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 ความส าเรจ็ทัง้หลายนัน้เกดิไดด้ว้ยความพอด ีณ  

จดุพอด ี  หากไมพ่อดแีลว้ความส าเรจ็กจ็ะยงัไมเ่กดิสกัท ี 

มบีา้งกข็าด ๆ เกนิ ๆ 

 ความพอดจีงึเป็นกุญแจแห่งความส าเรจ็ทีต่อ้ง

บรหิารใหไ้ด ้

 

ความพอดีกบัความไม่พอดี 

 ความพอดแีละความไมพ่อดนีัน้ปรากฏอยูคู่่กบั

ปรากฏการณ์ธรรมชาตใินโลกและในชวีติตลอดเวลา และ

ปญัญาชนในทุกยคุทุกสมยักพ็ยายามแสวงหาจดุพอดี

ส าหรบัตน  ส าหรบังาน  และส าหรบัสงัคมทีด่ ารงอยู่

เสมอ 

 เพื่อทีจ่ะเขา้ใจความพอดชีดัขึน้  เรามาท าความ

เขา้ใจธรรมชาตแิห่งความไมพ่อดก่ีอน 



 ท าไมจงึใชค้ าว่าธรรมชาตแิห่งความไมพ่อด ี

เพราะธรรมชาตทิัง้ปวงนี้ตัง้อยูบ่นโครงสรา้งของความไม่

พอด ี

 ธรรมชาต ิมาจากค าว่า  ธรรมะ + ชาต ิ

 ธรรมะ  แปลว่า  ความเป็นจรงิ 

 ชาต ิ แปลว่า  เกดิ 

 ดงันัน้  ธรรมชาตจิงึคอืความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้

มาแลว้  ปรากฏอยู ่  พระพุทธเจา้ตรสัถงึสจัจะของ

ธรรมชาตไิวป้ระการหน่ึงว่า สิง่ใดทีม่ธีรรมดาเกดิขึน้มา 

ยอ่มตัง้อยู ่ แลว้ยอ่มแปรปรวนสลายไป นัน่คอืธรรมชาต ิ 

ส่วนธรรมทีไ่มเ่กดิแต่ตัง้อยู่และไมแ่ปรปรวนไปเรยีกว่า 

ธรรมบรสิุทธิ ์หรอืพระนิพพานนัน่เอง 

 คราวนี้มาดวู่า  ท าไมธรรมชาตทิัง้หลายจงึ

เกดิขึน้  ตัง้อยู ่  แลว้แปรปรวนไปไมถ่าวร  ค าตอบคอื 

เพราะธรรมชาตทิัง้หลายตัง้อยูบ่นความขดัแยง้อนัไม่

พอด ี



 เมือ่ความขดัแยง้นัน้มคีวามไมพ่อดขีองแรง

กระท าต่อกนั  จงึเกดิแรงลพัธใ์หมท่ าใหส้รรพสิง่เคลื่อน

ไป เปลีย่นแปลงไป  เราลองสงัเกตด ู  ในอะตอมใดถา้

อเิลก็ตรอนมมีากกว่าโปรตอน  มนัจะวิง่ไปหาโปรตอน

ของอะตอมอื่น  เมือ่พบอะตอมใดมโีปรตอนเหลอือยูก่จ็ะ

จบัตวักนัเป็นโมเลกุลใหม่ขึน้ 

 เมือ่โมเลกุลใหมเ่กดิขึน้แลว้  ถามว่าพอดหีรอืยงั  

ค าตอบคอื ยงั 

 แมใ้นโมเลกุลใหม ่  หรอืในสสารใหม่จะมี

เสถยีรภาพระดบัหนึ่ง  แต่กจ็ะมภีาวะแยง้กบัเสถยีรภาพ

นัน้ นัน่คอืสิง่ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงเรยีกว่าชรตาธาตุ  ซึง่

หมายถงึธาตุแห่งความเสื่อม  ชรตาธาตุนี้ขดัแยง้กบั

เสถยีรธาตุอยู ่ ดว้ยเหตุนี้ในทุกสิง่ทีเ่กดิมาแลว้  ตัง้อยู ่ 

จงึมคีวามเสื่อม  แมด้วงอาทติยก์ม็จีดุเสื่อมทีเ่ราเรยีกกนั

ว่าจดุดบั  ซึง่ขยายตวัมากขึน้ทุกท ี  แมเ้ซลลก์ม็ภีาวะ

เสื่อม  รา่งกายจงึแก่หงอ่มชราภาพไปทุกขณะ จนถงึ



ทีสุ่ดกต็ายหรอืสลายไป  สรรพสิง่ทีต่ ัง้อยูบ่นความขดัแยง้

อนัไมพ่อดลีว้นเป็นเช่นนี้เสมอ  คอืเกดิขึน้  ตัง้อยู ่ ดบัไป  

ไมรู่จ้บ 

 กใ็นเมือ่สรรพสิง่ในธรรมชาตติัง้อยูบ่นความ

ขดัแยง้อนัไมพ่อดอียา่งนี้  แลว้ความพอดมีอียู่หรอื  

ค าตอบคอื  ม ี มแีน่ ๆ เพราะความพอดนีัน้คอืภาวะแยง้

ของความไมพ่อดอีนัเป็นส่วนหน่ึงในโครงสรา้งของ

ธรรมชาตเิช่นกนั 

 ในขณะทีค่วามไมพ่อดมีอียูใ่นโครงสรา้ง

ธรรมชาต ิ  ส่วนความพอดนีัน้มอียูใ่นปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิ

 การทีส่ ิง่ใดสิง่หนึ่งจะเกดิขึน้ในโลกนี้ไดน้ัน้จะตอ้ง

มคีวามพรอ้มพอดขีองเหตุ  ปจัจยั  และเงือ่นไข 

 เช่น  การทีต่น้ไมต้้นหน่ึงจะงอกขึน้มาไดต้อ้ง

พรอ้มพอดดีว้ยเหตุคอื เมลด็พนัธุท์ีย่งัมยีาง ปจัจยัคอื

อาหาร (ดนิ) น ้า อากาศ แสงแดด และเงือ่นไขคอืไมถู่ก



ท าลายโดยไฟ  สตัว ์  มนุษย ์ หรอืภยัธรรมชาตริา้ยแรง 

เมือ่เหตุ ปจัจยั และเงือ่นไขพรอ้มโดยพอด ีตน้ไมต้น้ใหม่

จงึงอกขึน้มาไดโ้ดยสมบูรณ์  แต่หากเหตุ ปจัจยั เงือ่นไข

ไมพ่รอ้ม ตน้ไมใ้หมก่ไ็มอ่าจงอกขึน้มาได ้  หรอืพรอ้มแต่

ไมพ่อดกีอ็าจงอกมาอย่างแคระแกรน็  ลบีตาย  หรอืพบิตัิ

ไปได ้

 

ลกัษณะของความพอดี 

 ถา้จ าแนกลกัษณะของความพอด ี สามารถ

จ าแนกไดเ้ป็นหกลกัษณะดว้ยกนั  คอื  

 ๑)  ความพอดโีดยเป้าหมาย    

 ๒)  ความพอดโีดยภาวะ   

 ๓)  ความพอดโีดยกลไก   

 ๔)  ความพอดโีดยปรมิาณ   

 ๕)  ความพอดโีดยฐานะ    

และ   ๖)  ความพอดโีดยสมัพนัธภาพ 



 

 ความพอดโีดยเป้าหมาย  เมือ่เรามเีป้าหมาย

ชดัเจน  การบรรลุซึง่เป้าหมายนัน้โดยแม่นย าคอืความ

พอด ี

 สิง่ทีค่วรพจิารณาในเรือ่งความพอดต่ีอเป้าหมาย 

คอื 

 ประการแรก สิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้พอดกีบัปรารถนา

ของเราหรอืเปล่า 

 ประการทีส่อง ปรารถนานัน้พอดกีบัระดบั

ววิฒันาการของเราหรอืเปล่า 

 ประการทีส่าม ทศิทางววิฒันาการนัน้พอดกีบั

เป้าหมายสงูสุดของชวีติหรอืเปล่า 

 ตวัอยา่งเช่น  เรือ่งรถชนกนั  การทีร่ถจะชนกนั

ไดน้ัน้ตอ้งประจวบเหมาะพอดจีงึปะทะกนัได ้  แต่ตอ้ง

พจิารณาอกีชัน้หน่ึงว่า  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้พอดกีับ

ปรารถนาของคนขบัหรอืเปล่า โดยปกตแิลว้เปล่าใช่ไหม 



คนขบัตอ้งการขบัรถร่วมกนับนทอ้งถนนอยา่งปลอดภยั  

หลกีกนัพน้หลบกนัทนัพอด ี  แต่เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ไม่

พอดกีบัปรารถนาของเขา  จงึโทษภยัขึน้  ยกเวน้เสยีแต่

ว่าเขาตอ้งการขบัรถชนเพื่อทดลองความทนทาน  ใน

กรณเีช่นนัน้  การทีร่ถชนกนัโดยพอดนีัน้เป็นความพอดี

กบัวตัถุประสงคข์องคนขบัดว้ยจงึเกดิประโยชน์ทีไ่ด้

พสิจูน์ความเป็นจรงิ 

 หรอือกีตวัอยา่งหนึ่ง การทีย่านอวกาศล าแมก่บั

ล าลกูโคจรมารวมกนัไดอ้ยา่งแนบสนิทพอดนีัน้  นัน่ยอ่ม

พอดกีบัปรารถนาของผูค้วบคุมดว้ยจงึเกดิประโยชน์

มหาศาล  แต่หากยานแม่และยานลกูมารวมกนัไมไ่ดโ้ดย

พอด ี ภยัมหนัตย์อ่มเกดิตามมาเช่นกนั 

 

 ความพอดโีดยภาวะ  ตวัอยา่งเช่น  การที่

โมเลกุลของสารประกอบจะเกดิขึน้และตัง้อยูไ่ด้ จ านวน

อเิลก็ตรอนและโปรตอนในโมเลกุลนัน้ตอ้งเท่ากนัพอด ี



หากอะตอมใดมจี านวนอเิลก็ตรอนกบัโปรตอนไมเ่ท่ากนั  

จะตอ้งปรบัสภาวะโดยไปรวมกบัอะตอมอื่น  จนกว่า

จ านวนอเิลก็ตรอนและโปรตอนเท่ากนั  จงึจะเกดิโมเลกุล

ของสารชนิดใหมข่ึน้ได ้ นี่คอืความพอดโีดยภาวะ 

 หรอืตวัอยา่งเช่น คนปว่ยทีป่ระสงคจ์ะหายตอ้ง

รบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และไม่

รบัประทานสิง่ทีท่ าลายสุขภาพ  หากรบัประทานยาและ

อาหารโดยเหมาะสม โรคกจ็ะหายไป กลบัมาแขง็แรง

สมบรูณ์ไดด้งัเดมิ นี่คอืความพอดโีดยภาวะ แต่หากไป

รบัประทานอาหารทีแ่สลงโรค  โรคกจ็ะก าเรบิเพราะ

ความไมพ่อดโีดยภาวะ 

 หรอืตวัอยา่งเช่น  การอยูอ่าศยัในเมอืงหนาว

ตอ้งสวมเสือ้ผา้หนา ๆ  เกบ็กกัอากาศมใิหถ่้ายเท  ให้

ความอบอุ่นมาก ๆ การอยู่ในเมอืงรอ้นตอ้งสวมใส่เสือ้ผา้

บาง ๆ ถ่ายเทอากาศไดส้ะดวกเพื่อจะได้เยน็สบาย  นี่คอื

ความพอดโีดยภาวะ 



 

 ความพอดโีดยกลไก เช่น การทีร่า่งกายเราจะ

ด ารงอยูแ่ละท างานไดต้อ้งมกีลไกอนักลมกลนืเหมาะเจาะ

พอด ีทัง้ภายในแต่ละระบบและระหว่างระบบต่างๆ ทีเ่อือ้

ต่อกระบวนการท างาน ไมว่่าจะเป็นระบบประสาท ระบบ

กระดกู ระบบการไหลเวยีนโลหติ ระบบต่อมไรท้่อ ระบบ

หายใจ  ระบบยอ่ยอาหาร  ระบบขบัถ่าย  ระบบสบืพนัธุ ์ 

เป็นตน้  เมือ่ระบบเหล่านี้มคีวามเหมาะเจาะพอดโีดย

กลไก  กายกรรมจงึเกดิขึน้ได ้

 หรอืตวัอยา่งเช่น  รถยนต ์  การทีร่ถยนตจ์ะแล่น

ไปไดต้อ้งมคีวามพอดโีดยกลไกในทุกระบบ ทัง้ระบบ

ตวัถงั ระบบน ้ามนั ระบบไฟ ระบบช่วงล่าง ระบบระบาย

ความรอ้นและของเสยี ระบบต่างๆ เหล่านี้ตอ้งท างาน

สมัพนัธก์นัโดยกลไกอยา่งพอด ีรถจงึจะแล่นไปได ้

 



 ความพอดโีดยปรมิาณ  ในการทีแ่ต่ละ

กระบวนการตอ้งการปจัจยัมาขบัเคลื่อนกลไกใหด้ าเนิน

ไป กต็อ้งการปจัจยัประกอบแต่ละตวัอยา่งพอดี

โดยประมาณ เช่น ในร่างกายมนุษย ์  ถา้ความรอ้นมาก

เกนิไปกจ็ะเป็นไข ้  ลม้ปว่ย  น้อยเกนิไปอาหารกจ็ะไม่

ยอ่ย อ่อนแรง หรอืแมแ้ต่การบรโิภคอาหารแต่ละครัง้ก็

ตอ้งการในปรมิาณทีพ่อด ี ถา้ขาดพอดหีรอืเกนิพอดี

แทนทีจ่ะแขง็แรงกลบัจะท าใหอ่้อนแอ  วธิกีารทดลอง

งา่ยๆ ลองหยบิมะนาวมาใส่มอืซ้ายสามลกู แลว้จบี

นิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วชีข้องมอืขวาเขา้หากนัใหแ้น่น  

พยายามไมใ่หห้ลุด ใหใ้ครลองดงึนิ้วทีจ่บีไวอ้อกจากกนั 

ถา้นิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาทีจ่บีไวห้ลุด แสดงว่า

ดื่มมะนาวคราวละเท่านี้มากเกนิไป  จะท าใหร้่างกาย

อ่อนแอ  จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลงเหลอืสองลกู  และ

ทดลองท าเช่นเดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึ

นิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วชีข้องมอืขวาออกจากกนัได ้จากนัน้ลด



ปรมิาณมะนาวลงเหลอืหนึ่งลกูและทดลองท า

เช่นเดยีวกนั ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วชี้

ของมอืขวาออกจากกนัได้ จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลง

เหลอืครึง่ลกู  และทดลองท าเช่นเดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดี

จะยงัดงึนิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวชีข้องมอืขวาออกจากกนัได ้

จากนัน้ลดปรมิาณมะนาวลงเหลอืหนึ่งในสีล่กู(ครึง่ของ

ครึง่)  และทดลองท าเช่นเดยีวกนั  ถา้ยงัไมพ่อดจีะยงัดงึ

นิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วชีข้องมอืขวาออกจากกนัได ้  ท าเช่นน้ี

จนพบจดุพอด ี  ถา้เมือ่ใดปรมิาณมะนาวพอดกีบัที่

รา่งกายตอ้งการ  กระแสพลงังานในรา่งกายจะครบวงจร  

รา่งกายจะแขง็แรงและไมส่ามารถดงึนิ้วทีจ่บีไวอ้อกจาก

กนัได ้ แต่เมือ่ใดทีป่รมิาณมะนาวมากเกนิไปหรอืน้อย

เกนิไป รา่งกายจะอ่อนแอและสามารถดงึนิ้วทีจ่บีไวอ้อก

จากกนัได ้



 แมใ้นเครือ่งยนตก์ต็อ้งการน ้ามนัต่าง ๆ น ้ายา

ต่าง ๆ พลงัต่าง ๆ ในปรมิาณทีพ่อด ี จงึจะขบัเคลื่อนไป

ไดอ้ยา่งปกตแิละปลอดภยั 

 แมอ้งคก์รกต็อ้งการองคป์ระกอบต่างๆ ของ

กระบวนการ ทัง้คน อุปกรณ์ บรรยากาศการท างาน 

ประสทิธภิาพ  ระเบยีบวนิัย  และอื่น ๆ ในปรมิาณทีพ่อดี

จงึจะท าใหง้านลุล่วงไดอ้ยา่งราบรืน่และมปีระสทิธผิล 

 แมส้งัคมและประเทศชาตกิต็อ้งการองคป์จัจยั

ต่าง ๆ ทัง้อ านาจ การใชอ้ านาจ การควบคุมอ านาจ  

สถาบนัประกอบต่าง ๆ ระบอบต่าง ๆ ระบบต่าง ๆ 

ความเจรญิกา้วหน้า กฎกตกิา จรรยาบรรณ และ

วฒันธรรมทีพ่อดจีงึจะตัง้อยู่ไดแ้ละด าเนินไปอย่างดี 

 นัน่คอืความพอดโีดยปรมิาณ 

 

 ความพอดโีดยฐานะ  คอื การประพฤตตินโดย

สมควรแก่หน้าทีต่ามฐานะนัน้ ๆ  ตวัอยา่งเช่น ทีพ่ระ



พุทธองคท์รงตรสัว่า  “กจิของสมณะคอืการเจรญิอธศิลี 

อธจิติ อธปิญัญา การไม่หมัน่เจรญิอธศิลี อธจิติ อธิ

ปญัญา เป็นมลทนิของสมณะ กจิของคฤหสัถค์อืการหมัน่

หาทรพัย ์ การไมข่วนขวายหาทรพัยเ์ป็นมลทนิของ

คฤหสัถ”์ ดงันัน้ การด ารงตนอยา่งพอดกีบัความเป็น

สมณะคอืการไมข่วนขวายหาทรพัย ์  แต่หมัน่เจรญิอธศิลี 

อธจิติ  อธปิญัญาและการด ารงตนอยา่งพอดกีบัความเป็น

คฤหสัถค์อืการหมัน่ขวนขวายหาทรพัย ์ สรา้งฐานะและ

บ ารงุศาสนาตามสมควรแก่หน้าที่ หากประสงคจ์ะเอาดี

ทางการฝึกจติ ปฏบิตัธิรรม กค็วรบวชเสยีจงึจะพอดกีบั

ฐานะ 

 แต่ทุกวนัน้ีสมณะในหลาย ๆ ศาสนากลบัออกมา

หาทรพัยก์นันานารปูแบบ  ส่วนคฤหสัถ์กลบัอยากไป

นิพพานกนัเป็นทวิแถว จงึเกดิความไมพ่อดกีบัฐานะของ

ตนและท าใหร้ะบบสงัคมกลบัตาลปตัร หวัมาเป็นหาง  



หางไปเป็นหวั  และจกัน าภยัมาสู่ตน  น าความเสื่อมมาสู่

สงัคมในทีสุ่ด 

 แต่หากท าใหพ้อดกีบัฐานะของตนกจ็กัน าความ

เจรญิมาสู่ตนและสงัคมไดอ้ยา่งมาก 

 หรอือกีตวัอยา่งเช่น  พ่อบา้นมหีน้าทีน่ าครอบ 

ครวัไปสู่ความเจรญิ ความรุง่เรอืง แมบ่า้นมหีน้าทีเ่สรมิ

รกัษาความรุง่เรอืงทีไ่ดส้รา้งมาแลว้ใหม้ัน่คง  พ่อบา้น

แมบ่า้นทีก่ระท าดัง่นี้ ยอ่มวางตนพอดโีดยฐานะ  

 ความพอดโีดยสมัพนัธภาพ  ภาวะแห่งสมัพนัธ์

อนัดนีัน้ตอ้งมคีวามพอดโีดยสมัพนัธภาพ 

 ความสมัพนัธ ์  มาจากค าสองค าคอื  สมะ + 

พนัธะ 

 สมะ  แปลว่า  สมดุล  หรอืสม ่าเสมอ 

 พนัธะ  แปลว่า  เชื่อม  

 ดงันัน้  สมัพนัธจ์งึแปลว่าการเชื่อมกนัอย่าง

สมดุลและสม ่าเสมอ 



 ความสมัพนัธอ์นัสมดุลหมายถงึ  ความสมดุล

โดยธาตุของคู่สมัพนัธ ์  และโดยพฤตกิารณ์แห่งกจิ

สมัพนัธ ์

 ความสมดุลกนัโดยธาตุนัน้หมายถงึบุคคลทีม่ ี

ลกัษณะนิสยั  รสนิยม  และปรารถนาทีส่อดคลอ้ง

กลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัมาคบกนั  จะคบกนัได้

อยา่งลงตวัพอด ี มคีวามสมัพนัธอ์นัมัน่คง 

 ความสมดุลโดยพฤตกิารณ์แห่งกจิสมัพนัธน์ัน้

หมายถงึ  ความสมดุลในการใหแ้ละการรบัระหว่างคู่

สมัพนัธ ์  คู่สมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืตอ้งมทีัง้การใหแ้ละการรบัซึง่

กนัและกนัอย่างเหมาะสมจงึจะพอดแีละยัง่ยนื  หากฝ่าย

ใดฝา่ยหน่ึงใหอ้ย่างเดยีวโดยไมย่อมรบั  หรอืฝา่ยใดฝ่าย

หนึ่งรบัอยา่งเดยีวโดยไมย่อมให ้  ความสมัพนัธน์ัน้จะ

ตัง้อยูไ่มไ่ดเ้พราะขาดความพอด ี

 ความสมัพนัธอ์นัสม ่าเสมอ หมายถงึ ความเสมอ

ตน้เสมอปลายแห่งความคุน้เคยและมรรยาทสมัพนัธ์ 



 ความสม ่าเสมอในความคุน้เคย หมายถงึ ไมห่่าง

เหนิกนัจนเกนิไป  และไม่คลุกคลกีนัจนเกนิไป  เมือ่หา

จดุพอดไีดแ้ลว้  กร็กัษาความสม ่าเสมออนัพอดนีัน้ไว้ 

 ความสม ่าเสมอในมรรยาทสมัพนัธ ์หมายถงึ การ

มจีรยิาแห่งความเคารพใหเ้กยีรต ิ  เกรงใจกนัโดยสมควร  

ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของความสมัพนัธอ์นัยัง่ยนื คน

จ านวนมากเมือ่รูจ้กักนัจนคุน้เคยแลว้  มกัจะถอืวสิาสะไม่

เกรงใจกนั  เมือ่ไมเ่กรงใจกจ็ะไมใ่หเ้กยีรต ิ  ขาดความ

เคารพในกนัและกนั  เมือ่ไมเ่คารพกนั  กริยิาทรามกจ็ะ

ปรากฏ ความอดึอดั ขดัแยง้  แตกรา้วกจ็ะก าเรบิ จนไม่

อาจรกัษาความสมัพนัธไ์วไ้ด ้  ดงันัน้ความสมัพนัธอ์นั

พอด ี ตอ้งมคีวามสม ่าเสมอในมรรยาทสมัพนัธโ์ดยตลอด

ดว้ย 

 

มาตรวดัความพอดี 

 



เราไดท้ าความรูจ้กักบัความหมายของความพอดี

และลกัษณะความพอดใีนรปูแบบต่างๆ กนัมาพอสมควร

แลว้  แลว้เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรเล่าว่าอะไรพอด ี และอะไรไม่

พอด ี ซึง่นัน่กค็อืการพจิารณามาตรวดัความด ี

 มาตรในการวดัความพอดทีีพ่งึมุง่หวงั คอืความ

พอดทีีด่ ี คอืความพอดทีีค่วามเหมาะสม แลว้อยา่งไรที่

เรยีกว่าเหมาะสม  ความเหมาะสมมลีกัษณะดงันี้คอื 

 ๑)  ตรงเป้าหมายแมน่ย า  

 ๒)  มปีระสทิธภิาพสงูสุด  

 ๓)  มคีวามลงตวัสงูสุด 

 ๔)  มคีวามปลอดภยัสงูสุด  

 ๕)  ใหป้ระโยชน์สงูสุด 

   ๖)  น าสู่ความเจรญิกา้วหน้าคอืดขีึน้โดยล าดบั

จนบรสิุทธิใ์นทีสุ่ด 

การพจิารณาความพอดสี าหรบัสิง่ใดๆ กต็ามตอ้ง

พจิารณาเชงิสมัพทัธ ์ จะพจิารณาระนาบเดยีวไมไ่ด ้ จะ



เหน็เหตุไมค่รบ เหน็ผลไม่ถว้น จรงิๆ แลว้ชวีติในโลก

เป็นภาวะสมัพทัธ ์  ดงันัน้จงึต้องพจิารณาเหตุ ผล ปจัจยั 

และเงือ่นไขใหค้รบถว้น 

ตวัอยา่งเรือ่งความร ่ารวย หากความรวยคอืเหตุ 

ความสุขคอืผล ดงันัน้สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัทุกคนจงึไม่

ส าคญัว่ารวยแค่ไหน แต่ส าคญัอยูท่ีว่่ามคีวามสุขแค่ไหน

จากความรวยนัน้  อยา่งเช่น  เงนิหน่ึงลา้นบาทอาจท าให้

นาย ก มคีวามสุขเตม็เป่ียม  ในขณะทีเ่งนิหนึ่งรอ้ยลา้น

บาทจงึจะท าใหน้าย ข มคีวามสุขเตม็เป่ียม 

           ค่าความสุขของนาย ก กบันาย ข มคี่าเท่ากนั  

แต่ค่าเงนิทีท่ ัง้สองตอ้งการเพื่อความสุขทีเ่ท่ากนันัน้ไม่

เท่ากนั 

           แลว้อะไรล่ะทีม่าก าหนดความตอ้งการหรอืความ

จ าเป็นพืน้ฐานใหม้คี่าไมเ่ท่ากนั นัน่คอืปจัจยัหรอื

องคป์ระกอบแห่งชวีติ   ตวัอยา่งเช่น หากนาย อ เป็น

นกับวช แน่นอนท่านไม่มเีงนิเลยท่านกเ็ป็นสุขได ้ เพราะ



ท่านมหีน้าทีห่ลกัคอืฝึกจติ อาหารการกนิและปจัจยัสี่

ชาวบา้นจดัถวายใหห้มด หรอือกีตวัอยา่งหนึ่ง หากนาย 

ก เป็นชายโสดและตัง้ใจจะครองโสดตลอดชวีติ  อยูก่บั

พ่อแม ่ และตัง้ใจจะอยูด่แูลพ่อแมต่ลอดชวีติ  พอ่แมเ่องก็

มทีรพัยส์นิหรอืมบี านาญเลีย้งดอูยู ่  ในปจัจยัอย่างน้ีเงนิ

หนึ่งลา้นบาทมากพอทีจ่ะท าใหน้าย ก พงึพอใจและรูส้กึ

มัน่คงในฐานะทางเศรษฐกจิ  หรอือกีตวัอยา่งหนึ่ง  หาก

นาย ข เป็นนกัธุรกจิมกีจิการปานกลาง  ตอ้งรบัผดิชอบ

พนกังานราวหา้รอ้ยคน มเีมยีสาม ลกูสบิ หนี้สนิหลาย

รอ้ยลา้นดว้ยปจัจยัอยา่งน้ี  หากนาย ข มกีระแสเงนิ

หมนุเวยีนในระบบน้อยกว่ารอ้ยลา้น  นาย ข จะกระวน

กระวายและอาจเครยีด  เป็นทุกขร์อ้น นอนไมห่ลบั นัน่

คอืความพอดตีามปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัของนาย อ นาย ก 

และนาย ข ท าใหค้วามจ าเป็นพืน้ฐานของแต่ละคนไม่

เหมอืนกนั 



         นอกจากดปูจัจยัแลว้ยงัตอ้งดเูงือ่นไขอื่นอกี เช่น  

นาย อ จะด าเนินชวีติอยา่งนกับวช  และมคีวามพอด ี ณ  

จดุนัน้ไดต้อ้งมอีธัยาศยัรกัสงบ เกดิมาในสงัคมทีม่ศีาสนา 

เช่น  พุทธ หรอื ฮนิดู เป็นตน้  นาย ก จะด าเนินวถิชีวีติ

โสด  อสิระและมคีวามพอด ี ณ จดุนัน้ไดต้อ้งเป็นคนที่

เกดิมาในครอบครวัทีอ่บอุ่น เขามจีติใจกตญัญ ู รกัด ี และ

ด ารงอยูใ่นสงัคมสวสัดกิารหรอืกึง่สวสัดกิาร และนาย ข 

จะด าเนินวถิชีวีติพ่อคา้และมคีวามพอด ี  ณ จดุนัน้ได ้ 

เขาตอ้งเป็นคนมคีวามรบัผดิชอบสงู ชอบแบกภาระ 

พรอ้มเผชญิปญัหาสารพดัตลอดเวลา  และเกดิมาใน

สงัคมเสร ี เป็นตน้ 

           ดงันัน้ การจะพจิารณาความพอดอีย่างใดอย่าง

หนึ่ง  ตอ้งพจิารณาใหค้รบถว้นทัง้เหตุ ผล ปจัจยั และ

เงือ่นไขโดยรอบคอบ  จงึจะหาจดุพอดทีีเ่หมาะสมได้ 

 ส าหรบัวธิกีารหาจดุพอดสี าหรบัตนเองของแต่ละ

ท่านนัน้  ควรพจิารณารายละเอยีดโดยล าดบั  ดงันี้ 



 ๑) รูจ้กัตนเองและหรอืภาวะทีร่บัผดิชอบอยูอ่ยา่ง

ถ่องแท ้ทัง้ขอ้จ ากดั  ขอ้ผดิพลาด  คุณสมบตัเิด่น  และ

โอกาสแห่งการพฒันา 

           ๒)  ตัง้ใจพฒันาตนเองและหรอืองคก์รที่

รบัผดิชอบอยู ่  ส่งสภาวะอนัเป็นทีสุ่ดอย่างต่อเนื่องเชงิ

ระบบดว้ยความเพยีร  ความอดทน  ความเมตตาและ

การอภยัต่อตนเองและต่อกนัและกนั 

            ๓) หมัน่ปล่อยวางสิง่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งสู่

ความส าเรจ็ท่ามกลางปฏบิตักิารดว้ยการกลัน่กรองความ

อยากใหเ้ป็นความเหมาะควร การพฒันาภาระใหเ้ป็น

หน้าที ่การปรบัพนัธะใหเ้ป็นสมะ + พนัธะ (สมัพนัธ)์ และ

การทรงอุเบกขาในท่ามกลางความวุ่นวายสบัสน  และ

การช าระความดใีหเ้ป็นความบรสิุทธิเ์สมอ 

หากท าไดด้งันี้  เราจะค่อย ๆ เหน็ความพอดี

ส าหรบัตนเองชดัขึน้โดยล าดบั  เมือ่เหน็ชดักจ็ะเลอืกวถิี

ชวีติไดเ้หมาะสม  เมือ่เลอืกวถิชีวีติไดเ้หมาะสมกจ็ะ



วางตวัไดถู้กตอ้ง  และด าเนินชวีติอยา่งแมน่ย าพอดสีู่

เป้าหมายแห่งความส าเรจ็สูงสุดของชวีติ 

ดงันัน้ต่อไปนี้  จะคดิอะไร  วางแผนใด ๆ 

ตดัสนิใจใด ๆ พดูเจรจาปราศรยักบัใคร ท าอะไร บรหิาร

กจิใด ๆ จงกลัน่กรองหาค่าความพอดก่ีอนเสมอ  

การบรหิารความพอดเีป็นภารกจิทีป่ระณตี

ละเอยีดอ่อน ตอ้งใชส้ตทิีส่มบรูณ์ ปญัญาทีแ่จ่มใสจงึจะ

บรหิารความพอดไีด ้  ซึง่ผูมุ้ง่สู่ความส าเรจ็อนัเป็นยอด

ทัง้หลายตอ้งถ่องแทแ้ละฝึกฝนใหช้ านาญ ผูท้ีบ่รหิาร

ความพอดไีดโ้ดยสมบูรณ์ คอืสุดยอดนกับรหิาร เพราะ

ทุกสิง่ทีเ่ขาท าจะไมพ่ลาดเลย  และไดป้ระโยชน์สงูสุด

เสมอ 

 

โดยสรปุ 

 ความพอดนีัน้คอืจดุสุดยอดแห่งการบรหิารชวีติ  

กจิการ  สงัคม  ประเทศชาต ิ  และธรรมชาต ิ เพราะจุด



พอดคีอืจดุทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุดทีเ่ป็นไปได้ อะไรทีข่าด

พอดหีรอืเกนิพอด ี  ยอ่มไมไ่ดป้ระโยชน์สงูสุด และหาก

ขาด ๆ หรอื  เกนิ ๆ มากเขา้กค็อืความเสยีหายอนัไม่

จ าเป็นนัน่เอง 

 ประเทศไทยเสยีหายไปบา้งในประวตัศิาสตร์

เพราะขาดความพอดนีัน่เอง  แมข้ณะน้ียงัไมบ่งัเกดิ

ประโยชน์สงูสุดกเ็พราะยงัไมม่รีะบบการบรหิารความ

พอด ี

 องคก์รใด  ชวีติใดไมม่รีะบบการบรหิารความ

พอดกีจ็ะเป็นดัง่ประเทศไทยทีผ่่านมา 

 ดงันัน้ ทุกคนตอ้งรูจ้กัและช านาญในความพอด ี

 แต่ความพอดเีป็นเรือ่งประณตี ละเอยีดอ่อน 

ลกึซึง้  กระนัน้ผูม้ปีญัญาอนัล ้าลกึยอ่มเหน็ได ้ใครคน้พบ

ความพอดไีดเ้สมอยอ่มเก่งกาจกว่าการไดป้รญิญานับสบิ

ใบ  เขายอ่มพบขุมทรพัยย์ิง่ใหญ่ก ากุญแจแห่ง

ความส าเรจ็ไวไ้ด้ 



 แลว้ไยเล่าเจา้จะไมเ่ริม่มองความพอดใีนทุกสิง่

เสยีแต่บดันี้ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 


