
 

ธรรมานุศาสน์ 
   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ-เคารพกันตามล าดับ 
บุคคลกระท ำควำมเคำรพผู้ ท่ีควรเคำรพ สักกำระผู้ ท่ีควรสักกำระ นับถือผู้ ท่ีควรนับถือ  

บูชำผู้ท่ีควรบูชำ เพรำะกรรมนั้น ท่ียึดถือไว้บริบูรณ์อย่ำงนี้ เบื้องหน้ำแต่ตำย เพรำะกำยแตก เขำย่อม
เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ำเขำไม่เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ หำกมำเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศใด ก็จะเป็น 
ผู้มีตระกูลสูง 

การแสดงความเคารพ คือ มีควำมตระหนักในคุณธรรมควำมดีของคนอื่น และนอบน้อมด้วยกำร
แสดงออกทำงกำย วำจำ ซึ่งมีอยู่หลำยวิธีด้วยกัน เช่น หลีกทำงให้ ลุกขึ้นยืนต้อนรับ ให้ท่ีนั่ง ประณมมือ
เวลำพูดคุยด้วย กรำบไหว้ หรือขออนุญำตท ำกิจต่ำง ๆ เป็นต้น หำกสังคมใดมีควำมเคำรพต่อกัน  
ควำมสมัครสมำนสำมัคคีย่อมเกิดขึ้น สังคมนั้นก็จะอยู่อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข ควำมเคำรพควรเริ่มฝึกตั้งแต่
ในครอบครัว คือ ลูก ๆ เคำรพพ่อแม่ด้วยกำรเช่ือฟัง พูดจำมีสัมมำคำรวะ ไปลำมำไหว้ และให้คุณธรรมนี้
แผ่ขยำยออกไปถึงโรงเรียน หมู่บ้ำน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ เคำรพในกฎหมำยบ้ำนเมือง  
ไม่ล่วงละเมิดในกฎระเบียบข้อบังคับ ต่อไปบ้ำนเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุข น่ำอยู่ น่ำอำศัย 

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอำนิสงส์ของผู้มีควำมเคำรพว่ำ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม 
บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรับคนที่ควรลุกรับ  
ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพ
คนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา  เมื่อละโลกไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ถ้าไม่เข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิด ณ ที่แห่งใด ย่อมเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูง 

เพรำะฉะนั้น พระบรมศำสดำจึงทรงแนะน ำพร่ ำสอน ให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมเคำรพมำก 
ภิกษุสงฆ์ท่ีบวชเข้ำมำอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข สืบอำยุพระพุทธศำสนำกระท่ังทุกวันนี้ เพรำะท่ำน
อำศัยควำมเคำรพกันตำมอำวุโส ใครบวชก่อนก็ได้ชื่อว่ำรัตตัญญู รู้รำตรีนำน หมู่สงฆ์จึงเป็นหมู่ท่ีงดงำม 
น่ำเลื่อมใส เพรำะอำศัยมหำกรุณำ และพระปัญญำอันเฉียบแหลมของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท่ีทรงวำงไว้
เป็นเนติแบบแผน ท่ีดีงำม 

มีเรื่องเล่ำว่ำ ในสมัยพุทธกำล เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จไปโปรดชำวเมืองเวสำลี และก ำลัง
เสด็จจำริกมำทำงพระนครสำวัตถี  สมัยนั้น ภิกษุอันเตวำสิกของพระฉัพพัคคีย์รีบเดินไปให้ถึงท่ีพักก่อน
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ภิกษุสงฆ์ เพื่อจะจองท่ีพักให้กับอุปัชฌำย์อำจำรย์ และพวกตนเอง เป็นเหตุให้พระสำรีบุตรซึ่งไปถึง
ภำยหลัง ไม่มีท่ีพักผ่อน ซึ่งอัธยำศัยของพระอรหันต์นั้น ท่ำนไม่ได้น้อยอกน้อยใจ ไม่ได้ถือตัวว่ำตนเอง  
เป็นถึงอัครสำวกเบื้องขวำ  ต้องได้เสนำสนะ ท่ีดีกว่ำผู้อื่น เมื่อท่ีพักถูกจับจองจนหมด ท่ำนจึงหลีกไปนั่ง
พักท่ีโคนไม้แห่งหนึ่ง รุ่งเช้ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จลุกขึ้น ทรงเห็นพระเถระนั่งอยู่ใต้โคนไม้ตำมล ำพัง 
จึงตรัสถำมว่ำ “ดูก่อนสารีบุตร ท าไมเธอจึงมานั่งที่โคนไม้นี้”  พระสำรีบุตรจึงกรำบทูลเรื่องรำวท้ังหมด  
พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เป็นกำรด่วน ทรงสอบถำมภิกษุท้ังหลำยว่ำ 
“ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย ได้ข่าวว่า ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์รีบไปก่อนภิกษุสงฆ์ แล้วจอง
วิหาร กันที่นอนไว้ จัดเฉพาะเสนาสนะที่ดี ๆ ส าหรับอุปัชฌาย์อาจารย์ของพวกตน แต่ไม่ได้จัดไว้ 
เพื่อพระสารีบุตรหรือ” ครั้นพวกภิกษุกรำบทูลว่ำเป็นควำมจริง พระพุทธองค์จึงทรงติเตียนว่ำ “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆะบุรุษเหล่านั้น จึงรีบไปก่อนเหล่าภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  
เหตุใดจึงประพฤติเช่นนั้นเล่า การกระท าของโมฆะบุรุษเหล่านั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส  
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส เป็นไปเพื่อคลายความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเช่นไร ควรได้อาสนะอันเลิศ น้ าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ” เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถำมเช่นนั้น  
ภิกษุบำงพวกกรำบทูล  ว่ำ “พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใด บวชจากตระกูลกษัตริย์ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะ
อันเลิศ น้ าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ” ภิกษุบำงพวก กรำบทูลว่ำ “พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดบวช 
จากตระกูลพราหมณ์ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น้ าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ” บำงพวกกรำบทูลว่ำ 
“ภิกษุผู้ออกบวชจากตระกูลคฤหบดี ควรได้วัตถุอันเลิศก่อน” บำงรูปเสนอว่ำ “ภิกษุผู้ทรงจ าพระสูตร
ไว้ได้ขึ้นใจ ควรได้วัตถุอันเลิศก่อน” ต่ำงรูปต่ำงเสนอควำมเห็นว่ำ “รูปใดควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ 
ผู้ทรงธรรม ทรงวินัย เป็นพระธรรมกถึก ผู้ได้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน จนกระทั่งถึง
พระอรหันต์ว่าผู้ใดควรได้วัตถุอันเลิศก่อน” พระพุทธองค์สดับค ำตอบของภิกษุท้ังหลำยจึงตรัสว่ำ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แถบป่ำหิมพำนต์ มีสัตว์ ๓ สหำย คือ 
นกกระทำ ลิง และช้ำง อำศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่ สัตว์ท้ังสำมชนิดนั้นมิได้เคำรพย ำเกรงกัน อยำกจะท ำ
อะไรก็ท ำตำมใจชอบ จึงเป็นเหตุให้ทะเลำะวิวำทกันเป็นประจ ำ บำงครั้งลิงไปเขย่ำรังมดแดงใส่หัวช้ ำง 
ช้ำงโมโห ก็ใช้งวงเขย่ำต้นไม้ ลิงจึงนอนไม่เป็นสุข ฝ่ำยนกกระทำก็ถ่ำยรดใส่หัวช้ำงบ้ำง ลิงก็มักจะไปคุ้ย
เขี่ยรังนกให้กระจัดกระจำย ท ำให้ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็อยู่ไม่เป็นสุข  ต่อมำ สัตว์ท้ังสำมได้ปรึกษำกันว่ำ  
เพื่อนเอ๋ย พวกเรำอยู่ท่ีนี่ไม่มีควำมสุขเลย เพรำะมัวแต่แกล้งกันไม่ได้หลับไม่ได้นอน ไม่มีควำมเคำรพ 
ย ำเกรงต่อกัน ท ำอย่ำงไรหนอ จึงจะรู้ได้แน่ว่ำ พวกเรำท้ังสำมนี้ ผู้ใดเกิดก่อน จะได้ให้ควำมเคำรพกัน
ตำมล ำดับ และตั้งอยู่ในโอวำทของผู้ท่ีเกิดก่อนด้วย ช้ำงเสนอขึ้นมำว่ำ “สหาย ฉันเกิดมาตั้งแต่ต้นไทรนี้
ยังเล็ก ๆ อยู่เลย เพราะเมื่อฉันยังเล็ก ฉันยืนคร่อมต้นไทรต้นนี้ไว้ในระหว่างขา ยอดไทรก็ระท้องฉัน 
ฉันยังจ าเรื่องเก่าได้ดี เพราะฉะนั้น ฉันจึงเป็นผู้มี อายุมากกว่าใคร ๆ”  
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ฝ่ำยลิงรีบแย้งว่ำ “เจ้าช้างเพื่อนยาก สมัยที่ฉันยังเล็ก เมื่อฉันนั่งบนพื้นดิน ก็เคี้ยวกินยอดไทรนี้ได้ 
แสดงว่าฉันเกิดก่อน” นกกระทำก็บอกเพื่อน ๆ ว่ำ “สหายทั้งหลาย ในสถานที่โน้นมีต้นไทรใหญ่  
ฉันกินผลจากต้นไทรใหญ่นั้น แล้วได้ถ่ายมูลไว้ ณ ที่ตรงนี้ ต้นไทรต้นนี้เกิดจากต้นไทรใหญ่นั้น 
เพราะฉะนั้น ฉันจึงเป็นพี่ใหญ่” เมื่อไล่ล ำดับกันเช่นนี้ ลิงกับช้ำงจึงสัญญำกับนกกระทำว่ำ “เมื่อท่าน
เป็นผู้ใหญ่กว่าโดยก าเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่าน และจะตั้งอยู่ในโอวาท  
ของท่าน”  

เมื่อสัตว์ท้ังสำม มีควำมเคำรพย ำเกรงต่อกัน มีควำมประพฤติกลมเกลียวต่อกัน ตั้งแต่นั้นมำ 
ต่ำงก็อยู่กันอย่ำงมีควำมสุข นกกระทำได้ให้ลิงกับช้ำงสมำทำนศีล ๕ และตนเองก็ประพฤติสมำทำนศีล ๕ 
เมื่อตำยไปก็เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ครั้นพระบรมศำสดำตรัสเล่ำเรื่องรำวของสัตว์ท้ังสำมเป็นตัวอย่ำงสอนใจแล้ว ก็ตรัสสอนว่ำ 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ยังมีความเคารพย าเกรงต่อกัน มีความประพฤติ
กลมเกลียวต่อกัน การที่พวกเธอเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วนี้ ให้มีความเคารพ 
ย าเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่  นั่นเป็นความงามในธรรมวินัย โดยแท้ ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การท าอัญชลีกรรม การท าสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น้ าอันเลิศ 
บิณฑบาตอันเลิศ ตามล าดับผู้ที่มีพรรษากาลมากกว่า” 

ตั้งแต่นั้นมำ ภิกษุสงฆ์ต่ำงประพฤติสำมีจิกรรม ใครบวชก่อนก็ได้รับกำรให้เกียรติจำกผู้ท่ีบวช  
ในภำยหลัง เพรำะไม่ว่ำใครจะออกบวชจำกตระกูลไหน มีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใด ต่ำงละท้ิงสิ่งเหล่ำนั้น
ท้ังหมด เมื่อบวชเข้ำมำแล้วก็ให้เคำรพกันตำมภันเตอำวุโส ผู้บวชก่อน ท่ำนเรียกว่ำ ภันเต บวชทีหลัง 
ก็เรียกว่ำ อาวุโส ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมข้อวัตรปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมำตรำบกระทั่งทุกวันนี้ 

นอกจำกนี้ ผู้ท่ีมีควำมเคำรพมำก ตระหนักในควำมดีของผู้อื่น จะเป็นท่ีมำแห่งปัญญำด้วย  
เพรำะนิสัยท่ีคอยจับผิดคนอื่นจะค่อย ๆ หำยไป จะมองหำแต่คุณธรรมควำมดีของผู้อื่น จะมองข้ำมสิ่งท่ี
ไม่ดีของคนอื่น เหลือไว้แต่สิ่งท่ีดีติดตัว ท ำให้ตัวเรำเป็นแหล่งศูนย์รวมของควำมดี เหมือนทะเลเป็นท่ีรวม
ของแม่น้ ำทุกสำย ดังนั้น ขอให้พวกเรำทุกคนหมั่นฝึกตนให้เป็นผู้มีควำมเคำรพอ่อนน้อมถ่อมตนให้มำก ๆ 
จะได้เป็นต้นบุญ และต้นแบบท่ีดีงำมส ำหรับชำวโลก และคุณธรรมนี้จะได้ติดตำมตัวเรำไปทุกภพทุกชำติ 
กระทั่งถึงท่ีสุดแห่งธรรม 

 
 

เอกสำรประกอบบทควำม : 
พระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล  ฉบับมหำมกุฏรำชวิทยำลัย เร่ืองควำมเคำรพ เล่ม ๙ หน้ำ ๑๓๒  

 



~ ๔ ~ 
 

 

 
 

จัดท าโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ก าลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 


