจาทีเ่ หมาะสําหรับการปฏิรูปดาน
คุณธรรมนั้น งายนิดเดียว คือ “คิดแตกุศล”.
ขั้นตอนในการทําใหเกิดความรูและความสามารถดานคุณธรรม
ขั้นตอนในการทําใหเกิดความรูและความสามารถดานคุณธรรมมี
๓ ขั้นตอน ดังนี้ :ขั้นตอนที่ ๑. ภาคทฤษฎี คือ ตองมีความรูพื้นฐานดาน
คุณธรรม ซึ่งมีเพียง ๔ เรื่อง(อริยสัจ ๔) ซึ่งเปนหลักการสากลที่สนั้ งาย
มาก และไดกลาวถึงหมดแลว. ทานที่ไดอานหนังสือเลมนี้มาตั้งแตตน
จนถึงขั้นตอนนี้ดวยความเขาใจก็ถือวา ทานไดผานขั้นตอนที่ ๑ ไป
แลว.
ขั้นตอนที่ ๒. ภาคปฏิบัติ คือ นําเอาความรูในขัน้ ตอนที่ ๑
มาปฏิบัตใิ นชีวิตประจําวัน. วิธีปฏิบัตินั้นงายมาก เริ่มตนดวยการตั้งใจ
หรือมีสติสั่งตนเองเปนประจําวา “เราจะพยายามมีสติคิดดีทําดีหรือ
คิดแตกุศลอยางตอเนื่องชั่วชีวิต”.
เมื่อเราสั่งตนเองเปนประจํา สมองก็จะจดจําคําสั่งและทําตาม
คําสั่ง แตเนื่องจากสมองไดสะสมขอมูลคิดชั่วทําชั่วไวในความจํามา
ตั้งแตเกิดไวเปนจํานวนมาก จึงทําใหขอมูลคิดชั่วทําชัว่ มีโอกาสครอบงํา

๓๔
ความคิดใหคดิ ชั่วทําชั่วอยางที่เคยคิดและทํามากอน.
ดังนั้น เราจึงจําเปนตองมีความพยายามอยางจริงจังในการ
ฝกฝนตนเองใหคิดดีทําดีหรือคิดแตกุศลอยางตอเนื่องในชีวิตประจําวัน
จนเปนนิสยั และจะตองทําเชนนี้ไปตลอดอายุขัย.
ขณะทํากิจหรือดําเนินชีวิตประจําวันอยูนั้น ใหพยายามมีสติ
รูทันความคิดที่กําลังเกิดขึ้น ณ ปจจุบันขณะอยูเสมอ เมื่อเรามีสติรูทัน
วา เรากําลังคิดชั่ว ก็ใหตงั้ ใจหยุดคิดชั่วทันที ไมปลอยโอกาสใหสมอง
คิดชั่วแมแตวินาทีเดียว เพราะถาปลอยใหคิดชั่วตอไป ความชัว่ ก็จะตอ
ยอดอยางรวดเร็วและจําเรื่องชั่วไวไดนานอีกดวย.
ครั้นสามารถหยุดยั้งการคิดชั่วไดแลว ใหมีสติตักเตือนตนเอง
วา อยาคิดเชนนี้อีกตอไป และกลับมามีสติอยูกับกิจที่กาํ ลังทําอยูตอไป.
การมีสติตักเตือนตนเองเชนนี้ จะทําใหสมองจําการตักเตือนไวไดและ
คอยควบคุมความคิดไมใหคดิ ชั่วทําชั่วอีก.
การมีสติสั่งและตักเตือนตนเองใหคิดดีทาํ ดีเปนประจําไมนาน
นักขอมูลคิดดีทําดีในสมองก็จะเพิ่มมากขึน้ ความสามารถในการมีสติ
คิดดีทําดียอมมากขึ้นตามสัดสวนดวย.
ในการฝกควบคุมความคิดเราควรเขาใจธรรมชาติของสมอง
กลาวคือ สมองมักจะมีการคิดเรื่องตาง ๆ แวบขึ้นมาเองเปนประจํา ซึง่
เปนเรื่องทีม่ ีอยูแลวในความจําในขณะนัน้ และอาจเปนเรื่องดี ชัว่ หรือไม
ดีไมชั่วก็ได.
ขณะทํากิจอะไรอยูก็ตาม เมื่อมีสติรูทันความคิดวา กําลังมี
ความคิดใหมแวบขึ้นมาและเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับกิจที่กาํ ลังทําอยู

๓๕
ก็ใหรีบมีสติหยุดคิดทันที และกลับมามีสติอยูกับการทํากิจที่กําลังทํา
อยูตอไป.
ถาความคิดทีแ่ วบขึ้นมาเปนเรื่องสําคัญ มีคุณคา หรือรีบดวน
ก็ควรใหเวลาในการมีสติคิดตอไป เพื่อใหเกิดประโยชน.
ธรรมชาติของสมองยอมมีการคิดฟุงซานเกิดขึ้นอยูเสมอ เมื่อใด
ที่มีสติรูทนั ความคิดวา กําลังคิดฟุงซานอยู ก็ใหรีบมีสติหยุดคิดฟุง ซาน
ทันที และรีบกลับมามีสติในการทํากิจที่กาํ ลังทําอยูตอไป.
บางครั้งความคิดฟุงซานอาจเปนเรื่องที่สาํ คัญ มีคุณคา หรือ
รีบดวน ก็ควรใหเวลาในการมีสติคิดอยางจริงจังตอไป เพื่อใหเกิด
ประโยชน.
ขั้นตอนที่ ๓. ภาคประเมินผล คือ การประเมินผลเปนประจํา
วา ตนยังคิดชั่วทําชั่วรุนแรง บอยครั้ง ตอเนื่องมากหรือนอยเพียงใด
หรือประเมินผลวา คิดดีทาํ ดีหรือคิดแตกุศลไดตอเนื่องเพียงใด.
คิดชั่วหรือคิดอกุศล คือ คิดโลภและคิดโกรธ. เนื่องจากโลภ
และโกรธเปนเรื่องของความคิด ซึ่งไมมีใครสามารถรูเห็นความคิดของ
เรา. ดังนั้น เราจึงจําเปนตองประเมินผลดวยตนเอง.
เมื่อประเมินผลแลวพบวา ตนยังคิดชัว่ ทําชั่ว หรือคิดโลภ คิด
โกรธ และยังมีความหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก ก็ตองมีสติตักเตือน
หรือเรงรัดตนเองวา ใหพยายามตั้งใจ(มีสติ)ศึกษาและปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมในชีวิตประจําวันใหตอเนื่องมากยิง่ ขึ้นหรือคิดดีทําดีหรือ
คิดแตกุศลอยางตอเนื่อง เพือ่ ปองกันและกําจัดการคิดชั่วทําชั่วใหหมด
ไปเร็วขึ้น.

๓๖
ถาประเมินผลวา การคิดชั่วทําชั่วของตนไดลดลงหรือหมดไป
ตามสมควรแลว ก็ใหพยายามศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
ตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูและความสามารถทางคุณธรรมยังคงมี
อยูเชนเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น.
ในกรณียทกี่ ารคิดชั่วทําชัว่ จนถึงขั้นเปนทุกขหรือมีปญหาดาน
คุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่บุคคลรอบดานรูเห็นได ก็ยอมสามารถ
ประเมินไดดวยบุคคลรอบดาน. การประเมินผลดานคุณธรรมในองคกร
จึงควรประเมินดวยตนเองและบุคคลรอบดานดวย.
สรุป: ขั้นตอนในการทําใหเกิดความรูและความสามารถดาน
คุณธรรมมี ๓ ขั้นตอน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการปองกันและกําจัด
การคิดชั่วทําชั่วของคนไทยสวนมากใหลดลงหรือหมดไปตามสมควรกับ
เหตุปจจัย.
แนวคิดวิธเี ผยแผพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดี
การจะทําใหคนไทยมีความรูแ ละความสามารถในการคิดดีทําดี
ตามพระราชดํารัสไดนั้น ตองมีวิธีการในการใสขอมูลคิดดีทาํ ดีเขาไป
ในความจําของคนไทยสวนมาก ซึ่งมีหลายวิธ.ี
ภาคเอกชนในประเทศไทยมีนักโฆษณาและประชาสัมพันธที่เกง
มาก ถาไดรวมงานกับบุคคลทีม่ ีความรูและความสามารถดานคุณธรรม ก็
จะสนับสนุนงานดานคุณธรรมตามนโยบายของผูบริหารประเทศไดเปน
อยางดี อีกทัง้ รัฐบาลควรมีกําลังคนและงบประมาณสนับสนุนดวย.
ผูเขียนไดพยายามเสนอขอมูลคิดดีทําดีมาตั้งแตตนป พ.ศ.

๓๗
๒๕๔๗ โดยการพิมพ แจกจาย จําหนายหนังสือและซีดีที่เกี่ยวของใน
ราคาถูก และไดขยายความเรื่องคิดดีทําดีและคิดแตกุศลออกมาหลาย
เลม เพื่อปองกันและแกปญหาดานคุณธรรม เชน ๑. วิธีฝกคิดดีทาํ
ดีเพื่อสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมซีดี
(แนะนําใหอานเรื่องนี้เพราะเปนเลมหลัก). ๒. Spot เรื่องคิดดีทําดีพรอม
ซีดี. ๓. ความฉลาดทางอารมณแนวภูมิปญ
 ญาไทย(สําหรับวงการศึกษา
และจิตวิทยา). ๔. ออ ! พุทธแทเปนเชนนี้เอง เพื่อแกวิกฤตทางคุณธรรม
พรอมซีดี (สํา หรับ ชาวไทยพุ ท ธ). ๕. หยุ ด ทํา ร า ยประเทศไทยและ
แกปญหาตาง ๆ ทางคุณธรรมดวยการคิดดีทําดี(เพื่อเสนอวิธีหยุดทํา
รายประเทศไทย). ขณะนีห้ ยุดการจําหนายหนังสือเหลานี้หมดแลว แต
ยังคงมีอยูที่ผูเขียนและมีอยูในเว็บไซตของผูเขียน. ทานที่สนใจศึกษา
เรื่องคิดดีทําดีเพิ่มเติมในรูปแบบของ ebooks, mp3, พระราชดํารัส
เรื่องคิดดีทําดีในรูปแบบของวิดีโอและอื่น ๆ ไดที่ www.thai60.com
บางทานอาจสงสัยวา ผูเขียนดําเนินการในเรื่องคิดดีทําดีมา
ตั้งนานแลว แตทําไมยังไมประสบความสําเร็จ ? ผูเขียนขอตอบได
ทันทีเลยวา เรื่องของคุณธรรมเปนเรื่องที่สวนทางกับความคิดของคน
ไทยสวนมาก การจะปฏิรปู ดานคุณธรรมใหสําเร็จไดดวยดีนนั้ จําเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัยผูบริหารที่มีคุณธรรมจริง มีอํานาจหรือบารมีใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปดานคุณธรรมอยางจริงจัง มีการประเมินผล
งานที่ใหคุณและโทษแกขาราชการที่รับผิดชอบดานการเผยแผคุณธรรม
ในระดับตาง ๆ ใหมีการนิเทศงาน ตรวจราชการ ติดตาม ประมวลผล
ทั้งประเทศอยางเปนระบบ ตอเนื่องและตลอดไปดวย.

๓๘
เพื่อเปนแนวคิดและเปนตัวอยางในการเผยแผความรูดาน
คุ ณ ธรรม สํา หรั บ นํา ไปฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละประเมิ น ผลด ว ยตนเองใน
ชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ สําหรับคนทั่วไป ผูเ ขียนจึงไดนาํ เอาบทความ
และสื่อรณรงค (spot) ที่ไดบนั ทึกไวในแผนซีดีตอนละ ๑ นาทีเมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๗ มาใสไวในหนังสือเลมนี้ดวย.
ผูเขียนคิดวา พระราชดํารัสเรื่องคิดดีทาํ ดีเปนเรื่องที่จะสามารถ
เผยแผออกไปไดโดยงายเพราะคนไทยสวนมากยอมรับไดดีมาก. จึงขอ
เสนอใหผูรับผิดชอบงานปฏิรูปดานคุณธรรมพิจารณานําแนวคิดนี้เปน
แนวทางหนึ่งของการจัดทําสื่อตาง ๆ ดานคุณธรรมและเผยแผออกไป
ในรูปแบบตาง ๆ ดวย.
การเผยแผสื่อรณรงคแบบตาง ๆ ตอนละ ๑ นาทีสามารถเผย
แผออกไปโดยมีคาใชจายนอยมากหรือขอใหภาคเอกชนชวยก็ได แตก็
ควรพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะกับการปฏิรูปในชวงนี้ และควร
ผลิตสื่อในดานคุณธรรมใหหลากหลายออกมาอยางรีบดวน ตอเนื่อง
และตลอดไปดวย.
ควรขอความรวมมือหรือสัง่ ใหหนวยงานตาง ๆ ที่ทาํ หนาที่ดา น
สื่อตาง ๆ เชน โทรทัศนทุกระบบและวิทยุกระจายเสียงทุกแหง กลุมที่
ดําเนินงานดานเสียงตามสายหรือหอกระจายเสียงของหมูบาน ในชุมชน
ในโรงเรียน หนวยงานราชการ สิ่งตีพิมพ และสังคมออนไลนตาง ๆ ได
มีสวนรวมในการเสนอเรื่องคิดดีทําดีหรือความรูดานคุณธรรมตาง ๆ
พรอมทั้งนําฝกปฏิบัติ และประเมินผลในชีวิตประจําวัน เพื่อชวยให
ขอมูลดานคุณธรรมในความจําของคนไทยเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

๓๙
ทันเวลา จนสามารถมีสติคิดดีทําดีกนั ไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และ
ยังชวยปองกันไมใหถูกปลุกระดมใหคิดชั่วทําชัว่ เชนเดิมอีกตอไป.
เนื้อหาในสื่อหรือในการเรียนและสอนควรเปนเนื้อหาที่ตรง
ประเด็น เปนความจริงที่คนทัว่ ไปสามารถตรวจสอบและพิสจู นขอเท็จจริง
ไดดวยตนเอง โดยมุงหวังใหผูศึกษาและปฏิบัติตามเกิดความรูและ
ความสามารถทางคุณธรรม(สติปญญาทางคุณธรรม)เพือ่ กําจัดปญหา
จากการคิดชั่วทําชั่วและเขาถึงความดับทุกขจากการคิดชั่วทําชั่วได
ในทันทีที่ลงมือปฏิบัติ ณ ปจจุบันขณะของชาตินี้.
เนื้อหาที่เปนความจริงยอมมีเนื้อหาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หมด ทั้งนี้ ก็เพื่อปองกันไมใหมีการแบงกลุม แบงสาย สรางความ
ขัดแยง แตกแยก มอมเมา และไมมุงหวังผลประโยชนใด ๆ.
เรื่องคิดดีทําดีหรือคิดแตกุศลเปนเรื่องจิตวิทยาและจิตเวชที่ใช
ในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟน ฟูสุขภาพจิตตามแบบภูมิปญญา
ไทยทีง่ าย เราสามารถผนวกเขาไปในระบบของการสาธารณสุขมูลฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขไดเปนอยางดีและเปนชองทางหนึง่ ที่สามารถ
ถายทอดเรื่องคิดดีทาํ ดีไปยังประชาชนในชนบทไดอยางทั่วถึง. ถา
ตั้ ง ใจดํา เนิ น การอย า งจริ ง จั ง แล ว ได รั บ ผลดี ก็ อ าจเป น รู ป แบบให
องคการอนามัยโลกและองคการสหประชาชาตินาํ ไปเปนตัวอยางไดอีก
ดวย.
การสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยดําเนินการมานานกวา
๒๕ ปแลว ไดทําอยางเปนระบบตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก.
การจะเสริมความรูเรื่องคิดดีทําดีเขาไปดวยก็คงจะเปนเรื่องสั้น ๆ และ

๔๐
งายมาก เพราะสวนลึกของคนไทยมีเรื่องเหลานี้เปนพืน้ ฐานของจิตใจ
อยูแลว.
กระทรวงสาธารณสุขมีชมรมคุณธรรมและจริยธรรมมานานวา
๓๐ ปแลว และขณะนี้มีสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ มีเครื่อขายชมรมจริยธรรม ๘๘๖ แหงกระจาย
อยูทวั่ ประเทศ และมีสมาชิกเปนจํานวนมากทีพ่ รอมจะเปนวิทยากรและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานไดโดยงายในรูปแบบของจิตอาสา.
ควรกําหนดนโยบายและสนับสนุนใหภาครัฐและเอกชนไดรับ
การอบรมใหคิดดีทําดีดวยกลวิธีตาง ๆ อยางรีบดวน และใหมีการ
ประเมินผลดานคุณธรรมเปนชวง ๆ อยางตอเนื่องและตลอดไป.
กระทรวงและองคกรตาง ๆ ทีท่ ําหนาที่ในการพัฒนาคุณธรรม
ของคนไทยก็ควรถูกกระตุนใหเกิดการตื่นตัวและรีบดําเนินการอยาง
รวดเร็ว จริงจัง และครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ เพราะถาปลอยใหดาํ เนินการ
แบบเดิมก็จะเกิดปญหาอยางเดิมอีก.
กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสูงสุดในการใสขอมูลวิชาการและ
คุณธรรมใหแกคนไทยโดยตรง. ในชวงของการปฏิรูปดานการศึกษานี้
เปนโอกาสดีทจี่ ะปรับปรุงครูอาจารยทุกคนซึ่งเปนแมพมิ พของชาติใหมี
ความรูและความสามารถในดานวิชาการและคุณธรรม .สําหรับดาน
คุณธรรมนั้น มีหลักปฏิบัติที่สั้นและงายมาก คือ “ใหมีสติคิดดีทําดี
อยางตอเนื่อง” เพื่อใหเกิดการละชั่ว มุง ทําแตความดี มีจิตใจที่บริสุทธิ์
และเปนครูอาจารยที่ประเสริฐอยางแทจริง รวมทั้งสามารถถายทอด
วิชาการและฝกการคิดดีทําดีใหแกศิษยทกุ วัน เพื่อปรับปรุงศิษยใหเปน

๔๑
คนไทยที่เกงและดีดวย.
ผูบริหารทุกระดับตองเกงและดีดวย. ดี คือ เปนบุคคลที่มี
ความรูและความสามารถดานคุณธรรมเพียงพอที่จะดูแลความคิดของ
ตนเองใหคิดดีทําดีอยางตอเนื่องและสามารถนําพาใหบคุ ลากรที่อยูใน
ความรับผิดชอบคิดดีทําดีไดดวย.
ในชวงนี้ผนู ําทีไ่ มดีก็ควรถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนเพื่อใหคนที่เกง
และดีไดปฏิรูปทุกดานอยางรวดเร็วและทันเวลา. สําหรับการปฏิรูปดาน
คุณธรรมยิ่งชาเทาไร โอกาสที่คนไทยจะถูกครอบงําใหคิดชั่วทําชั่วยิ่ง
มากขึ้นเทานัน้ และถาคนสวนมากยังคิดชั่วทําชั่ว ก็จะเกิดการลมเหลว
ในการปฏิรูปทุกดาน.
สรุปตอมที่ ๑
การปฏิรูปดานคุณธรรมและจริยธรรมมีหลักการและวิธกี ารที่
งายมาก กลาวคือ ปญหา(ทุกข)ที่เกิดขึ้นในชาติบานเมือง คือ มีการ
ทําชั่วและเปนทุกขในรูปแบบตาง ๆ อยางรุนแรงและกวางขวาง มี
สาเหตุ(สมุทยั )มาจากคนไทยสวนมากขาดความรูและความสามารถ
ดานคุณธรรม(หลง) และคิดชั่ว(โลภและโกรธ).
เปาหมาย(นิโรธ)ของการปฏิรูปดานคุณธรรม คือ ใหคนไทย
สวนมากสามารถปองกันและกําจัดการคิดชั่วทําชั่วใหลดลงหรือหมด
ไป การจะทําเชนนี้ไดนนั้ ตองมีขอปฏิบัติ(มรรค)ที่งา ยนิดเดียว คือ ให
พยายามมีสติคิดดีทําดีหรือคิดแตกุศลอยางตอเนื่องชัว่ ชีวิต.
คนไทยทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองและขาราชการ

๔๒
ทุกคน ควรไดรับการฝกอบรมเปนประจํา เพื่อใหสามารถมีสติคิดดีทําดี
จนเปนนิสัย พรอมทั้งมีหนาที่ชวยกันปองกันและกําจัดคนที่คิดชั่วทํา
ชั่วใหลดลงหรือหมดไปอยางจริงจัง เรงดวน ตอเนื่อง และตลอดไปโดย
กระบวนการยุติธรรม.
************
นักการเมืองควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
.....พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตัวอยางของนักบริหารที่
ประเสริฐสุดของประเทศไทย ทรงเปนตัวอยางการใชพระคุณธรรมใน
การปกครองแผนดิน.
นักการเมืองทุกคน ผูบ ริหารทุกระดับ ผูนาํ ชุมชน และผูน าํ ศาสนา
ตาง ๆ ควรปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามรูปแบบของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดวยการฝกฝนตนเองใหมีสติในการคิดดี พูดดี ทําดี
อยางรอบคอบและถูกตองทั้งในดานความรูและคุณธรรม ดวยความ
เมตตา มุง ดี มุงเจริญตอกัน เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน
สุจริต อยูในกฎ กติกา ระเบียบ มีความเที่ยงตรง มัน่ คง อยูในเหตุใน
ผล เปนตน.
ดังนั้น การจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทไดดีนั้น จึง
จําเปนตองพยายามฝกมีสติคิดดีทําดีกันชัว่ ชีวิต และหยุดยั้งการคิดไม
ดีทําไมดีโดยเด็ดขาด.....
จากตอนที่ ๔๑ หนา ๖๙ ของหนังสือเลมนี้

๔๓
ตอนที่ ๒
แนวคิดในการผลิตและเผยแผสื่อรณรงค
เรื่อง คิดดีทาํ ดี ตอนละ ๑ นาที (spot)
จัดทําเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ไมสงวนลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ

เพื่อใหมีการผลิตสื่อรณรงคเรื่องคิดดีทําดีเปนไปอยางกวางขวาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผูท ที่ ําหนาที่ผลิตสื่อและเผยแผสื่อตาง ๆ
เชน ผูเ ขียนบทความ ผูป ระกาศของสถานีวทิ ยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง
หอกระจายขาว ผูจัดทํารายการ พิธีกร ผูนาํ ในชุมชน ผูทที่ ํางานเกี่ยวกับ
ชุมชน แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา บุคลากรสาธารณสุข ครูอาจารย
ผูที่ผลิตสื่อ ชมรมตาง ๆ ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาจพิจารณา
ใชบทความสื่อรณรงคเรื่องคิดดีทําดีในหนังสือเลมนี้ และในหนังสือ
ของผูเขียนอีกหลายเลมทีเ่ กีย่ วของกับเรื่องคิดดีทําดีและอริยสัจ ๔ มา
ใชเปนแนวทางในการผลิตสื่อทางดานคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ ดวย
ตนเอง เพื่อใหเหมาะกับความตองการของทุกฝาย.
ในการผลิตและเผยแผสื่อตาง ๆ ควรมีใจความสั้น งาย เปน
ขอเท็จจริงที่ทาํ ใหเกิดปญญา โดยใชลูกเลน ภาษาและสําเนียงของ
ทองถิน่ . ในการนําเสนอควรมีการเกริน่ นํากอนการนําเสนอเนือ้ หาหลัก.
เมื่อนําเสนอเนื้อหาหลักจบลงก็ควรมีการสรุปประเด็นหรือ
ขยายความ เพื่อชี้ใหเห็นประโยชน สรางศรัทธา และเนนใหมีความ

๔๔
เพี ยรในการฝ ก ฝนตนเองให มี สติ คิ ดดี ทํา ดีใ นชี วิ ต ประจํา วัน อยา ง
ตอเนื่องชัว่ ชีวติ .
กรุณาเปดซีดีฟงและอานบทความไปดวยจะชวยใหเขาใจเนื้อหา
ไดดีขึ้น ถาไมมีซีดีกรุณาฟงหรือดาวนโหลดไดที่ www.thai60.com
บทความทีเ่ ปนเนื้อหาของซีดีในหนังสือเลมนี้ มีดังตอไปนี้ :ตอนที่ ๑ การสนองพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดี และรูรกั สามัคคี
.....พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเรื่องคิดดี
ทําดี เมื่อวันที่ ๔ และ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ .๒๕๔๖.
เราควรแสดงความเคารพ เทิดทูน และจงรักภักดีตอพระองค
ทาน ดวยการฝกควบคุมจิตใจของตนเอง ใหคิดดีทําดี อันจะเปนผลให
เกิดความเจริญ ความมั่นคง ความสุขสงบ ความรัก และความสามัคคี
ของคนในชาติตามพระราชดํารัส.
การจะคิดดีทาํ ดีไดนั้น ตองมีความรูและความสามารถในการ
ควบคุมความคิดของตนเองใหคิดดีทําดี จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทาน
ผูฟงทุก ๆ ทาน ไดโปรดศึกษาเรื่องคิดดีทําดี และวิธีฝกมีสติควบคุม
ความคิด ใหคิดดี พูดดี ทําดี และรูรักสามัคคีจนเปนนิสัย และขอได
โปรดติดตามตอนตอๆ ไปดวย เพื่อจะไดสนองพระราชดํารัสอยางตรง
ประเด็น.....
( “.....” คือ เกริ่นนําและปดทายดวยการสรุปหรือขยายความโดยผู
นําเสนอ)

๔๕
ตอนที่ ๒ ความคิดเปนหัวหนาใหญของชีวิต
.....เรามาศึกษาและฝกคิดดีทําดี เพื่อที่จะสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกันนะครับ.
ชีวิตของเราประกอบดวยกายกับใจ คําพูดและการกระทําตาง ๆ
นั้น เกิดจากใจของเรานี่เอง. เราจึงมีใจเปนหัวหนาในการพูดและการ
กระทําตาง ๆ.
เมื่อใจคิดชั่ว หรือคิดอกุศล หรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือ
ผูอื่น จึงเปนสาเหตุใหเกิดการพูดชั่ว ทําชั่ว ขณะเดียวกันจิตใจก็จะสกปรก
ขุนมัว และเปนทุกขจากการคิดชั่วไปดวย.
ดังนัน้ ตอจากนี้ไปเราจะพยายามฝกมีสติหยุดการคิดชั่ว เรา
จะมีสติควบคุมความคิดใหคิดดีหรือคิดแตกุศล เพื่อที่จะไดพูดดีและ
ทําดีไดอยางตอเนื่อง. ขอเชิญทานผูฟงไดโปรดติดตามตอนตอ ๆ ไป
ดวย.....
ตอนที่ ๓ ถาคุมความคิดใหคิดดีได ก็จะสามารถพูดดี และทําดีได
.....เรามาศึกษาและฝกคิดดีทําดี เพื่อที่จะสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกันนะครับ.
ทานผูฟง ครับ ชีวิตของเราประกอบดวยกายกับใจ คําพูดและ
การกระทําตาง ๆ นั้น เกิดจากใจของเรานี่เอง. เราจึงมีใจเปนหัวหนา
ในการพูดและการกระทําตาง ๆ.
ดังนัน้ ตอจากนี้ไปเราจะพยายามฝกมีสติคิดดีหรือคิดแตกุศล
เพื่อที่จะไดพูดดีและทําดีดวยจิตใจที่บริสทุ ธิ์อยางตอเนือ่ ง.

๔๖
ครั้นเผลอสติไปคิดไมดีและเมื่อมีสติรูเทาทัน ก็ใหตั้งสติหยุด
ความคิดที่ไมดีนั้น ๆ ทันที ในวินาทีนั้นเลย อยาปลอยใหคิดตอไป
พรอมกับตักเตือนตนเองวา เราจะไมคิดเชนนี้ตลอดไป. ทั้งนี้ เพื่อ
สรางนิสยั คิดดีทําดีนนั่ เอง.....
ตอนที่ ๔ การคิดดีทําดี ทําไดโดยไมตองรอวัน เวลา และสถานที่
.....การจะสนองพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดีนนั้ จําเปนจะตอง
มี ค วามรูเ รื่อ งของการบริ ห ารความคิ ด และมีความสามารถในการ
บริหารความคิดดวย .
ในชีวิตประจําวัน ทุกทานมีสิทธิ์ที่จะฝกหยุดการคิดชั่ว เพื่อ
หยุดการพูดชั่วและทําชั่ว คงมุงแตคิดดี เพื่อจะพูดดี ทําดี และทําจิต
ของตนใหบริสุทธิ์ ซึ่งเปนการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั อยางตรงประเด็น..
การพยายามมีสติหยุดคิดชั่ว และมุงแตคิดดีดังกลาวแลวนั้น
ไมตองรอเวลา ไมตองรอสถานที่ ไมตองรอครู อาจารย ไมตองเสีย
คาใชจายใด. ทุกทานสามารถฝกคิดดีทําดีไดในชีวิตประจําวัน.
หลักการสําคัญ คือ ตองมีความเพียรฝกฝนตนเองใหคดิ ดีทําดี
ในชีวิตประจําวันจนเปนนิสยั .....
ตอนที่ ๕ จะคิดดีทําดีได ตองฝกคิดดีเปนประจํา
.....เรามาศึกษาและฝกคิดดีทําดี เพื่อที่จะสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกันนะครับ.

๔๗
ทานผูฟงครับ ชีวิตของเราประกอบดวยกายกับใจ. เรามีใจ
เปนนาย และกายเปนบาว. พูดและการกระทําตาง ๆ นัน้ เกิดจากใจ
ของเรานี่เอง. การจะดูแลใจของเราใหคิดดีทาํ ดี และรูรักสามัคคี เพื่อ
สนองพระราชดํารัสนั้น เราตองสามารถบริหารความคิดของตนเองให
คิดดี และใหคิดดีจนถึงขัน้ ลงมือทําความดีดวย.
การจะคิ ด ดี ทํา ดี ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ งนั้ น ต อ งมี ค วามรู แ ละ
ความสามารถในการหยุดความคิดที่ไมดี และควบคุมความคิด ใหคิดดี
จนถึงขั้นสามารถทําดีดวยกาย วาจา ใจ และรูรักสามมัคคีไดอยาง
ตอเนื่อง.
ดังนัน้ จึงขอถือโอกาสนี้เชิญทานผูฟง ไดโปรดติดตามตอนตอไป
เพื่อสนองพระราชดํารัสรวมกัน.....
ตอนที่ ๖ การรูรักสามัคคีเกิดจากการคิดดีทําดี
.....ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมในชวงนี้น้นั มีสาเหตุจาก
การคิดไมดีอยางรุนแรง จึงเกิดการพูดไมดี ทําไมดี รวมทั้งทําลาย
ความรักและความสามัคคีของคนในชาติอยางรุนแรงดวย.
ชาติบานเมืองจะมีความสุขสงบ มั่นคง และกาวหนาตอไปได
ดวยดีนนั้ ก็ตอเมื่อคนในชาติมีสติในการคิดดี พูดดี ทําดี และรูรักสามัคคี.
วิธีฝกคิดดีทําดีอยางงาย ๆ ก็คือ ใหตั้งเจตนาวา ตอจากนี้ไป
เราจะพยายามมีสติคิดดีทําดีอยางตอเนื่อง. ครั้นรูตัววาคิดไมดี หรือ
คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นขึ้นมาเมื่อไร ก็ใหมีสติหยุดการคิดไม
ดีนั้น ๆ ทันที พรอมกับตักเตือนตนเองวา อยาคิดเชนนั้นอีก. เมื่อทํา

๔๘
เชนนี้เปนประจํา ไมนานนัก ทานก็จะเปนคนที่คิดดีทาํ ดีมากขึ้น.....
ตอนที่ ๗ ความสุขสงบเกิดจากการคิดดีทําดี
.....เรามาศึกษาและฝกคิดดีทําดี เพื่อที่จะสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกันนะครับ.
ทานผูฟง ครับ ชีวิตของเราประกอบดวยกายกับใจ คําพูดและ
การกระทําตาง ๆ นัน้ เกิดจากใจของเรานีเ่ อง. เราจึงมีใจเปนหัวหนา
ในการพูดและการกระทําตาง ๆ.
เมื่อใจคิดดีหรือคิดแตกุศล หรือไมคิดเบียดเบียนตนเองและ
หรือผูอื่น จึงเปนสาเหตุใหเกิดการพูดดี ทําดี ขณะเดียวกันจิตใจก็จะ
บริสุทธิ์ และมีความสุขสงบไปดวย.
ดังนัน้ ตอจากนี้ไปเราจะพยายามฝกมีสติคิดดีหรือคิดแตกุศล
เพื่อจะไดพูดดีทําดี และจิตใจบริสุทธิ์อยางตอเนื่อง. เมือ่ รูตัววา กําลัง
เผลอสติคิดอกุศลอยู ก็ใหมีสติหยุดคิดอกุศลทันที ใหทานฝกเชนนี้จน
เปนนิสยั นะครับ.....
ตอนที่ ๘ จิตใจจะบริสุทธิ์ได ก็เพราะคิดดีทําดี
.....คนเราจะดี ห รื อชั่ว ก็ เ พราะความคิ ด ในขณะนั้น ๆ เชน
ในขณะที่คิ ด ดี ยอมพู ดดี ทํา ดี มี ความสุข สงบ และจิตใจมี ค วาม
บริสุทธิ์.
ในทางตรงกันขาม ในขณะทีค่ ิดไมดีอยูนั้น ยอมพูดไมดี ทําไม
ดี และจิตใจมีความสกปรก ขุนมัว เปนทุกข เพราะธรรมชาติของมนุษย

๔๙
เปนเชนนัน้ เอง.
วิธีฝกสนองพระราชดํารัสในเรื่องคิดดีทําดีนั้นงายนิดเดียว คือ
ตองตั้งใจหรือตั้งสติสั่งตนเองวา ตอจากนีไ้ ป เราจะสนองพระราชดํารัส
เรื่องคิดดีทําดี และรูรักสามัคคี ดวยการมีสติไมคิดเบียดเบียนตนเอง
และหรือผูอื่น. เราจะมีสติ คิดดี หรือคิดแลวกอใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและหรือผูอื่น เพื่อที่จะพูดดี ทําดี มีความสุขสงบ และมีจิตใจที่
บริสุทธิ์อยางตอเนื่อง.....
ตอนที่ ๙ คุณความดีเกิดจากการคิดดีทําดี
.....การโกหก ปนน้าํ เปนตัว วารายผูอื่น การฉอโกง การทําราย
ผูอื่นในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดในสังคมปจจุบันทวีความรุนแรงมากขึน้ นั้น
ก็เพราะคนไมดีเหลานั้น ขาดความรูและความสามารถทางคุณธรรม
จริยธรรม ในการมีสติควบคุมจิตใจของตนเองใหคิดดี พูดดี ทําดีนั่นเอง.
การละชั่ว มุงทําความดี และทําจิตใจของตนใหบริสุทธิห์ รือใส
สะอาดนัน้ ตองควบคุมที่ความคิดของตนเอง เพราะคนอืน่ จะมาควบคุม
ความคิดของเราไมได.
ดังนัน้ การจะละชั่ว มุง ทําความดี และทําจิตใจของตนเองให
บริสุทธิ์ไดนั้น ทานตองตั้งเจตนาวา ตอจากนี้ไป เราจะ คิดดี เพื่อที่จะ
พูดดี และทําดีกันชั่วชีวิต. เมื่อทานคิดดีเปนประจํา ไมนานนัก ทานก็
จะเปนคนที่คิดดีทําดี ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นั่นเอง.....

๕๐
ตอนที่ ๑๐ บุคคลที่ประเสริฐเกิดจากการคิดดีทําดี
.....คนเราเกิดมาตองมีความอยากและไมอยากในเรื่องตาง ๆ
อยูเสมอ เพราะเปนสัญชาติญาณเพื่อความอยูรอดปลอดภัยของชีวิต.
ความอยากและไมอยากเปนของคูกนั และเกิดขึ้นจากความคิด
นี่เอง.
การคิดอยากหรือไมอยากดวยความพอเหมาะพอควร คือ อยา
ใหถึงขัน้ เบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นนัน้ เปนทางสายกลาง หรือการ
มีความพอเพียงนั่นเอง.
บุคคลที่ประเสริฐหรือมีคุณธรรม คือ คนที่คิดดีทาํ ดี หรือเปน
คนไมคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น จึงมีจิตใจที่บริสทุ ธิ์หรือใสสะอาด
และมีความสุขสงบ.
การสนองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ตองเริ่มตน
ดวยการฝกควบคุมความคิดของตนเอง โดยการมีสติไมคิดเบียดเบียน
ตนเองและหรือผูอื่นนั่นเอง เมื่อทานฝกเปนประจํา ไมนานนัก ก็จะ
กลายเปนนิสยั ที่ดีสืบตอไป.....
ตอนที่ ๑๑ วิธีฝกบริหารความคิดใหคิดดีทําดี
.....การมีความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมแลวไมรูจักวิธีบริหาร
ความคิด ก็จะไมสามารถควบคุมความคิดใหคิดดีทาํ ดีตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
ดังนัน้ ทานจึงจําเปนตองรูจกั วิธีบริหารความคิดอยางงาย ๆ ก็
คือ การพยายามฝกหยุดการคิดไมดี และควบคุมความคิดของตนเอง

๕๑
ใหคิดดีทําดี ตามพระราชดํารัสนั่นเอง.
ครั้นรูตัววาคิดไมดี หรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นขึ้นมา
เมื่อไร ก็ใหมีสติหยุดการคิดไมดีนั้น ๆ ทันที พรอมกับตักเตือนตนเองวา
อยาคิดเชนนัน้ อีก. เมือ่ ทําเชนนี้เปนประจํา ไมนานนัก ทานก็จะเปนคน
ที่คิดดีทําดี หรือรูจักมีความพอเพียงมากขึ้น คงมุงทําประโยชนใหแก
ตนเองและหรือผูอื่นจนเปนนิสัย.....
ตอนที่ ๑๒ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง
.....ความพอเพียงเปนเรื่องของการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ตามทางสายกลาง. หลักการสําคัญทางสายกลางหรือความพอเพียง คือ
การไมเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น.
คนปรกติยอมมีความอยากดวยกันทั้งนั้น และความอยากก็
เกิดจากความคิดนี่เอง.
การอยากมีทรัพยสิน อยากมีชื่อเสียง อยากมีเกียรติยศเปน
เรื่องดี แตอยาอยากมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น.
การอยากมากเกินไปเชนนี้ ไมใชทางสายกลาง ไมใชความพอเพียง และ
เปนการคิดอกุศล.
ดังนัน้ ตอจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคอยหยุดการคิดไมดี และ
ควบคุมความคิด ใหคิดดี เพือ่ ที่จะพูดดี ทําดี รูรักสามัคคี มีความเมตตา
มุงดี มุง เจริญตอกัน จนเปนนิสัยที่ดีสืบตอไป.....
ตอนที่ ๑๓ เศรษฐกิจพอเพียง เปนวิถีชวี ิตที่ไมเบียดเบียนตนเองและ

๕๒
หรือผูอื่น.
.....ความพอเพียงของแตละบุคคลนั้น จะเกิดขึ้นไดก็เพราะ
ความคิดของบุคคลนั้น ๆ.
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได ก็เพราะรูจักความพอเพียง.
ความพอเพียงจะเกิดขึ้นได ก็ตองรูเรื่องของทางสายกลาง. ทางสาย
กลางหรือความพอเพียง คือ การปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตโดย
การไมเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น.
การทําประโยชนใหแกตนเองและหรือผูอื่นมากจนถึงขั้นเบียดเบียน
ตนเองและหรือผูอื่น ก็คือการไมมีความพอเพียงนัน่ เอง.
การฝกมีสติบริหารความคิด ใหคิดดีทําดี ตามพระราชดํารัส ก็
จะทําใหสามารถควบคุมความคิดของตนเองใหคิดอยากในระดับที่มี
ความพอเพียงนั่นเอง ซึ่งจะเปนผลใหมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม
สามารถอยูรวมกันไดเปนอยางดี.....
ตอนที่ ๑๔ เศรษฐกิจพอเพียงเปนความอยูรอดปลอดภัย
.....ความพอเพียงตามพระราชดํารัสนัน้ เปนหลักคุณธรรมอัน
สูงสง ที่ทุกชาติและศาสนาสามารถนําเอาไปใชได เพื่อความอยูรอด
ปลอดภัยของมนุษย สัตว สิง่ แวดลอม และการอยูรวมกันอยางสันติ.
ในปจจุบนั มีคนเปนจํานวนมากที่ขาดหลักการทางดานคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิต จึงคิดไมดี ทําไมดี ดวยการเบียดเบียนตนเอง ผูอ ื่น
สัตว และสิ่งแวดลอมจนเกินความพอเหมาะพอควร.
การจะแกปญหาตาง ๆ นั้น ควรเริ่มที่ตนเองกอน คือ การ

๕๓
พยายามมีสติหยุดยัง้ การคิดไมดี และควบคุมความคิดใหคิดดี เพื่อที่จะ
พูดดี และทําดี จนเปนนิสยั . เมื่อฝกเชนนี้เปนประจํา ไมนานนัก ทานก็
จะเปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง
หรือดวยความพอเพียงนั่นเอง.....
ตอนที่ ๑๕ ความฉลาดทางอารมณ เกิดจากการคิดดีทําดี
.....ขณะที่คิดเรื่องที่ดี ๆ อารมณก็จะดี. ขณะที่คิดเรื่องที่เปน
ทุกข ก็จะมีอารมณทุกข. ขณะที่คิดเรื่องที่เปนสุข ก็จะมีอารมณสุข.
ขณะที่คิดเรื่องที่สนุก ก็จะมีอารมณสนุก และขณะที่คิดดวยความโกรธ
ก็จะมีอารมณโกรธไปดวย.
จะสังเกตเห็นวา อารมณหรือภาวะของจิตใจในรูปแบบตาง ๆ
นั้น เกิดจากความคิดนี่เอง. ดังนั้น ความคิดจึงมีอิทธิพลตออารมณ
และการกระทําตาง ๆ ทางกาย วาจา และใจโดยตรง และการจะ
ควบคุมอารมณไดดีนั้น ก็ตอ งอาศัยการควบคุมที่ความคิด.
การจะควบคุมความคิดเพื่อใหเปนคนมีอารมณดี มีจิตใจบริสุทธิ์
ไมทุกข หรือเปนคนมีความฉลาดทางอารมณน้ันเปนเรื่องงาย ใกลตัว
คือ ตองมีความเพียรในการมีสติฝกควบคุมความคิดใหคิดดีทาํ ดีตาม
พระราชดํารัสในชีวิตประจําวันนั่นเอง.....
ตอนที่ ๑๖ คิดดีทําดี ทําใหลดกังวล และคลายเครียด
.....คนที่มีความกังวล คือ คนที่คิดวนไปวนมาอยูกับเรื่องที่ตน
เปนหวงหรือเรื่องที่ไมสบายใจ. ครั้นคิดวนไปวนมานาน ๆ เขา ก็จะ

๕๔
กลายเปนความเครียด และอาจตอดวยความเบื่อหนาย ทอแท ขุน มัว
โกรธเคือง พยาบาท เกิดการเจ็บปวยทางกาย รวมทั้งการสรางปญหา
ใหกับตนเองและหรือผูอื่น.
ถาเราสามารถมีสติควบคุมความคิดของตนเอง ไมใหคิดกังวล
ได ใหคิดดีทําดีไดตามสมควร อาการตาง ๆ ก็จะลดลงหรือหมดไป.
ความรูและความสามารถในการควบคุมความคิดเกิดขึ้นได
โดยงาย เมื่อทานศึกษาและฝกควบคุมความคิดอยางตรงประเด็น. จึง
ขอถือโอกาสนีเ้ รียนเชิญทานผูฟงไดโปรดติดตามเพื่อมาหาความรูและ
ฝกควบคุมความคิดของตนเองดวยวิธีการที่งา ย ๆ .....
ตอนที่ ๑๗ การจะคิดดีทําดี ไดนั้น ตองพึง่ ตนเอง
.....การจะพูดดี ทําดี ดวยจิตใจที่บริสุทธิ์นั้น ตองพึ่งความรู
และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเอง เนื่องจากไมมีใคร
มารูเห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราได. เราจึงจําเปนตองรู
เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเอง.
ดังนัน้ การจะละชั่ว มุงทําดี และทําจิตใจของตนใหบริสทุ ธิ์ได
นั้น ทานตองฝกฝนตนเอง โดยการตั้งเจตนาวา ตอจากนี้ไป เราจะคิดดี
เพื่อที่จะพูดดี ทําดีกนั ชัว่ ชีวิต. เมื่อทานคิดดีเปนประจํา ไมนานนัก ทาน
ก็จะเปนคนทีค่ ิดดีทําดี ตามพระราชดํารัส. เมื่อทานมีสติรูวากําลังคิด
ไมดีขึ้นมาเมื่อไร ก็ใหมีสติหยุดการคิดไมดีนั้น ๆ ทันที พรอมกับตักเตือน
ตนเองวา อยาคิดเชนนัน้ อีก.
เมื่อฝกเปนประจํา ไมนานนัก ทานก็จะเปนบุคคลที่คิดดีทาํ ดี

๕๕
จนเปนนิสยั ทีด่ ีสืบตอไป.....
ตอนที่ ๑๘ วิธีสั่งจิตใหคิดดีทําดีนั้น งายนิดเดียว
.....เรามาศึกษาและฝกคิดดีทําดี เพื่อสนองพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กันนะครับ.
วิธีฝกดูแลจิตใจของตนเองใหคิดดีทําดีนั้นงายนิดเดียว โดยทํา
ดังนี้ คือ ใหสงั่ ตนเองวา ตอจากนี้ไป เราจะพยายามมีสติคิดดี คือ เรา
ละเวนการคิดไมดี หรือเราจะไมคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น เรา
จะคิดดีหรือคิดทําประโยชนใหกับตนเองและหรือผูอื่น เพื่อที่เราจะได
พูดดี ทําดี ไดอยางตอเนื่อง.
จากนั้น พอรูตัววา เผลอสติไปคิดไมดีขึ้นมาเมื่อไร ก็ใหมีสติ
หยุดการคิดไมดีนั้น ๆ ทันที พรอมกับตักเตือนตนเองวา อยาคิดเชนนัน้
อีก เพราะเรากําลังฝกสนองพระราชดํารัสอยู. เมื่อทําเชนนีเ้ ปนประจํา
ไมนานนัก ทานก็จะเปนคนที่คิดดีและทําดีดวยกาย วาจา ใจ รวมทั้งมี
ความสุขใจอยางแทจริง.....
ตอนที่ ๑๙ การฝกคิดดีทําดีเปนการฝกเพื่อพัฒนาจิตใจโดยตรง
.....ความคิดมีอํานาจมาก มนุษยทุกคนจะดีหรือชั่ว จะสุขหรือ
ทุกขกเ็ พราะความคิด. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เรื่องคิดดีทําดี จึงเปนพระราชดํารัสที่ตรงประเด็นสําหรับการทําใหมนุษย
สามารถพัฒนาจิตใจใหเปนบุคคลที่ประเสริฐ มีจิตใจบริสุทธิ์.
เพื่อสนองพระราชดํารัส จึงขอเรียนเชิญทุกทาน ไดโปรดมีสติ

๕๖
คิดดีทําดีชั่วชีวิต.
เมื่อใดเผลอสติไปคิดไมดีขึ้นมาเมื่อไร ก็ใหมีสติหยุดการคิดไม
ดีนั้น ๆ ทันที พรอมกับตักเตือนตนเองวา อยาคิดเชนนัน้ อีก เรากําลัง
ฝกสนองพระราชดํารัสอยู. เมื่อทําเชนนี้เปนประจํา ไมนานนัก ทานก็
จะเปนคนที่คดิ ดีและทําดีดวยกาย วาจา ใจ และรูรักสามัคคี ตามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นัน่ เอง......
ตอนที่ ๒๐ ความพอเพียงเปนทางสายกลาง
.....การยืนเปนเวลานานเกินไป เปนการเบียดเบียนตนเอง และ
ถายืนนอยเกินไป คือ เอาแตนั่งกับนอน ก็เปนการเบียดเบียนตนเอง และ
ไมใชทางสายกลาง.
การนัง่ การนอน การเดิน การออกกําลังกาย และการทํางาน
มากหรือนอยเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเอง ก็ถือวาไมใชทางสาย
กลางและเปนความไมพอเพียง.
การทํากิจตาง ๆ ที่พอเหมาะพอควร รวมทั้งความคิดอยาก
และไมอยาก ที่ไมมากเกินไป หรือไมนอยเกินไป หรือไมเบียดเบียน
ตนเองและหรือผูอื่น ก็ไดชื่อวา เปนการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง
คือ มีความพอเพียงนัน่ เอง.
การคิดดีทําดีมากเกินไป จนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือ
ผูอื่น เปนการคิดไมดี ทําไมดี เพราะไมใชทางสายกลาง และเกินความ
พอเพียง.
ความพอเพียงหรือทางสายกลางเกิดจากการมีสติคิดดีทําดี

๕๗
นั่นเอง .....
ตอนที่ ๒๑ ความเจริญ ความมัน่ คง และความผาสุกเกิดจากการคิดดี
ทําดี
.....ความเจริญ ความมั่นคง และความผาสุกของแตละบุคคล
ตลอดจนประเทศชาตินนั้ เกิดจากคนในชาติ คิดดีทําดี นี่เปนพระราช
ดํารัสโดยสรุป กอนจะพระราชทานพรในวันขึ้นปใหมของพ.ศ. ๒๕๔๗.
จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทานผูฟงทุกทาน มาชวยกันสราง
ความเจริญ ความมัน่ คง และความผาสุก ใหกับตนเอง และประเทศชาติ
ดวยการฝกมีสติควบคุมจิตใจของตนเองใหคิดดีทําดีกนั ชั่วชีวิต.
ความคิดเปนหัวหนาใหญของการกระทําตาง ๆ ทางกายและ
ใจ หรือความคิดเปนหัวหนาของการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต.
ดังนัน้ ตอจากนี้ไป เราจะพยายามมีสติควบคุมความคิดของเราใหคิดดี
อยางตอเนื่อง เพื่อจะไดพูดดี ทําดี และรูรักสามัคคี ตามพระราชดํารัส
กันชัว่ ชีวิต.....
ตอนที่ ๒๒ ผูบ ริหารที่ดี ตองคิดดีทําดี
.....ถาผูบริหารระดับสูงของประเทศ มีความรูและความสามารถ
ในการควบคุมความคิดใหคิดดีทําดีตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ก็จะเปนผลใหการบริหารบานเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณคา บริสทุ ธิ์ ใสสะอาด โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปเพื่อประโยชน
ตอประชาชนทั้งประเทศ.

๕๘
การจะใหผูบริหารระดับสูงสนใจในเรื่องนี้ ตองอาศัยการเรียกรอง
จากประชาชนจํานวนมาก และประชาชนจํานวนมากจะเรียกรองก็ตอเมื่อ
เห็นประโยชน. การจะเห็นประโยชนก็ตอเมื่อไดศึกษาและฝกควบคุม
ความคิดจนเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นดวยตนเอง. ดังนั้น การเริ่มตนที่ดี
ที่สุด คือ ขอใหทกุ ทานไดโปรดพยายามฝกคิดอยางรอบคอบและถูกตอง
หรือฝกคิดดี เพื่อจะไดพูดดี ทําดี และรูรักสามัคคีดวยความบริสุทธิ์ใจ
ชั่วชีวิต.....
ตอนที่ ๒๓ เราควรปฏิบัติบชู าพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวดวยการคิด
ดีทําดี
.....การปฏิบัติบูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดวยการคิดดี
พูดดี ทําดี และรูรักสามัคคีนนั้ ไมจําเปนตองรอวัน เวลา สถานที่ และ
ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เลย.
หลักการสําคัญ คือ การพยายามฝกมีสติดูแลความคิดของ
ตนเองในชีวิตประจําวัน ใหคิดดี ดวยความรอบคอบและถูกตอง เพื่อ
สามารถดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง หรือเปนไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง.
ผลที่ไดรับคือ ทานที่ฝก บริหารความคิดเปนประจํา จะสามารถ
ดําเนินชีวิตดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ เกิดความเห็นที่ถูกตอง จึงเกิดการคิด
พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน เกื้อกูลกัน ประสาน
ประโยชน มีความสุจริต อยูในกฎ กติกา ระเบียบ อันจะกอใหเกิด
ความเจริญ ควานมัน่ คง และความผาสุกของตนเองและประเทศชาติ.....

๕๙
ตอนที่ ๒๔ ความเกลียดชัง และการแตกแยกเกิดจากความคิดไมดี
.....ความอยากเกิดจากความคิด การคิดดวยความอยากซ้าํ แลว
ซ้ําอีก จะตอยอดความอยากใหมากขึ้น จนกลายเปนความอยากอยาง
รุนแรง หรือเปนความโลภ.
การมีความอยากอยางรุนแรงจะบีบคั้นจิตใจอยางรุนแรงใหตอง
คิด พูด และทําดวยความรุนแรง เพื่อใหไดมาตามความคิดของตน.
ครั้นไมไดมาตามความคิดของตนก็จะเกิดความเกลียดชัง ความโกรธ
หรือแคนเคือง จึงเปนผลใหเกิดการแตกแยก. ถายังไมสามารถหยุดยัง้
ความคิดเชนนี้ ความรุนแรงทางคําพูด และการกระทําก็จะรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อย จนในที่สุด อาจถึงขั้นทําลายชีวิตกันและกันได ซึ่งทั้งหมดนี้
เกิดจากการขาดสติในการควบคุมความคิดของตนเอง.
ความเกลียดชัง และการแตกแยกจะหมดไปในทันทีท่ีคิดดีทาํ
ดีตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว.....
ตอนที่ ๒๕ ความโกรธ ความแคนเคือง และความพยาบาทเกิดจาก
ความคิดไมดี
.....เมื่อเรารักใครก็ตาม เราก็มักจะคิดดี พูดดี ทําดีใหกับคน
นั้น ๆ ที่เปนเชนนัน้ ก็เพราะเราคิดดีนั่นเอง.
เมื่อคนที่เรารัก พูด และทํา ไมเปนไปตามที่เราคิดเอาไว ก็จะ
ทําใหเราคิดไมพอใจและเปนทุกข. ยิง่ คนที่เรารัก พูดและทําในสิ่งที่เรา
ไมอยากใหพูด ไมอยากใหทําบอยครั้งเขา ก็จะกระตุนใหเราคิดไม

๖๐
พอใจมากขึ้น และเปนทุกขมากขึ้นตามลําดับ.
ถาเราควบคุมความคิดไมได ยังคิดไมพอใจซ้ําแลวซ้าํ อีก ความ
ไมพอใจก็จะมากขึ้น จนถึงขัน้ เปนความขัดเคือง หรืออาจรุนแรงถึงขัน้
เปนความโกรธ ความแคนเคือง และความพยาบาทได.
ทุกขณะที่คิดโกรธ คิดแคนเคือง คิดพยาบาท จิตใจก็จะสกปรก
ขุนมัว เศราหมอง และเปนทุกขมาก ซึ่งทัง้ หมดนี้เกิดจากความคิดของ
เรานี่เอง.....
ตอนที่ ๒๖ อยาปลอยใหคิดไมดีจนเปนนิสัย
.....การขาดสติในการควบคุมความคิดของตนเอง จึงทําให
เผลอสติไปคิดฟุงซาน หรือไปตั้งใจคิดไมดี หรือคิดอกุศล เชน ไปคิด
โกรธบาง คิดแคนเคืองบาง คิดพยาบาทบาง. การเผลอสติไปคิดหรือ
ไปตั้งใจคิดไมดีเชนนี้เปนประจํา สมองก็จะสะสมขอมูลความคิดที่ไมดี
ดังกลาวไวในหนวยความจําของสมอง จึงเปนผลใหการคิดไมดีในครั้ง
ตอ ๆ ไปรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ.
เมื่อคิดเชนนีบ้ อ ยครั้งเขา ขอมูลการคิดไมดีในสมองก็จะมีเปน
จํานวนมาก เปนผลใหกลายเปนคนที่ชอบคิดไมดี จิตใจสกปรก ขุน มัว
เจาอารมณ ไมมีความฉลาดทางอารมณ และกลายเปนคนมีพฤติกรรม
ไมดีหรือนิสัยไมดีไปดวย.
วิธีปองกันและแกไข คือ ใหพยามมีสติคิดดีทําดีตามพระราช
ดํารัส อยางตอเนื่อง.....

๖๑
ตอนที่ ๒๗ วิธีกําจัดความโกรธ และความพยาบาทนัน้ งายนิดเดียว
.....ความขัดเคือง ความโกรธ ความแคนเคือง และความ
พยาบาทนัน้ เกิดจากความคิดของตนเอง ซึง่ เปนตนเหตุของการพูดไม
ดีและทําไมดีในรูปแบบตาง ๆ.
วิธีกาํ จัดความไมดีทั้งหลายทั้งปวงนั้น ตองกําจัดที่สาเหตุ
กลาวคือ ตองพยายามฝกมีสติควบคุมความคิดใหคิดดี โดยการตั้ง
เจตนาวา ตอจากนี้ไป เราจะพยายามมีสติคิดดี หรือคิดแตกุศล คือ คิด
เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและหรือผูอื่น เราจะละเวนการคิดไมดี
คือ เราจะไมคดิ เบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น.
ดังนัน้ ในวินาทีที่เรารูทนั ความคิดวา กําลังคิดอกุศลหรือกําลัง
คิดโกรธ ก็ใหรีบหยุดความคิดนั้น ๆ ทันที เพราะถาปลอยใหคิดตอไป
ความโกรธก็จะตอเติมอยางรวดเร็ว และเปนนิสัยไมดีไดโดยงาย เพราะ
ธรรมชาติของสมองมนุษยเปนเชนนัน้ เอง......
ตอนที่ ๒๘ การคิดไมดี เพราะไมรูจักวิธีฝกหยุดความคิดและควบคุม
ความคิด
.....ถึงแมเราจะเห็นคุณคาของการคิดดี แตถาเราไมสามารถ
หยุดความคิดและควบคุมความคิดใหคิดดี การคิดดี ก็จะไมเกิดขึ้น.
เหตุการณตาง ๆ ในอดีตที่สรางความแตกแยกขึ้นในสังคมไทย
อยางรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตนั้น เกิดจากผูนําในสังคมบางคนคิดไมดี
พูดไมดีและทําไมดี โดยการพยายามชักชวนใหประชาชนคิดไมดีหรือ
คิดอกุศลตอกันและกันอยางรุนแรง จึงกอใหเกิดความแตกแยกและ
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กอใหเกิดความเสียหายตอชาติบานเมืองมาหลายครั้งแลว.
เพราะคิดไมดอี ยางรุนแรงนี่เอง จึงเปนผลใหพูดไมดีและทําไม
ดีอยางรุนแรง ทัง้ นี้ ก็เพื่อใหฝายที่คิดไมเหมือนตน หันมาคิด พูด และ
ทําตามความคิดของตนนั่นเอง.
การคิดไมดีหรือคิดอกุศลตอกันอยางรุนแรงเชนนี้ ก็เพราะไม
รูจักวิธหี ยุดความคิดและควบคุมความคิดของตนนัน่ เอง.....
ตอนที่ ๒๙ การจะสนองพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดีนนั้ ตองฝกดูแล
ความคิดของตนเอง
.....ในเรื่องของความคิดนั้น ไมมีใครรูเห็นความคิดของเรา วา
เรากําลังคิดดีหรือกําลังคิดไมดี. คนที่รูเห็นความคิดของเราวา เรา
กําลังคิดดี หรือคิดไมดอี ยูนั้น คือ ตัวของเราเอง.
เราไมสามารถขอซื้อหรือขอสิง่ ศักดิ์สทิ ธิใ์ หมาดูแลความคิดของ
เราใหคิดดี. ดังนัน้ เราจึงตองพยายามฝกมีสติดูแลความคิดของตนเอง
ใหคิดดีหรือคิดแตกุศลอยางตอเนื่อง..
การจะสนองพระราชดํา รั ส ในเรื่ อ งคิ ด ดี ทํา ดี ไ ด นั้ น ทุ ก คน
จํา เป น ต อ งฝ ก หยุ ด ความคิ ด และควบคุ ม ความคิ ด ของตนเองจน
คลองแคลวหรือชํานาญ เพื่อที่จะไดดูแลความคิดของตนเองใหคิดดี
หรือคิดแตกุศลไดอยางตอเนื่อง. โดยการฝกหยุดความคิดและควบคุม
ความคิดในชีวติ ประจําวันจนเปนนิสัย.....
ตอนที่ ๓๐ การฝกคิดดีทําดี ตองฝกดูแลความคิดจนเปนนิสยั
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.....วิธีฝกดูแลความคิดหรือการฝกบริหารความคิดในชีวิตประจําวัน
นั้น เปนเรื่องงาย ๆ ใกลตัว เปนภูมิปญญาไทยที่สืบตอกันมานานแลว.
ความยากของการฝกดูแลความคิด ก็คือการขาดความเพียรใน
การฝกฝนตนเอง ใหคิดดีทําดี ในชีวิตประจําวันนี่เอง ทัง้ ๆ ที่เปนเรื่อง
ที่เปนประโยชนอยางมากมาย.
ทานควรฝกดูแลความคิดในชีวิตประจําวัน โดยไมตองรอวัน
เวลา และสถานที่ ขอเพียงใหทา นเขาใจวิธีฝกเทานั้นเอง.
หลักการในการฝกดูแลจิตใจ คือ ตองฝกหยุดความคิด และ
ฝกควบคุมความคิดของตนเองในชีวิตประจําวัน.
การฝกหยุดความคิดก็เพื่อใหมีความชํานาญในการหยุดการคิด
ที่ไมดีไดอยางรวดเร็ว และการฝกควบคุมความคิด ก็คอื การฝกควบคุม
ความคิดใหคดิ ดี เพื่อที่จะไดพูดดี และทําดีจนเปนนิสัยที่ดีนนั่ เอง.....
ตอนที่ ๓๑ วิธีฝกหยุดความคิดใหหยุดคิดนั้นเปนเรื่องงาย ๆ
.....วิธีฝกหยุดความคิดที่เปนภูมิปญญาไทยนั้น งายตอการฝก
ปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับการฝกสมาธินั่นเอง .
วิธีฝกหยุดความคิดมีหลายแบบ ขอเริ่มตนดวยแบบงาย ๆ กอน
คือ ใหตั้งเจตนาวา เราจะไมคิดอะไรเพื่อฝกหยุดการคิด พรอมกับตั้งใจ
หรือมีสติอยูกบั ความวางประมาณ ๑ นาที สําหรับการฝกในเบื้องตน.
ทานควรฝกในขณะหลับตาและลืมตา แตตองอยูในที่ปลอดภัย
เพราะเรากําลังฝกหยุดความคิด. ทานจะสังเกตวา ขณะที่ฝกอยูนั้น
จะมีความคิดแวบขึ้นมา เรื่องนั้นบาง เรื่องนี้บาง ก็ถือวา เปนเรื่อง
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ปรกติ ขอสําคัญคือ เราจะไมคิดปรุงแตงตอเติม.
ถาเผลอสติไปคิดปรุงแตงเรื่องใดก็ตาม เราเรียกวาฟุงซาน พอ
รูตัว ก็ใหหยุดคิดทันที ทานควรฝกเชนนี้วนั ละหลายครั้ง จนกลายเปน
ผูเชี่ยวชาญ.....
ตอนที่ ๓๒ ความปรารถนาดีที่มากเกินไปเปนความโลภ
.....การคิดอยากทีจ่ ะใหผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต ไมอยาก
ใหมีการคอรรัปชั่น ความอยากและไมอยากเชนนี้เปนความปรารถนาดี
จึงจัดวาเปนกุศล.
แตการมีความปรารถนาดีตอชาติบานเมืองอยางรุนแรง จนถึง
ขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นนัน้ เปนความโลภ จัดวาเปนอกุศล.
ความอยากหรือไมอยากที่นอยเกินไปนั้น ทําใหไมเกิดความ
เจริญและไมเกิดความมั่นคง อีกทั้งยังเปนการเบียดเบียนตนเองและ
หรือผูอื่นไดอีกดวย จึงจัดวาเปนอกุศล.
ความอยากหรือไมอยากที่พอเหมาะพอควร คือไมมาก หรือไม
นอยเกินไป หรือเปนทางสายกลาง หรือเปนความพอเพียงนั้น จัดวา
เปนกุศล.
ความโลภจะหมดไปได ก็เพราะการมีสติคิดดีทําดีอยางตอเนื่อง
จนเปนนิสยั นัน่ เอง.....
ตอนที่ ๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนตนแบบของการคิดดีทาํ
ดี
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.....พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตนแบบของการคิดดี
ทําดี. พระองคทานทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ วา “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึง่ แสดงวา
พระองคทรงมีพระคุณธรรมอันสูงสง และทรงมีความเพียรอยางแรง
กลาในการทรงงานหนักมาโดยตลอด ทั้งนี้ ก็เพื่อความเจริญ ความ
มั่นคง และความผาสุกของพสกนิกรและประเทศชาติ.
พระองคจงึ เปนทีพ่ ึ่งอันเกษม ทรงใหความรมเย็นแกคนทุกเชื้อ
ชาติ ศาสนา และทุกพื้นที่อยางเทาเทียมกัน.
พระเมตตาธิคณ
ุ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน จึง
ตราตรึงอยูในจิตใจของพสกนิกรอยางไมรลู ืม.
พสกนิกรและผูบริหารชาติบา นเมืองทุกทาน ควรอยางยิง่ ที่จะ
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทดวยการคิดดีทําดีอยางตอเนื่อง จน
เปนอุดมการณของชีวิต.....
ตอนที่ ๓๔ การถวายพระราชกุศลที่ดที ี่สดุ คือ การคิดดีทําดี
.....พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตนแบบของการคิดดี
ทําดี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสงตอปวงชนชาวไทยอันหา
ประมาณมิได.
เราจึงควรถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดวยการสนองพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทาํ ดี โดยไมตองรอวัน เวลา ไม
ตองรอสถานที่ ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ และไมตองรอครู อาจารย
เพราะเปนเรื่องของการมีสติดูแลความคิดของตนเองใหคิดดี เพื่อจะทํา
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ดีดวยกาย วาจา ใจ กันชั่วชีวิต.
ประโยชนที่ไดรับ คือ แตละบุคคลที่คิดดีทําดีนั้น จะมีความ
เจริญ ความมั่นคง และมีความผาสุก. ถาคนสวนมากและผูบริหาร
ชาติบานเมืองมีสติคิดดีทาํ ดี ประเทศชาติยอมมีความเจริญ ความ
มั่นคง และมีความผาสุก ซึง่ เปนการถวายพระราชกุศลอยางลึกซึ้งที่สุด
นั่นเอง .....
ตอนที่ ๓๕ ความสุขที่แทจริงเกิดจากการคิดดีทําดี
.....การอยากมีความสุขเปนเรือ่ งปรกติ และการอยากมีความสุข
นั้น เกิดจากความคิดของตนเอง.
การไมคิดอยากมีความสุขเลยก็ไมดี เพราะจะไมมีแรงขับเคลื่อน
ชีวิต จึงอาจทําใหจิตใจหอเหี่ยว ทอแท เบื่อหนาย และอาจกลายเปน
โรคซึมเศรา ซึ่งเปนการเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่นก็ได จัดวาเปน
อกุศล.
การคิดอยากมีความสุขที่มากเกินไปหรืออยางรุนแรงจนถึงขั้น
คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น จัดวาเปนอกุศล.
ความสุขที่แทจริง เปนความสุขที่ในขณะนั้น จิตใจมีภาวะที่
บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากการคิดดีทาํ ดี หรือเกิดการคิดแตกุศล. ดังนั้น ตอ
จากนี้ไปเราจะคิดดีทําดี หรือคิดอยางพอเพียงชั่วชีวิต.....
ตอนที่ ๓๖ ความสุขของครอบครัวและองคกรเกิดจากการคิดดีทําดี
.....ถาคนในครอบครัวใดก็ตาม ที่คิดดีทําดีตอกันและกัน ผลที่
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เกิดขึ้นก็คือ คนในครอบครัวนั้น ก็จะมีความสุขอยางแทจริง.
ถาคนในองคกรใดก็ตาม ที่คดิ ดีตอกันและกัน ผลที่เกิดขึ้นคือ
คนในองคกรนัน้ ก็จะมีความสุขอยางแทจริง.
ถาผูบริหารชาติบานเมืองและผูนําในสังคม คิดดีทาํ ดีตอชาติ
บานเมือง ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ ประชาชนก็จะอยูรวมกันอยางมีความสุข
ถึงแมจะมีความแตกตางกันทางศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นก็ตาม.
ความสุขที่แทจริงจะเกิดขึน้ ไดอยางกวางขวางเมือ่ ผูบริหารชาติ
บานเมืองและผูนําในสังคมคิดดีทําดี และสนับสนุนใหทุกคนในชาติ
คิดดีทําดี จนเปนพืน้ ฐานทางจิตใจที่ดีของคนในชาติสืบตอไป.....
ตอนที่ ๓๗ ความสุขมวลรวม เกิดจากการคิดดีทําดี
.....การละชัว่ มุงทําแตความดี และทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์
ไดนั้น ยอมเปนผลใหพนจากความทุกขที่เกิดจากการคิดอกุศล และ
เขาถึงความสุขสงบในจิตใจหรือความสุขที่แทจริงของชีวิต.
การจะละชัว่ มุงทําแตความดี และทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์
รวมทัง้ มีความสุขสงบไดนั้น เกิดขึ้นจากการมีสติคิดดีทําดีในชีวิตประจําวัน
นั่นเอง.
ถาประชาชน ผูนําในสังคม และผูบริหารชาติบา นเมืองสวนมาก
สามารถมีสติคิดดีทําดี หรือคิดแตกุศล ยอมมีความพอเพียงและสามารถ
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลางได โดยการไมเบียดเบียนตนเองและหรือ
ผูอื่น พรอมทั้งมุงทําประโยชนใหแกตนเองและหรือผูอื่น ก็จะเปนผลให
ความสุขมวลรวมเกิดขึ้นตามความคาดหวังนั่นเอง.....

๖๘
ตอนที่ ๓๘ ความสุขของชาวโลกเกิดจากการคิดดีทําดี
.....พระราชดํารัสเรื่องคิดดีทาํ ดีนนั้ เปนหลักคุณธรรมที่ประเสริฐ
เพราะทําใหผศู ึกษาและนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวันนั้น สามารถ
พัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนบุคคลที่ประเสริฐได.
พระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดีนั้น ทรงไมสงวนลิขสิทธิ์. ดังนั้น
ทุกชาติ ทุกศาสนา สามารถนําไปเผยแผได.
ชาวโลกจะมีความเจริญ มั่นคง และสันติสขุ ถาชาวโลกรวมทัง้
ผูบริหารของชาติและผูนาํ ศาสนาตาง ๆ มุงคิดดีทําดีตอกันและกัน
ปญหาที่เกิดจากการเบียดเบียนกันทั้งภายในชาติ ระหวางชาติ และ
ระหวา งศาสนาก็จะลดลง จึง จะเป น ผลใหช าวโลกมีสัน ติม ากขึ้ น .
ดังนัน้ ทานผูใ ดที่มีความรูและความสามารถในการถายทอดเรื่องคิดดี
ทําดีใหกับนานาชาติ ก็ขอไดโปรดชวยกันดําเนินการตอไปดวย .....
ตอนที่ ๓๙ ความสมานฉันทเกิดจากการคิดดีทําดี
.....การขัดแยงไมวาเปนเรื่องของสวนบุคคลหรือหมูคณะลวน
เปนการขัดแยงจากความคิดทั้งสิ้น. การคิดปรุงแตงในเรื่องที่ขัดแยง
บอยครั้ง ความคิดขัดแยงก็จะถูกจดจํามากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน
ความรุนแรงของความคิดขัดแยงก็จะมากขึ้นดวย.
ขณะที่คิดขัดแยงอยางรุนแรงอยูนั้น ความบีบคั้นทางจิตใจ
หรื อ ความทุ ก ข ข องผู ที่ คิดก็ จ ะรุ น แรงตามไปดว ย จึง เปนผลใหต อง
ระบายความบีบคั้นทางจิตใจหรือความทุกขออกมาภายนอกดวยการ
แสดงออกทางคําพูดและการกระทําตาง ๆ ที่เปนการเบียดเบียนตนเอง

๖๙
และหรือผูอื่น.
ความคิ ด ขั ด แย ง ณ ปจจุ บั น ขณะจะหมดไปในทัน ทีที่ผูนั้น
สามารถมีสติหยุดการคิดขัดแยง และกลับมามีสติคิดดีทําดี ตามพระ
ราชดํารัส ขณะเดียวกันความสมานฉันทกจ็ ะเกิดขึ้นทันที.....
ตอนที่ ๔๐ เปนนักการเมืองตองคิดดีทําดี
.....นักการเมืองเปนผูแทนของประชาชนที่ไดรับความไววางใจ
ใหเขามาชวยกันบริหารงานของชาติบานเมือง ตามบทบาทของแตละ
บุคคล เพื่อทําใหประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญ ความมัน่ คง
และมีความผาสุก.
เนื่องจากนักการเมืองเปนผูนําของสังคมในแตละทองถิ่น. ดังนัน้
นักการเมืองทุกคน จึงตองมีความรับผิดชอบในเรื่องนีเ้ ปนเรื่องแรก คือ
การพยายามฝกฝนตนเอง ใหมีสติคิดดีทาํ ดีตามพระราชดํารัสอยาง
จริงจังและตอเนื่อง. ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองใหสามารถทํา
หนาที่ของนักการเมืองไดอยางรอบคอบ ถูกตอง ดีงาม ดวยความขยัน
หมั่นเพียร และดวยความซื่อสัตย สุจริต สมกับที่เปนผูแทนอันทรง
เกียรติ์ของประชาชน เพื่อใหเกิดความเจริญ ความมั่นคง ความผาสุก
ของประชาชน และประเทศชาติสืบตอไป.....
ตอนที่ ๔๑ นักการเมืองควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
.....พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตัวอยางของนักบริหารที่
ประเสริฐสุดของประเทศไทย ทรงเปนตัวอยางการใชพระคุณธรรมใน

๗๐
การปกครองแผนดิน.
นักการเมืองทุกคน ผูบ ริหารทุกระดับ ผูนาํ ชุมชน และผูน าํ ศาสนา
ตาง ๆ ควรปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามรูปแบบของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดวยการฝกฝนตนเองใหมีสติในการคิดดี พูดดี ทําดี
อยางรอบคอบและถูกตองทั้งในดานความรูและคุณธรรม ดวยความ
เมตตา มุง ดี มุงเจริญตอกัน เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน
สุจริต อยูในกฎ กติกา ระเบียบ มีความเที่ยงตรง มัน่ คง อยูในเหตุใน
ผล เปนตน.
ดังนั้น การจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทไดดีนั้น จึง
จําเปนตองพยายามฝกมีสติคิดดีทําดีกันชัว่ ชีวิต และหยุดยั้งการคิดไม
ดี ทําไมดีโดยเด็ดขาด.....
ตอนที่ ๔๒ การจะเลือกผูแทนที่ดีนนั้ ผูเลือกตองคิดดีทาํ ดีเสียกอน
.....การจะเลือกผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูสภานั้น เปนเรื่อง
ยาก เพราะไมมีใครรูเห็นความคิดของผูสมัครรับเลือกตั้งวา เปนบุคคล
ที่คิดดีทําดีหรือไม.
ขณะเดียวกัน ถาผูไปลงคะแนนเสียงเอง ยังขาดความรูและ
ความสามารถในการคิดดีทําดี อาจจะลงคะแนนเสียงโดยแลกเปลี่ยน
กับสิ่งตอบแทน อันจะเปนผลใหไดคนไมดีเขาสูสภา.
ผูที่ไปเลือกตั้งหรือผูที่ไปลงคะแนนเสียง ก็ควรมีความรูและ
ความสามารถในการดูแลจิตใจของตนเองใหคิดดีทําดีในชีวิตประจําวันได
ตามสมควร จึงจะสามารถตัดสินใจเลือกคนที่คิดดีทําดีเขาสูสภาได

๗๑
ถูกตองมากขึน้ .
ดังนัน้ การจะพัฒนาการเมืองนัน้ ตองพัฒนานักการเมืองและ
ประชาชนใหคดิ ดีทําดีควบคูก ันไปดวย จึงจะทําสําเร็จ.....
ตอนที่ ๔๓ รัฐบาลมีคุณธรรม เกิดจากการคิดดีทําดีของผูบริหาร
.....รัฐบาลประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีผูมี
อํานาจในการบริหารราชการใหเปนไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว โดยมี
ที่ปรึกษาและคณะทํางานมาชวยงานเปนจํานวนมาก.
บุคคลในคณะรัฐบาลลวนแลวแตมีความรูแ ละความสามารถ
สูง. ถาบุคคลเหลานี้คิดไมดี ก็มกั จะพูดไมดี และทําไมดี หรือทําทุจริต
ไดโดยงาย แลวก็ทาํ ไดมาก แนบเนียน และยากตอการตรวจสอบหรือ
สกัดกั้น.
ดังนัน้ ผูบริหารระดับสูงเชนนี้ ควรไดรับการฝกฝนใหคิดดีทําดี
ในชีวิตประจําวันเปนเรื่องแรก ขณะเดียวกันก็ควรทบทวนในเรื่องการ
คิดดีทาํ ดีเปนระยะ ๆ เพื่อจะทําใหมีความรูและความสามารถในการ
บริหารความคิดของตนเองใหคิดดีทําดีไดมากขึ้น จนเปนนิสัยที่ดีสืบ
ตอไป.....
ในแผนซีดีมีสื่อรณรงคตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๔๓ เทานั้น
ตั้งแตตอนที่ ๔๔ เปนตนไป กรุณาใหเสียงโดยตนเอง
ตอนที่ ๔๔ การยอมรับกันและกัน เกิดจากการคิดดีทําดี
.....ความคิดของแตละบุคคลนั้น ไมเหมือนกัน เนื่องจากขอมูล
ที่จดจําไวในสมองของแตละบุคคลไมเหมือนกัน และวิธีคิดก็ไมเหมือนกัน

๗๒
ดวย เพราะธรรมชาติของสมองเปนเชนนั้นเอง. ดังนั้น จึงไมมีผูใด
ในโลกนี้ที่คิดเหมือนกันทุกขัน้ ตอน.
ประเทศไทยมี ป ระชากรที่ ห ลากหลายในเชื้ อ ชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีคิดก็แตกตางกันไปในแตละสังคมและ
ทองถิน่ . ดังนัน้ ความคิดของคนไทยจึงมีความแตกตางกันไปตามเหตุ
ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวแลว.
การยอมรับในความคิดเห็นและความเชื่อของกันและกัน ไมไป
คิดบีบบังคับความคิดเห็นของผูอื่นจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือ
ผูอื่น ก็จะทําใหอยูรวมกันไดอยางสันติ. ดังนั้น สันติจะเกิดขึ้นไดก็
เพราะ การมีสติคิดดีทําดีตอกันและกัน ตามพระราชดํารัสนั่นเอง.....
ตอนที่ ๔๕ รอยยิ้มตอนรับนักทองเที่ยว เกิดจากการคิดดีทําดี
.....สวนหนึ่งของนักทองเทีย่ วที่รักเมืองไทยเพราะประทับใจใน
ความเมตตา กรุณาปราณี มีรอยยิ้ม มีความเอื้ออารี มีความเปนมิตร
และใหเกียรติแกนักทองเที่ยว. ที่เปนเชนนี้ไดเพราะคนไทยมีพื้นฐาน
ของการคิดดี พูดดี ทําดีอยูแ ลว.
เพื่อความเจริญ ความมั่นคงของการทองเที่ยวซึ่งเปนรายได
หลักของประเทศ และความอยูดีมีสุขของทุกคนในชาติ. เราจึงควรคิด
ดีทําดีกับนักทองเที่ยวที่ดี เพื่อสรางความประทับใจแกผูมาเยือนดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งจะเปนผลใหนักทองเที่ยวบอกตอ หรือชักชวนให
ผูอื่นมาเที่ยว หรือกลับมาเทีย่ วอีก .
การจะสรางความประทับใจอยางยั่งยืนนัน้ ทุกคนควรคิดดีทํา

๗๓
ดีกับนักทองเที่ยวที่ดี ตอนรับนักทองเที่ยวที่ดีดวยความบริสุทธิ์ เพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวและนํารายไดเขาสูป ระเทศอยางยั่งยืนสืบตอไป
.....
ตอนที่ ๔๖ เราตองปราบคอรรัปชั่นของตนเองดวย
.....ผูที่ไดรับเงินเดือนจากภาษีของคนในชาติ มักจะลืมคิดไป
วา ตนมีหนาทีท่ ําประโยชนใหกับคนทัง้ ชาติ.
คนทีห่ ลีกเลีย่ งภาษี หนีภาษี หรือเสียภาษีไมเต็มตามจํานวน
ก็ไดชื่อวาเปนผูที่คอรรัปชั่นเชนกัน.
การมาทํางานสาย กลับกอนเวลา ใชเวลางานไปคิดฟุงซาน
ทํากิจสวนตัว ขี้เกียจ และการใชทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนสว นตน
ก็เปนการคอรรัปชั่นเชนกัน.
ดังนั้น ทุกคนควรเริ่มตนดวยการพยายามฝกมีสติคิดดีทําดี.
เมื่อใดที่รูตัววา กําลังคิดไมดี ก็ใหรีบมีสติหยุดการคิดไมดีทันที ใน
วินาทีนั้นเลย. การฝกเปนประจําจะชวยปองกันและกําจัดการคิดไมดี
ทําไมดี ซึง่ เปนผลใหเกิดการละชั่ว มุง ทําแตความดี และทําจิตใจของ
ตนใหบริสุทธิน์ ั่นเอง.....
ตอนที่ ๔๗ การฉอโกง ขโมย ปลนจี้ และคอรรัปชั่นจะลดลง เพราะ
การคิดดีทําดี
.....ปญหาของการฉอโกง ขโมย ปลนจี้ เปนเรื่องของการคิดไม
ดี ทําไมดีอยางรุนแรงของโจรผูรายทั่วไป.

๗๔
สําหรับการโกงกินหรือการคอรรัปชั่นเวลา และทรัพยสินของ
รัฐนั้น เปนการโกงกินชาติบานเมืองหรือคนทั้งชาติ เปนการกระทําที่
เลวรายยิ่งกวามหาโจร.
การคิดไมดีจึงเปนหัวหนาใหญของคําพูดและการกระทําที่ชั่ว
ราย. คนคิดไมดีจึงมีจิตใจที่สกปรก ขุนมัว และเปนทุกขโดยไมรูตัว.
การจะลดหรือกําจัดความชั่วรายหรือการจะปราบคอรรัปชั่น
ใหหมดไปไดนนั้ ผูบริหารบานเมืองทุกคนตองพยายามฝกมีสติบริหาร
ความคิดของตนเองใหคิดดีทําดี และสงเสริมใหทุกคนในชาติบา นเมือง
คิดดีทําดีในชีวิตประจําวันกันชั่วชีวิต และทําจนกลายเปนวัฒนธรรม
ไทยที่ดีและยัง่ ยืนสืบตอไป.....
ตอนที่ ๔๘ ชาติบานเมืองจะสงบก็เพราะคิดดีทําดี
.....ความปรารถนาดีตอชาติบานเมืองเปนเรื่องที่ดีงาม. ความ
ปรารถนาดีเกิดจากการคิดดีทําดี.
การควบคุมความคิดของตนเองไมได ปลอยใหคิดปรารถนาดี
ซ้ําแลว ซ้ําอีก ก็จะเกิดการตอยอดของความคิด จนกลายเปนความ
ปรารถนาดีอยางรุนแรง ถึงขัน้ คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น จิตใจ
ของผูนั้นก็จะเรารอนที่จะพูดและทําตามทีต่ นคิด.
ความปรารถนาดีที่รุนแรงเชนนี้เปนการคิดไมดีหรือเปนความ
โลภ จึงอาจกอใหเกิดความไมสงบขึ้นในจิตใจได.
การใชความรู การใชกระบวนการทางยุตธิ รรม รวมกับการใช
คุณธรรมในการแกปญหา ก็จะทําใหการแกปญหาเปนไปดวยความสงบ

๗๕
บริสุทธิ์ โปรงใส ใสสะอาด ยุติธรรม มีคุณคา และไมกอใหเกิดการ
แตกแยกความสามัคคีของคนในชาติ.....
ตอนที่ ๔๙ เราควรแกปญหาความไมดีทตี่ นเองเปนอันดับแรก
.....ทุกวันนี้มีคนจํานวนหนึ่งทีช่ อบแกปญหาที่ผูอื่น โดยพยายาม
ใหผูอื่นคิด พูดและทําตามที่ตนคิด และมักจะคิดไมดีทําไมดีเมื่อไมเปนไป
ตามที่ตนคิด.
การแกปญหาในทุกเรื่องนัน้ ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัวและเรื่อง
ของชาติบานเมือง ทุกคนควรมีสติใชความรูคูคุณธรรมอยางรอบคอบ
และถูกตองทั้งดานวิชาการและดานคุณธรรม และอาศัยกระบวนการ
ทางยุติธรรมในการแกปญหา.
การแกปญหาอยางรุนแรงจนถึงขั้นทํารายตนเองและหรือผูอื่น
ดวยคําพูดและการกระทํานั้น มีสาเหตุจากการคิดไมดี ทําไมดีของ
ตนเอง.
ดังนั้น เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตาม สิ่งแรกที่ตองทําก็คือ
ตองตั้งเจตนาวา เราจะคิดดีทําดีอยางรอบคอบ ดวยการใชความรูคู
คุณธรรม เพื่อแกปญหานี้ดวยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ.....
ตอนที่ ๕๐ การศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพก็
เพราะคิดดีทาํ ดี
.....การเผลอสติไปคิดฟุงซาน รวมทั้งไปคิดและไปทําเรื่องอื่น
ในขณะศึกษาเลาเรียนและขณะปฏิบัติงานอยูนนั้ ยอมทําใหการศึกษา

๗๖
เลาเรียนและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไมมีคุณคาและเสียเวลา
เปนการเบียดเบียนตนเองและหรือผูอื่น ซึง่ มีสาเหตุจากการคิดไมดีทํา
ไมดี จัดวาเปนอกุศล.
การมีสติมุงมั่นหรือพยายามมีสติอยูกับกิจทีท่ ําอยู ไมคิดฟุง ซาน
ใชเวลาอยางมีคุณคากับกิจที่ทาํ อยู จัดวาเปนกุศล เพราะเกิดจากการ
คิดดีทําดี.
ในชีวิตประจําวัน การมีสติคิดดีทําดี ตามพระราชดํารัส จะทํา
ใหการศึกษาหาความรู การปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวติ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณคา บริสุทธิ์ ยุติธรรม เปนประโยชนตอตนเองและ
หรือผูอื่นตามเหตุปจจัยในขณะนั้น ๆ รวมทั้งเปนการพัฒนาคุณธรรม
ไปดวย.....
ตอนที่ ๕๑ ถึงชีวิตจะมีปญหาอยางไร จิตใจก็บริสุทธิ์ได
.....คนเราเกิดมาตองพบกับปญหารอบดาน เชน ตองเปนทุกข
ทํางานหนัก เสียเกียรติ์ พนจากตําแหนง สูญเสีย ยากจน ตองแก
เจ็บปวย พิการ พลัดพราก ตองตาย เปนตน.
ในชีวิตประจําวัน ทุกวินาทีที่คิดดีทาํ ดีตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จิตใจก็จะบริสุทธิ์ เปนบุคคลที่ประเสริฐ
เปนผลใหเกิดการละชั่ว มุงทําแตความดี ไมมีความทุกขจากการคิด
อกุศล และมีความสุขสงบ.
ดังนั้น ถึงจะมีปญหาตาง ๆ อยางหนักหนาสาหัสเพียงใดก็
ตาม ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดดีทาํ ดี มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ไมมีความทุกขจากการ

๗๗
คิดไมดีไดทุกคน.
วิธีการฝกคิดดีทําดีนั้น เปนเรือ่ งใกลตัว ไดรับผลทันทีที่คิดดีทํา
ดี ไมวาจะนับถือศาสนาและมีเชื้อชาติใดก็ตาม.....
ตอนที่ ๕๒ ความผิ ด พลาดต า ง ๆ เกิ ด จากการขาดความรู แ ละ
ความสามารถ
.....การทํากิจตาง ๆ ยอมเกิดความผิดพลาดขึ้นไดเสมอ ถา
ขณะนั้นยังมีความรูและความสามารถไมเพียงพอในการทํากิจนัน้ ๆ.
การจะย อ นกลั บ ไปแก ค วามผิ ด พลาดในอดี ต นั้ น ทํา ไม ไ ด
เพราะเหตุการณตาง ๆ ไดผา นพนไปเรียบรอยแลว และก็ไมควรไปเอา
มาคิดจนกลายเปนความทุกข ณ ปจจุบันขณะอีก. ความผิดพลาดใน
อดีตนั้น เปนของมีคา เพราะเปนบทเรียนทีท่ ําใหเราไมผดิ พลาดขึ้นอีก.
ความสําคัญของการครองชีวิตที่ดีงามหรือชีวิตที่ประเสริฐนั้น
อยูที่การศึกษาหาความรูไวเสมอ ซึ่งหมายรวมทัง้ ความรูดานคุณธรรม
ดวย และพยายามมีสติใชความรูคูคุณธรรมในการคิดอยางรอบคอบ
และถู ก ต อ ง เพื่ อ จะได ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น มาอี ก .
ขณะเดียวกัน ก็จะทําใหเกิดความเจริญ มัน่ คง และผาสุกตามเหตุปจจัย
ในขณะนัน้ ดวย.....
ตอนที่ ๕๓ การฝกคิดดีทาํ ดีจะทําใหความรูและความสามารถทาง
คุณธรรมสูงขึ้น
.....ปจจุบันพบวา มีคนเปนจํานวนมาก รวมทั้งผูนําในสังคม

๗๘
และนักการเมือง ตางก็พากันเรียกรองใหผูบริหารประเทศและคณะมี
คุณธรรมในการบริหารงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต บริสุทธิ์
ใสสะอาด และยุติธรรม ไมหาผลประโยชนเพื่อตนเองและคณะ ซึ่งเปน
เรื่องที่ดีงาม เปนความปรารถนาดีตอชาติบานเมือง และเปนกุศลดวย.
ขณะเดียวกันทุกคนก็ควรที่จะเรงรัดในการพัฒนาคุณธรรมใหกับ
ตนเอง ครอบครัว องคกร และสังคม โดยการฝกคิดดีทําดีในชีวิตประจําวัน
อยางจริงจัง เพื่อเพิม่ พูนความรูและความสามารถทางคุณธรรมใหมาก
ขึ้นดวย ซึง่ เปนการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั .
ครั้นฝกคิดดีทาํ ดีไดตามสมควรแลว ก็ควรชวยกันเผยแผเรื่อง
คิดดีทําดีใหเปนวิถชี ีวิตของคนไทยสืบตอไป.....
ตอนที่ ๕๔ การพัฒนาคน ตองพัฒนาที่ความคิด
.....ความคิดเปนหัวหนาใหญของจิตใจและการกระทําตาง ๆ.
เพราะขณะทีค่ ิดดี จิตใจ อารมณ คําพูด และการกระทําก็จะดีไปดวย.
ขณะที่คิดไมดี จิตใจ อารมณ คําพูด และการกระทําก็จะไมดีไปดวย.
การจะพัฒนาคนใหเปนคนดีไดนั้น จําเปนตองมีความรูเรื่อง
ของความคิด วาการคิดดี คืออะไร ? การคิดไมดีคืออะไร ? รวมทัง้ ตอง
ฝกมีสติในการคิดอยางรอบคอบและถูกตอง จนสามารถมีสติหยุดยั้ง
การคิดไมดี และมุงคิดดี เพื่อจะไดพูดดี ทําดี รูรักสามัคคี มีจิตใจที่
บริสุทธิ์.
ขอใหกําลังใจวา วิธีฝก คิดดีทาํ ดีนนั้ เปนเรื่องงาย ๆ ใกลตวั ทุก

๗๙
คนและทุกศาสนาเอาไปใชไดโดยไมสงวนลิขสิทธิ์.....
ตอนที่ ๕๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองพัฒนาที่ความคิด
.....คนไทยทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศไทย.
เรื่องแรกของการพัฒนาทรัพยากรของชาติ คือ ตองพัฒนาทรัพยากร
มนุษยหรือพัฒนาคนไทยนัน่ เอง.
ความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การพัฒนาวิธี
คิด ใหมีความรูและความสามารถในการมีสติคิดดีทําดีไดอยางตอเนื่องใน
ชีวิตประจําวัน.
ดังนั้น ผูบริหารชาติบานเมือง ผูนําในสังคม และผูนําในทุก
ศาสนา ควรสนองพระราชดํารัสเรื่องคิดดีทําดี ดวยการลงมือศึกษา
และฝกมีสติบริหารความคิดของตนเองในชีวิตประจําวันใหคิดดีทาํ ดี
อยางจริงจัง และตอเนื่องจนเปนนิสัย เพื่อทําใหมีแรงศรัทธาในการ
พัฒนาคนไทยใหคิดดีทําดีอยางยั่งยืน.....
ตอนที่ ๕๖ ขอมูลคิดดีทําดีในความจําจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
.....ขอมูลในความจํามีอิทธิพลตอความคิดมาก คนที่มขี อมูล
คิดดีทาํ ดีอยูในความจําเปนจํานวนมาก ยอมคิดดี พูดดี ทําดี และมี
จิตใจที่บริสุทธิจ์ นเปนนิสยั .
ในทางตรงกันขาม คนทีม่ ีขอมูลคิดไมดี ทําไมดีอยูในความจํา
เปนจํานวนมาก ยอมคิดไมดี พูดไมดี ทําไมดี และจิตใจสกปรกขุนมัว
หรือเปนผูไมมคี วามฉลาดทางอารมณจนเปนนิสยั .

๘๐
วิธีปรับเปลี่ยนขอมูลนั้นงายนิดเดียว คือ ตองเรียนรูเรื่องคิดดี
ทําดี และฝกมีสติคิดดีทําดีในฃีวิตประจําวันจนเปนนิสัย. เมื่อฝกไป
นาน ๆ เขา ขอมูลดานคิดดีทําดีก็จะเพิม่ และขอมูลเรื่องคิดไมดี ทําไม
ดี ก็จ ะลดลงหรือ หมดไป จึ ง เปนผลใหพ ฤติก รรมเปลี่ ย นไปดว ย คื อ
กลายเปนคนดีมีคุณธรรมหรือมีความฉลาดทางอารมณแนวภูมิปญญา
ไทยนัน่ เอง.....
ตอนที่ ๕๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางยั่งยืนตอง
พัฒนาคนใหคดิ ดีทําดี
.....การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางยั่งยืนนัน้ จะตอง
พัฒนาขอมูลของคนในชาติใหมีขอมูลความรูและความสามารถในการ
คิดดีทําดีอยูในความจํา เพือ่ จะไดคิดดีทําดีในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ.
การคิดดีทําดีเปนมรดกอันล้าํ คาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหปวงชนชาวไทยและผูบริหารระดับสูงมาหลายครั้งแลว
จึงถึงเวลาแลวที่ทุกคนควรศึกษาและฝกมีสติคิดดีทําดี เพื่อใชมรดก
อันมีคาชิน้ นี้ ใหเกิดประโยชน ณ ปจจุบันขณะ.....
ตอนที่ ๕๘ การรับประทานอาหารมากเกินไปและผิดสัดสวน ไมใช
ทางสายกลาง
.....สุขภาพจะดีไดเพราะสารเคมีตาง ๆ ในรางกายมีความ
พอเพียง คือไมมากเกินไป แลวก็ไมนอยเกินไป.

๘๑
คนที่มีนา้ํ ตาลและไขมันในเลือดพอเพียง คือ คนที่มีระดับ
น้ําตาลและไขมันในเลือดที่เปนปรกติ.
การรับประทานอาหารมากหรือนอยเกินไปก็จะทําใหสารเคมีใน
รางกายมากหรือนอยเกินไป ทําใหเสียสุขภาพ และเปนการเบียดเบียน
ตนเอง. ขณะเดียวกัน การรับประทานอาหารไมถูกตองตามสัดสวน ก็
ทําใหสุขภาพไมดี ความตานทานลดลงและเกิดการเจ็บปวยไดเชนกัน.
ดังนั้น การมีสติคอยคิดพิจารณาในขณะรับประทานอาหาร
ใหมีจํานวนอาหารและสวนประกอบทีพ่ อเพียง คือ ไมมากหรือไมนอย
เกินไป เปนทางสายกลางของการดําเนินฃีวิต.
การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางยัง่ ยืนนัน้ รัฐบาล
และองคกรตาง ๆ ตองสงเสริมใหคนไทยสวนมาก รวมทั้งผูบริหาร ผูนาํ
ในสังคม ใหไดฝกมีสติคิดดีทําดีในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย.....
************
มีขอมูลพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เรื่องคิดดีทาํ ดีที่ไดบันทึกไวเปนวิดีโอคลิปและมีขอมูลที่เกี่ยวของ
กับเรื่องคิดดีและอริยสัจ ๔ อยูที่ www.thai60.com
หนังสือเลมนี้และเลมอื่นของผูเขียนมีจําหนายเพียงแหง
เดียวที่แผนกขายหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๑
ถนนพระสุเมรุ เยื้องพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร บางลําพู กทม.
๑๐๒๐๐ เปดจําหนายทุกวัน โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๑๐๘๕, ๐๒ ๖๒๙
๔๐๑๖. หากตองการซื้อจํานวนมากในราคาทุน กรุณาติดตอ
ผูเขียนโดยตรงที่โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗

๘๒

ประวัติผูเขียน

นายเอกชัย จุละจาริตต
เกิด พ.ศ. ๒๔๘๑
จบชั้นเตรียมอุดมที่โรงเรียนเซ็นตคาเบรียล กทม.
จบอุดมศึกษาที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร
เคยรับราชการในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะยาวดานศัลยกรรม
เคยทํางานดานศัลยกรรม เวชกรรมฟนฟู และบริหาร
สนใจศึกษาและฝกปฏิบัติธรรมมาประมาณ ๓๐ ป
ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ ทําหนาทีศ่ ึกษา ฝกปฏิบัติ และเผยแผ
ธรรมะจากประสบการณอยางงาย ๆ.

๘๓

(ปกหลัง)
การจะปฏิรูปหรือปรับปรุงประเทศไทยใหมีความเจริญ มั่นคง และ
ผาสุกอยางยั่งยืนไดนั้น จําเปนตองปฏิรูปหลายดานไปพรอม ๆ กัน.
การปฏิรูปดานคุณธรรมมีความสําคัญตอการปฏิรูปมาก ๆ เพราะ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สวนมากมีสาเหตุมาจากการขาดคุณธรรมของคนไทย
(หมายรวมถึงนักการเมืองและขาราชการ)เปนจํานวนมากจนถึงขั้น “คิดชั่วทําชั่ว”
อยางรุนแรง แผกระจายไปทั่วประเทศ และกอใหเกิดความเสียหายตอชาติ
บานเมืองเปนอยางมาก.
การจะปองกันและกําจัดการคิดชั่วทําชั่วใหลดลงหรือหมดไปไดอยาง
ตรงประเด็นไดนั้น ตองปรับปรุงวิธีคิดของคนไทยใหเปนการ “คิดดีทําดี” ตามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
หนังสือเลมนี้นําเสนอวิธีพื้นบานที่งายมากสําหรับใชในการปรับปรุง
จิตใจของคนไทยให “คิดดีทําดี” เพื่อจะได “ไมคิดชั่วไมทําชั่ว” ซึ่งจะเปนผลให
จิตใจบริสุทธิ์ อยูรวมกันดวยความเมตตา กรุณา รูรักสามัคคี มีความเจริญ
มั่นคง ผาสุก และชวยใหการปฏิรูปทุกดานประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน.
หมายเหตุ : ทานที่เคยอานหนังสือของผูเขียนเลมใดเลมหนึ่ง ก็ไม
จําเปนตองอานหนังสือเลมนี้อีก. หนังสือของผูเขียนทุกเลมดาวนโหลดไดฟรีที่
www.thai60.com

