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กล่าวเกร่ิน 

  

ความพอดเีป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรบัทุกความคดิ ค าพดู การกระท า ทุกภารกจิ 

และทุกชวีติ  ณ ความพอดนีัน่เอง คอืจุดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด และคอืจุดทีใ่หป้ระโยชน์

สงูสุดทีเ่ป็นไปได ้

 สิง่ใดทีข่าดหรอืเกนิพอดยีอ่มก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อเน่ือง  ชวีติและภารกจิทีด่ าเนินไป

อยา่งไมพ่อดคีอืภาวะขาดทุนสะสมตลอดเวลา 

 ดงันัน้ การบรหิารความพอดจีงึเป็นหน้าทีข่องทุกคนทีพ่งึจดัสรรใหล้งตวัโดยพอด ี 

ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์สุขและความส าเรจ็ของชวีติ  ภารกจิ  องคก์ร  สงัคม  และประเทศชาตทิี่

รบัผดิชอบ 

                                        
                                                ไชย  ณ  พล 
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ความส าเรจ็ทัง้หลายนัน้เกดิไดด้ว้ยความพอด ี ณ  จุดพอด ี  

หากไมพ่อดแีลว้  ความส าเรจ็กจ็ะยงัไมเ่กดิสกัท ี มบีา้งกข็าด ๆ เกนิ ๆ 

 ความพอด ี จงึเป็นกุญแจแหง่ความส าเรจ็ทีต่อ้งบรหิารใหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความพอดกีบัความไม่พอด ี

 

 ความพอดแีละความไมพ่อดนีัน้ ปรากฏอยูคู่ก่บัปรากฏการณ์ธรรมชาตใินโลกและใน

ชวีติตลอดเวลา และปญัญาชนในทุกยคุทุกสมยั กพ็ยายามแสวงหาจุดพอดสี าหรบัตน  

ส าหรบังาน  และส าหรบัสงัคมทีด่ ารงอยูเ่สมอ 

 เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจความพอดชีดัขึน้ เรามาท าความเขา้ใจธรรมชาตแิห่งความไมพ่อดกี่อน 

 ท าไมจงึใชค้ าวา่ธรรมชาตแิหง่ความไมพ่อด ี เพราะธรรมชาตทิัง้ปวงน้ีตัง้อยูบ่น

โครงสรา้งของความไมพ่อด ี

 ธรรมชาต ิ มาจากค าวา่  ธรรมะ + ชาต ิ

 ธรรมะ  แปลวา่  ความเป็นจรงิ 

 ชาต ิ  แปลวา่  เกดิ 

 ดงันัน้  ธรรมชาตจิงึคอืความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้มาแลว้  ปรากฏอยู ่  พระพทุธเจา้ตรสั

ถงึสจัจะของธรรมชาตไิวป้ระการหน่ึงวา่ สิง่ใดทีม่ธีรรมดาเกดิขึน้มา ยอ่มตัง้อยู ่ แลว้ยอ่ม

แปรปรวนสลายไป นัน่คอืธรรมชาต ิ สว่นธรรมทีไ่มเ่กดิแต่ตัง้อยูแ่ละไมแ่ปรปรวนไปเรยีกวา่ 

ธรรมบรสิุทธิ ์หรอืพระนิพพานนัน่เอง 

 คราวน้ีมาดวูา่  ท าไมธรรมชาตทิัง้หลายจงึเกดิขึน้  ตัง้อยู ่  แลว้แปรปรวนไปไมถ่าวร  

ค าตอบคอื  เพราะธรรมชาตทิัง้หลายตัง้อยูบ่นความขดัแยง้อนัไมพ่อด ี

 เมื่อความขดัแยง้นัน้มคีวามไมพ่อดขีองแรงกระท าต่อกนั  จงึเกดิแรงลพัธใ์หม่ ท าให้

สรรพสิง่เคลื่อนไป เปลีย่นแปลงไป เราลองสงัเกตด ู ในอะตอมใดถา้อเิลก็ตรอนมมีากกวา่

โปรตอน   มนัจะวิง่ไปหาโปรตอนของอะตอมอื่น   เมื่อพบอะตอมใดมโีปรตอนเหลอือยูก่จ็ะ

จบัตวักนัเป็นโมเลกุลใหมข่ึน้ 

 เมื่อโมเลกุลใหมเ่กดิขึน้แลว้  ถามวา่พอดหีรอืยงั  ค าตอบคอื  ยงั 

 แมใ้นโมเลกุลใหม ่ หรอืในสสารใหมจ่ะมเีสถยีรภาพระดบัหน่ึง  แต่กจ็ะมภีาวะแยง้กบั

เสถยีรภาพนัน้  นัน่คอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเรยีกวา่ชรตาธาตุ  ซึง่หมายถงึธาตุแหง่ความ

เสื่อม  ชรตาธาตุน้ีขดัแยง้กบัเสถยีรธาตุอยู ่  ดว้ยเหตุน้ีในทุกสิง่ทีเ่กดิมาแลว้  ตัง้อยู ่  จงึมี

ความเสื่อม  แมด้วงอาทติยก์ม็จีุดเสื่อมทีเ่ราเรยีกกนัวา่จุดดบั  ซึง่ขยายตวัมากขึน้ทุกท ี  แม้



เซลลก์ม็ภีาวะเสื่อม รา่งกายจงึแก่หงอ่มชราภาพไปทุกขณะ จนถงึทีสุ่ดกต็ายหรอืสลายไป  

สรรพสิง่ทีต่ ัง้อยูบ่นความขดัแยง้อนัไมพ่อดลีว้นเป็นเชน่น้ีเสมอ  คอืเกดิขึน้  ตัง้อยู ่  ดบัไป  

ไมรู่จ้บ 

 กใ็นเมื่อสรรพสิง่ในธรรมชาตติัง้อยูบ่นความขดัแยง้อนัไมพ่อดอียา่งน้ี  แล้วความพอดี

มอียูห่รอื  ค าตอบคอื  ม ี มแีน่ ๆ  เพราะความพอดนีัน้คอืภาวะแยง้ของความไมพ่อดอีนัเป็น

สว่นหน่ึงในโครงสรา้งของธรรมชาตเิชน่กนั 

 ในขณะทีค่วามไมพ่อดมีอียูใ่นโครงสรา้งธรรมชาต ิ  สว่นความพอดนีัน้มอียูใ่น

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

 การทีส่ิง่ใดสิง่หน่ึงจะเกดิขึน้ในโลกน้ีไดน้ัน้ จะตอ้งมคีวามพรอ้มพอดขีองเหตุ ปจัจยั  

และเงือ่นไข 

 เชน่ การทีต่น้ไมต้น้หน่ึงจะงอกขึน้มาไดต้อ้งพรอ้มพอดดีว้ยเหตุ คอื เมลด็พนัธุท์ีย่งัมี

ยาง  ปจัจยัคอือาหาร (ดนิ)  น ้า  อากาศ  แสงแดด  และเงือ่นไขคอืไมถู่กท าลายโดยไฟ  

สตัว ์ มนุษย ์ หรอืภยัธรรมชาตริา้ยแรง  เมื่อเหตุ  ปจัจยั  และเงือ่นไขพรอ้มโดยพอด ี ตน้ไม้

ตน้ใหมจ่งึงอกขึน้มาไดโ้ดยสมบรูณ์  แต่หากเหตุ  ปจัจยั  เงือ่นไขไมพ่รอ้ม  ตน้ไมใ้หมก่ไ็ม่

อาจงอกขึน้มาได ้ หรอืพรอ้มแต่ไมพ่อดกีอ็าจงอกมาอยา่งแคระแกรน็  ลบีตาย  หรอืพบิตัไิป

ได ้

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะของความพอด ี

  

ถา้จ าแนกลกัษณะของความพอด ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๖ ลกัษณะดว้ยกนั  คอื  

 ๑.  ความพอดโีดยเป้าหมาย    

 ๒.  ความพอดโีดยภาวะ   

 ๓.  ความพอดโีดยกลไก   

 ๔.  ความพอดโีดยปรมิาณ   

 ๕.  ความพอดโีดยฐานะ    

และ   ๖.  ความพอดโีดยสมัพนัธภาพ 

 ความพอดโีดยเป้าหมาย  เมื่อเรามเีป้าหมายชดัเจน  การบรรลุซึง่เป้าหมายนัน้โดย

แมน่ย าคอืความพอด ี

 สิง่ทีค่วรพจิารณาในเรื่องความพอดตี่อเป้าหมาย คอื 

 ประการแรก  สิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้พอดกีบัปรารถนาของเราหรอืเปล่า 

 ประการทีส่อง  ปรารถนานัน้พอดกีบัระดบัววิฒันาการของเราหรอืเปลา่ 

 ประการทีส่าม  ทศิทางววิฒันาการนัน้พอดกีบัเป้าหมายสงูสุดของชวีติหรอืเปลา่ 

 ตวัอยา่งเชน่  เรื่องรถชนกนั  การทีร่ถจะชนกนัไดน้ัน้ตอ้งประจวบเหมาะพอดจีงึ

ปะทะกนัได ้  แต่ตอ้งพจิารณาอกีชัน้หน่ึงวา่  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้พอดกีบัปรารถนาของ

คนขบัหรอืเปลา่ โดยปกตแิลว้เปลา่ใชไ่หม คนขบัตอ้งการขบัรถรว่มกนับนทอ้งถนนอยา่ง

ปลอดภยั  หลกีกนัพน้หลบกนัทนัพอด ี  แต่เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ไมพ่อดกีบัปรารถนาของเขา  

จงึโทษภยัขึน้  ยกเวน้เสยีแต่วา่เขาตอ้งการขบัรถชนเพือ่ทดลองความทนทาน  ในกรณี

เชน่นัน้  การทีร่ถชนกนัโดยพอดนีัน้เป็นความพอดกีบัวตัถุประสงคข์องคนขบัดว้ยจงึเกดิ

ประโยชน์ทีไ่ดพ้สิจูน์ความเป็นจรงิ 

 หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง การทีย่านอวกาศล าแมก่บัล าลกูโคจรมารวมกนัไดอ้ยา่งแนบ

สนิทพอดนีัน้   นัน่ยอ่มพอดกีบัปรารถนาของผูค้วบคุมดว้ยจงึเกดิประโยชน์มหาศาล   แต่

หากยานแมแ่ละยานลกูมารวมกนัไมไ่ดโ้ดยพอด ี  ภยัมหนัตย์อ่มเกดิตามมาเชน่กนั 



 ความพอดโีดยภาวะ  ตวัอยา่งเชน่  การทีโ่มเลกุลของสารประกอบจะเกดิขึน้และ

ตัง้อยูไ่ด ้ จ านวนอเิลก็ตรอนและโปรตอนในโมเลกุลนัน้ตอ้งเทา่กนัพอด ี หากอะตอมใดมี

จ านวนอเิลก็ตรอนกบัโปรตอนไมเ่ทา่กนั   จะตอ้งปรบัสภาวะโดยไปรวมกบัอะตอมอื่นจนกวา่

จ านวนอเิลก็ตรอนและโปรตอนเทา่กนั  จงึจะเกดิโมเลกุลของสารชนิดใหมข่ึน้ได ้  น่ีคอืความ

พอดโีดยภาวะ 

 หรอืตวัอยา่งเชน่ คนปว่ยทีป่ระสงคจ์ะหายตอ้งรบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

สุขภาพ  และไมร่บัประทานสิง่ทีท่ าลายสุขภาพ  หากรบัประทานยาและอาหารโดยเหมาะสม 

โรคกจ็ะหายไป กลบัมาแขง็แรงสมบรูณ์ไดด้งัเดมิ น่ีคอืความพอดโีดยภาวะ แต่หากไป

รบัประทานอาหารทีแ่สลงโรค  โรคกจ็ะก าเรบิเพราะความไมพ่อดโีดยภาวะ 

 หรอืตวัอยา่งเชน่  การอยูอ่าศยัในเมอืงหนาวตอ้งสวมเสือ้ผา้หนา ๆ  เกบ็กกัอากาศมิ

ใหถ้่ายเท ใหค้วามอบอุน่มาก ๆ   การอยูใ่นเมอืงรอ้นตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้บาง ๆ ถ่ายเทอากาศ

ไดส้ะดวกเพือ่จะไดเ้ยน็สบาย  น่ีคอืความพอดโีดยภาวะ 

 ความพอดโีดยกลไก เช่น การทีร่า่งกายเราจะด ารงอยูแ่ละท างานไดต้อ้งมกีลไกอนั

กลมกลนืเหมาะเจาะพอด ี ทัง้ภายในแต่ละระบบและระหวา่งระบบตา่งๆ ทีเ่อือ้ต่อ

กระบวนการท างาน ไมว่า่จะเป็นระบบประสาท ระบบกระดกู ระบบการไหลเวยีนโลหติ 

ระบบต่อมไรท้อ่ ระบบหายใจ  ระบบยอ่ยอาหาร  ระบบขบัถ่าย  ระบบสบืพนัธุ ์  เป็นตน้  

เมื่อระบบเหลา่น้ีมคีวามเหมาะเจาะพอดโีดยกลไก  กายกรรมจงึเกดิขึน้ได้ 

 หรอืตวัอยา่งเชน่  รถยนต ์  การทีร่ถยนตจ์ะแลน่ไปไดต้อ้งมคีวามพอดโีดยกลไกใน

ทุกระบบ ทัง้ระบบตวัถงั ระบบน ้ามนั ระบบไฟ ระบบชว่งลา่ง ระบบระบายความรอ้นและของ

เสยี  ระบบต่างๆ เหลา่น้ีตอ้งท างานสมัพนัธก์นัโดยกลไกอยา่งพอด ี รถจงึจะแลน่ไปได ้

 ความพอดโีดยปรมิาณ  ในการทีแ่ต่ละกระบวนการตอ้งการปจัจยัมาขบัเคลื่อนกลไก

ใหด้ าเนินไป กต็อ้งการปจัจยัประกอบแต่ละตวัอยา่งพอดโีดยประมาณ  เชน่  ในรา่งกาย

มนุษย ์  ถา้ความรอ้นมากเกนิไปกจ็ะเป็นไข ้  ลม้ปว่ย  น้อยเกนิไปอาหารกจ็ะไมย่อ่ย ออ่น

แรง หรอืแมแ้ต่การบรโิภคอาหารแต่ละครัง้กต็อ้งการในปรมิาณที่พอด ี ถา้ขาดพอดหีรอืเกนิ

พอดแีทนทีจ่ะแขง็แรงกลบัจะท าใหอ้อ่นแอ  วธิกีารทดลองงา่ยๆ ลองหยบิมะนาวมาใสม่อื

ซา้ยสามลกู  แลว้จบีน้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาเขา้หากนัใหแ้น่น   พยายามไมใ่หห้ลุด 



ใหใ้ครลองดงึน้ิวทีจ่บีไวอ้อกจากกนั ถา้น้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาทีจ่บีไวห้ลุด แสดงวา่

ดื่มมะนาวคราวละเทา่น้ีมากเกนิไป  จะท าใหร้า่งกายออ่นแอ  จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลง

เหลอืสองลกู  และทดลองท าเชน่เดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึน้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้องมอื

ขวาออกจากกนัได ้ จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลงเหลอืหน่ึงลกูและทดลองท าเชน่เดยีวกนั ถา้

ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึน้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาออกจากกนัได ้ จากนัน้ลดปรมิาณมะนาว

ลงเหลอืครึง่ลกู  และทดลองท าเชน่เดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึน้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้อง

มอืขวาออกจากกนัได ้ จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลงเหลอืหน่ึงในสีล่กู(ครึง่ของครึง่)  และ

ทดลองท าเชน่เดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึน้ิวหวัแมม่อืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาออกจากกนัได ้ 

ท าเชน่น้ีจนพบจุดพอด ี ถา้เมื่อใดปรมิาณมะนาวพอดกีบัทีร่า่งกายตอ้งการ  กระแสพลงังาน

ในรา่งกายจะครบวงจร รา่งกายจะแขง็แรงและไมส่ามารถดงึน้ิวทีจ่บีไวอ้อกจากกนัได ้ แต่

เมื่อใดทีป่รมิาณมะนาวมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป   รา่งกายจะออ่นแอและสามารถดงึน้ิวที่

จบีไวอ้อกจากกนัได ้

 แมใ้นเครื่องยนตก์ต็อ้งการน ้ามนัต่าง ๆ น ้ายาต่าง ๆ พลงัต่าง ๆ ในปรมิาณทีพ่อด ี 

จงึจะขบัเคลื่อนไปไดอ้ยา่งปกตแิละปลอดภยั 

 แมอ้งคก์รกต็อ้งการองคป์ระกอบต่างๆ ของกระบวนการ ทัง้คน อุปกรณ์ บรรยากาศ

การท างาน ประสทิธภิาพ  ระเบยีบวนิยั  และอืน่ ๆ ในปรมิาณทีพ่อดจีงึจะท าใหง้านลุลว่งได้

อยา่งราบรื่นและมปีระสทิธผิล 

 แมส้งัคมและประเทศชาตกิต็อ้งการองคป์จัจยัต่าง ๆ ทัง้อ านาจ การใชอ้ านาจ การ

ควบคุมอ านาจ  สถาบนัประกอบต่าง ๆ  ระบอบต่าง ๆ  ระบบต่าง ๆ  ความเจรญิกา้วหน้า 

กฎกตกิา  จรรยาบรรณ  และวฒันธรรมทีพ่อดจีงึจะตัง้อยูไ่ดแ้ละด าเนินไปอยา่งด ี

 นัน่คอืความพอดโีดยปรมิาณ 

 ความพอดโีดยฐานะ คอื การประพฤตตินโดยสมควรแกห่น้าทีต่ามฐานะนัน้ ๆ  

ตวัอยา่งเชน่ ทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัวา่  “กจิของสมณะคอืการเจรญิอธศิลี อธจิติ อธปิญัญา 

การไมห่มัน่เจรญิอธศิลี อธจิติ อธปิญัญา เป็นมลทนิของสมณะ กจิของคฤหสัถค์อืการหมัน่

หาทรพัย ์ การไมข่วนขวายหาทรพัยเ์ป็นมลทนิของคฤหสัถ์” ดงันัน้ การด ารงตนอยา่งพอดี

กบัความเป็นสมณะ  คอื  การไมข่วนขวายหาทรพัย ์  แต่หมัน่เจรญิอธศิลี อธจิติ อธปิญัญา



และการด ารงตนอยา่งพอดกีบัความเป็นคฤหสัถ ์คอื การหมัน่ขวนขวายหาทรพัย ์สรา้งฐานะ

และบ ารุงศาสนาตามสมควรแก่หน้าที ่  หากประสงคจ์ะเอาดทีางการฝึกจติ  ปฏบิตัธิรรม  ก็

ควรบวชเสยีจงึจะพอดกีบัฐานะ 

 แต่ทุกวนัน้ีสมณะในหลาย ๆ ศาสนากลบัออกมาหาทรพัยก์นันานารปูแบบ  สว่น

คฤหสัถก์ลบัอยากไปนิพพานกนัเป็นทวิแถว จงึเกดิความไมพ่อดกีบัฐานะของตน และท าให้

ระบบสงัคมกลบัตาลปตัร  หวัมาเป็นหาง  หางไปเป็นหวั  และจกัน าภยัมาสูต่น  น าความ

เสื่อมมาสูส่งัคมในทีสุ่ด 

 แต่หากท าใหพ้อดกีบัฐานะของตนกจ็กัน าความเจรญิมาสูต่นและสงัคมไดอ้ยา่งมาก 

 หรอือกีตวัอยา่งเชน่ พอ่บา้นมหีน้าทีน่ าครอบครวัไปสูค่วามเจรญิ ความรุง่เรอืง 

แมบ่า้นมหีน้าทีเ่สรมิรกัษาความรุง่เรอืงทีไ่ดส้รา้งมาแลว้ใหม้ัน่คง  พอ่บา้นแมบ่า้นทีก่ระท า

ดัง่น้ี ยอ่มวางตนพอดโีดยฐานะ  

 ความพอดโีดยสมัพนัธภาพ  ภาวะแหง่สมัพนัธอ์นัดนีัน้ตอ้งมคีวามพอดโีดย

สมัพนัธภาพ 

 ความสมัพนัธ ์ มาจากค าสองค าคอื  สมะ + พนัธะ 

 สมะ  แปลวา่  สมดุล  หรอืสม ่าเสมอ 

 พนัธะ  แปลวา่  เชื่อม  

 ดงันัน้  สมัพนัธจ์งึแปลว่าการเชื่อมกนัอยา่งสมดุลและสม ่าเสมอ 

 ความสมัพนัธอ์นัสมดุล หมายถงึ ความสมดุลโดยธาตุของคูส่มัพนัธ ์ และโดย

พฤตกิารณ์แหง่กจิสมัพนัธ ์

 ความสมดุลกนัโดยธาตุนัน้ หมายถงึ  บุคคลทีม่ลีกัษณะนิสยั  รสนิยม  และปรารถนา

ทีส่อดคลอ้งกลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัมาคบกนั จะคบกนัไดอ้ยา่งลงตวัพอด ี มี

ความสมัพนัธอ์นัมัน่คง 

 ความสมดุลโดยพฤตกิารณ์แหง่กจิสมัพนัธน์ัน้หมายถงึ  ความสมดุลในการใหแ้ละการ

รบัระหวา่งคูส่มัพนัธ ์ คูส่มัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืตอ้งมทีัง้การใหแ้ละการรบัซึง่กนัและกนัอยา่ง

เหมาะสมจงึจะพอดแีละยัง่ยนื  หากฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงใหอ้ยา่งเดยีวโดยไมย่อมรบั  หรอืฝา่ยใด

ฝา่ยหน่ึงรบัอยา่งเดยีวโดยไมย่อมให ้  ความสมัพนัธน์ัน้จะตัง้อยูไ่มไ่ดเ้พราะขาดความพอด ี



 ความสมัพนัธอ์นัสม ่าเสมอ หมายถงึ ความเสมอตน้เสมอปลายแหง่ความคุน้เคยและ

มรรยาทสมัพนัธ ์

 ความสม ่าเสมอในความคุน้เคย หมายถงึ ไมห่า่งเหนิกนัจนเกนิไป  และไมค่ลุกคลกีนั

จนเกนิไป  เมื่อหาจุดพอดไีดแ้ลว้  กร็กัษาความสม ่าเสมออนัพอดนีัน้ไว ้

 ความสม ่าเสมอในมรรยาทสมัพนัธ ์ หมายถงึ การมจีรยิาแหง่ความเคารพใหเ้กยีรต ิ 

เกรงใจกนัโดยสมควร  ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของความสมัพนัธอ์นัยัง่ยนื  คนจ านวน

มากเมื่อรูจ้กักนัจนคุน้เคยแลว้  มกัจะถอืวสิาสะไมเ่กรงใจกนั  เมื่อไมเ่กรงใจกจ็ะไมใ่หเ้กยีรต ิ 

ขาดความเคารพในกนัและกนั เมื่อไมเ่คารพกนั กริยิาทรามกจ็ะปรากฏ ความอดึอดั ขดัแยง้  

แตกรา้วกจ็ะก าเรบิ จนไมอ่าจรกัษาความสมัพนัธไ์วไ้ด ้ ดงันัน้ ความสมัพนัธอ์นัพอด ี ตอ้งมี

ความสม ่าเสมอในมรรยาทสมัพนัธโ์ดยตลอดดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรวดัความพอด ี

 

เราไดท้ าความรูจ้กักบัความหมายของความพอด ี และลกัษณะความพอดใีนรปูแบบ

ต่างๆ กนัมาพอสมควรแลว้  แลว้เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรเลา่วา่อะไรพอด ี และอะไรไมพ่อด ี ซึ่งนัน่

กค็อืการพจิารณามาตรวดัความด ี

 มาตรในการวดัความพอดทีีพ่งึมุง่หวงั คอืความพอดทีีด่ ี คอืความพอดทีีค่วาม

เหมาะสม  แลว้อยา่งไรทีเ่รยีกวา่เหมาะสม  ความเหมาะสมมลีกัษณะดงัน้ีคอื 

 ๑.  ตรงเป้าหมายแมน่ย า  

 ๒.  มปีระสทิธภิาพสงูสุด  

 ๓.  มคีวามลงตวัสงูสุด 

 ๔.  มคีวามปลอดภยัสงูสุด  

 ๕.  ใหป้ระโยชน์สงูสุด 

   ๖.  น าสูค่วามเจรญิกา้วหน้า  คอื  ดขีึน้โดยล าดบัจนบรสิุทธิใ์นทีสุ่ด 

การพจิารณาความพอดสี าหรบัสิง่ใดๆ กต็ามตอ้งพจิารณาเชงิสมัพทัธ ์ จะพจิารณา

ระนาบเดยีวไมไ่ด ้จะเหน็เหตุไมค่รบ เหน็ผลไมถ่ว้น จรงิๆ แลว้ชวีติในโลกเป็นภาวะสมัพทัธ ์ 

ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาเหตุ ผล ปจัจยั และเงือ่นไขใหค้รบถว้น 

ตวัอยา่งเรื่องความร ่ารวย หากความรวยคอืเหตุ ความสุขคอืผล ดงันัน้ สิง่ทีส่ าคญั

ส าหรบัทุกคนจงึไมส่ าคญัวา่รวยแคไ่หน แต่ส าคญัอยูท่ีว่า่มคีวามสุขแคไ่หนจากความรวยนัน้  

อยา่งเชน่  เงนิหน่ึงลา้นบาทอาจท าใหน้าย ก มคีวามสุขเตม็เป่ียม  ในขณะทีเ่งนิหน่ึงรอ้ย

ลา้นบาทจงึจะท าใหน้าย ข มคีวามสุขเตม็เป่ียม 

           คา่ความสุขของนาย ก กบันาย ข มคีา่เทา่กนั แตค่า่เงนิทีท่ ัง้สองตอ้งการเพือ่

ความสุขทีเ่ทา่กนันัน้ไมเ่ทา่กนั 

           แลว้อะไรละ่ทีม่าก าหนดความตอ้งการหรอืความจ าเป็นพืน้ฐานใหม้คีา่ไมเ่ทา่กนั นัน่

คอืปจัจยัหรอืองคป์ระกอบแหง่ชวีติ ตวัอยา่งเชน่ หากนาย อ เป็นนกับวช แน่นอนท่านไมม่ี

เงนิเลยทา่นกเ็ป็นสุขได ้ เพราะทา่นมหีน้าทีห่ลกัคอืฝึกจติ อาหารการกนิและปจัจยัสีช่าวบา้น

จดัถวายใหห้มด หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง หากนาย ก เป็นชายโสดและตัง้ใจจะครองโสดตลอด



ชวีติ อยูก่บัพอ่แม ่ และตัง้ใจจะอยูด่แูลพอ่แมต่ลอดชวีติ พอ่แมเ่องกม็ทีรพัยส์นิหรอืมบี านาญ

เลีย้งดอูยู ่ ในปจัจยัอยา่งน้ีเงนิหน่ึงลา้นบาทมากพอทีจ่ะท าใหน้าย ก พงึพอใจและรูส้กึมัน่คง

ในฐานะทางเศรษฐกจิ  หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง หากนาย ข เป็นนกัธุรกจิมกีจิการปานกลาง  

ตอ้งรบัผดิชอบพนกังานราวหา้รอ้ยคน มเีมยีสาม ลกูสบิ หน้ีสนิหลายรอ้ยลา้นดว้ยปจัจยั

อยา่งน้ี  หากนาย ข มกีระแสเงนิหมุนเวยีนในระบบน้อยกวา่รอ้ยลา้น  นาย ข จะกระวน

กระวายและอาจเครยีด  เป็นทุกขร์อ้น นอนไมห่ลบั นัน่คอืความพอดตีามปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั

ของนาย อ นาย ก และนาย ข ท าใหค้วามจ าเป็นพืน้ฐานของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั 

         นอกจากดปูจัจยัแลว้ยงัตอ้งดเูงือ่นไขอื่นอกี เชน่ นาย อ จะด าเนินชวีติอยา่งนักบวช  

และมคีวามพอด ี ณ จุดนัน้ไดต้อ้งมอีธัยาศยัรกัสงบ เกดิมาในสงัคมทีม่ศีาสนา เชน่ พทุธ 

หรอื ฮนิด ูเป็นตน้  นาย ก จะด าเนินวถิชีวีติโสด  อสิระและมคีวามพอด ีณ จุดนัน้ไดต้อ้งเป็น

คนทีเ่กดิมาในครอบครวัทีอ่บอุน่ เขามจีติใจกตญัญ ู รกัด ี และด ารงอยูใ่นสงัคมสวสัดกิารหรอื

กึง่สวสัดกิาร และนาย ข จะด าเนินวถิชีวีติพอ่คา้และมคีวามพอด ี ณ จุดนัน้ได ้ เขาตอ้งเป็น

คนมคีวามรบัผดิชอบสงู ชอบแบกภาระ พรอ้มเผชญิปญัหาสารพดัตลอดเวลา และเกดิมาใน

สงัคมเสร ี เป็นตน้ 

           ดงันัน้ การจะพจิารณาความพอดอียา่งใดอยา่งหน่ึง  ตอ้งพจิารณาใหค้รบถว้นทัง้

เหตุ ผล ปจัจยั และเงือ่นไขโดยรอบคอบ  จงึจะหาจุดพอดทีีเ่หมาะสมได ้

 ส าหรบัวธิกีารหาจุดพอดสี าหรบัตนเองของแต่ละทา่นนัน้  ควรพจิารณารายละเอยีด

โดยล าดบั  ดงัน้ี 

๑. รูจ้กัตนเองและหรอืภาวะทีร่บัผดิชอบอยูอ่ยา่งถ่องแท ้ ทัง้ขอ้จ ากดั ขอ้ผดิพลาด  

คุณสมบตัเิดน่  และโอกาสแหง่การพฒันา 

๒. ตัง้ใจพฒันาตนเองและหรอืองคก์รทีร่บัผดิชอบอยู ่  สง่สภาวะอนัเป็นทีสุ่ดอยา่ง

ต่อเน่ืองเชงิระบบดว้ยความเพยีร   ความอดทน   ความเมตตา   และการอภยัต่อตนเองและ

ต่อกนัและกนั 

๓. หมัน่ปลอ่ยวางสิง่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งสูค่วามส าเรจ็ ทา่มกลางปฏบิตักิารดว้ยการ

กลัน่กรองความอยากใหเ้ป็นความเหมาะควร การพฒันาภาระใหเ้ป็นหน้าที่ การปรบัพนัธะ



ใหเ้ป็นสมะ + พนัธะ (สมัพนัธ)์  และการทรงอุเบกขาในทา่มกลางความวุน่วายสบัสน  และ

การช าระความดใีหเ้ป็นความบรสิุทธิเ์สมอ 

หากท าไดด้งัน้ี  เราจะคอ่ย ๆ เหน็ความพอดสี าหรบัตนเองชดัขึน้โดยล าดบั  เมื่อ

เหน็ชดักจ็ะเลอืกวถิชีวีติไดเ้หมาะสม  เมื่อเลอืกวถิชีวีติไดเ้หมาะสมกจ็ะวางตวัไดถู้กตอ้ง  

และด าเนินชวีติอยา่งแมน่ย าพอดสีูเ่ป้าหมายแหง่ความส าเรจ็สงูสุดของชวีติ 

ดงันัน้  ต่อไปน้ีจะคดิอะไร  วางแผนใด ๆ ตดัสนิใจใด ๆ พดูเจรจาปราศรยักบัใคร  

ท าอะไร บรหิารกจิใด ๆ จงกลัน่กรองหาคา่ความพอดกี่อนเสมอ  

การบรหิารความพอดเีป็นภารกจิทีป่ระณีตละเอยีดออ่น  ตอ้งใชส้ตทิีส่มบรูณ์  ปญัญา

ทีแ่จม่ใสจงึจะบรหิารความพอดไีด ้   ซึง่ผูมุ้ง่สู่ความส าเรจ็อนัเป็นยอดทัง้หลายตอ้งถ่องแท้

และฝึกฝนใหช้ านาญ  ผูท้ีบ่รหิารความพอดไีดโ้ดยสมบูรณ์  คอืสุดยอดนกับรหิาร  เพราะทุก

สิง่ทีเ่ขาท าจะไมพ่ลาดเลย  และไดป้ระโยชน์สงูสุดเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยสรุป 

  

ความพอดนีัน้คอืจุดสุดยอดแหง่การบรหิารชวีติ  กจิการ  สงัคม  ประเทศชาต ิ  และ

ธรรมชาต ิ  เพราะจุดพอดคีอืจุดทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุดทีเ่ป็นไปได ้  อะไรทีข่าดพอดหีรอืเกนิ

พอด ี ยอ่มไมไ่ดป้ระโยชน์สงูสุด  และหากขาด ๆ หรอืเกนิ ๆ มากเขา้  กค็อื  ความเสยีหาย

อนัไมจ่ าเป็นนัน่เอง 

 ประเทศไทยเสยีหายไปบา้งในประวตัศิาสตรเ์พราะขาดความพอดนีัน่เอง  แมข้ณะน้ี

ยงัไมบ่งัเกดิประโยชน์สงูสุดกเ็พราะยงัไมม่รีะบบการบรหิารความพอด ี

 องคก์รใด  ชวีติใดไมม่รีะบบการบรหิารความพอดกีจ็ะเป็นดัง่ประเทศไทยทีผ่า่นมา 

 ดงันัน้  ทุกคนตอ้งรูจ้กัและช านาญในความพอด ี

 แต่ความพอดเีป็นเรื่องประณีต ละเอยีดออ่น ลกึซึง้ กระนัน้ผูม้ปีญัญาอนัล ้าลกึยอ่ม

เหน็ได ้ ใครคน้พบความพอดไีดเ้สมอยอ่มเก่งกาจกวา่การไดป้รญิญานบัสบิใบ เขายอ่มพบ

ขมุทรพัยย์ิง่ใหญ่ก ากุญแจแหง่ความส าเรจ็ไวไ้ด ้

 แลว้ไยเลา่เจา้จะไมเ่ริม่มองความพอดใีนทุกสิง่เสยีแต่บดัน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  


