
 
สัตบุรุษ 

 Good Person 
 

วาสนา  วงศย์ิม้ยอ่ง1 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการ เร่ือง “สัตบุรุษ” 
เป็นการพรรณนาสัตบุรุษเป็นบุคคลท่ีหมดจด
สวยงามมีงาน ท่ีจะต้องท าอยู่  2  ด้าน  คือ 
พยายามระวงัตวัไม่ให้เป้ือนเปรอะด้วยของ
โสโครก และ หาส่ิงท่ีสวยงามมาประดบัเขา้
กบัตวัการสร้างชีวติ 

เน้ือหาประกอบไปดว้ย สัตบุรุษคือผู ้
ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ มีศรัทธา มี
หิริ มีโอตตปัปะ มีสุตตะมาก มีความเพียร มี
สติตั้งมัน่ มีปัญญา มีความเห็นถูก, หลกัธรรม
ของสัตบุรุษมี 3 คือ ทาน การให้ปัพพัชชา
การถือบวช มาตาปิ ตุอุปัฏฐานการบ ารุง
มารดาบิดาให้เป็นสุข,ปัจจยัท่ีเก่ียวท่ีส่งผลต่อ
การเป็นสัตบุรุษ ปัจจยัท่ีส่งผลท่ีจะส่งเสริม
ให้คนเป็นคนดีไดน้ั้นมีหลายส่วนดว้ยกนั แต่
ท่ีจะกล่าวถึงน้ีเรียกวา่ปัจจยัภายใน คือ ทศันะ
คติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ท่ีอยู่ภายในและ
ปัจจยัภายนอกคือ สภาพแวดล้อมภายนอก
และ กลัยาณมิตร 
 
ค ำส ำคัญ: หลักธรรม, ศรัทธำ, ควำมดีงำม, 
สัตบุรุษ 

 

Abstract 
  The  academic  of  this  article  were 
:  Satta-burus (Good person). Satta-burus  is 
Purely beautiful person there is 2 work to be 
done, the first is try to be careful not to 
pollute with sewage and the second is Find 
something is beautiful to Decorate with the 
creation of life . 
 This  content  was  the meaning  
of  Satta-burus is good person who have 
believe, modesty, Oattappa, more Sutta, 
perseverance, mindful stand, wit and right 
coment. Principle fair of Satta-burus have 3  
is alms, ordination, foster parents to 
pleasantly, the factors is affect to be good 
person, the factors is encourage people to be 
the good person have many part but to 
mention is called intrinsic factor is attitude, 
personality, motivation and external factor is 
external environment and true friend. 
 
Keywords: Principle of Dhamma, Believe, 
Goodness, Good Person 
 

1 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.10  No.1  January – June  2016               . 

 

354 

บทน ำ 
สัตบุรุษเป็นบุคคลท่ีหมดจดสวยงาม

มีงานท่ีจะตอ้งท าอยู ่2 ดา้น คือ พยายามระวงั
ตวัไม่ให้เป้ือนเปรอะด้วยของโสโครก และ 
หาส่ิงท่ีสวยงามมาประดบัเขา้กบัตวัการสร้าง
ชีวิตก็เหมือนกนั เราตอ้งท าทั้งสองอย่าง คือ 
ตีตัวออกห่างจากส่ิงชั่วช้า และในโอกาส
เดียวกนัก็เขา้หาฝ่ายท่ีจะท าให้เราเจริญรุ่งเรือง
ข้ึน (ป่ิน มุทุกนัต์, 2502) พระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสว่า พิ จารณาดูโดยรอบคอบแล้วเม่ือ
กล่าวถึงส่ิ งภายนอก ไม่ มีอะไรสามารถ
บิดเบือนหนัเหจิตใจคนให้ไปในทางร้ายหรือ
ทางดีมากกว่าการคบมิตร (วศิน  อินทสระ, 
2526) 

ดงันั้น คนท่ีมีธรรมดีเป็นเคร่ืองหมาย
ประจ าตวั มีคุณสมบติัท่ีดีทั้งภายใน คือ จิตใจ
ท่ีงาม และภายนอกคือพฤติกรรมในการ
แสดงออกท่ีดีงาม และ เป็นท่ีน่าช่ืนชมแก่
บุคคลท่ีคบหาสมาคมดว้ย เป็นคนท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นคนท่ีมีความดีอยู่ในตวัเอง คือคิดดี ท าดี 
และพูดดี และเป็นบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของ
คนในสังคม หรือในโลกของคนฝ่ายดี คือ
เป็นผู ้ท่ี มีคุณสมบัติของความเป็นคนหรือ
มนุษย์ท่ีเจริญ และได้ถูกพฒันาจนสมบูรณ์
แล้ว เจริญด้วยสติ และปัญญาท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความเป็นผูป้ระพฤติชอบทั้งกาย 
วาจาและใจ (พระครูประโชตโพธิธรรม (ไชย
รัตน์), 2549) 

ดงันั้น บุคคลจึงตอ้งตั้งเป้าหมายของ
ชีวิตซ่ึงเป็นฐานชีวิตในจกัรขอ้ท่ี 2 น้ีจึงต้อง
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปรียบเสมือนการก้าวเดินในก้าวท่ี 2 ของ
ชีวิต ในแต่ละบุคคลตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีอาจ
แตกต่างกันดังนั้ นแนวทางน้ีเป็นเพียงส่วน
หน่ึง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ควำมหมำยของสัตบุรุษ 

คัม ภี ร์ทางพระพุ ทธศาสนาและ
นักปราชญ์ ท างพระพุ ทธศาสนาได้ให้
ความหมายของสัตบุรุษไวด้งัน้ี 
 ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ จูฬ
ปุณณมสูตร ไดก้ล่าวความหมายของสัตบุรุษ
ไวด้งัน้ี 

“สัตบุรุษเป็นผูป้ระกอบด้วยธรรม
ของสัตบุรุษ มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มี
สุตตะมาก มีความเพียร มีสติตั้งมัน่ มีปัญญา 
มีความเห็นถูก” (ม.อุ. 14/22/185.) 
 ในปฐมขตสูตร ว่าดว้ยเหตุให้ตนถูก
ก าจัด  สูตรท่ี  1 ได้ก ล่าวความหมายของ
สัตบุรุษท่ีพระพุทธองค์ตรัสไวว้่า สัตบุรุษ 
ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมบริหาร
ตนไม่ให้ถูกก าจดั ไม่ให้ถูกท าลาย ไม่มีความ
เสียหาย ไม่ถูกผูรู้้ติเตียน และประสพบุญเป็น
อนัมาก ธรรม 4 ประการนั้นไดแ้ก่ 

1)  พิจารณา ไตร่ตรองแลว้ กล่าว
ติเตียนผูท่ี้ควรติเตียน 

2)  พิจารณาแล้ว ไตร่ตรองแล้ว 
กล่าวสรรเสริญผูท่ี้ควรสรรเสริญ 

3)  พิจารณาแล้ว ไตร่ตรองแล้ว 
แสดงความไม่ เล่ือมใสในฐานะท่ีไม่ควร
เล่ือมใส 
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4)  พิจารณาแล้ว ไตร่ตรองแล้ว 
แสดงความเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 
(องฺ.จตุกฺก. 21/3/4.) 

ในคัมภรีร์อภิธานวรรณนาได้ให้
ความหมายของสัตบุรุษไวด้งัน้ี 
 ส นฺ ต  (ส มุ  อุปส เม+ต ) บัณ ฑิ ต , 
นักปราชญ์, ผูรู้้, สัตบุรุษ, ผูมี้ปัญญา. ราคาท
โย สเมตีติ  สนฺโต ผูร้ะงบัราคะกิเลสเป็นตน้
ไดช่ื้อวา่สันตะ (อาเทศ มฺ เป็น นฺ) สุนฺทโร อนฺ
โต อวสาน เมตสฺสาติ วา สนฺโต หรือผูมี้ท่ีสุด
อันงดงาม ช่ือว่าสันตะ (สุ+อนฺต, อาเทศ อุ 
เป็น อ).มนสาปิ สนฺโต น กเรยฺย ปาป  (วิ.ป. 
8/305/529.) สัตบุรุษไม่ควรท าบาปแมด้ว้ยใจ 
ปุริส (ปูร ปูรเณ+อิส) บุรุษ, ผูช้าย. มาตาปิตูน  
หทย   ปู เรตีติ ปุริโส ผูย้งัใจของมารดาและ
บิดาให้เต็ม ช่ือวา่ปุริสะ(รัสสะ อู เป็น อุ) ยานิ 
กโรติ  ปุ ริโส  ตานิ  อตฺตนิ  ปสฺส ติ  (ขุ .ชา . 
27/294/84.) บุรุษท ากรรมใดย่อมเห็นกรรม
นั้นในตน (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542) 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไวว้่าสัปปุริส , 
สัปปุรุษ (สับปุริส, สับปุหฺรุด) น. คนท่ีเป็น
สัมมาทิฐิ, คฤหัสถ์ผูมี้ศรัทธาในพระศาสนา, 
คนท่ีมีความเห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
(ป. สปฺปุริส ส. สตฺปุรุษ) (ราชบณัฑิตสถาน, 
2542) 

สรุปความหมายได ้ดงัน้ี สัปปุริสูสัง
เสวะ การเข้าไปคบหาคนดีแปลว่า การคบ
สัตบุรุษ สัตบุรุษ  แปลว่า คนดี คนสงบ ตรง
กับภาษาบาลีว่า สัปปุริสะ ผูท่ี้ เป็นสัตบุรุษ 
หรือ สัปปุริสะ ย่อมมีสัปปุริสธรรม ประจ า

ตน  การเข้าไปคบหา ได้แ ก่  ก ารเข้าไป
สนทนาไต่ถาม มอบตวัเป็นศิษย ์รับโอวาท
ของสัตบุรุษ เม่ืออยู่ในท้องถ่ินท่ีมีสัตบุรุษ 
ย่อมแนะน าส่ิงท่ีควรแนะน า ให้ รู้จักบาป
บุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ใหรู้้จกั
เวน้ชั่วประพฤติดี ละส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์
กระท าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสัตบุรุษจึง
เป็นคนดี คนสงบ คนท่ีพร้อมมูลด้วยธรรม 
สัตบุรุษ หมายถึงคนท่ีมีคุณธรรม คนท่ีเป็น
สัมมาทิฐิ คนท่ีประพฤติธรรมเป็นปกติ เป็นผู ้
ท่ีละเวน้จากการกระท าอกุศลกรรมดว้ย กาย 
วาจา และใจ โดยปกติ เป็นผูล้ะเวน้แล้วจาก
หนทางแห่งความเส่ือมถอยทั้งปวง เป็นผูท่ี้มี
ชีวิตสมบูรณ์พร้อมด้วยประโยชน์ในปัจจุบนั 
และประโยชน์ในอนาคต 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรคบสัตบุรุษ 

1) เพื่ อพัฒนาตนเอง เช่นในด้าน
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจให้มีความ
เจริญกา้วหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอยา่ง
ย ัง่ยนื 

2)  เพื่อช่วยเหลือคนดีให้สามารถท า
มาหาเล้ียงชีพอย่างสุจริตไดเ้ต็มท่ีจนกระทัง่
สามารถสร้างตวัสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้
เจริญก้าวหน้าทั้ งทางโลกและทางธรรมได้
ส าเร็จเช่นเดียวกบัตน 

3)  เพื่อสร้างเครือข่ายคนดีไวช่้วยกนั
ปกป้องคุม้ครองชีวิตตนเอง ครอบครัว ญาติ 
พี่น้อง มิตรสหาย บ ริวาร ป้องกันทรัพย์
สมบัติต่างๆ ท่ีหามาได้ด้วยความเหน่ือย
ยากล าบากใหป้ลอดภยัจากภยัต่างๆ และคนดี
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ทั้ งหลายให้ปลอดภัยจากคนภัยคนพาล
ทั้งหลาย  

4)  เพื่อสร้างระบบปลูกฝังศีลธรรมท่ี
เขม้แข็งให้แก่ทอ้งถ่ิน คือ บ้าน วดั โรงเรียน
อันเป็นพุทธวิธีสร้างคนดีให้เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นวงจรศีลธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่
รุ่นหน่ึงใหแ้ก่สังคม 
 
หลกัธรรมของสัตบุรุษ 

ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
หลักธรรมท่ีมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 

1)  สัปปุริสธรรม7 
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของ

สัตบุรุษ ธรรมท่ีท าใหเ้ป็นสัตบุรุษ, คุณสมบติั
ของคนดี,ธรรมของผูดี้ มี 7 ประการไดแ้ก่ 

  (1) ธัมมญัญุตา คือ ความเป็น
ผูรู้้จกัเหตุเช่นรู้จกัวา่ส่ิงน้ีเป็นเหตุแห่งสุขส่ิงน้ี
เป็นเหตุแห่งทุกข ์ความรู้จกัธรรม รู้หลกัหรือ
รู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริง รู้หลักการรู้
หลกัเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่ง
เหตุผล และรู้หลกัการท่ีจะท าให้เกิดผล เช่น
ภิกษุ รู้ว่าหลักธรรมข้อนั้ น  ๆ  คืออะไร มี
อะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่า 
หลักการปกครองตามราชประเพณี เป็น
อยา่งไร มีอะไรบา้ง รู้วา่จะตอ้งกระท าเหตุอนั
น้ีหรือ กระท าตามหลักการข้อน้ีจึงจะท าให้
เกิดผลท่ีตอ้งการอนันั้น เป็นตน้ 

  (2) อตัถัญญุตา คือ ความเป็น
ผูรู้้จกัผลเช่น รู้จกัว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอนัน้ี
ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอนัน้ีคือความรู้จกัอรรถ 

รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จกัผล คือรู้ความหมาย 
รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จกั
ผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการกระท าหรือ
ความเป็นไปตามหลกั เช่นรู้วา่หลกัธรรมหรือ
ภาษิตข้อๆนั้ นมีความหมายว่าอย่างไรหลัก
นั้นๆมีความมุ่งหมายอยา่งไร ก าหนดไวห้รือ
พึงปฏิบติัเพื่อประสงคป์ระโยชน์อะไร การท่ี
ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เม่ือท า
ไปแลว้จะบงัเกิดผลอะไรบา้ง ดงัน้ี เป็นตน้ 

  (3) อตัตญัญุตา คือ ความเป็น
ผู ้รู้จ ักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศศักด์ิ
สมบติับริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่าน้ี
แล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ ท่ี เป็นอยู่
อย่างไร ความรู้จักตน คือรู้ว่าเรานั้ นว่าโดย
ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลงั ความรู้ความสามารถ 
ความถนดั และคุณธรรมเป็นตน้ บดัน้ี เท่าไร 
อยา่งไรแลว้ประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท่ีจะ
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

  (4) มตัตญัญุตา คือ ความเป็น
ผูรู้้ประมาณในการแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีวิต
แต่โดยทางท่ีชอบและรู้จกัประมาณในการ
บริโภคแต่พอควร ความรู้จักประมาณ คือ
ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จกัประมาณในการรับ
และบริโภคปัจจยั 4 คฤหัสถ์รู้จกัประมาณใน
การใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จัก
ประมาณในการลงทณัฑ์อาชญา และในการ
เก็บภาษี เป็นตน้ 

  (5) กาลัญญุตา คือ ความเป็น
ผูรู้้จักกาลเวลา อนัสมควรในอันประกอบกิจ
นั้นๆความรู้จกักาล คือรู้กาลเวลาอนัเหมาะสม 
และระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชใ้นการประกอบกิจ 
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การกระท าหน้าท่ีการงาน เช่นให้ตรงเวลาให้
เป็นเวลาใหท้นัพอเวลา เป็นตน้ 

  (6) ปริสัญญุตา คือ ความเป็น
ผูรู้้จกัประชุมชนและกิริยาท่ีจะตอ้งประพฤติ
ต่อประชุมชนนั้ นๆว่าหมู่ น้ี เม่ือเข้าไปหา
จะต้องท ากิริยาอย่างน้ีจะต้องพูดอย่างน้ี คือ
รู้จกัท่ีประชุม หรือรู้จกัชุมชน และรู้กิริยาท่ีจะ
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าชุมชนน้ีเม่ือเขา้ไป
หาจะต้องท ากิจอย่างน้ี  จะต้องพูดอย่างน้ี 
ชุมชนน้ีควรสงเคราะห์อยา่งน้ี เป็นตน้  

  (7) ปุคคลปโรปรัญญุตาคือ
ความเป็นผูรู้้จกัเลือกบุคคลว่าผูน้ี้เป็นคนดี
ควรคบผูน้ี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ ความรู้จกั
บุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดย
อธัยาศยั ความสามารถและคุณธรรม เป็นตน้ 
ใคร ๆ  ยิ่งห รือหย่อนอย่างไร และรู้ท่ี จะ
ปฏิบัติ ต่อบุคคลนั้ น  ด้วยดีว่าควรจะคบ
หรือไม่ จะใช้จะต าหนิยกยอ่งและแนะน าสั่ง
สอนอยา่งไร เป็นตน้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยตฺุโต), 2540)  

3) สัปปุริสบัญญตัิ 3 
สัปปุริสบญัญติั 3 คือบญัญติัของ

สัตบุรุษ , ข้อปฏิบัติท่ีสัตบุรุษวางเป็นแบบ
หรือกล่าวสรรเสริญไวห้รือความดีท่ีคนนับ
ถือ มี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

  (1) ทาน การให้ปัน, การสละ
ของตนเพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

  (2) ปัพพชัชาการถือบวช, เวน้
การเบียดเบียนด ารงในธรรม คือ อหิงสา 
สัญญมะ และทมะ  อัน เป็น อุบ ายให้ ไม่
เบียดเบียนกนั และอยูร่่วมกนัดว้ยความสุข 

  (3) มาต าปิ ตุ อุ ปั ฏ ฐานก าร
บ ารุงมารดาบิดา, ปฏิบติัมารดาบิดาของตน
ใหเ้ป็นสุข (องฺ.ติก. 20/484/191.) 
 
ลกัษณะของสัตบุรุษ 
 การเกิดมาเป็นมนุษยใ์นชาติน้ี เป็น
ส่ิงท่ีทุกคนพึงกระท าให้บรรลุผลส าเร็จให้ได ้
นั่นคือ การด ารงตนเป็นคนดีท่ีโลกตอ้งการ 
คนดีหรือท่ีพระพุทธศาสนา เรียกวา่ สัตบุรุษ 
คือ บุคคลท่ีไม่วา่ใครต่างก็พึงปรารถนา อยาก
ท่ีจะคบหาและเขา้ใกล้ เพราะสามารถมัน่ใจ
ได้ว่าคนดีน้ีจะไม่น าส่ิงเลวร้ายมาสู่ตัวเรา 
นอกจากน้ี ยงัจะมอบแต่ส่ิงดีๆ ให้แก่เราอีก
ด้วยดังนั้นการจะปฏิบติัตนให้เป็นคนดีเป็น
สัตบุรุษ จะตอ้งพิจารณาถึงคุณลกัษณะท่ีมีอยู่
ด้วย ในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา 
เถรวาทได้กล่าวถึงลักษณะของสัตบุรุษไว้
ดงัน้ี 
 ลกัษณะของสัตบุรุษ 

1) ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก ร ร ม บ ถ 
หมายถึง กุศลธรรมฝ่ายดีเป็นเกณฑ์ท่ีท าให้
คนเป็นคนดีได้แก่ การประกอบกรรมท่ีเป็น
กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มีปกติท า
กุศลคือกรรมดี มีคุณและมีประโยชน์เก้ือกูล
แ ก่ตนและสั งคม  ไม่ ท าลายทั้ งคนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เสียหายอันเน่ืองมาจากการ
กระท าของตน เพราะเกิดจากมูลเหตุท่ีเป็น
กุศลมูล 3 ประการได้แก่ อโลภะ อโทสะ 
และอโมหะ (ที.ปา. 11/305/259.) 

2) ลักษณะทางสติปัญญาและ
อุปนิสัย หมายถึง ลักษณะทางปัญญาและ
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อุปนิสัยเป็นรากฐานส าคัญของพฤติกรรม
ของมนุษย ์เพราะการท า การพูด การคิด ของ
มนุษยท่ี์แตกต่างกนัล้วนแต่เกิดจากพื้นฐาน
ทางจิตใจ และพื้นฐานทางสติปัญญาท่ีไม่
เหมือนกนั สัตบุรุษนั้นจดัว่าเป็นคนมีปัญญา
เน่ืองจากพื้นฐานทางจิตใจ สติปัญญาและ
กรรมในทางท่ีดี (องฺ.จตุกฺก. 21/210/332.) 

3) ลกัษณะทางกรรมดี หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีบุคคลพึงแสดงออกทางกาย วาจา 
และทางใจเป็นฝ่ายดี กรรมจ าแนกคนให้ดี 
หมายถึง การกระท าท่ีดีนั่นเองซ่ึงพระพุทธ
องค์ทรงจ าแนกบุคคลออกเป็นประเภทตาม
พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมา พระพุทธองค์
ทรงต รัสไว้ว่ า  “บุ คคลหว่านพื ช เช่น ใด     
ย่อมได้รับผลเช่นนั้ น ผูก้ระท าดีย่อมได้รับ
ผลดี ผู ้กระท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” (ส .ส . 
15/903/333.) 

4) ลกัษณะทางความรับผิดชอบ
ต่อหน้ า ท่ี ก ารงาน  หมายถึ ง ผู ้ ท่ี มี ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการงานนั้นแล้ว ก็ย่อม
ท างานนั้นจนสุดก าลงัและความสามารถและ
เอาใจใส่ดูแลดว้ยดี ไม่บกพร่อง ท าดว้ยความ
พึงพอใจ (องฺ.ทุก. 20/343 – 344/105.) 

5) ลักษณะของการช่วยเหลือ
สังคม หมายถึง ผูมี้ลกัษณะเป็นผูเ้สียสละดว้ย
ส่วนใด ๆ ก็ตามคือ ก าลังกาย หรือก าลัง
ทรัพย ์ก็มิไดก้ล่าวเพื่อท่ีจะมุ่งหวงัให้คนอ่ืน
ยกยอ่งชมเชยตนเอง แมเ้วลาประสบสุขหรือ
ประสบทุกข์ก็ไม่หว ั่นไหวไปตาม (ขุ .ธ . 
25/15/24.) 

6) ลัก ษ ณ ะค ว าม ป รารถน า 
หมาย ถึ ง  ผู ้ ท่ี ป รารถน าบุ ตร  ท รัพ ย์  รั ฐ 
ความส าเร็จต่าง ๆ โดยชอบธรรม เพราะตนมี
ศีล  มี ปัญญ า ประกอบด้วยธรรม  (ขุ .ธ . 
25/17/26.) 

7) ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
หมายถึง ผูท่ี้มีการศึกษามาก ฟังมาก เป็นพหุ
สูตร แมจ้ะมีอายุมากก็ยงัท าประโยชน์ต่อคน
อ่ืนได ้(ข.ุธ. 25/21/35.) 

8) ลัก ษ ณ ะค ว าม ส าคัญ ตน 
หมายถึง ผูท่ี้เป็นสัตบุรุษย่อมมีลกัษณะรู้ถึง
คุณค่าแห่งตนโดยแทจ้ริง ไม่เบียดเบียนและ
มิไดก้ล่าวเพื่อท่ีจะโออ้วด (ข.ุธ. 25/63/46.)  

9) ลัก ษ ณ ะค ว าม เป็ น ธ รรม 
หมายถึง สภาใดขาดสัตบุรุษเขา้ร่วมประชุมก็
ถือว่าไม่ใช่สภาท่ีส าคัญ ส่วนผู ้ท่ีละราคะ 
โทสะ โมหะ มีความเป็นธรรมจึงช่ือว่าเป็น
สัตบุรุษ (ส .ส. 15/725/270.) 

10) ลักษณะความกตัญญูกตเวที 
หมายถึ ง  คน ท่ี เป็นบัณ ฑิ ตนั้ น จะต้องมี    
ความกตัญญู รู้คุณท่าน คบหาสมาคมกับ
กัลยาณมิตร คือมีมิตรดี มีความภักดีมั่นคง
ช่วยเห ลือคนตกทุกข์ได้ยากด้วยใจจริง       
ไม่แอบแฝงอามิสหรือช่วยเหลือเพราะเห็นแก่
รางวลั (ข.ุชา. 27/246/541.)  

11) ลักษณะการค านึงถึงฐานะ
และอฐานะ หมายถึงผูท่ี้พิจารณาเห็นว่าแม้
เร่ืองน้ี เป็นประโยชน์แก่คนทั้ งหลายจึง
สมควรท า แม้เร่ืองน้ีเราไม่ชอบใจท่ีจะท า
ตามแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลาย 
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และเม่ือท าไปแล้วก็มีประโยชน์ (องฺ.จตุกฺก. 
21/115/159.) 
  
ปัจจัยทีเ่กีย่วทีส่่งผลต่อกำรเป็นสัตบุรุษ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลท่ีจะส่งเสริมให้คนเป็น
คนดีได้นั้ น มีหลายส่วนด้วยกัน  แต่ ท่ี จะ
กล่าวถึงน้ี เรียกว่าปัจจัยภายใน (โยนิโส
มนสิการ) และปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
เป็ น ส่ วน ท่ี ส าคัญ และ เก่ี ยวข้องด้วย  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ ) 
ไดแ้ก่ 

1.1) สภาพแวดลอ้มภายนอก คือ 
วฒันธรรม ภูมิประเทศ สภาพทางสังคม และ
การกระตุน้หรือชักจูงจากภายนอก เช่นการ
สั่งสอน แนะน า การถ่ายทอด การโฆษณา ค า
บอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ค าช้ีแจง อธิบาย 
การเรียนรู้จากผูอ่ื้น ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะ
ส่วนท่ีถูกตอ้งดีงามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับ
ฟังธรรม ความรู้หรือค าแนะน าจากบุคคลท่ี
เป็นกลัยาณมิตร 

1.2) กลัยาณมิตร คือ บุคคลต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย ์มิตร
สหายและจากสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวับุคคล ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า กลัยาณมิตร 
(พระครูประโชตโพธิธรรม (ไชยรัตน์), 2549) 
 ในสังยุตตนิกาย สคาถรวรรคทุติย
อปัปมาสูตร พระพุทธองค์ตรัสไวด้ังน้ีคร้ัง
หน่ึงพระอานนทไ์ดก้ราบทูลถามพระองค์ว่า 
ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอบน้อม
ไปในคนดี เป็นคุณก่ึงหน่ึงของพรหมจรรย ์

พระองค์ตรัสว่า ความเป็นผูมี้มิตรดีมีสหายดี
มีจิตนอบน้อมไปในคนท่ีดีเป็นทั้งหมดของ
พรหมจรรย ์(ส .ส. 15/24/48.) 

2) ปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) 
ไดแ้ก่ 
 ทศันะคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ท่ีอยู่
ภายใน คือการคิดตริตรองพิจารณาอย่างถูก
วิธี ด้วยเหตุผล และพิจารณาอย่างแยบคาย 
จนสามารถพัฒนาให้ เกิ ดความ รู้ระดับ
สั มม าทิ ฏ ฐิ ใน ตน  โดยอ าศัย เค ร่ือ ง มื อ
ประกอบกนั 4 ดา้นท่ีเรียกวา่ วฒุธิธรรม 4  
 
สรุป 

การคบสัตบุรษ เป็นการคบคนดีมีใจ
สูงย่อมน ามาสู่ความส าเร็จมาให้ ดงัสุภาสิต
ไทยท่ีสอนว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล การคบคนเช่น
ไรจะท าให้ เป็นคนเช่นนั้ น ฉะนั้ นการคบ
สัตบุรุษจะน าพาใหเ้ราเป็นคนดีมีคุณธรรม  

สัตบุรุษน้ีเม่ือใครไปเสวนาคบหา
หรือเม่ือเขาเองท าหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ความ
ดีงามแก่ผูอ่ื้น ชกัจูงใหผู้อ่ื้นมีความรู้ความเห็น
ถูกตอ้งหรือให้มีศรัทธาท่ีจะถือตามอย่างตน
อย่างใดอย่างหน่ึง จะโดยการสั่งสอน การ
แนะน าหรือกระจายความรู้ความเข้าใจนั้ น
ออกไปทางหน่ึงทางใดก็ตาม ด้วยความ
ปรารถนา ด้วยความเมตตากรุณา ก่อให้เกิด 
สัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบติัชอบข้ึน 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2546) 
 ในสังคมมนุษยเ์รายงัตอ้งการเพื่อนท่ี
มีคุณภาพทางจิตใจสูงเราต้องการคนท่ีเป็น
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แบบอย่างท่ีดีงาม ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคน
จิตใจต ่า ไม่ตอ้งการผูท่ี้มีแต่พฤติกรรมท่ีเป็น
โทษ สร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและ
ผูอ่ื้น มนุษยมี์ศกัยภาพทางจิตใจ และปัญญาท่ี
จะพฒันาลักษณะท่ีดีให้แก่ตนเอง เพื่อท่ีจะ
ช่วยตนให้พน้จากความทุกข์ และสร้างสันติ
สุขแก่สังคม พร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองให้
เป็นผูท่ี้มีลกัษณะดีตอ้งการพฒันาตนเองให้ดี

ยิ่งข้ึน มีความศรัทธา และตระหนกัในคุณค่า
ของการเป็นบุคคลท่ีดียกระดบัคุณภาพชีวิต
ให้สูงข้ึน (วารีญา ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม, 
ม.ป.ป.)  คือการรู้จกัเสวนาคบหาหรือร่วมหมู่
กบับุคคลผูรู้้ ผูท้รงคุณ และผูท่ี้จะเก้ือกูลแก่
การแสวงหาธรรม หาความรู้ ความก้าวหน้า
งอกงาม และความเจริญโดยธรรม 
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