
       

กัณฑ์เทศน์ สุจริตธรรมกถา 
โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 
โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ฯ 
  ธัมมัง จะเร สุจะริตัง นะ ตัง ทุจจรติัง จะเร 
  ธัมมะจารี สุขัง เสต ิ อัสมิง โลเก ปะรัมหิ จาต ิ

ณ บัดน้ี  จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในสุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมี อนุโมทนากุศล
บุญราศีของท่านพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ผู้ขวนขวายมาบ าเพ็ญบุญบ าเพ็ญกุศล ณ หอประชุมแห่ง
น้ี  โดยปรารภโอกาสมหามงคลท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันท่ี ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือส านักงาน ป.ป.ช. โดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

การท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลน้ีนับเป็นการแสดงออกซึ่งความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และใน
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสแห่งปฏิบัติบูชาคือการน้อมน าพระราชจริยาวัตรและพระบรม
ราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติตามอันจะส่งผลให้เกิดความผาสุกและสันติสุขในบ้านเมือง ท้ังน้ีเพราะ
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีท่ีผ่านมา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ทรงครองแผ่นดินตามพระปฐมบรมราชโองการท่ีทรงประกาศไวว้่า “เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  

ในพระปฐมบรมราชโองการน้ี ค าว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” หมายถึง “ครองแผ่นดิน
โดยสุจริตธรรม” สมดังพระบาลีพุทธภาษิตท่ีอาตมภาพได้ยกเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า “ธัมมัง 
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จะเร สุจะริตัง” เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรม
นั้นให้ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า” พระพุทธเจ้าทรงแสดง
พุทธภาษิตน้ีแก่พระเจ้าสุทโธทนะในโอกาสท่ีเสด็จไปกรุงกบิลพัสด์ุครั้งแรกภายหลังจากการตรัสรู้ 
ในพุทธพจน์น้ี ค าว่า “ธรรม” หมายถึงหน้าที่ กล่าวคือ พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีหน้าท่ีในการ
ปกครองซึ่งจัดเป็นวรรณธรรมคือหน้าท่ีประจ าวรรณะกษัตริย์  พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธธรรมคือ
หน้าท่ีประจ าของพระพุทธเจ้าท้ังหลายท่ีจะต้องออกบิณฑบาตโปรดเวไนยสัตว์ ใครมีธรรมคือ
หน้าท่ีอะไรควรท าหน้าท่ีน้ันให้สุจริตด้วยลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ๒) 
ไม่ละเว้นหน้าที่ และ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ 

ประการแรก บุคคลช่ือว่าไม่บกพร่องต่อหน้าที่เพราะเขาทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีใด เขาจะท าหน้าท่ีน้ันอย่างดีท่ีสุด
เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าท่ี เข้าท านองท่ีว่า “ร้องให้สุดค า ร าให้สุดแขน 
แพนให้สุดปีก” ดังท่ีนักปราชญ์จีนช่ือว่าขงจื้อกล่าวไวว้่า “เม่ือได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใด จง
ท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ถ้าเขาให้เลี้ยงม้า ม้าจะต้องอ้วน ถ้าเขาให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลัง 
เงินจะต้องเต็มคลัง” 

ประการท่ีสอง บุคคลช่ือว่า ไม่ละเว้นหน้าที่ เพราะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เขา
จึงไม่ละท้ิงหน้าท่ีหรือผลักภาระหน้าท่ีของตนไปให้คนอื่น เช่น ผู้เป็นทหารย่อมไม่หนีทัพ ผู้เป็น
บิดามารดาย่อมไม่ละท้ิงหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ในนิทานอีสปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารดา
ท่ีไม่ท าหน้าท่ีว่ากล่าวตักเตือนบุตรของตนเมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็ก พอบุตรเติบใหญ่ก็
กลายเป็นโจร อีสปสรุปว่า เมื่อบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับ
บุตรเหตุเพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนบุตรของตน 

ประการสุดท้าย บุคคลช่ือว่า ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึง เขาไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีไปในการแสวงหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือคนอื่นในทางท่ีผิดกฎหมายและผิดท านองคลองธรรม ประโยชน์ในท่ีน้ีหมาย
รวมท้ังทรัพย์สินเงินทอง ต าแหน่งหน้าท่ี ช่ือเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอื่นใดท่ีไม่สมควรได้มาแต่ก็ใช้
อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบจนกระทั่งได้มาตามท่ีต้องการ น่ีเรียกว่าการทุจริตต่อหน้าท่ี 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนต่อไปว่า “นะ ตัง ทุจจริตัง จะเร” แปลความว่า “บุคคลไม่ควร
ประพฤติธรรมคือหน้าที่นั้นให้ทุจริต” ท้ังน้ีเพราะการทุจริตต่อหน้าท่ีเป็นเหมือนสนิมท่ีกัดกร่อน
ชีวิตและสังคมให้พังพินาศไปในท่ีสุด ชีวิตของบุคคลผู้บกพร่องต่อหน้าท่ี ละเว้นหน้าท่ีและทุจริต
ต่อหน้าท่ีย่อมมีแต่ความอ่อนแอเสื่อมโทรม อาณาจักรท่ียิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยจาก
ภายนอกเพียงอย่างเดียว หากแต่บาปทุจริตของประชาชนอันเป็นสนิมภายในก็มีส่วนสร้างความ
อ่อนแอให้กับอาณาจักรน้ันๆจนต้องล่มสลายเมื่อภัยจากภายนอกมารุกราน ข้อน้ีสมดังพุทธพจน์ใน
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ธรรมบทท่ีว่า “อะยสา วะ มะลัง สมุฏฐิตัง” เป็นต้น แปลความว่า “สนิมเกิดแต่เหล็กย่อมกัดกิน
เหล็กฉันใด กรรมที่ตนท าไว้ ย่อมน าเขาผู้ไร้ปัญญาไปสู่ทุคติฉันนั้น” สมด้วยโคลงโลกนิติท่ีว่า 

 สนิมเหล็กเกิดแต่เน้ือ  ในตน  
กินกัดเน้ือเหล็กจน  กร่อนขร้ า  
บาปเกิดแต่ตนคน  เป็นบาป  
บาปย่อมท าโทษซ้ า  ใส่ผู้บาปเอง  

สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในและนอกวงราชการอยู่
ท่ัวไปจนเป็นท่ีห่วงใยกันว่าการทุจริตต่อหน้าท่ีก าลังกลายเป็นสนิมร้ายท่ีบ่อนท าลายประเทศชาติ
อยู่ในขณะน้ี ท้ังน้ีเพราะการทุจริตต่อหน้าท่ีเมื่อผนวกเข้ากับคติท่ีว่า “มือใครยาว สาวได้สาวเอา” 
ย่อมน าสังคมไปสู่การแก่งแย่งแข่งขันในลักษณะท่ีว่า “แย่งอาหารกันกิน แย่งถ่ินกันอยู่ แย่งคู่กัน
พิศวาส แย่งอ านาจกันเป็นใหญ่” การแตกความสามัคคีกลายเป็นสนิมท่ีกัดกร่อนโครงสร้างสังคม
จากภายในท่ีรอวันล่มสลายถ้าถูกกระทบด้วยภัยจากภายนอกในอนาคต 

สภาพสังคมท่ีดาษดื่นไปด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในและนอกวงราชการน้ีแสดง
ให้เห็นถึงความย่อหย่อนในการรักษาศีล ๕ เพราะว่าประโยชน์เช่นทรัพย์สินเงินทองท่ีบุคคล
ประพฤติทุจริตแล้วได้มาน้ันจัดเป็นอทินนาทานคือการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้ซึ่งนับเป็นการ
ละเมิดศีลห้าข้อท่ี ๒ ท่ีมีค าสมาทานว่า “อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้”  

การงดเว้นจากการทุจริตท่านเรียกว่า วิรัติ มี ๓ ประการคือ 
๑) สัมปัตตวิรัติ เว้นสิ่งประจวบเฉพาะหน้า คือเว้นเมื่อประสบเหตุจูงใจให้ท าการ

ทุจริตแล้วงดเว้นเสียได้ไม่ท าผิดศีลเพราะมีหิริ ความอายช่ัว โอตตัปปะ ความกลัวบาป 
๒) สมาทานวิรัติ เว้นด้วยการสมาทาน คือ ได้สมาทานศีลไว้แล้วเมื่อประสบเหตุจูงใจ

ให้ท าการทุจริตก็งดเว้นได้ตามท่ีสมาทานไว้ก่อนแล้ว 
๓) สมุจเฉทวิรัติ เว้นได้เด็ดขาด คือ การงดเว้นการทุจริตของพระอริยะท้ังหลาย ผู้ไม่

มีแม้แต่ความคิดท่ีจะประกอบการทุจริตน้ัน 
ดังน้ัน การรณรงค์ให้คนไทยรักษาศีล ๕ โดยเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จึงเป็น

วิธีการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหน่ึง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบมิได้มีแต่ในสมัยน้ีเท่าน้ัน แม่แต่ในสมัยพุทธกาลกว่าสองพันปี
มาแล้วก็มีการทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นเดียวกัน ดังท่ีมีการเล่าไว้ในธนัญชานิสูตร ดังต่อไปน้ี 

ญาติคนหน่ึงของพระสารีบุตรมีช่ือว่าธนัญชานิพราหมณ์  เขาเป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ใน
การรับราชการช่วงแรก เขาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริตเพราะได้ภรรยาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิคอย
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ตักเตือนเขา   แต่ตอนหลังเขาได้ภรรยาใหม่ท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากท านองคลองธรรม ธนัญชา  
นิพราหมณ์จึงหันมาประพฤติทุจริตต่อหน้าท่ีด้วยวิธีการ ๒ อย่าง ดังน้ี  

วิธีการแรก เขาอาศัยพระราชาปล้นประชาชน คือ อ้างกฎหมายหรือใช้อ านาจรัฐเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากประชาชน วิธีการน้ีเรียกว่า การฉ้อราษฎร์ 

วิธีการท่ีสอง เขาอาศัยประชาชนปล้นพระราชา คือ เบิกเงินจากคลังหลวงโดยอ้างว่าจะ
น าไปช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแต่เงินน้ันไม่ถึงมือประชาชนเพราะเขาน าเงินไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน วิธีการน้ีเรียกว่า การบังหลวง 

ต่อมาเมื่อพระสารีบุตรได้พบกับธนัญชานิพราหมณ์ พระเถระได้ถามเขาว่า เขาท าการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงตามท่ีมีผู้รายงานให้ท่านทราบจริงหรือ ธนัญชานิพราหมณ์รับสารภาพว่าเขาได้ท า
เช่นน้ันจริง พระสารีบุตรถามว่า ท าไมจึงท าเช่นน้ัน ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เหตุท่ีเขาท าการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง เพราะเขาต้องน าเงินท่ีได้จากการทุจริตประพฤติมิชอบไปเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร 
ภรรยา ทาสและกรรมกร พระสารีบุตรได้ตักเตือนธนัญชานิพราหมณ์ว่า ผู้ท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบตายไปแล้วต้องตกนรก ค าแก้ตัวท่ีว่าเขาจ าเป็นต้องท าการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อน าเงินไป
เลี้ยงดูบิดามารดา บุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรน้ีฟังไม่ข้ึน  

เร่ืองเล่าในธนัญชานิสูตรน้ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการหน่ึงท่ีธนัญชานิพราหมณ์ใช้ฉ้อราษฎร์บัง
หลวงก็คือการอาศัยพระราชาปล้นประชาชน น่ันคือบุคคลอย่างธนัญชานิพราหมณ์อาศัยช่องโหว่
ของกฎหมายบ้างความหละหลวมในการก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาบ้างเป็นโอกาสในการ
แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ บุคคลเช่นน้ีมีปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัย ดังมีเร่ืองเล่า
เกี่ยวกับการทุจริตของคนไทยในอดีตว่า สวนสัตว์แห่งหน่ึงได้เสือโคร่งใหม่มาตัวหน่ึง ผู้อ านวยการ
สวนสัตว์แห่งน้ันต้ังงบประมาณเป็นค่าอาหารเสือตัวน้ีวันละ ๑ บาทซึ่งเป็นเงินจ านวนมากในสมัย
น้ัน ผู้คุมเบิกเงินวันละ ๑ บาทไปซื้อเน้ือมาเลี้ยงเสือ แต่เขาท าการทุจริตต่อหน้าท่ีด้วยการเบียดบัง
เงิน ๑ สลึงไปเป็นของตน เขาใช้เงินเพียง ๓ สลึงไปซื้อเน้ือมาเลี้ยงเสือทุกวัน ผลปรากฏว่าเสือไม่
อ้วนสักที คนท่ีมาชมสวนสัตว์จึงฟ้องไปท่ีผู้อ านวยการสวนสัตว์ว่า งบประมาณค่าอาหารเสือคงไม่
พอ ขอให้ต้ังงบประมาณเพิ่ม ผู้อ านวยการสวนสัตว์เป็นคนรอบคอบสุขุม เขาส่งผู้ตรวจการคนหน่ึง
ไปตรวจดูว่าท าไมเสือจึงไม่อ้วน ผู้ตรวจการคนน้ีไปตรวจดูอยู่สามวันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหาร
เสือถูกเบียดบังไป ๑ สลึง เขาจึงขอส่วนแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก ๑ สลึง เสือได้ค่าอาหารแค่วันละ ๒ 
สลึง เสือจึงผอมลงอย่างเห็นได้ชัด 

ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่าเสือผอมจึงร้องเรียนไปยังผู้อ านวยการสวนสัตว์ให้ต้ังงบประมาณ
ค่าอาหารเพิ่ม ผู้อ านวยการสวนสัตว์ก็ส่งผู้ตรวจการระดับสูงไปตรวจดูว่าท าไมเสือจึงผอม 
ผู้ตรวจการคนน้ีไปตรวจดูอยู่สามวันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหารเสือถูกเบียดบังไป ๒ สลึง เขาจึง
ขอส่วนแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก ๑ สลึง ตกลงว่า คนสามคนเบียดบังค่าอาหารเสือไปถึง ๓ สลึง เสือ
ได้ค่าอาหารแค่วันละ ๑ สลึง เสือจึงผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก 
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ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่าเสือผอมมากจึงร้องเรียนไปยังผู้อ านวยการสวนสัตว์ให้ต้ังงบประมาณ
ค่าอาหารเพ่ิมโดยด่วน แต่ผู้อ านวยการสวนสัตว์กลับส่งผู้ตรวจการระดับสูงสุดไปตรวจดูว่าท าไมเสือ
จึงผอมมาก ผู้ตรวจการคนน้ีไปตรวจดูอยู่สามวันเสือก็ตาย เพราะเขาขอสลึงสุดท้ายเป็นค่าปิดปาก 
น่ันคือคน ๔ คนเบียดบังค่าอาหารเสือไปจนหมดเสือจึงตาย โคลงโลกนิติได้สรุปเหตุการณ์น้ีไว้ว่า 

 เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ มังสา  
นายหน่ึงเลี้ยงพยัคฆา     ไป่อ้วน  
สองสามสี่นายมา            ก ากับ กันแฮ 
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน        บาทสิ้นเสือตาย 

 ในเรื่องน้ี เสือก็คือประชาชนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรม การป้องกันไม่ให้ปัญหาเช่นน้ีเกิดข้ึนต้องอาศัยการท่ีพระราชาหรือผู้น ารัฐ
ต้องประพฤติสุจริตธรรมและคอยก ากับดูแลให้คนใต้ปกครองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริตตามไป
ด้วยท้ังน้ีเพราะอาศัยระบบการให้รางวัลและการลงโทษท่ีเคร่งครัดและเป็นธรรม สมดังพระบาลี
ท่ีว่า “นิคคัณเห นิคคะหาระหัง ข่มคนที่ควรข่ม ปัคคัณเห ปัคคะหาระหัง ยกย่องคนที่ควรยก
ย่อง” และพระบาลีในธรรมิกสูตรท่ีว่า “คุนนัญฺเจ ตะระมานานัง อุชุง คัจฉะติ ปุงฺคะโว” เป็นต้น
แปลความว่า “เม่ือฝูงโคข้ามแม่น้ าไปอยู่ ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคลูกฝูงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปตรง
ตาม ในเม่ือโคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้น า ถ้าผู้นั้น
ประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน” 

 ธนัญชานิสูตรยังได้แสดงให้เห็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีบุคคลอย่างธนัญชานิพราหมณ์ใช้ในการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง น่ันคือ เขาอาศัยประชาชนปล้นพระราชาซึ่งในสมัยปัจจุบันท ากันได้หลาย
รูปแบบ เช่น การร่วมกับประชาชนบุกรุกป่าสงวนหรือตัดไม้ท าลายป่า การฮั้วการประมูล การท า
สัญญาชนิดท่ีท าให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญญา รวมท้ังการซื้ อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกต้ังทุกระดับ 
ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีประชาชนให้ความร่วมมือในการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ัน องค์การสหประชาติจึงก าหนดให้วันท่ี ๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของโลก โดยรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวโลกพร้อมใจกันท่ีจะไม่จ่ายและไม่
รับสินบน 

 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในและนอกวงราชการจะประสบความส าเร็จก็
ต่อเมื่อประชาชนได้รับการปลูกฝังให้มีโลกปาลธรรมคือธรรมเครื่องคุ้มครองโลก ๒ ประการ ได้แก่ 
๑) หิริ ความอายช่ัว และ ๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาป สมดังพระบาลีที่ว่า  “เทฺวเม ภิกขะเว  
สุกกา  ธัมมา  โลกัง  ปาเลนติ”  เป็นต้นแปลความว่า “ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้ย่อม
คุ้มครองโลก ธรรม ๒ ประการเป็นไฉน คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑” ธรรมท้ังสองประการน้ีเรียกว่า 
ธรรมเครื่องคุ้มครองโลกเพราะช่วยประคับประคองให้ระบบศีลธรรมของโลกด ารงอยู่ได้ ถ้าไม่มี
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ธรรมเครื่องคุ้มครองโลกท้ังสองประการน้ี มนุษย์ย่อมไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน  สมดังภาษิตหิโตป
เทศท่ีว่า “การกิน การนอน การกลัวภัย และการสืบพันธุ์  ทั้งสี่อย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และ
สัตว์เดรัจฉาน ธรรมเท่านั้นที่ท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เม่ือปราศจากธรรม มนุษย์ก็
เสมอกับสัตว์เดรัจฉาน” ธรรมท่ีท าให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือโลกปาลธรรมหรือ
ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการได้แก่ หิริและโอตตัปปะ สมดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมสูตรว่า “ถ้า
ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้จะไม่พึงคุ้มครองโลกไซร้ ในโลกนี้ก็ไม่พึงเหลือค าว่า แม่ น้า ป้า 
ภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่  ชาวโลกจักถึงการผสมปะปนกนัไป เหมือน
อย่างแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจ้ิงจอก ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่ธรรมฝ่ายขาว ๒ 
ประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ ดังนั้น จึงยังเหลือค าว่า แม่ น้า ป้า ภรรยาของอาจารย์ หรือว่า
ภรรยาของครูปรากฏอยู่” 

 ในบรรดาธรรมเครื่องคุ้มครองโลกทั้งสองอย่างน้ัน หิริ ความอายช่ัว หมายถึง ความละอาย
ต่อการท าบาปกรรมหรือความช่ัวท้ังปวง เป็นการมองเห็นความช่ัวหรือบาปกรรมว่าเป็นสิ่งสกปรก
ท่ีไม่ควรจะข้อแวะด้วย ท้ังน้ีเพราะเช่ือมั่นในความดีและศักด์ิศรีของตนจนไม่ประสงค์จะลดตัวลง
ไปเกลือกกลั้วกับความช่ัวท้ังหลาย ท่านเปรียบหิริเหมือนความรู้สึกของคนท่ีอาบน้ าช าระล้าง
ร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้วย่อมไม่ประสงค์จะให้ร่างกายไปแปดเป้ือนกับสิ่งสกปรกอีก 

 โอตตัปปะ ความกลัวบาป หมายถึง ความกลัววิบากหรือผลของความช่ัวท่ีจะตามมาสร้าง
ความทุกข์ให้กับชีวิต ความกลัวผลร้ายท่ีจะตามมาน้ีสามารถห้ามมิให้คนท าช่ัวได้ ผลร้ายน้ันเป็นได้
ท้ังความทุกข์ในชาติน้ีและในชาติหน้า ท่านเปรียบโอตตัปปะเหมือนความรู้สึกของคนท่ีเห็นถ่าน
เพลิงติดไฟลุกโชนแล้วไม่กล้าจับเพราะกลัวความร้อนเผามือของตน สมดังบทกลอนท่ีว่า 

ถ้ารักตัว กลัวกรรม อย่าท าช่ัว  จะหมองมัว หม่นไหม้ ไปเมืองผี 
จงเลือกท า แต่กรรม ท่ีดีดี  จะได้มี ความสุข พ้นทุกข์ภัย 

 ในสติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  หิริและโอตตัปปะน้ีเป็นเหตุให้เกิดการส ารวมอินทรีคือตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการส ารวมอินทรีก็เป็นพื้นฐานของการรักษาศีล ดังพระบาลีท่ีว่า “หิ
โรตตัปฺเป  สะติ  หิโรตตัปปะสมปันฺนัสสะ อุปะนิสะสัมปันโน  โหติ  อินฺทริยะสังวะโร” เป็นต้น 
แปลความว่า “เม่ือหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ส าหรับผู้ที่สมบูรณ์
ด้วยหิริและโอตตัปปะ เม่ืออินทรียสังวรมีอยู่ ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ ส าหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วย
อินทรียสังวร” 
 ดังได้พรรณนามาแล้วว่า การงดเว้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบถือว่าเป็นการรักษา
ศีลห้าข้อท่ี ๒ คือการงดเว้นจากอทินนาทานหรือการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให ้การงดเว้นจาก
การทุจริตจะคงอยู่อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีหิริและโอตตัปปะเป็นพื้นฐาน ถ้าปราศจากธรรมท้ังสอง
ประการน้ีแล้ว คนเราย่อมสามารถท่ีจะท าการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตลอดเวลา ดังน้ัน การ
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ปลูกฝังธรรมท้ังสองประการให้เป็นธรรมประจ าใจจึงเป็นสิ่งส าคัญ น่ันคือ มีหิริความละอายท่ีจะท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีโอตตัปปะความกลัวผลร้ายขอการทุจริตและประพฤติมิชอบน้ัน 

 หิริ ความอายช่ัวเกิดจากการนึกถึงความเป็นคนดีและศักด์ิศรีของวงศ์ตระกูลเป็นต้นแล้ว
เกิดความละอายใจท่ีจะท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความทะนงในศักด์ิศรีท าให้คนบางคนไม่
คิดโกงใครหรือขอใครกิน ดังท่ีพรรณนาไว้ในโคลงโลกนิติว่า 

  ถึงจนทนสู้กัด  กินเกลือ  
 อย่าเท่ียวแล่เน้ือเถือ  พวกพ้อง  
 อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ  สงวนศักด์ิ  
 โซก็เสาะใส่ท้อง  จับเน้ือกินเอง 

 เร่ืองของนางขุชชุตตราเป็นตัวอย่างหน่ึงของบุคคลท่ีงดเว้นจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพราะเกิดหิริความอายช่ัวข้ึนในใจ เร่ืองมีอยู่ว่า 

 นางขุชชุตตราเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพี 
เธอเบิกเงินจากคลังหลวงเป็นเหรียญกษาปณ์วันละ ๘ อันเพื่อน าไปซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสา
มาวดี เมื่อเบิกเงินไปแล้ว นางขุชชุตตราจ่ายค่าดอกไม้เพียง ๔ เหรียญกษาปณ์และได้ดอกไม้วันละ
ครึ่งกระเช้า เงินท่ีเหลือเธอได้เบียดบังไปเป็นของตนเอง น่ีคือการทุจริตต่อหน้าท่ี นางขุชชุตตราท า
อย่างน้ีทุกวัน วันหน่ึง ช่างดอกไม้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์หมู่ใหญ่มารับภัตตาหารท่ีร้าน
จึงไม่มีเวลาจัดดอกไม้ให้นางขุชชุตตรา ขณะท่ีรอรับดอกไม้อยู่น้ัน นางขุชชุตตราได้ช่วยจัดอาหาร
ถวายพระสงฆ์และได้มีโอกาสฟังค าเทศนาและค าอนุโมทนาของพระพุทธเจ้าจนจบแล้วเธอได้
ดวงตาเห็นธรรม เธอได้จ่ายเงินเป็นเหรียญกษาปณ์ ๘ อันซื้อดอกไม้เต็มกระเช้าไปถวายพระนางสา
มาวดี เมื่อทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ท่ีมากกว่าทุกวัน พระนางสามาวดีตรัสถามว่าพระเจ้าอุเทนพ
ระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มข้ึนหรืออย่างไร นางขุชชุตตราสารภาพความจริงท่ีตนเคยเบียดบังเงิน
ค่าดอกไม้วันละ ๔ เหรียญกษาปณ์ หิริความละอายใจท าให้เธองดเว้นการเบียดบังทรัพย์น้ัน ยิ่งไป
กว่าน้ัน เธอเห็นเองว่า อริยทรัพย์ภายในท่ีเธอได้รับจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีค่ายิ่งกว่า
ทรัพย์ภายนอก เธอมีความสันโดษคือความรูจักพอข้ึนในใจจึงไม่ปรารถนา ท่ีจะเบียดบังเงินค่า
ดอกไม้อีกเลย ท้ังน้ีเพราะสันโดษคือความพอใจตามมียินดีตามได้ท าให้เกิดความพอเพียง ดังพระ
บาลีท่ีว่า “สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง ความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์” สมด้วยภาษิตอุทานธรรมท่ีว่า 
 “ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล  

 จนท้ังนอกท้ังในไม่ได้การ  จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี” 

ด้วยเหตุน้ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลกย่อมเป็นหลักการด าเนินชีวิตท่ี
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง  
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 โอตตัปปะความกลัวบาปเกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์ท่ีเป็นผลจากการท าบาป 
ความกลัวบาปท่ีควรนึกถึงมี ๔ ประการ คือ 

๑) อัตตานุวาทภัย ความกลัวถูกตนเองต าหนิติเตียน หมายถึงกลัวการมีวิปปฏิสารหรือ
ความส านึกผิดท่ีจะคอยติดตามเผาลนจิตใจ  

๒) ปรานุวาทภัย ความกลัวผู้อื่นติเตียน หมายถึง กลัวการถูกสังคมประณามหรือกลัวการ
ถูกสื่อมวลชนประจาน เป็นต้น  

๓) ทัณฑภัย ความกลัวถูกลงอาญา หมายถึง กลัวโทษปรับ จองจ าหรือประหารชีวิต 
รวมท้ังการถูกยึดทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๔) ทุคติภัย ความกลัวทุคติ หมายถึงกลัวการรับโทษในนรกเป็นต้นภายหลังจากสิ้นชีวิตไป
แล้ว  

โอตตัปปะความกลัวบาปชนิดท่ี ๔ คือทุคติภัยน้ีเป็นเร่ืองท่ีพระสารีบุตรได้พยายามปลูกฝัง
ในใจของธนัญชานิพราหมณ์  แม้พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไทเร่ืองไตรภูมิพระร่วงก็
สอนให้คนไทยกลัวบาปกรรมกลัวการตกนรกหมกไหม้ วรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิพระร่วงน้ีจึงได้ท า
หน้าท่ีคุ้มครองป้องกันระบบศีลธรรมของสังคมไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน คนไทยสมัยโบราณงด
เว้นการประพฤติทุจริตเพราะกลัวผลแห่งบาปกรรมตามกฎแห่งกรรมท่ีว่า “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว” 

ส าหรับสังคมไทยปัจจุบัน โอตตัปปะ ความกลัวผลบาปในชาติปัจจุบันควรได้รับการเน้นย้ า
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องทัณฑภัยคือกระบวนการใช้กฎหมายลงโทษผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะมีผลเป็นเครื่องกระตุ้นโอตตัปปะให้ท าหน้าท่ี
เป็นภูมิคุ้มกันมิให้ท าการทุจริต 

 ธรรมท้ังสองประการคือหิริและโอตตัปปะดังท่ีพรรณนามาเป็นธรรมข้ันพื้นฐานของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้สุจริต ผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีชีวิตท่ีเป็นสุข ดังพระบาลีท่ียกไว้ ณ เบ้ืองต้นว่า “ 
ธัมมะจารี สุขัง เสติ อัสมิง โลเก ปะรัมหิ จะ” แปลความว่า “ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้ง
ในโลกนี้และในโลกหน้า” ตรงกันข้าม ผู้ประพฤติทุจริตต่อหน้าท่ีย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังท่ีพราหมณ์
คนหน่ึงได้พยายามพิสูจน์เร่ืองน้ีในสมัยพุทธกาล 

พราหมณ์คนดังกล่าวน้ันรับราชการอยู่ในราชส านักของพระเจ้าโกศล เขาเป็นพราหมณ์ผู้
รอบรู้ในไตรเพทและเป็นชาวพุทธผู้รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด เขาได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีจาก
ราชส านัก เขาต้องการทดลองดูว่าจะเกิดอะไรข้ึนถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม วันหน่ึง เมื่อจะ
กลับบ้าน เขาได้หยิบเหรียญกษาปณ์ ๑ อันไปจากแผงของเหรัญญิกคนหน่ึงโดยมิได้บอกกล่าวเลย  
เหรัญญิกคนน้ันมิได้พูดอะไรกับเขา เพราะความเคารพ   รุ่งข้ึนพราหมณ์หยิบไปสองเหรียญ
กษาปณ์ เหรัญญิกคงน่ิงเฉยเหมือนเดิม  ในวันท่ีสาม พราหมณ์คว้าเหรียญกษาปณ์ไปเต็มก ามือ
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เหรัญญิกคนเดิมน้ันได้ร้องตะโกนว่าจับโจรๆ คนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่างรุมประณามพราหมณ์น้ันว่า
แสร้งท าตัวเหมือนผู้มีศีลมานานท่ีแท้ก็เป็นโจร จากน้ัน เขาถูกจับมัดส่งตัวไปให้พระราชาลงโทษ 

พระราชาตรัสถามพราหมณ์ว่า เหตุใดจึงท าเช่นน้ี เมื่อยู่กันตามล าพัง พราหมณ์กราบทูลว่า
ท่ีเขาท าลงไปเพื่อทดลองดูว่าจะเกิดอะไรข้ึนถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม จากการทดลองครั้ง
น้ี เขาได้เห็นภัยของการประพฤติทุจริตและอานิสงส์ของการประพฤติสุจริต คือการรักษาศีลให้
บริสุทธิ์ การเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไม่อาจช่วยให้เขาสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ เขาจึงทูลขอ
พระราชานุญาตไปบวชเป็นพระภิกษุในส านักของพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ตรัสสรุปเร่ืองน้ีไว้
ว่า “สีลัง กิเรวะ กัลยาณัง  สีลัง โลเก อนุตตระรัง” แปลความว่า “ได้ยินว่าศีลนั่นแหละงดงาม 
ศีลยอดเยี่ยมในโลก” 

ค าว่าศีลแปลว่า ปกติ บุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะประจ าใจย่อมรักษาศีลได้เป็นปกติและ
สามารถประพฤติสุจริตธรรมได้จนเป็นลักษณะนิสัย สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐทรงปกครองแผ่นดินโดยสุจริตธรรมมาเป็นเวลา ๗๐ ปีเพราะทรงรักษาศีลจน
เป็นปกตินิสัย จึงควรท่ีพสกนิกรชาวไทยจะได้น้อมน าพระราชจริยาวัตรเร่ืองสุจริตธรรมน้ีมาปฏิบัติ
ตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ถ้าคนไทยท้ังปวงประพฤติหน้าท่ีด้วยความสุจริต 
ประเทศชาติจะมีความมั่นคง มั่งค่ังและสันติสุข  ท้ังผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็จะมีแต่ความสุขความ
เจริญ สมดังพระบาลีท่ีว่า “ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข” ดังวิสัชนามา 
พอสมควรแก่เวลา 

เทสนาปริโยสาเน ในอวสานเป็นท่ีสุดแห่งพระธรรมเทศนาน้ี ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระ
ตะนัตตะยะเตชะสา ขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งกุศลบุญราศีท่ีได้บ าเพ็ญ
ให้เป็นไปในหมู่สงฆ์ จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงทรงพระ
เกษมส าราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระราชสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ ขอ
พระบารมีปกแผ่ไพศาลคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านท่ีมาประชุมกัน ณ ท่ีน้ีจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ 
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหน่ึงประการใดท่ีเป็นไปโดยชอบ
ประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนาน้ันๆจงพลันส าเร็จสมมโนรถมุ่งมาดปรารถนาทุก
ประการ 

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุจริตธรรมกถา พอสมควรแก่เวลา ขอสมมติยุติลง
คงไว้แต่เพียงเท่าน้ี 

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะน้ี 

 



       
 

โครงการแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา” ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (แรม ๑๕ ค่่า เดือน ๘)  ณ วัดต่างๆ  ทั่วประเทศ 

 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา พสกนิกรทุกหมู
เหลา ลวนมีความปติยินดีเปนอยางยิ่ง ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ ๑๖๘/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้วัดทุกวัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖๔-๓๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดต่างๆ พร้อมกัน
ทั่วประเทศ 
 พระธรรมเทศนากัณฑ์สุจริตธรรมกถานั้น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประพันธ์ข้ึนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์
ป้องกันการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง
ศาสนา และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมน าสู่การปฏิบัติ  โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้
ด าเนินการผลิตกัณฑ์เทศน์ดังกล่าว จ านวน ๖๐,๐๐๐ ผูก เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตามมติมหา
เถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ แล้ว 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

๒. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าบ าเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ 

๓. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
 



 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทุกภาคส่วน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
สถานที่ด่าเนินการ 
 วัดทั่วประเทศจัดเทศน์กันฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับแรม 
๑๕ ค่ า เดือน ๘) ภายใต้มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
หน่วยงานบผิดชอบโครงการ 

ส านักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้บ าเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ 
 ๓. ประชาชนเข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
 
การติดต่อประสานงาน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   โทร  ๐๘๖-๐๕๑-๐๐๖๒ 
 เว็บไซต์  www.mcu.ac.th 
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