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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย
ปจจุบัน  เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตรและการประยุกตใชวาจาสุภาษิต
ในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดานการเมือง  วาทกรรมดานการสื่อสาร  วาทกรรมดานสังคมและ
วาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทยปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา  

ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  พบวา 
ทําใหทราบถึงความสําคัญของวาจาสุภาษิตที่มีตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในดาน ตาง ๆ เพราะ
วาจาคือถอยคําที่พูดออกมาเปนภาษาใหผูอ่ืนฟง เปนสิ่งสําคัญที่แสดงออกถึงอุปนิสัยและน้ําใจของ
ผูพูดวาดีหรือรายอยางไรดังคํากลาวที่วาวาจาเชนเดียวกับน้ําใจ นั่นก็หมายถึง ถาพูดจริง ก็สอน้ําใจผู
พูดวาเปนคนซ่ือตรงสุจริตไวใจได ถาพูดเท็จ ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนคดโกง ทุจริตไวใจไมได ถา
พูดชักนําใหเกิดสามัคคีกัน ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนรักสงบ ปราศจากความเห็นแกตัวและความ
ริษยา ถาพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหแตกสามัคคี ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนไมรักสงบมีความริษยา
ผูอ่ืนมีใจทราม ถาพูดไพเราะออนโยนกสอน้ําใจเปนคนนุมนวลควรคบ ถาพูดหยาบคายก็สอน้ําใจ
เปนคนลามกรายกาจ ถาพูดประกอบดวยประโยชนก็สอน้ําใจเปนผูใหญรูคาของวาจา 

การประยุกตใชวาจาสุภาษิตนั้นมีความหลากหลายในหลายประเด็นตามกรอบที่ไดวางไว
เพื่อจะศึกษามี ๔ ประเด็น ไดแก วาทกรรมดานการเมือง วาทกรรมดานการสื่อสาร  วาทกรรมดาน
สังคมและวาทกรรมดานการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยวาทกรรมดานการเมืองทําใหทราบวาผูปกครองที่
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ดีตองมีคุณธรรม ดําเนินชีวิตดวยปญญา รูจักชวยเหลือเกื้อกูลผูอยูใตปกครอง รูจักพูด มีวาจาสัตย 
รูจักทําความสงบใจ ไมหลงใหลในอํานาจปกครองโดยอาศัยหลักธรรมมีจักกวัตติธรรม  เปนตน 
สวนในวาทกรรมดานการสื่อสารใชเปนวิธีการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนําไปใชใน
ดานอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศชาติใหเกิดความสงบ
รมเย็นเปนเอกภาพ  วาทกรรมดานสังคมทําใหทราบวานักสังคมสงเคราะหที่ดีตองมีพรหมวิหาร
ธรรมเปนหลักใจมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย สงเคราะหชวยเหลือเอื้อเฟอผูอ่ืนดวยหลักสังคห
วัตถุธรรม ดานการศึกษาทําใหทราบวาพระพุทธศาสนาอาศัยหลักไตรสิกขาในการศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนและสังคม โดยการพัฒนาตนทําใหกายวาจาเรียบรอย จิตใจเขมแข็ง มีปญญาในการดํารงชีวิต 
กระทั่งสามารถบรรลุพระอรหันต สวนการพัฒนาสังคมทําใหสังคมเกิดสันติสุข เปนสังคมแหงการ
เรียนรู จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับประสิทธิผลอยางเต็มที่ 
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Abstract 
 This thesis  aimed  to  study  the  pleasant  speech  application  extracted  from  
Mangala  Sutta  (Blessings)  to  Thai  society.  The  objectives  were  to  study  the  pleasant  
speech  consequences  and  values,  and  to  study  the  application  of  pleasant  speech  to  Thai  
society.  According  to  the  research  in  this  thesis,  it  was  found  that  the  pleasant  speech  
studied  was  categorized  into  4  dimensions : political,  communicative,   social  and  
educational.  The  political  dimension  showed  that  good  rulers  had  to  be  virtuous,  to  
handle  life  with  wisdom,  to  be  generous  to  the  ruled,  to  be  capable  in  speaking,  to  
acquire  integrity,   to  pacify  the  mind,  not  to  be  addicted  to   power,  and  to  use  discipline 
of virtue. 
 Concerning the communicative dimension,  it revealed that the pleasant speech was 
used as the means of effective teaching in promotion people,  society and nation to be in unity and 
peaceful.  While the social dimension showed that good social workers had to apply the Highest 
Conduct when dealing with other human beings.  Also,  they had to apply Objects of Sympathy to 
help other people.  On educational dimension,  it revealed that to educate people and society,  the 
Threefold Learning was applied to strengthen body and mind until they achieve Arhant State 
(Enlightenment).  Besides,  they had to help creating peaceful and learning society in order that 
Buddhism could be propagated in correct way effectively. 
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 On the study of consequences and values of pleasant speech usage,  it turned out that 
the users had changed attitudes and behavior in better way no matter of depending on the degrees 
of individual performance,  namely:  appreciation,  impressiveness,  access to the Triple Gems,  
becoming virtuous persons,  attaining the Four Paths-Stream-Entry,  Once-Returning,  Non-
Returning,  Arahantship.  As well,  the users had to lead their good future lives.  From the study,  
Pleasant Speech helped to have good and virtuous rulers,  peaceful society,  better mutual 
understanding and knowledge-based and wisdom-based citizenship.  The pleasant speech applied 
could form beneficial activities at many levels from individual to national ones.  It was concluded 
in this study that those who used and practiced pleasant speech would cause blessings to 
themselves and standard society to the country. 
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 สารบัญแผนภูมิ ซ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  ฌ
  
บทท่ี  ๑ 

 
บทนํา ๑ 

  ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจยั ๕ 
  ๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ ๖ 
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การใชอักษรยอ 
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พระวินัยปฎก 
 

วิ.มหา (ไทย) = วินัยปฎก มหาวภิังค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
 

ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ทีฆนิกาย   มหาวรรค                   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ทีฆนิกาย ปาฎกิวัคค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปฎก    มัชฌิมนิกาย มลูปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก    มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก (ภาษาไทย) 
สัง.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก    สังยัตตนิกาย  สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สัง.นิ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    สังยัตตนิกาย  นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
สัง.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก    สังยัตตนิกาย  มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
อัง.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.จตุกก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต (ภาษาไทย) 
อัง.ฉักก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.ปญจก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.สัตตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.อัฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย  อัฎฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
อัง.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุททกนิกาย  ธัมมปทคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุททกนิกาย  อุทาน (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 



 ญ

ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุทฺทกนิกาย   สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุทฺทกนิกาย   เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุทฺทกนิกาย   ชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปฎก    ขุทฺทกนิกาย   ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

 
 

พระอภิธรรมปฎก 
 

อภ.ิสงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปฎก  ธรรมสังคณี (ภาษาไทย) 
 
 

คําชี้แจงในการใชหมายเลขในคัมภีรพระไตรปฎก 
การใชหมายเลขอักษรยอในคัมภีรพระไตรปฎก   จะแจงเลม/ขอ/หนา  ตามลําดับ  เชน           

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘. หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  ภาษาไทย  เลม ๑๐ ขอ ๑๓๔ 
หนา ๗๘.  

 



   

 
บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คนเรามีการติดตอสัมพันธใหเขาใจกันไดก็เพราะอาศัยคําพูดที่กลาวออกมาเปนสําคัญ 
แตมีขอแมวา คําพูดนั้นหากกลาวออกมาโดยมีเจตนาไมดีและเปนคําพูดที่ไมสุภาพดวย ยอมเกิดผล
เสียหาย หากกลาวออกมาดวยเจตนาดีมีสุจริตเปนสัมมาวาจาคือวาจาสุภาพ เปนสุภาษิตยอมสงเสริม
ใหคําพูดนั้นมีผลสําเร็จบริบูรณที่สุดวาจาที่เปนสุภาษิต สุภาษิตของไทยสืบทอดกันมาแตโบราณ  
เปนสํานวนโวหารที่แสดงถึงความคิดสูง  แสดงถึงความเจริญของวัฒนธรรมทางดานภาษา  ซ่ึงแต
ละภูมิภาค  แตละทองถ่ินและแตละชุมชน  กระทั่งแตละอาชีพก็มีสํานวนแตกตางกันไป  ทั้งนี้
เพราะที่มาไมเหมือนกันโดยความหมายมักเทียบเคียงกันได  แมแตภาษาตางวัฒนธรรมก็ยังมีสวน
คลายกันในการอุปมา  ดังคําที่วา  ปลามีชีวิตยืนยาวอยูไดก็เพราะอาศัยปากเปนสิ่งสําคัญ แตก็เพราะ
ปากนั้นเอง ปลาจึงตองติดเบ็ดเสียชีวิตโดยงาย ผูใดเขาไปสูสถานที่พูดคําหยาบคายก็ไมสะทก
สะทาน ไมยังคําพูดใหเสีย ไมปกปดขาวสารพูดจนหมดความสงสัยและเมื่อถูกถามก็ไมโกรธผูนั้น
ยอมควรทําหนาที่ทูตเชนกัน คนเราจะประสบความสําเร็จไดรับความเจริญกาวหนาในชีวิต ก็เพราะ
อาศัยวาจาสุภาษิตจากปาก แตก็เพราะวาจาทุพภาษิตจากปากเพียงคําเดียว บางครั้งแมแตชีวิตก็ยาก
จะรักษาไวได  วาจาสุภาษิต หมายถึง คําพูดที่ผูพูดไดกล่ันกรองไวดีแลวมิใชสักแตพูด  อวัยวะใน
รางกายคนเรานี้ก็แปลก  ตามีหนาที่ดูอยางเดียว ธรรมชาติใหมา ๒ ตา  ๒ หู มีหนาที่ฟงอยางเดียว 
ธรรมชาติให มา ๒ หู  จมูก มีหนาที่ดมกลิ่นอยางเดียว ธรรมชาติใหมา ๒ รู  แตปาก มีหนาที่ถึง ๒ 
อยางคือ ทั้งกินและพูด ธรรมชาติกลับใหมาเพียงปากเดียว แสดงวา ธรรมชาติตองการใหคนดูให
มาก ฟงใหมาก แตใหพูดนอย ๆ ใหมีสติคอยระมัดระวังปาก จะกินก็กินใหพอเหมาะ จะพูดก็พูดให
พอดี ลักษณะคําพูดที่พอเหมาะพอดี เปนคุณทั้งแกตัวผูพูดและผูฟง เรียกวา วาจาสุภาษิต๑ 

พระพุทธองคทรงใหคําจํากัดความของวาจาสุภาษิตไววา วาจาที่ประกอบดวยองค ๕ 
ประการ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน องค ๕ 

                                                           
๑วศิน  อินทสระ,  หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาพุทธปรัชญาเถรวาท,  (กรุงเทพมหานคร  :    

โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๗,  หนา  ๑. 



 ๒

ประการ คือ วาจานั้นยอมเปนวาจาที่กลาวถูกกาล เปนเรื่องจริง เปนวาจาที่กลาวออนหวานไพเราะ
เสนาะโสต เปนวาจาที่กลาวประกอบดวยประโยชนเพียงสวนเดียว และเปนวาจาที่กลาวดวยจิต
เมตตา ถอยคําสุภาษิตเหลานี้ เปนสิ่งที่เราควรฝกไว ฝกใหเปนอุปนิสัย เพื่อใชในชีวิตประจําวัน 
ตอไปจะไดเปนผูมีเสียงดุจทาวมหาพรหม๒ 
         พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนตนแบบในการกลาวถอยคําที่เปนสุภาษิตที่แทจริง เพราะ
พระองคทรงฝกฝนมาขามภพขามชาติ ทําใหวาจาของพระพุทธองคเปนวาจา ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช 
มีอานุภาพ ธรรมดาของพระตถาคตเจา  ทรงเปน ยถาวาที ตถาการี คือ ตรัสอยางไร ก็ทรงทําอยาง
นั้น ทรงทําอยางไร ก็ตรัสอยางนั้น วาจาของพระพุทธองคไมเคยเปนสอง ความเปนผูมีวาจา
ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองคนั้น เล่ืองลือไปทั่วชมพูทวีป จึงมีเจาลัทธิจํานวนมากอยากทําลาย วาทะ
ของพระพุทธองค โดยการใหรายวา ทรงพูดอยางหนึ่ง ทําอีกอยางหนึ่ง เปนผูไมมั่นคงในคําพูด 
เพื่อที่มหาชนจะไดไมเล่ือมใส แลวหันกลับมานับถือลัทธิของตน 
         นิครนถนาฏบุตร เจาลัทธิเดียรถียที่ไมชอบใจในพระบรมศาสดา เพราะศรัทธามหาชน
ของตนเองหางเหินไป จึงแตงปญหาขอหนึ่งเปนโอวัฏฏิกสาระ คือปญหาวนเวียน ไมมีใครสามารถ
แกได ปญหานี้นิครนถใชเวลา ๔ เดือน จึงคิดออกและยุใหอภัยราชกุมารเรียนปญหานั้นจนแตกฉาน 
เพื่อจะไดสงไปโตวาทะกับพระผูมีพระภาคเจา หากพระกุมารชนะก็จะไดรับการยกยองจากมหาชน    
         นิครนถไดยุยงอภัยราชกุมารวา ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปถามพระสมณโคดมวา “ขาแต
พระองคผูเจริญ พระตถาคต จะไมพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืนบาง
หรือหนอ ถาพระสมณโคดมทรงพยากรณวา ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบ
ใจของผูอ่ืน ก็ใหทูลตอวา เมื่อเปนอยางนั้น ทําไมพระองคจึงทรงพยากรณเทวทัตวา   เทวทัตจักเกิด
ในนรก ตั้งอยูส้ินหนึ่งกัป เปนผูอันใครๆ เยียวยาไมไดเลา เพราะพระวาจานั้น พระเทวทัตจึงโกรธ 
เสียใจ เมื่อพระสมณโคดมถูกถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะกลืนไมเขา คายไมออก จะตองยอมแพ
ตอคําถามของพระองคอยางแนนอน”๓ 
     ฝายพระกุมารยังไมทราบอานุภาพแหงสัพพัญุตญาณ จึงตั้งใจเรียนปญหาจนชํานาญ 
เพื่อจะไดไปโตวาทะกับพระพุทธองค วันรุงขึ้นไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซ่ึงเสด็จมาฉัน
ภัตตาหารในพระราชวัง ทูลถามปญหาที่จดจํามาจากนิครนถตอพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธองคตรัส
วา “ดูกอน ราชกุมาร ในปญหาขอนี้ จะวิสัชนาโดยสวนเดียวมิได สมมติวาเด็กทารกไมรูจักชวยเหลือ
ตัวเอง เอากิ่งไม หรือหินใสเขาไปในปาก แลวเอาออกไมได พระองคจะทรงทําอยางไรเลา”   
                                                           

๒พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย  ธมฺมชโย),  พระธรรมเทศนา,  กรุงเทพมหานคร  :  ม.ก.อภัยราชกุมาร
สูตร,  ๒๕๔๗),  หนา ๒๐๒-๒๐๓. 

๓เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๐๓. 



 ๓

          อภัยราชกุมารทูลวา “จะตองหาทางเอาไมหรือหินออกมาใหได แมวาเด็กคนนั้นจะ
เจ็บปวดไมยอมใหเอาออกก็ตาม” 
         พระบรมศาสดาตรัสตอวา “ดูกอนราชกุมาร ตถาคต  ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมรูวาจาที่ไม
จริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตไม
กลาววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาที่เปนจริง ที่แท แตไมประกอบดวยประโยชนและวาจาไมเปน
ที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตจะไมกลาววาจานั้น และถึงแมจะเปนประโยชนแตไมเปนที่
รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น หากเปนวาจาไมจริงแตเปนที่
รักของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท ประกอบดวยประโยชน และ
วาจานั้นเปนที่รักเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน ถึงกระนั้น ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น เพราะ
ตถาคตมีความเอ็นดูในสรรพสัตวทั้งหลาย”๔ 
         ตอมาเมื่ออภัยราชกุมารทูลถามปญหาที่เรียนมา ไมวาจะลึกซึ้งเพียงไร พระพุทธองคก็ทรง
ตอบได ทําใหพระกุมารสงสัยวา ทําไมพระพุทธองคจึงทรงรูไปหมดทุกอยาง จึงไดทูลถามวา “ขา
แตพระองคผูเจริญ เหลาชนผูถือตัววาเปนบัณฑิตเขามาถามปญหาที่ยุงยากและลึกซึ้งกับพระองคกัน
จํานวนมาก การพยากรณปญหาของบัณฑิตเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรึกดวยพระหฤทัยไว
กอนวา  บัณฑิตทั้งหลายจักเขามาเฝาเราแลวทูลถามอยางนี้ เราจะตองพยากรณอยางนี้ หรือวาคํา
พยากรณนั้นมาปรากฏแจมแจงแกพระตถาคตโดยทันที พระเจาขา”       
          พระบรมศาสดาตรัสวา “ดูกอนราชกุมาร ตถาคตขอถามกลับพระองคบาง พระองคจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระองคเปนผูชํานาญและฉลาดในสวนตางๆ ของรถทุกอยาง  เมื่อมีผู
เขามาถามใหพระองคอธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับบางสวนของรถที่เขาไมเขาใจ พระองคไดตรึก
ดวยใจไวกอนวา จะตองตอบอยางไร หรือวาเขาใจแจมแจงอยูแลว โดยไมตองเตรียมตัวตอบ
คําถาม” 
         อภัยราชกุมารกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญเพราะหมอมฉันเปนทหารรถผูชํานาญใน
เร่ืองรถ ฉลาดในสวนประกอบตางๆ ของรถ ฉะนั้นการพยากรณปญหานั้น แจมแจงแกหมอมฉัน
ทันที โดยไมตองเตรียมคําตอบเลย”  
          พระบรมศาสดา ตรัสวา “ฉันนั้นเหมือนกันราชกุมาร เหลาบัณฑิตนักปราชญที่เขามาถาม
ตถาคตถึงปญหาตางๆ ตถาคตยอมตอบไดทันที โดยไมตองเตรียมตัวไวลวงหนาเพราะตถาคตแทง
ตลอดในธรรมทั้งหลาย การพยากรณปญหาจึงแจมแจงกับเรา  ตถาคตโดยทันที”   

                                                           
๔ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗. 
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         เมื่ออภัยราชกุมารไดทราบถึงพระพุทธญาณ อันไมมีประมาณเชนนั้นแลว จึงยอมรับนับ
ถือพระพุทธองค เปนบรมศาสดาที่ ไมมีศาสดาใดยิ่งกวา ทรงประกาศตนเปนอุบาสกตลอดชีวิต 
         เราจะเห็นวา พระบรมศาสดาทรงเปนตนแบบของผูที่ฝกตนเองไดอยางยอดเยี่ยมในทุก
ดาน ทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทุกถอยคําสํานวนและอิริยาบถ ที่ทรงแสดงออกมา
นั้น ไมมีใครสามารถตําหนิได วจีกรรมที่เปนสุภาษิตของพระพุทธองคที่ทรงกลาววาจาเปนอรรถ
เปนธรรมมาโดยตลอด ทําใหพระพุทธองคทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ เปนที่ศรัทธาทั้งมนุษยและเท
วา ทรงมีพระบาทดุจสังขควํ่า มีพระโลมาทุกเสนลวนมีปลายชอนขึ้นขางบน เพราะฉะนั้นใหหมั่น
ฝกใชวาจา    สุภาษิตกัน หัดพูดยกใจผูฟงใหสูงขึ้น เพราะถอยคําใดที่เปนไป เพื่อใหถึงพระนิพพาน 
ถอยคํานั้นเปนวาจาสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย๕ 

 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญเรื่องมารยาทในการพูด ดังจะเห็นไดจากมีสุภาษิต
และคําพังเพย เกี่ยวกับเรื่องการพูดอยูเปนจํานวนมาก ที่คุนหูกันเปนอยางดี เชน “ปากเปนเอก เลข
เปนโท หนังสือเปนตรี” “พูดดีเปนศรีแกปาก” เปนตน ดังนั้น การจะพูดอะไรจึงตองพิจารณาให
เหมาะสมวาถูกตองตามกาลและสถานที่หรือไม เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณหรือไม เพราะ
การพูดนั้น “กอนพูดเราเปนนายของคําพูด เมื่อพูดแลวคําพูดเปนนายเรา” คือนํามาถึงความเสื่อม
หรือความเจริญแกผูพูดได ขึ้นอยูกับวาพูดอะไรออกไป  ความสําคัญของเรื่องการพูดนี้ สมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสไวในมงคล ๓๘ ประการ ขอที่ ๑๐ วา “สุภาษิตา จ ยา วาจา : 
วาจาสุภาษิต” เปนหนึ่งในมงคลสูงสุดของชีวิต วาจาสุภาษิตคือ คําพูดที่ผานกลั่นกรองมาแลว ไมใช
สักแตพูดและเปนคําพูดที่มีสาระเปนประโยชนซ่ึงองคประกอบของวาจาสุภาษิตนั้น ประกอบดวย๖ 

๑. ตองเปนคําจริง ไมใชคําพูดที่ปนแตงขึ้นไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมบิดเบือน
จากความจริง ไมเสริมความ ไมอําความ ตองเปนเรื่องจริง  

๒. ตองเปนคําสุภาพ เปนคําพูดไพเราะที่กล่ันออกมาจากน้ําใจที่บริสุทธิ์ ไมเปนคําหยาบ 
คําดา คําประชดประชัน คําเสียดสี คําหยาบนั้นฟงก็ระคายหู แคคิดถึงก็ระคายใจ  

๓. พูดแลวกอใหเกิดประโยชน เกิดผลดีทั้งแกคนพูดและคนฟง  ถึงแมคําพูดนั้นจะจริง
และเปนคําสุภาพ  แตถาพูดแลวไมเกิดประโยชนอะไรกลับจะทําใหเกิดโทษก็ไมควรพูด  

๔. พูดไปดวยจิตเมตตา พูดดวยความปรารถนาดี อยากใหคนฟงมีความสุข มีความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป ในขอนี้หมายถึงวา แมจะพูดจริงเปนคําสุภาพพูดแลวเกิดประโยชน แตถาจิตยังคิดโกรธ 
มีความริษยาก็ยังไมสมควรพูด  
                                                           

๕ดูรายละเอียดใน ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๒๕/๔๑๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๕/๕๓๔.   
๖โกศล  อนุสิม,  เรียนธรรมในธุรกิจ  :  มงคล  ๓๘  กลยุทธเติบโตอยางยั่งยืน (๙) วาจาสุภาษิต, 

(กรุงเทพมหานคร  :  กรุงเทพธุรกิจ,  ๒๕๕๑),  หนา ๒. 



 ๕

๕. พูดถูกกาลเทศะ แมใชคําพูดที่ดี เปนคําจริง เปนคําสุภาพเปนคําพูดที่มีประโยชน และ
พูดดวยจิตที่เมตตา  แตถาผิดจังหวะไมถูกกาลเทศะผูฟงยังไมพรอมที่จะรับแลว จะกอใหเกิดผลเสีย
ได  เชน จะกลายเปนประจานกันหรือจับผิดไป  

  ๕.๑ พูดถูกเวลา (กาล) คือ รูวาเวลาไหนควรพูด เวลาไหนยังไมควรพูด ควรพูดนาน
เทาไร ตองคาดผลที่จะเกิดขึ้นไวดวย  

  ๕.๒ พูดถูกสถานที่ (เทศะ) คือ รูวาในสถานที่เชนไร เหตุการณแวดลอมเชนไร จึงควรที่
จะพูดหากพูดออกไปแลวจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไร เชน  มีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไมใหดื่มเหลา
แตไมเตือนขณะที่กําลังเมาอยูอยางนี้นอกจากเขาจะไมฟงแลว เราเองอาจเจ็บตัวได “คนฉลาดไมใชเปน
แตพูดเทานั้น ตองนิ่งเปนดวย”  “คนที่พูดเปนนั้น ตองรูในสิ่งที่ไมควรพูดใหยิ่งกวาสิ่งที่ควรพูด”  
 เมื่อพิจารณาตามหลักทั้ง ๕ ขางตนดูวา เปนความจริงหรือไม ในโลกนี้มีใครบางที่ ไม
ตองการฟงคําพูดที่เปนความจริง ไมตองการฟงคําพูดที่สุภาพ ไมตองการฟงคําที่มีประโยชน ไม
ตองการฟงคําพูดที่มีแตความเมตตา ไมตองการฟงคําพูดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ทุกคนลวน
แลวแตตองการฟงคําพูดดังกลาวทั้งสิ้น ในองคกรทั้งหลาย ลูกนองกับเจานายตองการคําพูดที่เปนความ
จริงจากกันและกัน คูคาก็ยอมตองการคําพูดที่เปนความจริงจากกันและกัน ไมวาผูนอยหรือผูใหญ ก็
ลวนแตตองการคําพูดที่สุภาพ ใหเกียรติ ใหความเคารพ ใหความนับถือจากอีกฝายหนึ่ง ผูคาผูขาย ก็
ยอมจะตองการคําพูดที่เปนประโยชน เกิดผลดีจากคูเจรจา หากตางฝายตางพูดไมจริง พูดไรสาระ หา
ประโยชนอันใดไมได การทําธุรกรรมที่จะกอใหเกิดการตกลงทางธุรกิจ ก็คงเกิดขึ้นไดยากในองคกร
ของเรานั้นมีการพูดวาจาสุภาษิตกันบางหรือไม หรือวามีแตวาจาทุภาษิตที่ไรประโยชน มีแตคําโกหก
หลอกลวง ผูนอยโกหกผูใหญเพื่อเอาตัวรอด ผูใหญโกหกผูนอยเพื่อเอารัดเอาเปรียบ แบบนี้องคกรก็คง
หาความเติบโตและยั่งยืนไดยาก  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคล
สูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ถึงความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา  ผลและคุณของการใชวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาตอการใช
วาทกรรมดานการเมือง  วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษา เพื่อ
นําผลและคุณของการใชวาจาสุภาษิตไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑  เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตร 
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๑.๒.๓  เพื่อศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดาน
การเมือง วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทย 
ปจจุบัน 
 
๑.๓  ปญหาที่ตองการทราบ 

 ๑.๓.๑ ตองการทราบความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๒ ตองการทราบความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตร 
 ๑.๓.๓  ตองการทราบการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดาน
การเมือง วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทย 
ปจจุบัน 
 
๑.๔ คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 การประยุกต หมายถึง การนําวาจาสภุาษติไปใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยการ
ปรับถอยคําสํานวนใหเหมาะสมใชไดกับสถานการณนัน้ ๆ  รวมทั้งการดําเนินชวีิตประจําวนั 

 วาจาสุภาษิต หมายถึง คําพูดที่ผูพูดไดกล่ันกรองไวดีแลวดวยใจที่ผองใส มิใชสัก แตพูด 
ลักษณะคําพูดที่พอเหมาะพอดี เปนคุณทั้งแกตัวผูพูดและผูฟง  

 มงคลสูตร  หมายถึง  หัวขอธรรมและพระสูตรในแตละมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่
ทรงตรัสไว ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ - ๑๘ เปนขอปฏิบัติในการสรางชีวิตใหเปนคนดี พึ่งตนเอง และ
ชวยเหลือสังคม  มงคลที่ ๑๙ - ๓๘ เปนขอปฏิบัติในการฝกใจเพื่อกําจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน 
 คัมภีรพระพุทธศาสนา หมายถึงคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ของพระพุทธศาสนา
ฝายเถรวาท 
 ผลและคุณของวาจาสุภาษิต หมายถึง คําพูด ถอยคํา คติ ที่กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูฟง 
 
๑.๕  ขอบเขตของวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห (Critical Study Research) โดยศึกษา 
คนควาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้  
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๑.๕.๑   ศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ เชน พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

๑.๕.๒   ศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิอ่ืนๆ เชน อรรถกถา ฎีกา และตําราวิชาการทาง
พระพุทธ ศาสนาที่เกี่ยวของกับวาจาสุภาษิต ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในคัมภีร
พระพุทธศาสนา  ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร  วาจาสุภาษิตในมงคลสูตร
ประโยชนของการประยุกตใชวาจาสุภาษิตตอการใชมรวาทกรรมทางการเมือง  วาทกรรมดานการ
ส่ือสาร  วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาในสังคมไทยปจจุบัน  และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

๑.๕.๓   ศึกษาขอมูลจากแหลงทั้งสองขางตนตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห แลวนําเสนอใน
รูปการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)  ประกอบกับทรรศนะแนวความคิดเห็นของผูวิจัย 
 ๑.๕.๔  สรุปผลของการศึกษาวิจัยและนําเสนอขอมูลที่ไดมา 
 
๑.๖  รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องการ
ประยุกตใชวาจาสุภาษิตในปจจุบัน  ซ่ึงไดมีผูสนใจศึกษาในแงมุมที่แตกตางกันไปแตงานวิจัยของ
แตละบุคคลหรือแตละกลุมสามารถเสริมความรูแกกันและกันได  เชน   

๑.๖.๑  เอกสารที่เก่ียวของ 
 พุทธทาสภิกขุ (พระมหาเงื่อม อินฺทปฺโญ) ไดกลาวไวในหนังสือ “ธรรมบรรยาย

ระดับมหาวิทยาลัย” พอสรุปใจความไดวา การเลือกคําพูดหรือเวลาพูดและสถานที่ที่เหมาะสมกับ
เร่ืองที่จะพูดนั้น จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ซ่ึงเมื่อแบง
ผูฟงออกเปนกลุมตามสติปญญาแลว พระพุทธเจาเมื่อพระองคจะทรงแสดงธรรมแกกลุมบุคคล    
ใด ๆ พระองคก็จะทรงเลือกคําพูดหรือเวลาพูด เลือกสิ่งแวดลอมในขณะที่พูด เพื่อใหคําพูดนั้นบัง
เกิดผลเหมาะสมกับผูฟงมากที่สุด จนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาของผูฟงได๗  

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดกลาวไวในหนังสือ “การสื่อภาษาเพื่อเขาถึง  
สัจธรรม” พอสรุปใจความไดวา ภาษาหรือคําพูดนั้นมีประโยชนมาก เพราะสามารถสื่อความหมาย
ใหผูฟงเขาใจถึงสภาวะตาง ๆ ไดตั้งแตขั้นสมมติจนถึงขั้นปรมัตถ ภาษาที่คนเราใชสวนใหญอยูใน
                                                           

๗พุทธทาสภิกขุ (พระมหาเงื่อม อินฺทปฺโญ), ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เลม ๒,    (สุราษฎรธานี 
: ธรรมทานมูลนิธิ), ๒๕๑๙.   



 ๘

ระดับสมมติ แตในการสื่อความหมายที่จะเขาถึงสัจธรรมนั้น ถาตองการสัจธรรมโดยสมบูรณ
จะตองเขาถึงปรมัตถดวย ภาษาในระดับสมมติก็อาจจะมาบังความจริงในระดับปรมัตถได ในเมื่อ
คนเราใชภาษากันไปแลว ก็มีความยึดติดในภาษาตามที่ตนมีอยู ฉะนั้น คนจึงไมสามารถเขาถึงความ
จริงได เพราะไปติดอยูแคภาษา คนที่เขาใจความจริงก็คือรูวา ภาษานี้เปนเพียงสื่อสําหรับใหเรา
เขาถึงสัจธรรมเทานั้น ภาษานั้นเปนสื่อเพื่อเขาถึงสัจธรรม แตไมใชส่ือสัจธรรม หมายความวา เมื่อ
พูดอยางเครงครัดเราไมพูดวาภาษาเปนสื่อสัจธรรม เพราะวาภาษาแสดงสัจธรรมออกมาไมได แต
ภาษาเปนสื่อเพื่อเขาถึงสัจธรรม คือภาษาสามารถทําใหคนที่ฉลาดใชความคิดพิจารณาเชื่อมโยงเพื่อ
จะเขาถึงความจริงไดตอไป ซ่ึงในแงนี้แหละภาษามีประโยชนมาก๘

 
 

 พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ไดกลาวไวในหนังสือ “มงคลชีวิต หลัก
ปฏิบัติมงคล ๓๘ ประการของคนดี” พอสรุปใจความไดวา วาจาที่ประกอบดวยองค ๕ ถึงแมจะ
จัดเปนวาจาสุภาษิต เปนวาจาดี มีประโยชน แตถาผูพูดไมรูจักกาลอันควรและไมควร เชนนี้อาจทํา
ใหเสียผล ตอรูจักผลในกาลอันควร จึงจะสําเร็จประโยชนได แตถาวาจานั้นเปนเท็จก็ไมจัดเปนวาจา
ที่ชอบ คําพูดถึงจะถูกกาล ทั้งจริงทั้งออนหวาน แตไมเปนประโยชนก็เสียเวลาเปลาตอง
ประกอบดวยประโยชนจึงจะจัดเปนวาจาชอบ ผูพูดตองมีจิตเมตตาและไมมีอคติ เมื่อพูดถูกกาลก็
เปนอันแสดงวาผูพูดเปนกาลัญู(ผูรูจักกาล) เมื่อพูดจริง ก็เปนอันแสดงวาผูพูดเปนผูมั่นในคําสัตย 
เมื่อพูดออนหวานก็เปนอันแสดงวาผูพูดเปนสุภาพชน เมื่อพูดประกอบดวยประโยชน ผูพูดและผูฟง
ก็ไมไรผล เมื่อกลาวดวยเมตตาจิต ก็เปนอันแสดงเจตนาดีของผูพูด๙

 
 

 พันเอกปน มุทุกันต ไดกลาวไวในหนังสือ “มงคลชีวิต” พอสรุปใจความไดวา คําวา 
สุภาษิต ไมใชหมายความวา คําพูดดีเฉย ๆ คือ พูดเพราะ พูดคม พูดเขาที ไมใชดีเทานี้ แตดีหลายชั้นกวา
นี้ คือเปนคําที่คนพูดไดพูดดีแลวดวย ดีอยางนี้เรียกวาดีหลายชั้น เหมือนอยางเสื้อผาที่เราสวมใส ผาก็ดี 
แบบก็ดี แลวชางก็ฝมือดีดวย ดีอยางนี้เรียกวาดีหลายชั้น สองดี สามดี มารวมกันอยูในเสื้อตัวเดียว 
คําพูดดีที่ถึงขั้นเปนสุภาษิตก็เหมือนกัน คือดีหลายชั้น คําก็ดี เร่ืองก็ดี แลวคนพูดก็ดีดวย จึงเปนสุภาษิต 
ถาดีแตคําพูด อยางอื่นไมดี ก็ไมเปนสุภาษิต เปนเพียงสุนทรพจน คือคําพูดเพราะเทานั้น๑๐

 
 

                                                           
๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การสื่อภาษาเพื่อเขาถึงสัจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), 

๒๕๓๙.   
๙พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ), มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคล ๓๘ ประการของคนดี, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม), ๒๕๔๔.   
๑๐พันเอกปน มุทุกันต, มงคลชีวิต ภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา), ๒๕๐๕.   
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 สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดกลาวไวในหนังสือ “คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา”   
พอสรุปใจความไดวา ในการใชถอยคํานั้น จะตองพูดใหถูกกาลเทศะ อิงประโยชน อิงธรรม อิงวินัยเปน
หลัก จึงจะทําใหถอยคํานั้นเปนวาจาสุภาษิตโดยแท ถึงแมวาในการกลาวถอยคําที่นับวาดีหลายประการ 
คือกลาวถูกกาลไมใชพูดพรํ่าเพรื่อ กลาวความจริงและกลาวคําเปนประโยชนคือคําจริงที่จะกลาวนั้นถา
ไมมีประโยชนก็ไมควรกลาว นอกจากจะกลาวใหถูกกาลถูกตามความจริงและมีประโยชนแลว ยังควร
ใหอิงธรรมอิงวินัยดวย จึงเปนอันเขาใจวา การพูดความจริงนั้นไมใชพูดสงๆ ไปโดยไมมีความหมาย 
จะตองพูดใหถูกกาลเทศะ อิงประโยชน อิงธรรม อิงวินัย จึงจะนับวาเปนความถูกตองอยางสมบูรณ ๑๑ 

 

 วศิน อินทสระ ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธวิธีในการสอน” พอสรุปใจความได
วา ในการแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวของพระพุทธเจานั้น พระองคทรงสรรเสริญอนุศาสนี
ปาฏิหาริยคือคําสอนที่เปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติไดผลสมจริง และเปนอัศจรรยวาดีที่สุด 
ประณีตที่สุด และเปนประโยชนที่สุด ในบรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ขอนี้ช้ีใหเห็นวา คําพูดที่เปน
วาจาสุภาษิตมีประโยชนตอเวไนยสัตวเปนจํานวนมากและเปนความจริงแทที่พระพุทธศาสนาดํารง
เปนประโยชนแกมหาชนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ดวยอานุภาพของอนุศาสนีปาฏิหาริยนั่นเอง พระพุทธ
องคทรงเนนปาฏิหาริยทางคําสอน คือ พูดสอนใหผูฟงนําไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวไดผลตามที่ทรง
สอนก็เห็นเปนอัศจรรย นั่นแหละคือยอดปาฏิหาริยและเปนประโยชนอยางยิ่ง ไมเพียงเฉพาะตน
เทานั้น แตเปนประโยชนทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมาก๑๒

 
 

พระครูวิวิธธรรมโกศล ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของความเปนนักเผยแผวา เปน
การนําเอาความรูเอาแสงสวางหรือเอาธรรมะไปแนะนําเขา ที่เรียกวา ช้ีทางบรรเทาทุกข ช้ีสุข
เกษมศานติ์   ช้ีทางพระนฤพาน อันพนโศกวิโยคภัย  

 การที่จะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบาน ไปสื่อสารหลักการใหเขาเขาใจ นักเผยแผ
ตองมีขอมูลประกอบ โดยอาศัยหลักสูตรแหงความสําเร็จ คือ  

๑. ตองมีคําคมนิด  
๒. ตองมีสุภาษิตหนอย  
๓. อรอยตองมีคํากลอน  
๔. ไมงวงนอนตองมีคําขํา๑๓ 

                                                           
๑๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :    

มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๑.   
๑๒วศิน อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย), ๒๕๔๕.   
๑๓พระครูวิวิธธรรมโกศล, รวมปาฐกถายอดฮิต, (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง), ๒๕๒๗ :  ๑๒๖-๑๓๐.   



 ๑๐

๑.๖.๒  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พระมหาอรุณ จิตฺตคุตฺโต (สุดประเสริฐ) ในงานวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการ

ส่ือสารเพื่อเผยแผพุทธธรรมของสวนโมกขพลาราม” สรุปผลการวิจัยวา  บุคลากรของสวนโมกข 
พลารามมีอยูจํานวนมาก จึงเนนที่ความคิด เปนของทานอาจารยพุทธทาสซึ่งมีความมุงมั่น ตอการ
ส่ือธรรมไปยังประชาชนทั้งภายในและตางประเทศ สังเกตไดจากปณิธานทั้งสามประการของทาน
คือ ๑) สงเสริมเพื่อนมนุษยใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน ๒) สงเสริมความเขาใจระหวาง
ศาสนา ๓) นําเพื่อนมนุษยออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยม ธรรมะที่บุคลากรของ สวนโมกขส่ือ
ออกมามักเนนถึงแกนแทของพุทธธรรม ไมโจมตีกลาวรายตอศาสนาอื่น แตกลับสรางความสามัคคี
และชี้ใหเพื่อนมนุษยเห็น พิษภัยวัตถุนิยมและความงมงาย และสังเกตไดจากเคาโครงการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของทานและการใชชีวิตของทานเอง ทานใชชีวิตเพื่อการ เผยแผพุทธธรรมอยาง
แทจริง แมแตการเผาศพและการแบงเถาถานตามพินัยกรรมของทานก็ ยังแสดงธรรม๑๔ 

 รัตนภรณ บางจริง ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหปาฐกถาธรรมของพระเทพวิสุทธิ
เมธี (ปญญานันทภิกขุ)” จากผลการศึกษาพบวา กลวิธีการนําเสนอธรรมะในปาฐกถาธรรมของ
พระเทพ วิสุทธิเมธี(ปญญานันทภิกขุ) ซ่ึงมีเนื้อหาประเภทพัฒนา มีวิธีการนําเสนอธรรมะ ๔ วิธี คือ
การเสนอโดยตรง การเสนอโดยใชตัวอยาง กลวิธีการนําเสนอธรรมะที่ทานใชมากที่สุดคือ การ
เสนอโดยใหการพูดเชื่อมโยง ซ่ึงมี ๓ ลักษณะ คือ พูดเชื่อมโยงจากเรื่องราวตาง ๆ เขาสูธรรมะ พูด
เชื่อมโยงจากเหตุการณเขาสูธรรมะ และพูดเชื่อมโยงจากขอความในบทสวดมนตเขาสูวิธี คือ การ
เสนอโดยใชการพูดเชื่อมโยง และการนําเสนอโดยใชตัวอยางปาฐกถาธรรมที่มีเนื้อหาประเภทสดุดี 
มีวิธีการเสนอธรรมะ ๒ วิธี เชนกัน คือ การเสนอโดยใชการพูดเชื่อมโยง และนําเสนอโดยการใช
ตัวอยาง เปนวิธีการนําเสนอธรรมะที่ทานใชมากกวาการนําเสนอโดยใชการพูดเชื่อมโยง๑๕ 

 สมบัติ เสริมศิลป ไดศึกษา  “วรรณกรรมคําสอนของพระพยอม กลฺยาโณ” โดย
ศึกษา ๓ ดาน คือ ศึกษาธรรมะ ศึกษากลวิธีการเสนอธรรมะและศึกษาทัศนะของพระพยอม ในดาน
กลวิธีการเสนอธรรมะ ผูวิจัยศึกษา ๓ หัวขอคือ การขึ้นคํานํา การเสนอหลักธรรมแกผูฟง การสรุป
เรื่อง ผลการศึกษาพบวา ธรรมะที่ใชสอนมากที่สุด ไดแกอบายมุข ๖ และความเพียร ซ่ึงปรากฏกับ
                                                           

๑๔พระมหาอรุณ จิตฺตคุตฺโต (สุดประเสริฐ), “ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผพุทธธรรมของ
สวนโมกขพลาราม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔.   

๑๕รัตนาภรณ บางจริง. “การวิเคราะหปาฐกถาธรรมของพระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ)”  ปริญญา
นิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๓๗.   



 ๑๑

ผูฟงทุกกลุม ดานกลวิธีการนําเสนอธรรมะ พระพยอม กลฺยาโณ จะใหความสําคัญในการกลาวคํา
นําและการสรุปเรื่อง สวนการเสนอธรรมะนั้น ทานจะแทรกธรรมะลงในตัวอยาง นิทาน เร่ือง
ประสบการณ การเปรียบเทียบ และอารมณขัน สวนทัศนะของพระอาจารยพยอม ทานมุงเสนอให
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด และตองละจากอบายมุขทั้งปวง เพื่อ
ครอบครัวและสังคมจะไดอยูอยางมีความสุข สวนทัศนะที่ปรากฏเดนชัดคือ ขาราชการตองมีความ
ซ่ือสัตย ประหยัด และมุงรับใชประชาชนอยางแทจริง สมณะตองเสนอธรรมะที่ประชาชนนําไป
ปฏิบัติได และตองไมมอบสิ่งมอมเมาแกประชาชน๑๖ 

 พระมหาบุญโฮม ปฺุญวฑฺฒโน (จันทะโสม) ไดศึกษา  “รูปแบบและวิธีการเผยแผ
พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน)” งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเผยแผพุทธธรรมของพระราชธรรม
วาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) เพื่อศึกษาความสอดคลอง ของวิธีการสื่อสารเพื่อเผยแผพุทธธรรมของพระ
ราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) กับการสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร พบวา  รูปแบบการเผยแผ
พุทธธรรมของพรราชธรรมวาที มี ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบการแสดง  พระธรรมเทศนา การเทศนมหาชาติ 
การเทศนปุจฉาวิสัชนา การ ปาฐกาถา และการบรรยาย โดยเฉพาะการเทศนมหาชาติ มีเอกลักษณ และ
ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเดน ดวยน้ําเสียงที่ไพเราะและกังวาล นับวาเปนสื่อบุคคลที่ไดรับการ
ฝกหัดมาเปนอยางดี สวนมากเปนการสื่อสารทั้งแบบทางเดียว (One-way Communication) โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ   เปนตน   วิธีการเสนอเนื้อหาธรรมะ พบวา มีการนําเสนอ
เนื้อหาดวยบทความที่เขาใจงาย สนุกสนาน เราใจ มีคติธรรมสอนใจ ใชภาษาทันยุคทันสมัย อักขระ
ชัดเจน ถอยคําสุภาพเรียบรอย ภาษาที่นํามาใชเปนประจํา คือ พุทธศาสนาสุภาษิต สุภาษิต คํากลอน คํา
พังเพย คําคม  คําคลองจอง  คําอุปมา การเลนคํา เปนตน๑๗ 

 พระปลัดสามารถ ธมมฺธาโร (ชีวะพฤกษ)  ไดศึกษา  “บทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโฌ)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลัก
ทฤษฎีการประชาสัมพันธในการเผยแผพระพุทธศาสนา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผพระพุทธศาสนาของทาน  ผลวิจัยพบวา กระบวนการประชาสัมพันธมี ๔
                                                           

๑๖สมบัติ เสริมศิลป, “วรรณกรรมคําสอนพระพยอม กลฺยาโณ”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๒๙.  

๑๗พระมหาบุญโฮม ปฺุญวฑฺฒโน (จันทะโสม).  “รูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระ
ราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน)”  วิทยานิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),  ๒๕๔๙. 



 ๑๒

ขั้นตอนหลักคือการวิจัยหรือหาขอมูลการวางแผน การติดตอส่ือสาร และการประเมิน ขั้นตอนการ
ติดตอส่ือสารแบงเปน ๔ องคประกอบยอยคือ ผูสงสาร ตัวสาร ชองทางและผูรับสารสิ่งสําคัญใน
การประชาสัมพันธเผยแผพระพุทธศาสนาใหไดผลคือ การมีคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธเผย
แผที่ดี เชน มีพรหมวิหารธรรม มีความรูความสามารถ มีความประพฤติดี และมีมนุษยสัมพันธดี 
เปนตน  คุณสมบัติสวนตัวของพระอุบาลีคุณูปมาจาร ทานเปนพระสงฆที่มีความเปนอยูอยางสมถะ
เรียบงาย เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในทองถ่ินเปนอยางมาก เปนพระนักพัฒนาที่มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนพระนักเสียสละผูมีเมตตาธรรมสูง เปนพระนักการศึกษาที่มองการณ
ไกล ตลอดถึงเปนพระอนุรักษส่ิงแวดลอมที่รักและตระหนักในคุณคาของธรรมชาติอยางลึกซึ้ง๑๘ 

จากการศึกษางานวิจัยของแตละบุคคล  สรุปไดวาในหลักคําสอน  คําพูด  ถอยคําของวาจา
สุภาษิตชี้ใหเห็นวาวาจาสุภาษิตในองคประกอบหลักคําพูดดี คําพูดเปนธรรม คําพูดสุภาพ และคําพูด
จริง  คําพูดถูกกาล คําพูดจริง คําพูดออนหวาน คําพูดที่ ประกอบดวยประโยชน และคําพูดที่พูดดวย
เมตตาจิต   ในทุก ๆ ดานทั้งในดานศาสนาและการสื่อสารโดยทั่วไป  เปนการสื่อสารที่สามารถทําใหเกิด
ประโยชนได  เมื่อผูพูดและผูฟงมีการเลือกคําพูดและสถานที่ที่เหมาะสม ในคําพูดที่ถูกกาล  ถูก
กาลเทศะทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงดานความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมตาง ๆ ของคนแตกตางกันไป
ตามความคิดของแตละบุคคล  ดังนั้นคําที่จัดวาเปนวาจาสุภาษิตที่บงบอกวาเปนคําพูดที่ผูพูดได
กล่ันกรองไวดีแลวดวยใจที่ผองใส มิใชสัก แตพูด ลักษณะคําพูดที่พอเหมาะพอดี เปนคุณทั้งแกตัวผู
พูดและผูฟง  ยิ่งไปกวานั้นในความเปนประโยชนนี้จึงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
๑.๗  วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะมีวิธีการดําเนินการและขั้นตอนของการวิจัย
ตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการ สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และ
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ เอกสาร งานวิจัย และหนังสือ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอาศัยรูปแบบการจําแนกองคประกอบของวาจาสุภาษิต รูปแบบและการสราง
วาจาสุภาษิต การเปลี่ยนแปลง บุคคลผูพูด และนําเสนอผลประโยชนที่เกิดจากวาจาสุภาษิต ซ่ึงมี

                                                           
๑๘พระปลัดสามารถ ธมมฺธาโร (ชีวะพฤกษ).  “บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอุบาลี      

คุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโฌ)”  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐.   



 ๑๓

รายละเอียด ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิต ในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ตลอดจน
ลักษณะของวาจาสุภาษิตพรอมทั้งยกตัวอยาง  และความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตใน
มงคล  คุณลักษณะพรอมทั้งยกตัวอยาง 
 ในการวิเคราะหขอมูลประโยชนที่เกิดขึ้น ไดอาศัยการจําแนกประโยชนเชิงประยุกตกับ
สังคมไทยปจจุบัน   จึงจําแนกประเภทเปนการประยุกตใชกับวาทกรรม ๔ ดาน คือ (๑) วาทกรรมดาน
การเมือง  (๒) วาทกรรมดานสังคม (๓) วาทกรรมดานการศึกษา และ(๔) วาทกรรมดานการสื่อสาร 
 
๑.๘  ประโยชนของการวจิัย 

๑.๘.๑  ทําใหทราบความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๘.๒ ทําใหทราบความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 

๑.๘.๓  ทําใหสามารถประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดาน
การเมือง วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
๑.๙ กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสตูรกบัสังคมไทยปจจุบัน 

-   ความหมายและคุณลักษณะของวาจา
สุภาษิตในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

-    ความหมายและคุณลักษณะของวาจา 
      สุภาษิตใน มงคลสูตร 
 

จําแนกประโยชนเชิงประยุกต  ๔  ดาน 
- วาทกรรมดานการเมือง 
- วาทกรรมดานการสื่อสาร 
- วาทกรรมดานสังคม 
- วาทกรรมดานการศึกษา 

การใชวาจาสุภาษิตในสังคมไทยปจจุบัน 

แผนภูมิท่ี  ๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
บทที่ ๒ 

ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิต 
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 
๒.๑ ความหมายของวาจาสุภาษิตในคัมภรีพระพุทธศาสนา 
 

คําวาวาจาสุภาษิต ตรงกับคําในภาษาบาลีวา สุภาสิตา วาจา ไดมีคําอธิบายแสดง
ความหมายไวในที่ตางๆ หลายแหงดวยกันจากความหมายของวาจาสุภาษิตที่อธิบายไวใน
ราชบัณฑิตยสถาน๑  หมายถึง  ถอยคําหรือขอความที่กลาวตอกันมาเปนเวลาชานานมีความหมาย
เปนคติสอนใจ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทไดแสดงความหมายในดานการสื่อภาษา เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ระหวางสัตวทั้งหลายในรูปของวิญญัติรูป๒

 ดังมีวจนัตถะวิเคราะหศัพทดังนี้ 
อธิปฺปายํ วิฺญาเปตีติ = วิฺญตฺติ รูปใด ทําใหผูอ่ืนรูถึงความประสงค ฉะนั้น รูปนั้นชื่อวา 

วิญญัติ 
วิฺญายตีติ = วิฺญตฺติ รูปที่พึงรูไดดวยตนเอง ฉะนั้น ช่ือวา วิญญัติ 
วิฺญาเปนฺติ ชนา วิฺญายตฺติ วา ชานหิ อฺญมฺญสฺส จิตฺตานิ เอตายาติ = วิฺญตฺติ 
ชนทั้งหลายทําใหรูจิตใจซึ่งกันและกันไดโดยอาศัยรูปนั้น หรือชนทั้งหลายรูจิตใจซึ่งกัน

และกันไดโดยอาศัยรูปนั้น ฉะนั้น รูปนั้นชื่อวา วิญญัติ 
หมายความวา เมื่อผูใดผูหนึ่งแสดงกิริยาอาการกวักมือหรือพูดขึ้นแลว ผูอ่ืนยอมรูความ

มุงหมายของผูนั้นได ก็เพราะวาการกวักมือหรือการพูดนั้นมีอาการพิเศษเกิดอยูดวย อาการพิเศษนี้
เรียกวา วิญญัติรูป และถาไมมีวิญญัติรูปแลว การเคลื่อนไหวของสัตวทั้งหลายก็ไมผิดอะไรกับการ
เคลื่อนไหวของใบไม และเสียงที่พูดของสัตวทั้งหลายก็ไมผิดอะไรกับเสียงฟารองฝนตก เมื่อเปน

                                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๗), หนา 

๑๒๐๖. 
๒พระสัทธัมมโชติกะธัมมะจริยะ, ปรมัตถโชติกะ, ปริเฉทที่ ๑-๒-๖, จูฬอาภิธรรมิกะตรี, พิมพครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หนา ๗๗. 



 ๑๕

เชนนี้ ชนทั้งหลายก็จะรูจิตใจซึ่งกันและกันไมได ฉะนั้น อาการพิเศษที่เกิดอยูในการเคลื่อนไหว
และการพูดของสัตวทั้งหลาย จึงชื่อวา วิญญัติรูป คือ 

๑. กายวิญญัติรูป มีวจนัตถะวา กาเยน วิฺญตฺติ = กายวิฺญตฺติ อาการพิเศษที่ทําใหรูความ
ประสงคไดดวยการเคลื่อนไหว ฉะนั้น อาการพิเศษ คือการเคลื่อนไหวรางกายนั้น จึงเรียกวา กาย
วิญญัติ 

๒. วจีวิญญัติรูป มีวจนัตถะวา วจิยา วิฺญตฺติ = วจีวิฺญตฺติ อาการพิเศษที่ทําใหรูความ
ประสงคไดดวยการพูด ฉะนั้น อาการพิเศษคือการพูดนั้น จึงชื่อวา วจีวิญญัติ  วิญญัติรูปมี ๒ อยาง 
คือ 

๑. โพธนวิญญัติ หมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกายหรือวาจาที่ทําใหคนอื่นรูถึงความ
ประสงคของตน 
 ๒. ปวัตตนวญิญัติ หมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกายหรือวาจาที่เปนไปตามปกต ิ
มิไดมุงหมายใหคนอื่นรูความประสงคของตน 
 ฉะนั้น ในวิญญัติรูปทั้ง ๒ นัน้ จึงแบงออกไดเปน ๔ คือ 

๑. โพธนกายวญิญัติ 
๒. ปวัตตนกายวิญญัต ิ
๓. โพธนวจวีญิญัติ 
๔. ปวัตตนวจวีิญญัติ๓ 

 จากขอความขางตน พอจะสรุปไดวา วาจาในที่นี้เปน โพธนวจีวิญญัติ ซ่ึงหมายถึงการ
เคลื่อนไหวของวาจาที่ทําใหคนอื่นรูถึงความประสงคที่อยูในใจของตน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการ
แสดงออกทางเจตนาวาจา ดวยคําพูดที่เปนกุศล อกุศล หรืออพยากต เปนประโยชนหรือมีโทษ
ขึ้นอยูกับศีลธรรมจริยธรรมของผูพูด การแสดงออกทางเจตนาวาจานี้นับเปนกรรมและวิบากไป
พรอมกันทีเดียว คือขณะกลาวเจตนาวาจาที่เปนกุศล อกุศล หรืออพยากตอยูนั้น จัดเปนกรรมเมื่อ
กลาวเจตนาวาจานั้นจบลงแลวก็จัดเปนวิบากที่จะไดรับจากการกระทําทางวจีกรรมตอไปและปวัต
ตนวจีวิญญัติ ซ่ึงหมายถึง การเคลื่อนไหวทางวาจาที่เปนไปตามปกติ มิไดเปนเจตนาวาจาที่
กอใหเกิดประโยชนหรือโทษ มิไดมุงหมายใหผูอ่ืนรูความประสงคของตน เปนแตเพียงการสนทนา
กันตามธรรมดา การทักทาย การเลาเรื่อง เลานิทาน ดังนี้เปนตน การใชวาจาเหลานี้ไมกอใหเกิด
กรรมและวิบาก เพราะไมมีเจตนาเปนที่ตั้ง 

                                                           
๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๘. 



 ๑๖

 พระอภิธรรมปฎก ธัมมสังคณี ปรากฏขอความยืนยันความหมายของการสื่อภาษาทาง
วาจา ดังนี้ 
 รูปที่เปนวจีวิญญัติ นั้นเปนไฉน การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง
การโฆษณา วาจาวจีเภท แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล มีจิตเปนอกุศล มีจิตเปนอพยากต นี้เรียกวา  วาจา 
การแสดงใหรูความหมาย กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ภาวะที่แสดงใหรูความหมายดวยวาจานั้น 
รูปนี้ ช่ือวาเปนวจีวิญญัติ๔ 

 พระสิริมังคลาจารย ไดกลาวถึงวาจาที่ใชเจรจากันตามธรรมดาทั่วไป และการกระทําทาง
วาจาที่มีเจตนาทางใจประกอบไวในมังคลัตถทีปนี ดังนี้ 

ในอรรถกถาสุภาสิตสูตร สุตตนิบาต และในฎีกาสุภาสิตสูตร ปญจกนิบาต อังคุตตร
นิกายกลาววา 

“วาจาที่เจรจากันอันมาในพากยมีอาทิอยางนี้วา ‘วาจาที่พูด วาจาที่เปลง คําเปนคลอง’ 
ดังนี้ก็ดี วา ‘วาจาอันหาโทษมิได สบายหู’ ดังนี้ก็ดี ช่ือวาวาจา แตวิญญัติวาจาอยางนี้วา ‘ความงดเวน
จากวจีทุจริต ๔ เปนตน นี้เรียกวา สัมมาวาจา’ ” ในวิภังคแหงสิกขาบทนั้น เจตนายอมไดช่ือวา วาจา 
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถาแหงสิกขาบทนั้น ทานจึงกลาววา “เจตนาที่นับเนื่องในมิจฉาวาจา อันยัง
ถอยคําใหตั้งขึ้นชื่อวาวาจา” (เชนเจตนาพูดมุสา) ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานจึงกลาววา “เจตนาชื่อ
วา ปสุณาวาจา เพราะอรรถวิเคราะหวาบุคคลยอมกลาวคําสอเสียดดวยเจตนานั้น...” “ถากรรมอัน
บุคคลทําดวยวาจา กรรมนั้นทานเรียกวา ‘วจีกรรม’ ”๕ 

ดังนั้น  วาจาคือการพูด การกลาว การเจรจา การโฆษณา หรือการเปลงเสียงพูดโดยมิไดมี
จุดประสงคหรือมีเจตนาที่เปนกรรม เปนเพียงการพูดจาสื่อความหมายตามธรรมดาทั่วไปสวน
วจีกรรม ไดแก วาจาที่มีเจตนาที่จะพูดหรือมีเจตนาที่จะงดเวนการพูด ดวยถอยคําที่เปนกุศล 

อกุศล หรืออพยากต ทั้งหมดนี้เปน วจีวิญญัติ หรือ วัจนภาษา 
จึงสรุปไดวา รูปศัพทของคําวา “วาจาสุภาษิต” นั้นแยกออกเปน ๒ คํา คือ วาจา + สุภาษิต 

ซ่ึงคําวา วาจา หมายถึง ถอยคํา, คํากลาว, คําพูด หรือเสียงพูดที่มนุษยใชส่ือสารหรือพูดคุยกัน เปน
คําพูดที่เปลงออกมาเปนเสียงทําใหบุคคลอื่นที่ไดยินเขาใจเนื้อความได และยังมีความหมายเปน
กลางๆ คือยังไมดีไมช่ัว แตจะดีหรือช่ัวนั้นแลวแตเจตนาของผูพูดมุงจะใหเปนไปและคําวา สุภาษิต 
หมายถึง คําพูดที่ผูพูดพูดดีแลว ถือเปนคติได ผูพูดพูดดวยมุงหมายเพื่อส่ังสอน เปนขอความสั้นๆ 
แตเนนความลึกซึ้งและตองเปนคําสอนไปในตัวซ่ึงสามารถพิสูจนและเชื่อได เปนคําพูดที่ผูพูด

                                                           
๔อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๓๕/๒๐๓.  
๕มงฺ.ที. แปล เลม ๒, หนา ๑๕๗–๑๕๙. 



 ๑๗

กล่ันกรองไวดีแลวจึงพูด มิใชสักแตวาพูด เปนคําพูดที่พอเหมาะพอดี เปนคําพูดจริง หรือคําสัตย 
สุภาพเกลี้ยงเกลา ละมุนละไม ดีทั้ง ๓ สวน คือคําพูด เร่ืองที่พูด และคนที่พูดดวย ทั้งมีประโยชนมี
ผลดีตอผูพูดและผูฟง เปนคําพูดที่เปนธรรม ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ดังเถรภาษิตที่ชมเชยพระ
ผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรวา “บุคคลควรกลาววาจาที่ไมเบียดเบียนตนและคนอื่นใหเดือดรอน 
วาจานั้น เปนวาจาสุภาษิตแท” 
 
๒.๒  คุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 
 คุณลักษณะของวาจาสุภาษิตประการหนึ่งก็คือ  ลักษณะของขอประกอบในคัมภีร
พระพุทธศาสนาตอนหนึ่ง  ไดกลาวถึงพระพุทธพจนวาไดแสดงลักษณะของขอประกอบของวาจา
สุภาษิตวามี  ๕  ประการ  คือ  พูดถูกกาล  พูดคําจริง  พูดคําออนหวาน  พูดคําประกอบดวย
ประโยชนและพูดดวยจิตเมตตา  ซ่ึงจากการศึกษาถึงคําอธิบายเปนการขยายความของขอประกอบที่
มีคุณลักษณะ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และทานผูรูไมติเตียน๖  ได
กลาวขยายความโดยละเอียดสรุปเปนเนื้อหาสําคัญคือ   
 ๑.  พูดถูกกาล  คือรูกาลเวลา  วาเวลาใดควรพูด  เวลาใดสมควรนิ่งพูดถูกกาลเทศะ คือถูก
สถานที่รูวาสถานที่นี้สมควรกลาวเชนใด  หรือไมควรกลาวอะไร  เปนตน   
 ๒.  พูดคําจริง  คือ  คําพูดนั้นตองเปนคําจริง  ไมใชพูดเสกสรรปนแตงขึ้นมา  ไมใชคํา
เท็จที่นั่งเทียน  (นึกเอาเอง)  พูดกัน  เพราะคําจริงแท  ยอมเปนคําพูดที่ไมคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริง  ไมผิดเพี้ยน  ไมมีการตอเติมเสริมแตงใหดูสมจริงสมจัง  จริงแคไหนพูดแคนั้น  
 ๓.  พูดคําออนหวาน  คือ  คําพูดที่ออนหวาน  สุภาพ  เปนคําไพเราะที่ไดกล่ันมาจากใจที่
บริสุทธิ์  ไมใชคําพูดที่หยาบคาย ระคายหู  คิดถึงก็ขุนมัว ไมพูดประชดประชัน แดกดัน ไมสอเสียด  
(พูดยุยงใหคนแยกกัน) 
 ๔.  ตองกอใหเกิดประโยชนอีกดวย  คือเปนผลดี  ทั้งแกผูพูดและผูรับฟง  คําพูดนั้น  แม
จะเปนคําจริง  สุภาพ  แตหากพูดไปแลวไมเปนประโยชนเราก็ไมควรพูด  เพราะมันกอใหเกิดโทษ
มากกวา 
 ๕.  ตองพูดดวยจิตที่ประกอบดวยเมตตา  มีความปรารถนาดีจริง ๆ ไมใชเสแสรงแกลง
ทําไป  ตองออกมาจากใจที่บริสุทธิ์  จากหัวใจของยอดกัลยาณมิตร  (เพื่อน ๆ หรือคนรอบขางที่เปน

                                                           
๖อัง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘.   



 ๑๘

คนดี  ดีกับเราและชี้ทางถูกให)  ซ่ึงพูดเพราะอยากจะใหผูฟงไดรับประโยชน  และมีความสุขยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป   
 ดังนั้น  จากการศึกษาคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตจะเห็นไดวา  คุณลักษณะของวาจา
สุภาษิตในคัมภีรพระพุทธศาสนามีขอประกอบหลัก  ๕  ประการคือ  พูดถูกกาล  พูดคําจริง  พูดคํา
ออนหวาน  คําพูดประกอบดวยประโยชนและพูดดวยจิตเมตตา  ซ่ึงสรุปแลวเปนวาจาสุภาษิตที่มี
ใจความสั้น ๆ เปรียบเทียบกับภาษาพูดและภาษาเขียนใหเขาใจไดงาย  ส้ันกะทัดรัดงายแกการจดจํา  
เปนวาจาที่มีลักษณะที่ออนหวานสุภาพเมื่อพูดไปแลวกอใหเกิดประโยชนทั้งผูพูดและผูฟง  เนนถึง
ผูพูดจะตองพูดใหถูกกับเวลา  สถานที่  อีกทั้งในจิตใจจะตองพูดดวยความสัตยจริงเปนคําพูดที่ไม
คลาดเคลื่อนจากความจริง  ตองพูดดวยจิตที่ประกอบดวยเมตตามีความปรารถนาดีจริงๆ  อยากให
ผูฟงไดรับประโยชนและมีความสุขเมื่อไดฟงวาจาที่พูด  จากคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่แสดงใน
สวนของความหมายที่บงบอกและแสดงลักษณะของวาจาสุภาษิต  มีดังนี้ 

๒.๓  ลักษณะและตัวอยางของวาจาสุภาษิต 

คุณลักษณะของวาจาสุภาษิตอีกประการหนึ่ง  ธรรมะที่มีความหมายบงบอกหรือแสดง
ลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปฎก ซ่ึงจัดรวมไวกับธรรมะหมวดอื่น ๆ ไมไดระบุวาเปน
วาจาสุภาษิตโดยตรง เปนแตเพียงขอประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งในธรรมะหมวดนั้น ๆ ถูกกลาวถึงใน
ลักษณะชื่ออยางอื่น โดยมีความหมายบอกนัยใหความสําคัญกับการใชวาจา ก็มีปรากฏอยูหลายแหง เชน 
คําวา สัมมาวาจา ปยวาจา  วาชเปยยะ ปุบผภาณี  มธุรภาณี  สัจจวาจา  อมตวาจา เปนตน๗ 

สวนธรรมะที่พูดถึงการใชวาจาหรือคําพูดที่จัดเปนวาจาสุภาษิตโดยตรงนั้น พระพุทธเจา
ไดตรัสแสดงแกหมูภิกษุสงฆรวมทั้งพุทธบริษัทเหลาอื่นดวย โดยมีพระพุทธประสงคใหพุทธบริษัท
พูดถอยคําเปนวาจาสุภาษิต เพื่อใหเกิดประโยชน ไมเกิดโทษทั้งแกตนและคนอื่น พรอมกระนั้นยัง
ทําใหผูพบปะพูดคุยดวยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูพูดหรือในพระพุทธศาสนาและไดรับ
ประโยชนจากการฟงวาจาสุภาษิตนั้นดวย ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวในพระสูตร ๒ สูตร คือ พระ
สูตรที่ ๑ ไดแก สุภาสิตสูตร มีเนื้อความที่พระพุทธขอตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบดวย
ขอ ๔ ประการ เปนสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต ไมมี โทษ และวิญูชนทั้งหลายไมติเตียน วาจาที่
ประกอบดวยขอ ๔ ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้๘  

๑. กลาววาจาสุภาษิตอยางเดียว ไมกลาววาจาทุพภาษิต  

                                                           
๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๖/๕๕.   
๘ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๔๕๓/๖๐๒, สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘.   



 ๑๙

๒. กลาววาจาที่เปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาที่ไมเปนธรรม 
๓. กลาววาจาเปนที่รักอยางเดียว ไมกลาววาจาไมเปนที่รัก  
๔. กลาววาจาสัตยจริงอยางเดียว ไมกลาววาจาเหลาะแหละ  
ภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบดวยขอ ๔ ประการนี้ เปนสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต 

ไมมีโทษ และวิญูชนทั้งหลายไมติเตียน  

สุภาสิตสูตรนี้ พระพุทธขอตรัสไวเพื่อตองการใหพระสาวกสาวิกาหรืออุบาสก
อุบาสิกา ไดถือเปนหลักในการพูดคุยหรือสนทนากับบุคคลตาง ๆ ซ่ึงเปนการแสดงถึงเจตนารมณ
ของพระพุทธขอที่ตองการใหพุทธบริษัททั้ง ๔ มีการแสดงออกทางวาจาที่สะอาดงดงาม เปนวจี
สุจริต อันจะทําใหความประสงคของผูพูดสําเร็จไดดวยการพูดนั้น ดังวาจาสุภาษิตที่วา “โมกฺโข กลฺ
ยาณิยา สาธุ” แปลวา การเปลงวาจางามทําใหประโยชนสําเร็จได 

สวนพระสูตรที่ ๒ ไดแก วาจาสูตร มีเนื้อความที่พระพุทธขอตรัสไววา ภิกษุ
ทั้งหลาย วาจาประกอบดวยขอ ๕ ประการ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมี
โทษ และทานผูรูไมติเตียน วาจาประกอบดวย ๕ ประการ อะไรบาง คือ  

๑. พูดถูกกาล  
๒. พูดคําจริง  
๓. พูดคําออนหวาน  
๔. พูดคําประกอบดวยประโยชน  
๕. พูดดวยเมตตาจิต  
ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวย ๕ ประการนี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพ

ภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และทานผูรูไมติเตียน๙
  

เมื่อเปรียบเทียบขอประกอบระหวางพระสูตรทั้ง ๒ ขางตนนี้ จะเห็นไดวา วาจา
สูตร มีขอประกอบเพิ่มเขามาอีก ๑ ขอ คือ การพูดใหถูกกาล ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา พระพุทธขอตรัสวาจา
สูตรเพื่อเนนย้ําถึงวิธีการใชวาจา เพื่อใหพุทธบริษัทไดตระหนักถึงการใชคําพูดที่ตองดูจังหวะหรือ
ความเหมาะสมในเรื่องกาลเทศะ (เวลาและสถานที่) ซ่ึงผูพูดตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมรอบขางให
ถ่ีถวนกอนพูด บางทีแมจะเปนคําพูดจริง ไพเราะ มีประโยชน คนฟงชอบใจ แตก็ตองดูบุคคล 
เหตุการณ สถานที่วาเปนเวลาที่เหมาะหรือไมที่จะพูด ดังที่พระพุทธขอตรัสกับอภัยราชกุมารวา 

                                                           
๙อัง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘.   



 ๒๐

“ถึงแมเปนคําพูดจริง ไพเราะ มีประโยชน คนฟงชอบ ตถาคตยอมรูจักเลือกเวลาที่เหมาะ (ทรงเปน
กาลัญู) ในการพูด”๑๐ 

แตอยางไรก็ตาม วาจาที่ประกอบดวยขอ ๔ หรือขอ ๕ ดังกลาวนี้ ถือวาเปนขอ
ประกอบของวาจาสุภาษิตที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวใหยึดถือเปนหลักเกณฑในการตัดสินคําพูดที่
เปนวาจาสุภาษิตในการพูดของบุคคลทั่วไป โดยไมจํากัดวาคําพูดนั้นจะเปนของใครก็ตาม ถาหาก
ประกอบดวยขอ ๔ หรือขอ ๕ นี้ ก็จัดวาเปนวาจาสุภาษิตเหมือนกัน เพราะทําใหผูฟงไดรับ
ประโยชนและความสุขทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ

 
และยังเปนการปองกันโทษอันจะเกิดแกผูพูด

ซ่ึงทําหนาที่จาริกไปเผยแผพุทธธรรมในสถานที่ตางๆ พรอมทั้งปรารถนาจะใหผูฟงไดรับ
ประโยชนเต็มที่มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนดังกลาวมา จึง
ควรทําความเขาใจในขอประกอบของวาจาสุภาษิตแตละขอใหชัดเจน โดยเฉพาะขอประกอบใน
วาจาสูตร ๕ ประการ  

 อนึ่ง ผูรูทั้งหลายกลาวกันวา แมวาจาสําหรับแสดงธรรมของบุคคลเหลาอื่นจาก
พระพุทธเจา ก็พึงทราบวาเปนวาจาสุภาษิตเหมือนกัน เพราะวาวาจาสําหรับแสดงธรรมนั้น บัณฑิต
ทั้งหลายกลาววา เปนมงคล เพราะเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวทั้งหลายไดรับประโยชนและความสุข
ในโลกทั้งสอง (ในโลกนี้และโลกหนา) และยังเปนเหตุเปนปจจัยใหบรรลุพระนิพพานดวย ความ
จริง พระพุทธพจน บัณฑิตก็เรียกวา วาจาสุภาษิต เพราะเปนวาจาสูงสุดกวาวาจาทั้งปวง โดยความ
เปนวาจาอันเกษม

  
พระวังคีสเถระ เมื่อจะใหผูอ่ืนเขาใจเนื้อความนี้อยางแจมแจง ลุกจากอาสนะยืน

ขางหนาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจากลาวคาถาซึ่งสืบเนื่องจากสุภาสิตสูตรวา 
“พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด อันเปนวาจาเกษม เพื่อการบรรลุนิพพาน เพื่อทําที่สุดแหงทุกข วาจา
นั้นแล เปนวาจายอดเยี่ยมกวาวาจาทั้งหลาย”๑๑  

 พระอรรถกถาจารย ไดอธิบายความหมายของคําวา วาจาอันเกษม ขางตนนั้นวา 
หมายถึงความไมมีภัย ไรอุปทวะ เพราะพระวาจานั้น ทําใหดับกิเลส เปนไปเพื่อทําที่สุดทุกขใน
วัฏฏะ ฉะนั้น จึงเรียกวา วาจาอันเกษม หรืออีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสพระวาจาอันเกษม เพื่อ
ประกาศมรรคาอันเกษม ก็ดวยจุดประสงคเพื่อใหบรรลุนิพพาน เพื่อใหถึงการดับกิเลส เพื่อทําที่สุด
ทุกข เพื่อกระทําใหแจงอมตนิพพานกลาวคือที่สุดทุกขในวัฏฏะ เพราะฉะนั้น พระวาจานั้นแล จึง
เปนวาจาสูงสุด คือ ประเสริฐสุดกวาวาจาทั้งปวง โดยสวนเดียวเทานั้น  

                                                           
๑๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗.   
๑๑ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๔๕๗/๖๐๓.   



 ๒๑

ปน มุทุกันต๑๒ กลาวไวในหนังสือมงคลชีวิตวา ลักษณะของคําพูดที่เปนวาจา
สุภาษิตนัน้ ใหพิจารณาดูตรงคําที่พูดออกมานั้น ตองเปนคําพูดที่มีลักษณะ ๓ อยาง คือ  

๑. เปนคําจริง (สัจจะ)  
๒. เปนคําสุภาพ (สัณหะ)  
๓. เปนคํามีประโยชน (อัตถสัญหิตะ)  

  และไดอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้วา เปนขอของคําพูดโดยตรง ไม
เกี่ยวกับภาษา ไมเกี่ยวกับลีลา คือคําที่พูดนั้นจะเปนภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่ง ภาษาแขก หรือ
ภาษาพมารามัญ ภาษาลาว ภาษาเขมร ไมสําคัญ ภาษาที่เราพูดกันอยูทุกวันนี้ เราสมมติเรียกวา 
ภาษาไทย ภาษาจีน นั่นเปนเรื่องสมมติ เร่ืองของโลก สวนลีลาของคําพูดที่พูดออกมาเปนรอยแกว
รอยกรอง พูดชาพูดเร็ว พูดสนุกหรือไมสนุก นั่นก็เปนเรื่องของผูพูด ไมเกี่ยวกับลักษณะของวาจา
สุภาษิต มนุษยทุกหมูเหลาไมวาจะเปนภาษาใดชาติใดเกิดอยูบานเมืองใด พูดจาสําเนียงอยางใด 
สามารถที่จะพูดวาจาสุภาษิตไดเหมือนกัน หมายความวาเขาถึงมงคลขอนี้ไดเทากัน   
 ขอของวาจาสุภาษิตทั้ง ๓ นั้น คือ คําจริง คําสุภาพ คํามีประโยชนซ่ึงลวนเปนขอที่
ประกอบขึ้นจากใจทั้งนั้น คําพูดจะจริงมีประโยชนก็เพราะใจมีเมตตา เปนเรื่องของใจไมใชของที่จะ
เชาจะซื้อ ไมเกี่ยวกับความจนความรวย ไมใชของที่จะตองเรียกรองเอาจากคนอื่น จึงไมเกี่ยวกับยศ
และอํานาจ แตหากเกี่ยวกับใจเทานั้น ใครมีใจก็สามารถทําใหเกิดใหมีขึ้นได  

ลักษณะคําพูดทั้ง ๓ นี้ แสดงระดับชั้นหรือคุณคาของคําพูดไว ๓ ช้ัน คือ  
๑. คําพูดชั้นสูง เปนคําพูดทั้งมีประโยชนแกผูฟง สุภาพ และไมผิดศีล  
๒. คําพูดชั้นกลาง เปนคําพูดที่สุภาพ ทําใหคนฟงชื่นใจและเปนความจริงไมผิดศีล 

แตไมอาจจะทําใหเกิดเปนประโยชนได  
๓. คําพูดชั้นต่ํา เปนเพียงคําจริงไมผิดศีลเทานั้นจะเอาความสุภาพและประโยชน

จากคําพูดนั้นไมได  
 กัลยาณชนหรือคนดีนั้น อยางนอยจะตองพูดไมใหผิดศีลคือพูดคําจริง แตถาพูดให

สุภาพดวยทั้งเปนประโยชนดวยก็นับวาดีเลิศ เมื่อกลาวถึงคาของคําพูดที่เปนวาจาสุภาษิตก็พึงทราบ
วามี ๓ ระดับ ดังนี้ คือ 

๑. ระดับคําพูดจริง เปนคําที่ควรเชื่อ  
๒. ระดับคําพดูจริงดวย สุภาพดวย เปนคําที่ควรเชื่อควรฟง  

                                                           
๑๒พันเอกปน  มุทุกันต,  มงคลชีวิตภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคลังวิทยา,  ๒๕๒๗),  หนา 

๔๓๓. 



 ๒๒

๓. ระดับคําพูดจริงดวย สุภาพดวย มีประโยชนดวย เปนคําที่ควรเชื่อ ควรฟงและ
ควรบูชา

๑๓ 
 

ดังนั้น คําพูดที่เขาขั้นคือจัดเปนวาจาสุภาษิตได ก็คือคําพูดที่เปนคําจริง สุภาพและมี
ประโยชน ซึ่งเปนขั้นอุดมวาจาเปนวาจาขั้นสูงสุด เปนขั้นอมตวาจา เปนวาจาที่ไมตาย เปนขั้นอริยวาจา 
เปนวาจาของพระอริยบุคคล เช่ือก็ได ฟงก็ดี ทั้งไดประโยชนดวย ซึ่งทุกคนทุกชาติตางมีสิทธิ์มีโอกาส
ที่จะพูดกันไดดวยกันทั้งนั้นเพราะเปนวาจาอันเกษมไมมีภัย ไรอุปทวะทําใหกิเลสหมดสิ้นไปและ
เปนไปเพื่อทําที่สุดแหงทุกขในวัฏสงสาร  

สวนขอประกอบของวาจาสุภาษิตนั้น ผูวิจัยพบวา การพูดหรือการแสดงธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกพระขอ ไดทรงยึดหลักการพูดหรือการแสดงธรรมอันกอใหเกิด
ประโยชนในโลกทั้งสองแกเหลาชนผูสดับ พระวาจาที่ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาในแตละครั้งนั้น
มีขอประกอบ ๕ ประการดังกลาวแลวขางตน ซ่ึงแตละขอยังมีนัยซอนเรนที่ควรทราบและควรทํา
ความเขาใจใหถูกตอง เพื่อจะไดนําไปประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมและเกิดผลดีตามสมควรแกการ
ปฏิบัตินั้นๆ ดังนี้ 

๑)  ความหมายของคาํวา “ขอ”  
ขอ หมายถึง  สวนประกอบและในสิ่งๆ หนึ่งจะมีสวนประกอบอยูหลายสวน ขอ

จึงตองมีสวนประกอบครบตามจํานวนที่กําหนดขึ้นเปนขอ จึงจะเรียกวา “ขอ” ไมใชมีแตอยางใด
อยางหนึ่งก็ได ถาใชคําวา “ขอ” แลวตองครบพรอมทั้งชุด จึงจะนับเปนสิ่งนั้น ๆ เชน ขอของวาจา
สุภาษิตมี ๕ ขอก็หมายความวาคําพูดที่พูดออกมาเพียงประโยคเดียวนั้นจะตอง ประกอบดวยขอทั้ง 
๕ พรอมอยูในตัว ถาขาดไปแมขอเดียวก็ไมจัดเปนวาจาสุภาษิต ฉะนั้นจึงตองมีครบ ถาไมมีหรือมี
ไมครบก็ไมเรียกวาขอ ขอจึงมีลักษณะของความเปน “ชุด” หรือลักษณะของความ “ครบชุด” ๑๔ 

ขอทั้ง ๕ ของวาจาสุภาษิต แบงไดเปน ๒ นัย แตละนัยแบงออกเปน ๓ ขั้นตอน 
ดังนี้ 

นัยที่หนึ่ง เปนการพิจารณาวาจาของผูอ่ืน ไดแก  

                                                           
๑๓พันเอกปน  มุทุกันต,  มงคลชีวิตภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคลังวิทยา,  ๒๕๒๗),  หนา 

๔๓๓-๔๓๗.   
๑๔จิตรจํานงค สุภาพ. กัลยาณวาทะ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ม.ป.ป.) หนา 

๑๑๕.   



 ๒๓

๑. ความเหมาะสม พึงพิจารณาถึงการพูดของผูพูดนั้นวา มีความเหมาะสมหรือไม
เพียงใด โดยการพิจารณาถึงกาลสมัย เวลา โอกาส สถานที่ บุคคล เมื่อเห็นวาสวนตาง ๆ เหลานี้
เหมาะสมแลวจึงควรรับฟง  

๒. คุณภาพคํา พึงพิจารณาถึงการใชคาพูดของผูพูดนั้นวา มีคุณภาพเปนวาจา
สุภาษิตหรือไม เชน เปนวาจาสุภาพหรือหยาบโลน เปนวาจาจริงหรือเท็จ เปนวาจามีประโยชน
หรือไมมีประโยชน ถาเปนวาจาจริง สุภาพ มีประโยชน จึงสมควรแกการรับฟง  

๓. เจตนา พึงพิจารณาถึงเจตนาของผูพูดนั้นวา ถาพูดดวยเจตนาดีเปนคุณ 
ประโยชนแกผูฟงก็สมควรตั้งใจฟง ถึงแมบางครั้งความเหมาะสมและคุณภาพคําจะบกพรองไปบาง
ก็ตาม แตถาพิจารณาแลวเห็นวาผูพูดไมมีเจตนาดี ก็ควรหลีกเลี่ยงการรับฟงนั้นเสีย  

นัยที่สอง เปนการพิจารณาวาจาหรือการพดูของผูพูดโดยยอนลําดับจากการพูดให
ผูอ่ืนฟง ดังนี ้คือ  

๑. เจตนา คือ การพิจารณาถงึเจตนาของผูพูดแบงออกเปน ๒ สวน คือ  
 ๑.๑ เจตนาไมดี มีจิตประกอบดวยความโลภ โกรธ หลง เปนที่ตั้งในการพูด  

 ๑.๒ เจตนาดี มีจิตประกอบดวยเมตตา มีความปรารถนาดีเปนที่ตั้งในการพูด 
การพิจารณาวาจาหรือการพูดของผูพูดนั้น จะตองเริ่มจากเจตนาเปนอันดับแรก ผูพูดควรตั้งเจตนาที่
ดีตอผูฟงเทานั้น หากรูตัววาเปนเจตนาไมดีหรือเจตนารายตอผูฟงก็ไมควรพูดเพราะนั่นเปนการ
กลาววาจาทุพภาษิต ซ่ึงสัตบุรุษไมควรพูดตามปกติสัตบุรุษหรือบัณฑิตนั้น พระพุทธเจาตรัสวามี
ลักษณะ เครื่องหมาย และความประพฤติไมขาดสาย อยางนี้คือ ชอบคิดแตเร่ืองที่ดี ชอบพูดแตคําพูด
ที่ดี และชอบทําแตกรรมที่ดี๑๕  

 ๒. คุณภาพคํา คือการพิจารณาถึงสวนประกอบของคําพูดของผูพูด แบงออกเปน 
๓ คู ๖ ลักษณะ ดังนี้  
  ๒.๑ คูที่หนึ่ง เปนคําพูดจริงหรือเท็จ  

๒.๒ คูที่สอง เปนคําพูดสุภาพหรือหยาบคาย  
 ๒.๓ คูที่สาม เปนคําพูดที่มีประโยชนหรือมีโทษ  

 พึงพิจารณาดูคําพูดสวนหนาทั้ง ๓ คือคําพูดจริง สุภาพ และมีประโยชน ซ่ึง
จัดเปนคําพูดหรือวาจาที่ดีมีคุณภาพ สวนคําพูดสวนหลังทั้ง ๓ คือคําพูดเท็จ หยาบคาย และมีโทษ
นั้น จัดเปนคําพูดหรือวาจาที่ไมดีไมมีคุณภาพเปนคําพูดที่มีโทษ จึงไมควรนําไปพูดโดยประการทั้ง
ปวงเพราะเปนลักษณะการพูดของคนพาล ดังที่พระพุทธเจาตรัสถึงลักษณะ เครื่องหมาย และความ

                                                           
๑๕ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๓/๒๙๙.   



 ๒๔

ประพฤติไมขาดสายของคนพาลวามีลักษณะชอบคิดแตเร่ืองไมดี ชอบพูดแตคําพูดไมดี และชอบทํา
แตกรรมที่ไมดี๑๖ 

 ๓. ความเหมาะสม คือการพิจารณาถึงคําพูดหรือวาจาของผูพูดนั้นวาเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับปจจัยเหลานี้ คือ กาลสมัย เวลา โอกาส สถานที่ และ
บุคคล  
  อนึ่ง แมการมีเจตนาดีนั้นก็เปนสิ่งที่ดีในระดับหนึ่ง แตยังดีไมพอเพราะยังดีไมครบชุด 
ถาจะใหดียิ่งขึ้นหรือดีพรอม จะตองมีวาจาดีหรือวาจาเปนประโยชนเปนสวนประกอบดวย และถา
จะใหดีที่สุด จะตองประกอบดวยความเหมาะสมดวยกาลสมัย เวลา โอกาส สถานที่ และบุคคล 
ดังกลาวแลว  
 ขอของวาจาสุภาษิตนั้นแตละขอเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะทํากอใหเกิดประโยชน
ทั้งแกผูพูดและผูฟงได ซ่ึงถาขาดขอใดขอหนึ่งก็จะทําใหเกิดโทษทั้งแกผูพูดและผูฟงไดเชนกัน 
ดังนั้น จึงควรทําความเขาใจใหดีในแตละขอหรือแตละสวนประกอบ เพื่อปองกันโทษที่จะเกิดขึ้น
นั้น ดังจะไดวินิจฉัยในแตละขอประกอบเปนอันดับตอไป  

ขอท่ี ๑ พูดถูกกาล (กาเลน ภาสิตา)  

วาจาสุภาษิตขอที่ ๑ อยูในลักษณะของ “ความเหมาะสม” กาเลน ภาสิตา แปลวา 
การพูดถูกกาละ คําวา กาละ แปลตามความหมายทั่วไปวา เวลา ดังนั้น วาจาถูกกาละ จึงแปลวา การ
พูดถูกเวลา คําวา “ถูกเวลา” ไมใชหมายถึงถูกกับเวลา เชา สาย บาย เย็น กลางคืน การเขาใจเชนนี้  
ทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เพราะทําใหเกิดความเชื่อในเรื่อง “เวลา”  ขึ้นมาวาเวลานั้นเวลานี้เปน
มงคลไมเปนมงคล ดังตัวอยางความเชื่อในยามอุบากองในตําราพรหมชาติที่วา  

“สูญหนึ่ง  อยาพึงจร  แมราญรอน  จะอัปรา  
สองสูญ  เรงยาตรา  จะมีลาภ  สวัสดี  
ปลอดสูญ  พูนสวัสดิ ์ ภัยพิบัต ิ  ลาภบมี  
กากบาท  ตัวอัปรีย  แมจรลี   จะอัปรา  
ส่ีสูญ   จะพูนผล  แมจรดล  ดีหนกัหนา  
มีลาภลน  คณนา   เรงยาตรา  จะมีชัย . . . ” 

                                                           
๑๖ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๖/๒๙๐.   



 ๒๕

การถือเชนนี้ไมถูกหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจาตรัสถึงเรื่อง
ฤกษยามไววา “สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเชา ในเวลากลางวัน หรือใน
เวลาเย็น เชานั้น กลางวันนั้น หรือเย็นนั้น ยอมเปนฤกษดีของสัตวเหลานั้น” ๑๗ 

พูดถูกกาล จึงหมายถึง ความเหมาะสมหรือจังหวะ เชน รูวาเวลาไหนควรพูด เวลา
ไหนยังไมควรพูด ควรพูดนานเทาไร ตองคาดผลที่จะเกิดขึ้นไวดวย ดูความเหมาะสมหรือจังหวะ
อันเนื่องดวยเวลาและปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของดวยซ่ึงปจจัยอ่ืนๆ ดังกลาว ในปจจุบันนี้เรียกวา 
“กาลเทศะ” คําวา “เทศะ” แปลวา “สถานที่” หมายถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการพูดนั่นเอง กลาวอีก
นัยหนึ่งวาพูดถูกสถานที่ คือรูวาในสถานที่เชนไร เหตุการณแวดลอมเชนไรสมควรที่จะพูด หากพูด
ออกไปแลวจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไร เชน มีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไมใหดื่มเหลา แตไป
เตือนขณะที่เพื่อนกําลังเมาอยู อยางนี้นอกจากเขาจะไมฟงแลว ผูหวังดีอาจไดรับอันตรายได จึงควร
นิ่งไวกอน รอเวลาที่เขาหายเมาแลวจึงคอยกลาวตักเตือน เปนตน ดังที่พระพุทธเจาตรัสเตือนไววา 
“การพูดเกินขอบเขตไมดีเลย”

 
 อนึ่ง ผูพูดเมื่อตั้งใจจะใชเวลากี่นาที กี่ช่ัวโมงก็ควรพูดใหเปนไปตาม

เวลาที่กําหนดไว เวลาเริ่มพูดกําหนดวาจะเริ่มเวลาเทาใด ก็ตองเริ่มเวลาเทานั้นไมเร็วหรือชากวานั้น 
เร่ืองที่พูดก็ตองจัดใหเหมาะสมกับเวลา คือตองจบหรือเลิกพูดไดตามเวลา ถายังไมถึงเวลาอันควร
เลิกก็ไมควรรีบดวนเลิกกอนเวลามากเกินไป  
 ดังนั้น คําวา “กาเลน ภาสิตา” จึงหมายถึงการพูดที่ถูกทั้งกาละและถูกทั้งเทศะครบ
วงจรทั้ง ๒ ประการ การพูดถูกกาละนั้น ควรคํานึงวาการพูดตามเวลาจัดเปนการพูดถูกกาละแตเวลา
ตามคนพูดไมจัดเปนการพูดถูกกาละและการพูดถูกสถานที่ ควรคํานึงวาสถานที่ที่จัดใหมีการพูดมี
สภาพเหมาะสมกับการพูดในแตละครั้งหรือไม ไมใชวาพูดเรื่องอะไรในสถานที่ใด ๆ ก็ไดเสมอไป 
สวนปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ เชน เครื่องขยายเสียงไดยินชัดเจนดี หรือวามีเสียงสะทอน
ฟงไมรูเร่ือง เสียงดังพอดีกับการฟงหรือวาคอยหรือดังเกินไป เวทีการพูดเหมาะเจาะหรือวา
ขลุกขลัก แสงสวางใหเห็นตัวผูพูดเพียงพอหรือวาเห็นเพียงลาง ๆ เปนตน๑๘ 

  การพูดนั้น แมจะใชคําพูดที่ดี เปนคําจริง เปนคําสุภาพ เปนคําพูดที่มีประโยชน 
และพูดดวยจิตที่เมตตาแตถาพูดผิดจังหวะไมถูกกาลเทศะผูฟงยังไมพรอมที่จะรับฟงแลวจะ
กอใหเกิดผลเสียได แทนที่จะไดรับความชื่นชมกลับกลายเปนวาถูกตําหนิเพราะไมรูจักกาลเทศะ
ดังนั้น เร่ืองกาลเทศะในการพูดหรือแสดงธรรม จึงถูกจัดเปนขออันหนึ่งในการพูดวาจาสุภาษิต และ
มีสวนสําคัญที่จะกอใหเกิดประโยชนแกผูฟงเปนอยางมาก  
                                                           

๑๗อัง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๕๖/๓๙๙.   
๑๘จิตรจํานงค  สุภาพ. กัลยาณวาทะ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ม.ป.ป.) หนา 

๑๒๘.   



 ๒๖

ขอท่ี ๒ พูดคําจริง (สจฺจา ภาสิตา)  

สจฺจา ภาสิตา แปลวา สัจจวาจา หรือวาจาจริง วาจาสัตย คือเร่ืองที่พูดนั้นเปนความ
จริง และเจตนาของผูพูดก็พูดดวยความจริงใจ การพูดดวยความจริงใจนั้นตองพูดตรงไปตามความ
จริง ไมบิดเบือนจากความจริง ไมสับปลับ ไมตลบตะแลง ไมเหลาะแหละ ไมคลุมเครือ พูดดวยคํา
สัตยจริง ไมใชคําพูดที่ปนแตงขึ้นใหคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมเสริมความ ไมอําความ๑๙  

การพูดคําจริงหรือวาจาจริง เปนเงื่อนสําคัญและจําเปนที่ขาดไมได เพราะถาพูด
ดวยความไมจริงเสียแลว แมวิธีพูดหรือศิลปะการแสดงการพูดจะดีเยี่ยมสักเพียงใด และไมวาผูพูด
จะอยูในตําแหนงหรือฐานะอยางไร ระดับไหน ก็ไมจัดเปนวาจาสุภาษิต เพราะวาวาจาจริงเปนแกน
หรือเปนแกนของการพูด แกนหรือแกนมีลักษณะเปนของหลักมั่นคง คงทน แข็งแรง เปนของแท 
ของแทยอมมีราคาหรือมีคามากกวาของเทียมหรือของปลอม วาจาจริง วาจาแทเทานั้น จึงจะมีคา
เปน “วาจาสุภาษิต”๒๐  

  ทัศนะทางพระพุทธศาสนานิยมความจริงเฉพาะเรื่องคําพูดนั้น คําพูดที่ถือวาดีและ
ถูกตองทุก ๆ กรณี จะตองมีความจริงเปนหลักเสมอไป ถาพูดไมจริงก็ถือวาผิดศีล และถาตองการจะ
ใหคําพูดเปนสิริมงคลจะตองพูดคําจริงและพูดดวยความจริงใจ ดังบทสวดมนตในตนสูตรที่
พระสงฆใชสวดเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลแกพุทธศาสนิกชนในงานทําบุญตาง ๆ วา “เอเตน สจฺ
เจน สุวตฺถิ โหตุ” แปลความวา ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทุกทาน๒๑ 

นี่ก็แสดงวาทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนาเห็นวา สัจจวาจานี้นอกจากจะเปนอุดมมงคลสําหรับตัวผูพูดแลว ยังเปนคําที่มี
ฤทธิ์ในตัว สามารถจะประสิทธิ์ประสาทมงคลแกผูอ่ืนไดดวย และยังทําใหผูพูดคําสัตยไดรับเกียรติ
มีช่ือเสียงดวย ดังพระพุทธพจนที่วา “สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ” แปลความวา คนยอมไดเกียรติยศ 
เพราะพูดคําสัตยจริง๒๒  หรือยกยองสรรเสริญคําพูดจริงวาดีกวารสทั้งหลาย ดังพระพุทธพจนวา 
“สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ” แปลวา สัจจะเทานั้น เปนรสที่ดีกวารสทั้งหลาย๒๓   

ดังนั้น สัจจวาจา คือ
คําพูดจริง จึงจัดเปนขอประกอบหนึ่งที่สําคัญยิ่งในวาจาสุภาษิต  

                                                           
๑๙พันเอกปน  มุทุกันต,  มงคลชีวิตภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคลังวิทยา,  ๒๕๒๗),  หนา 

๔๑๕.   
๒๐จิตรจํานงค สุภาพ. กัลยาณวาทะ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ม.ป.ป.) หนา 

๑๒๑.   
๒๑ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓/๙.   
๒๒ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๘๙/๕๔๔.    
๒๓สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๗๓/๘๐.   



 ๒๗

ขอท่ี ๓ พูดคําออนหวาน (สณฺหา ภาสติา)  

สณฺหา ภาสิตา หมายถึงวาจาที่กลาวออกมาเปนวาจาสุภาพเรียบรอยออนหวาน  
สณฺหา แปลวา ออนหวาน เกลี้ยงเกลา ราบเรียบ ละมุนละไม เปนคําพูดไพเราะที่กล่ันออกมาจาก
น้ําใจที่บริสุทธิ์ ไมใชคําหยาบ คําดา คําประชดประชัน คําเสียดสี คําหยาบนั้นฟงก็ระคายหู แคคิดถึง
ก็ระคายใจ ถาจะเปรียบวาจาเปนทองคําสัจจวาจาก็คือเนื้อทอง สวนสัณหวาจาหรือวาจาสุภาพ     
เปนทองรูปพรรณ คือรูปรางหรือลักษณะของสิ่งที่ทองเปน เชน สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน กําไร 
เปนตน๒๔  

สัณหวาจา เปนคําพูดที่ผูฟงไมระคายหู ระคายใจ ไพเราะเสนาะโสต นาฟงนายินดี 
ช่ืนชอบเปนคําพูดที่ใหแตคุณสวนเดียวทั้งทําใหใจผูพูดสงบ เปนการพัฒนาสุขภาพจิตใหดีขึ้น 
บุคคลจึงควรพูดแตวาจาที่สุภาพ วาจางาม ออนหวาน ประกอบดวยประโยชนเพราะทําใหเกิดผลดี
แกตนเองและผูอ่ืน ดังพระพุทธพจนที่วา “บุคคลควรเปลงถอยคําออนหวาน มีประโยชนเทานั้น”  

จึงควรพูดแตคําออนหวานเปนที่นาพอใจแกผูอ่ืนทุกเมื่อ เพราะการพูดคําที่ดีงามทําใหประสบ
ผลสําเร็จตามที่ตนปรารถนาทั้งเปนที่พอใจของผูไดยินไดฟงดวย ดังนั้น สัณหวาจาคือคําพูด
ออนหวานจึงจัดเปนขอสําคัญขอหนึ่งในวาจาสุภาษิตนี้  

ขอท่ี ๔ พูดคําประกอบดวยประโยชน (อตฺถสฺหิตา ภาสิตา)  

 วาจาที่มีประโยชน หรืออัตถสัญหิตาวาจา หมายถึง วาจาที่พูดแลวกอใหเกิด
ประโยชนหรือผลดีทั้งแกผูพูดและผูฟง เปนวาจาที่ควรแกการฟง เปนวาจาที่ควรพูดดีกวาไมพูด แต
ถาวาจานั้นจริงและเปนวาจาสุภาพ แตถาพูดแลวไมกอใหเกิดประโยชนอะไร กลับจะทําใหเกิดโทษ 
ก็ไมควรพูด อีกทั้งวาจามีประโยชนที่แฝงมากับวาจาหยาบ หรือแฝงมาในลักษณะสนองอารมณจน
เกินเหตุ ทําใหผูพูดรูสึกสะใจชอบใจ ไมสํารวมปาก พูดแบบคะนองปากก็ไมจัดเปนวาจาสุภาษิต๒๕ 

ประโยชนหรือผลของวาจาอยูที่ผูพูดพูดแลว ไดรับผลดีจากการพูดนั้นฝายผูฟงเมื่อ
ไดฟงแลวก็ไดรับผลดีเชนกัน เหมือนการปลูกตนไม เมื่อมันออกผลมาใหไดรับประทานหรือมีดอก
ออกมาใหเชยชม นั่นก็คือผลหรือประโยชนที่ผูปลูกไดรับประโยชนของการพูดนั้น ตองดูใหหลาย
ช้ัน บางทีอาจไดผลแคช้ันนอกแตเสียผลชั้นในก็มี เชน นักประพันธหรือนักพูด ถาใชคําพูดหยาบ

                                                           
๒๔จิตรจํานงค สุภาพ, กัลยาณวาทะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ม.ป.ป.)   หนา 

๑๒๒.   
๒๕พันเอกปน มุทุกันต, มงคลชีวิต ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคลังวิทยา,  ๒๕๒๗),หนา 

๔๓๒.   



 ๒๘

โลนมีคนชื่นชอบ ถาเปนหนังสือก็ขายดีมีคนซื้ออานมากไดผลกําไร ผลประเภทนี้ จะถือเปนเกณฑ
วาเมื่อไดรับประโยชนแลว จะเขาใจวาคํานั้นเปนคํามีประโยชนยังไมไดเพราะยังมีแงที่เปนโทษอยู 
เพราะเปนเหตุทําใหคนอื่นตีราคาผูพูดต่ําไป ซ่ึงเปนการลงโทษตัวเองและคนที่อานที่ฟง
รูเทาไมถึงการณอาจเก็บเอาคําเชนนั้นไปพูดแลวติดเปนนิสัย ทําใหชีวิตจิตใจมีปมดอยในตัวไป
ตลอดชีวิตนี่เปนการลงโทษคนอื่น คําพูดที่มีประโยชนนั้นจะตองไมเปนโทษอยางนี้แตเปนคําพูดที่
ทําผูพูดและผูฟงใหดีขึ้นอยางเดียวเทานั้น  

ขอท่ี ๕ พูดดวยเมตตาจติ (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา)  

ลักษณะของวาจาที่มีเมตตา พึงทราบจากการกระทําทางกาย วาจา ใจ ของมนุษยซ่ึง
มีเจตนาเปนปจจัยช้ีขาดระหวางลักษณะ “ดี” กับ “ไมดี” เปนปจจัยเพิ่มพลังหรือลดพลังแหงการ
แสดงออกของสัตวโลก เปนสิ่งพันธนาการหรือส่ิงปลอยคลายสรรพสิ่ง เปนปจจัยเพิ่มความเขมขน
หรือลดความเขมขนของการกระทํา มีลักษณะเปนแบบ “ตนชี้ตาย ปลายชี้เปน” ของการกระทํา      
มีลักษณะเปนสิ่งบอกเหตุหรือการพยากรณผลของการกระทําเปรียบดังตนตอหรือตนเคาของการ
กระทํา เปนแมบทหรือแมแบบของการกระทําเปนเครื่องชี้บุญชี้บาปของการกระทําและยังเปนตัว
แทของการกระทําทั้งมวลของมนุษย  

กรรมหรือการกระทําทั้ง ๓ ทางของมนุษยนั้นจะมีผลหรือไมมีผล จะมีผลมากหรือ
มีผลนอย จึงขึ้นอยูกับ “เจตนา” เปนแมบทสําคัญเพราะกรรมก็คือเจตนาอันไดแก เจตจํานง ความจง
ใจ การเลือกคัดตัดสินมุงหมายที่จะกระทําหรือพลังนําที่เปนตัวกระทําการนั่นเอง เจตนาหรือ
เจตจํานงนี้เปนตัวนํา บงชี้และกําหนดทิศทางแหงการกระทําทั้งหมดของมนุษย เปนตัวการหรือเปน
แกนนําในการริเร่ิมปรุงแตง สรางสรรคทุกอยาง จึงเปนตัวแทของกรรมดังพระพุทธพจนที่วา 
“เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกวากรรม 
บุคคลจงใจแลวจึงกระทําดวยกาย วาจา และใจ”๒๖ 

  เจตนา จึงเปนตัวบงชี้ถึงลักษณะของวาจาที่มีเมตตา เมื่อผูพูดพูดดวยเจตนาดีมี
ไมตรีตอผูฟง ก็จัดวาพูดดวยวาจาสุภาษิตตามลักษณะของคําพูดประกอบดวยเมตตานี้เพราะคําวา 
“เมตตา” หมายถึงความปรารถนาดี อยากใหคนฟงมีความสุขมีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปและประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่เปนคุณประโยชน  

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความเมตตาโดยใหเอาตนเองเปนเครื่องเปรียบเทียบวา 
เรารักสุข เกลียดทุกขฉันใด สัตวอ่ืนก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น บุคคลผูแสวงหาความสุขใหแก

                                                           
๒๖อัง.ฉักก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.   



 ๒๙

ตนเองแตทําใหผูอ่ืนเปนทุกขเดือดรอน พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ ดังเชนเรื่องในทัณฑสูตรวา
พระพุทธเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ทอดพระเนตรเห็นพวกเด็กๆ เอาทอนไมตีงู จึง
เปลงอุทานในขณะนั้นวา “ผูใดใฝหาความสุขเพื่อตน แตกลับใชทอนไมทํารายสัตวทั้งหลายผูรักสุข 
ผูนั้นตายไปแลวยอมไมไดรับความสุขเลย สวนผูใดใฝหาความสุขเพื่อตน ไมใชทอนไมทํารายสัตว
ทั้งหลายผูรักสุข ผูนั้นตายไปแลว ยอมไดรับความสุข”๒๗ ฉะนั้น ผูปรารถนาความสุขไมควร
เบียดเบียนผูอ่ืนสัตวอ่ืนใหไดรับความทุกขความเดือดรอนไมวาจะเปนการทํา พูด คิด จึงควรตั้งจิต
ประกอบดวยเมตตาไวเปนเบื้องตนเสมอ  
 จึงสรุปไดวา คําพูดที่เปนวจีสุจริต และคําพูดที่ประกอบดวยขอ ๕ นี้ คือ พูดถูก
กาลเทศะหรือพูดตามกาลที่สมควร พูดคําสัตยจริง พูดคําออนหวาน มีประโยชนและประกอบดวย
เมตตา ถือวาเปนถอยคําที่ควรพูดตามแนวทางพระพุทธศาสนา จัดเปนวาจาสุภาษิตเพราะเปนคําพูด
ที่มีกล่ินหอมมีรากเหงามาจากกุศลกรรมบถเกิดจากเจตนาเปนกุศล เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิ มโนสุจริต 
เปนสัมมาวาจา จึงควรระลึกรูอยูเสมอวาวาจาจริงเปนการแสดงออกของจิตงาม วาจาสุภาพแสดงถึง
จิตใจที่ออนโยน วาจาเปนภาษิตเพราะจิตมีคุณธรรม วาจาสามัคคีก็โดยจิตมีเมตตา วาจาเปน
ประโยชนมาจากจิตมีปญญา วาจากับใจเปนเหตุเปนผลเกื้อกูลกัน เมื่อควบคุมวาจาใหดีจิตใจก็ดีงาม 
และเมื่อจิตใจดีงามวาจาก็เปนวาจาชอบ หรือเปนวาจาสุภาษิต ดังนั้น วาจาจึงถือวาเปนเครื่องมือ
ส่ือสารความรูสึกนึกคิดเสียงที่เปลงออกมาเปดเผยถึงจิตใจ แมยังไมเปนภาษาอะไรผูฟงก็อาจหยั่ง
ไดวาเกรี้ยวกราดหรือนุมนวล ชังหรือชอบ จึงตองระมัดระวังในการพูด จะกลาวถอยคําใดนั้นควร
คิดเสียกอนวา ส่ิงที่พูดออกไปนั้นถูกตองสอดคลองความจริงหรือไม เพราะการกลาวเท็จทําใหเกิด
ความเสียหายทําอันตรายไดทั้งตนเองและผูอ่ืน แมวายังอาจไมเห็นผลโดยทันทีไมวันใดวันหนึ่ง
ขางหนาถูกเขาจับไดจะไมไดรับความเชื่อถืออีกตอไป เมื่อใดก็ตามที่จะเปลงวาจาพึงเปลงแตวจี
สุจริตและถอยคําที่ถูกกาลเทศะ พูดคําสัตยจริง พูดคําไพเราะออนหวานเปนประโยชนและมีจิต
เมตตาเปนที่ตั้งเสมอ อันจะเกิดผลดีมีประโยชนทั้งตอตนเองและผูฟงทุกเมื่อ 
 

๒.๒.๑  ตัวอยางพุทธศาสนสภุาษิต 
สุภาษิต ยอมเปนที่นิยมของหมูชนทั้งหลาย ถึงแมจะตางเชื้อชาติ ตางศาสนาตางก็มี

สุภาษิตในหมูของตน คําสุภาษิตนั้น เปนคําสั้นๆ จําได ไมยากเย็น อีกทั้งไพเราะ และมีความหมาย 
ลึก กินใจ “พุทธศาสนสุภาษิต”   นั้นมีคุณคาและประโยชน แกพระภิกษุสงฆ สามเณร ผูที่อยูในวัย
เรียน วัยทํางาน วัยครองเรือน วัยสูงอายุ  ทั้งนี้ก็เพื่อนอมนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

                                                           
๒๗ระวี ภาวิไล, ชีวิตดีงาม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผีเสื้อ, ๒๕๓๗), หนา ๑๘๙.   



 ๓๐

จะบังเกิดประโยชนแกตนเอง และผูอ่ืนโดยทั่วไป  “พุทธศาสนสุภาษิต” นี้ แบงเปนหมวดหมู เอาไว 
๒๐ หมวดดวยกัน ดังนี้๒๘ 

 
พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑ "ธรรมะเบื้องตน"๒๙ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

  อุฏาตา วินทฺเต ธนํ  คนขยัน  ยอมหาทรัพยได  

  พาโล อปริณายโก  คนโง คนพาล ไมควรเปนผูนํา 

  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  ตนเปนที่พึ่งของตน  

  ปฺาว ธเนน เสยฺโย  ปญญายอมประเสริฐกวาทรัพย  

  อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย  ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกวา  

  ยถาวาที ตถาการี  พูดอยางไร ทําไดอยางนัน้  

  สจฺจํ เว อมตา วาจา  คําจริงเปนสิ่งไมตาย  

  อิณาทานํ ทุกขํ โลเก  การกูหนี้ เปนทุกขในโลก  

  อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา  บัญฑิตยอมฝกตน  

  ททมาโน ปโย โหต ิ ผูใหยอมเปนที่รัก  
 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหคนไดรูจัก
วิธีการดํารงชีวิตที่ถูกตองในสังคมทั่วไป  โดยครอบคลุมเนื้อหาที่กลาวถึงความขยัน  ความเปนที่พึ่ง
ของตน  ความมีวาจาสัตย  และความเปนอิสระจากหนี้สิน  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะทําใหเปนผูที่มี
ความรูและอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเปนที่รักของคนทั่วไปและนับถือของผูอ่ืน  จึงหมั่น
สํารวมระหวางในการประพฤติกรรม 
 

                                                           
๒๘สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธศาสนสุภาษิต. (กรุงเทพมหานคร :         

โรงพิมพ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑,  หนา ๑. 
๒๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๙/๖๗๒.   



 ๓๑

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๒ "หมวดบุคคล"๓๐ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ธมฺมเทสฺสี ปราภโว ผูเกลียดธรรม เปนผูเสื่อม 

ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรา ออนไปก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภยัเวร 

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต ผูไมถูกนินทา ไมมีในโลก 

ทุวิชาโน ปราภโว ผูมีความรูในทางชั่ว เปนผูเสื่อม 

สุวิชาโน ภวํ โหต ิ ผูมีความรูในทางที่ดี เปนผูเจริญ  

โจรา โลกสฺมิมพฺพุทา พวกโจรเปนเสนียดของโลก 

ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผูชอบธรรม เปนผูเจริญ 

ครุ โหติ สคารโว ผูเคารพผูอ่ืน ยอมมีผูเคารพตนเอง 

ผาตึ กยิรา อวิเหยํ ปรํ ควรทําแตความเจริญ อยาเบยีดเบยีนผูอ่ืน  

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ ความซื่อสัตยนั่นแล ดีกวารสทั้งหลาย 

จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๒  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหคนไดรูจัก
วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกตองในสังคมทั่วไป  โดยครอบคลุมเนื้อหาที่กลาวถึง  ถาไมสนใจตอธรรม
แลว  ก็จะไมไดอะไรเลยจากธรรมที่ประเสริฐ  อันเปนเหตุใหพาตนเองใหพนทุกขแตกลับประกอบ
แตความชั่วเทาที่ตนจะทําได  ควรเปนผูมีปญญารอบรูทางเสื่อม  รูทางเจริญ  รูวิธีที่จะทําตนใหพน
จากความเสื่อมแลวใหตั้งอยูในความเจริญ  รูเทาทันในเหตุการณ  มีความเคารพนอบนอมตอผูอ่ืน  
ตนเองก็จะไดรับผลตอบแทนและยังเปนที่รักและเคารพของผูอ่ืนดวย  เมื่อรอบรูเร่ืองประพฤติธรรม
ยอมทําใหตนไดประสบความสําเร็จ  ความเจริญ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืนมีเมตตาตอกันและกันก็จะอยู
กันอยางมีความสุข 

 
 
 

                                                           
๓๐ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๒/๖๕๙.   



 ๓๒

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๓ "หมวดการศึกษา"๓๑ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

หินชจฺโจป เจ โหติ อุฏาตา ธิติมา นโร  
อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคคฺีว ภาสต ิ

คนเราถึงมีชาติกําเนิดต่ํา แตหากขยนัหมั่น เพียร 
มีปญญาประกอบดวยอาจาระ และ ศีล ก็รุงเรือง
ได เหมือนไฟถึงอยูในคืนมดืก็สวางไสว 

โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต  
วเน อนฺธมหึโสว จเรยยฺ พหโุก ชโน 

ถาไมมีพุทธิปญญา แลมิไดศึกษาระเบยีบ วนิัย
คนทั้งหลายกจ็ะดําเนินชวีิต เหมือนดัง กระบือ
บอดในกลางปา 

สากจฺฉาย ปญฺา เวทิตพฺพา ความมีปญญา ยอมรูไดจากการสนทนา 

ปุตฺเต วิชฺชาส ุาปย บิดามารดา พึงใหบุตรเรียนศลิปวิทยา 

โยคา เว ชายเต ภูริ  ปญญา ยอมเกดิขึ้น เพราะการฝกฝน 

ปฺวา ธเนน เสยฺโย ปญญานั่นแหละ ประเสริฐกวาทรัพย 

สุสฺสูสํ ลภเต ปฺ ผูตั้งใจศึกษา ยอมไดปญญา  

ปฺา นราน ํรตนํ ปญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแหงตน  

ปฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก 

อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน คนโง มักตกอยูในอํานาจ แหงมาร  
 

จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๓  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหคนไดรูวา 
ปญหาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและมีความสุขไดอยางกวางขวางถารูจักใชวิธีแกปญหาให
ถูกทางดวยสติ  ก็จะมีความเจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้น  บุคคลผูมีปญหาและไดแกไขวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น
ไดโดยถูกตอง  ดวยปญญาเปนเครื่องฉายสองใหเห็นแจงถูกตรงจุด  สามารถอํานวยประโยชนใน
การดําเนินชีวิตใหเจริญรุงเรืองได  เมื่อมีความเจริญมากก็ทําใหจิตใจบริสุทธิ์  สะอาด  สวาง และ
สงบ   

 

                                                           
๓๑ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๙๙/๔๒๕.   



 ๓๓

 
พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๔ "หมวดวาจา"๓๒ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

วาจํ ปมุเจ กสุลํ นาติเวลํ ไมควรเปลงวาจาที่ด ีใหเกนิแกควรกาล 

พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร  คนมีปญญา แมมีปญหา และ ถูกผูกมัดอยู พอ
พูดในเรื่องใด ก็หลุดไดในเรื่องนั้น  

หทยสฺส สทิสี วาจา  วาจาเชนเดยีวกับใจ 

น หิ มุเจยฺย ปาปกํ ไมควรเปลงวาจาที่ช่ัวเลย 

อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺต ิ คนพาลที่ยังไมถูกผูกมัด แตพอพูดในเรื่องใด ก็
ถูกผูกมัดตัวในเรื่องนั้น  

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกํ  คนกลาววาจาชั่ว ยอมเดือดรอน 

มนฺุเมว ภาเสยฺย ํ ควรกลาวแตวาจา ที่นาพอใจ 

ทุฏสฺส ผรุสา วาจา คนโกรธมีวาจาหยาบ 

สจฺจํ เว อมตา วาจา คําสัตย แลเปนวาจาทีไ่มตาย 

อภูวาที นิรย ํอุเปติ คนพูดไมจริง ยอมเขาถึงนรก 

จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๔  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหคนไดรูถึงการ
เปลงวาจาที่ดีนั้นตองเหมาะแกกาลเทศะ  จึงจะกอใหเกิดประโยชน  ถาไมถูกกาลเทศะแมเปนวาจาที่
ดีก็อาจเปนผลรายได  บุคคลเมื่อมีใจเปนอยางใดก็จะชักนําใหกริยาทาทางตลอดจนการพูดจาเปนไป
ตามใจของบุคคลเมื่อมีใจที่ช่ัวชาก็จะทําแตบาปและพูดจากแข็งกระดางไมสุภาพเรียกรอย  ซ่ึงคําพูด
นั้นจะมีแตความเสื่อมเสีย  คนที่พูดออกมาไมตรงกับความเปนจริงจึงไมสามารถบังคับจิตใจใหอยู
ในความถูกตองได  จึงแสดงออกทางวาจาดวยการพูดไมจริง  สวนบุคคลผูมีจิตใจดีชอบทําแตบุญ
กุศล ที่พูดจากสุภาพเรียบรอย  เมื่อบุคคลนั้นพูดจาอยางไรจิตใจของเขาก็จะเปนเชนนั้น 

 

                                                           
๓๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๐/๖๑.   



 ๓๔

 
พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๕ "หมวดความอดทน"๓๓ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน ความอดทน เปนตปะ ( ต บ ะ ) ของผูพากเพียร 

ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นาํมาซึ่งประโยชนสุข  

ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ความอดทน เปนเครื่องประดับ ของนักปราชญ  

ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันติ คือความอดทน เปนตบะอยางยิ่ง 

ขนฺติ พลํ ว ยตนีํ  ความอดทน เปนกําลัง ของนักพรต  

ขนฺติ สาหสวารณา  ความอดทน หามไวไดซ่ึง ความผลุนผลัน 

ขนฺติพลา สมณพราหมณา สมณพรามหณ มีความอดทนเปนกําลัง 

มนาโป โหต ิขนฺติโก ผูมีความอดทน ยอมเปนที่ชอบใจของบุคคลอื่น  

เกวลานํป ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตต ิ 
ครหกลหาทีนํ มูลํ ขนฺติ ขนฺติโก 

ความอดทน ยอมตัดรากแหงบาปทั้งสิ้น , ผูมี
ขันติ ช่ือวา ยอมขุดรากแหงความ ติเตยีน และ 
การทะเลาะกนัได เปนตน 

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา  
ปโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก 

ผูมีความอดทน นับวามเีมตตา มีลาภ มียศ และ มี
สุขเสมอ , ผูมีความอดทน ยอมเปนที่รัก ชอบใจ
ของเทวดา และ มนุษยทั้งหลาย 

 
จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๕  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหไดรูวาขันติคือ  

ความอดทนที่เปนขอธรรมะที่ผูบําเพ็ญตนในพระพุทธศาสนาจะตองมีประจําตัวเพราะตองเผชิญกับ
กิเลสคอยรบกวนอยูตลอดเวลา  จึงตองอาศัยความอดทนอยางแทจริง  ไมหวั่นไหวตออุปสรรค
ตางๆ  ที่มาขัดขวาง  ฉะนั้นความอดทนจึงเปนตบะ  ตบะ  คือธรรมเครื่องเผาผลาญกิเลสอยางยิ่ง  
การทําอะไรโดยขาดความยั้งคิด  ไมรอบคอบ  ความผลุนผลันยอมทําอะไรไมประณีต  จึงทํางานไม
คอยจะประสบความสําเร็จ  จึงตองใชความอดทนเปนเครื่องชวยหามทําใหเปนผูมีความอดทนตอ

                                                           
๓๓ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๕/๓๖๙.   



 ๓๕

ความลําบาก  อดทนตอทุกขเวทนา  อดทนตอความเจ็บใจที่เขามากระทบ  ความอดทนทําใหกอเกิด
ความขยันหมั่นเพียรประกอบการอันชอบ  สงผลใหประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและ
การศึกษา 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๖ "หมวดความเพียร"๓๔ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ขโณ โว มา อุปจฺจคา  อยาปลอยกาลเวลาใหลวงไปโดยเปลาประโยชน  

หิยฺโยติ หิยยฺต ิโปโส ปเรติ ปริหายต ิ คนที่ผลัดวันวาพรุงนี้ ยอมเสือ่ม ยิ่งผลัดวามะรืน
นี้ ก็ยิ่งเสื่อม 

กาลคตฺจ น หาเปต ิอตฺถํ  คนขยัน พึงไมใหประโยชนที่มาถึงแลวผานไป
โดยเปลา 

โภคา สนฺนิตย ํยนฺติ วมฺมิโกวปูจียต ิ คอยๆ เก็บรวบรวมทรัพย ดังปลวกกอจอมปลวก  

อตีตํ นานฺวาคเมยฺนย นปฺปฏิกงฺเข อนาคต ํ อยารําพึงถึงความหลัง อยามัวหวังถึงอนาคต  

อโหรตฺตมตนทฺิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ  คนขยันทั้งคืนทั้งวัน จักไมซึมเซา เรียกวาแตละ
วันมีแตนําโชค  

อสเมกฺขิตกมมฺนฺตํ ตุริตาภินปิาตินํ  
ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณหฺํ วชฺโฌหิตํ มเุข  

ผูที่ทําการงานลวกๆ โดยมิไดพิจารณาใครครวญ
ใหดี เอาแตรีบรอนพรวดพราดจะใหเสร็จ การ
งานเหลานั้น ก็จะกอความเดือดรอนให เหมือน
ตักอาหารที่ยังรอนใสปาก  

อชฺช สุวติ ปุริโส สทตฺทํ นาวพุชฺฌต ิ 
โอวชฺชมาโน กุปฺปติ เสยฺยโส อติมฺติ   

คนที่ไมรูจักประโยชนตนวา อะไรควรทําวนันี้ 
อะไรควรทําพรุงนี้ ใครตักเตอืนก็โกรธ เยอหยิ่ง 
ถือดีวา ฉันเกง ฉันดี คนอยางนี้ เปนที่ชอบใจของ 
กาลกิณ ี 

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมภฺฺจ เขมโต  ทานทั้งหลายจงเห็นความเกยีจครานวาเปนภัย 

                                                           
๓๔ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๕/๓๘.   



 ๓๖

อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี  และเหน็การปรารภความเพยีรวาเปนความ
ปลอดภัย แลวปรารภความเพียรเถิด นี้เปน  
พุทธานุศาสนี  

หิยฺโยติ หิยยฺต ิโปโส ปเรติ ปริหายต ิ 
อนาคตํ เนตมตฺถีติ ตฺวา  
อุปฺปนฺนจฺฉนทฺํ โก ปนุเทยยฺ ธีโร 

มัวรําพึงถึงความหลัง ก็มีแตจะหดหาย มัวหวัง
วันขางหนา กม็ีแตจะละลาย อันใดยังไมมาถึง 
อันนั้นกย็ังไมมี รูอยางนี้แลว เมื่อมีฉันทะเกิดขึ้น 
คนฉลาดที่ไหนจะปลอยใหหายไปเปลา  

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๖  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหบุคคลไมเปนผู
เกียจคราน  หมั่นทํากิจธุระ  ตื่นตัวอยูเสมอ  เปนผูไมยอทอตออุปสรรค  ไมเบื่อหนายตอการทํางาน  
กิจธุระที่ตนจะตองทําทั้งของสวนตัวและสวนรวม  ถึงแมจะพบกับอุปสรรคตาง ๆ ก็พยายามตอสู
ฟนฝาไป  จึงทําใหตนประสบความสําเร็จในกิจการงานนั้น ๆ บุคคลพึงขยันหมั่นเพียรทํากิจการให
เหมาะสมคือหมั่นทํางานตามหนาที่อันสุจริต  ชอบดวยกฎหมาย  ความเพียรเปนหนทางที่จะพาผู
ปฏิบัติไปสูความสําเร็จได  ดังนั้น  บุคคลผูมุงหวังความเจริญ  ความสําเร็จแกตน  จึงประกอบไป
ดวยความขยันหมั่นเพียรในการทํางานอยางเสมอตนเสมอปลาย  ไมยอทอ  ไมผัดวันประกันพรุง  
เพราะการผัดวันประกันพรุงเปนลักษณะของคนเกียจคราน  ถาประกอบความเพียรแลวจึงพาตน
ไปสูความสําเร็จ 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๗ "หมวดความโกรธ"๓๕ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

โกธํ ทเมน อุจฉฺินฺเท  พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ 

โกโธ สตฺถมลํ โลเก  ความโกรธเปนดังสนิมศัสตราในโลก  

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ  ฆาความโกรธได อยูเปนสุข  

โกธํ ปฺาย อุจฺฉินฺเท  พึงตัดความโกรธดวยปญญา  

โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกยฺํ นิคจฺฉต ิ ผูเมามึนดวยความโกรธ ยอมถึงความไรยศศักดิ ์ 

                                                           
๓๕ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๘๘/๔๘.   



 ๓๗

ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทกฺุกรํ  ผูโกรธจะผลาญสิ่งใด ส่ิงนั้นทํายากกเ็หมือนทํางาย  

อนตฺถชนโน โกโธ  ความโกรธกอความพินาศ  

ทุกฺขํ สยติ โกธโน  คนมักโกรธ ยอมอยูเปนทุกข  

อปฺโป หุตฺวา พหุโหติ วฑฺฒเตโส อขนฺติโช  ความโกรธนอยแลวมาก มันเกิดจากความไมอดทน จึงทวีขึ้น  

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปต ิ ภายหลังเมื่อความโกรธหายแลว เขายอมเดือดรอน 
เหมือนถูกไฟไหม  

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๗  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหรูวาเมื่อมีความ

โกรธแลวทําใหใจหงุดหงิด  ฉุนเฉียว  ตองรูจักขมใจไวอยาใหความโกรธเขาครอบงํา  ยอมจะ
ควบคุมอารมณตนเองไมได  เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความพินาศ  เสื่อมเสียแกตนเองและผูอ่ืน  เวลาจะทํา
อะไรก็ขาดสติ  ความยั้งคิด  เมื่อทําเสร็จแลวความโกรธก็คลายกลายเปนผลของการกระทําเปน
ความเศราและเสียใจในภายหลัง  ทําใหเกิดเปนความทุกข  ความเดือดรอนเพราะความโกรธเปนเหตุ  
หากสามารถขมใจไดจะทําใหไมเกิดความเสียหายและยังเกิดความเจริญขึ้นไดอีก  ผูที่ฉลาดตองขจัด
ความโกรธออกจากใจของตนเองใหไดโดยใชปญญาพิจารณาโทษของความโกรธ  แลวใชความ
อดทนและเมตตาลบความโกรธออกไป   
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๘ "หมวดการชนะ"๓๖ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาต ิ การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง  

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาต ิ รสแหงธรรมะ ยอมชนะรสทัง้ปวง  

ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ  ความสิ้นตัณหา ยอมชนะทกุขทั้งปวง  

ชิเน กทริยํ ทาเนน  พึงชนะคนตระหนีด่วยการให  

ชยํ เวรํ ปสวต ิ ผูชนะ ยอมกอเวร  

อสาธํ สาธุนา ชิเน  พึงชนะคนไมดี ดวยความด ี 
                                                           

๓๖สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๒/๓๒๕–๓๒๖. 



 ๓๘

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ  พึงชนะคนโกรธ ดวยความไมโกรธ  

ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยต ิ ความชนะใดทีช่นะแลวไมกลับแพ ความชนะ
นั้นด ี 

สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาต ิ ความยินดีในธรรมะ ยอมชนะความยินดีทั้งปวง  

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยยฺติ. ความชนะใดทีช่นะแลว กลับแพได ความชนะ
นั้นไมด ี 

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๗  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหรูวาทานในที่นี้
หมายถึง  การสละใหดวยความยินยอมพรอมใจ  ทานมีอามิสทาน  การใหวัตถุเปนทาน  ธรรมทาน  
การใหธรรมเปนทาน  การใหบริจาคทานเพื่อมุงสงเคราะหผูอ่ืนยอมเปนบุคคลที่รูจักการเสียสละจึง
เปนผูมีจิตใจดี  ซ่ึงคนที่มีลักษณะหวงแหนวัตถุส่ิงของทําใหกลายเปนคนเห็นแกตัวไมยอม
ชวยเหลือเกื้อกูลใครเกิดเปนความโลภเห็นแกตัว  อยากแตจะเอาชนะ  ทั้งคนที่ไมรูจักใหทานและผู
ไมรูจักยอมแพนั้นถาไมลดทิฐิของฝายใดฝายหนึ่งการชนะในครั้งนั้นก็จะกลายเปนกิเลสได 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๙ "หมวดความประมาท"๓๗ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ปมาโท รกฺขโต มลํ  ความประมาท เปนมลทินของผูรักษา  

เย ปมตฺตา ยถา มตา  ผูประมาท เหมือนคนตายแลว  

ปมาเทน น สํวเส  ไมควรสมคบดวยความประมาท  

ปมาทมนุยฺุชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา  คนพาลมีปญญาทราม ยอมประกอบแตความ
ประมาท  

เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา  คนประมาท ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน  

ยาวเทว อนตฺถาย ตฺตํ พาลสฺส ชายติ  
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกํสํ มุทฺธํ อสฺส วิปาตย ํ 

ความรูเกิดแกคนพาล ก็เพยีงเพื่อความฉิบหาย,  
มันทําสมองของเขาใหเขว, ยอมฆาสวนทีข่าว

                                                           
๓๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๔๘๓.   



 ๓๙

ของคนพาลเสีย  

โย จ วสฺสตํ ชีเว ทุปฺปฺโ อสมาหิโต  
เอกาหฺ ชีวิตํ เสยฺโย ปฺวนตฺสฺส ฌายิโน  

ผูใดมีปญญาทราม มีใจไมมัน่คง พึงเปนอยูตั้ง
รอยป, สวนผูมีปญญาเพงพินิจ มีชีวิตอยูเพียง
วันเดียวประเสริฐกวา  

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ  
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตโฺต ว จนฺทิมา  

เมื่อกอนประมาท ภายหลังไมประมาท เขาชื่อ
วายังโลกนีใ้หสวาง เหมือนพระจันทรพนจาก
เมฆหมอกฉะนั้น  

ยฺหิ กจิฺจ ํตทปวิทฺธํ อกิจฺจํ ปน กยีรต ิ 
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ เตสํ วฑฒฺนฺติ อาสวา  

คนทอดทิ้งกิจที่ควรทํา ไปทาํกิจที่ไมควรทํา  
เมื่อเขาถือตัวประมาท อาสวะยอมเจริญ  

พหุมฺป เจ สํหติ ภาสมาโน  
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต  
โคโปว คาโว คณยํ ปเรส ํ 
น ภาควา สามฺฺสฺส โหติ 

หากกลาวพุทธพจนไดมาก แตเปนคนประมาท  
ไมทําตามพุทธพจนนั้น ก็ไมมีสวนแหงสามัญ
ผล เหมือนคนเลี้ยงโค คอยนบัโคใหผูอ่ืนฉะนั้น  

 
จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่ ๙ นี้ จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหคนไดรูจักวิธีการ

ดํารงชีวิตที่ถูกตองในสังคมทั่วไป  โดยครอบคลุมเนื้อหาที่กลาวถึง  ความประมาทเปนทางแหง
ความตาย  ความประมาทเปนทางแหงความตาย“ผูประมาทแลวเหมือนคนตายแลว ความตายอันจัก
เกิดแตความประมาทนี้มีสองนัย คือ ตายจริงนัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่งคือตายทั้งเปน ตายทั้งที่ยังไมตาย 
ตายทั้งที่ยังมีลมหายใจ มีชีวิตอยู   เปนความตายจากชื่อเสียงเกียรติยศ อันความตายนัยที่สองนี้
บัณฑิตถือวาเปนความตาย ที่รายแรงที่สุด คนดียอมพยายามหลีกเลี่ยงปองกันมิใหความตายเชนนี้
เกิดแกตน ยิ่งกวาจะ หลีกเลี่ยงความตายจริง อันความตายจริงนั้นทานยังสอนไมใหกลัว แตสอนให
เตรียมพรอมไวเสมอที่จะตองตาย ใหเตรียมชีวิตหลังตาย ใหเปนชีวิตที่งดงามพรอม คือทําใหชีวิต 
ปจจุบันใหเปนชีวิตดี เปนสุชีวิต ชีวิตดีในปจจุบันจะนําใหไดมีชีวิตดีในภพภูมิหนา ตรงกันขามกับ
ชีวิตไมดี ทุกชีวิตในปจจุบันที่จะนําใหชีวิตในภพภูมิหนาเปนชีวิตไมดี 
 
 
 
 



 ๔๐

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๐ "หมวดความไมประมาท"๓๘ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

อปฺปมตฺตา น มียนฺต ิ ผูไมประมาท ยอมไมตาย  

อปฺปมาทรตา โหถ  ทานทั้งหลายจงเปนผูยินดีในความไมประมาท  

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ  บัณฑิตยอมสรรเสริญความไมประมาท  

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ  บัณฑิตผูไมประมาท ยอมไดรับประโยชนทั้ง
สอง  

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต  ผูไมประมาทพินิจอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย  

อปฺปมาทฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺ รกฺขติ  ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว เหมอืน
ทรัพยประเสรฐิสุด  

อปฺปมาทรโต ภิกฺข ุปมาเท ภยทสฺสิ วา  
สฺโชนํ อณํ ถูลํ ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ  

ภิกษยุินดีในความไมประมาท หรือ เห็นภัยใน
ความประมาท ยอมเผาสังโยชนนอยใหญไป 
เหมือนไฟไหมเชื้อนอยใหญไปฉะนั้น  

อปฺปมาทรโต ภิกข ุปมาเท ภยทสฺสิ วา  
อภพฺโพ ปริหานาย นิพพานสเฺสว สนฺติเก  

ภิกษยุินดีในความไมประมาท หรือ เห็นภัยใน
ความประมาท เปนผูไมควรเพื่อจะเสื่อม ช่ือวา
อยูใกลพระนพิพานทีเดยีว  

อวํวหิารี สโต อปฺปมตฺโต ภิกขฺุ จรํ หิตฺวา   
มมายิตาน ิ 
ชาติชรํ โสกปริทฺทวฺจ อิเธว วิทวฺา ปชเหยฺย 
ทุกฺขํ  

ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ มีสติ ไม
ประมาท ละความถือมั่นวาของเราไดแลวไป
เที่ยวไป เปนผูรู พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ 
และทุกข ในโลกนี้ได  

อุฏฺานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน  
สฺฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปปฺมตฺตสฺส ยโสภิ 
วฑฺฒต ิ

ยศยอมเจริญแกผูมีความหมัน่ มีสติ มีการงาน
สะอาด ใครครวญแลวทํา ระวังดีแลว เปนอยู
โดยธรรม และไมประมาท  

                                                           
๓๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๕๒๔.   
 



 ๔๑

จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๐  นี้ จะเห็นไดวาเปนสุภาษิตที่สอนใหรูจักการ
ดํารงชีวิตไมควรประมาทใครครวญกอนแลวจึงทํา นั่นแหละที่จะสามารถทําชีวิตใหเปนชีวิตดีได 
เพราะความใครครวญดวยปญญา ยอมหามกันความไมดีทั้งปวงได มิใหกลํ้ากรายเขาสูชีวิตคือเมื่อ
จะพูด ก็ไมพูดเรื่องไมดี ที่เปนความทุกขความเดือดรอนแกตนและแกผูอ่ืน เมื่อจะพูด ก็ตองพูดที่
เปนธรรมวาจาที่เปนธรรม จะกอใหเกิดความสุขทั้งแกผูพูด และแกผูไดยินไดฟงทั้งปวง เมื่อจะทําก็
จะทําแตส่ิงที่ดีที่ถูกตอง เมื่อจะเชื่อก็จะเชื่อแตที่เปนจริง เมื่อจะไมเชื่อก็จะไมเชื่อ แตที่เปนเรื่องไม
จริง ความใครครวญเปนความสําคัญยิ่ง ขาดความใครครวญดวยปญญา ยอมยากจะดํารงชีวิตอยู
อยางถูกตองงดงามได ขาดความใครครวญก็เปนความเลินเลอ สะเพรา 

ความเลินเลอหรือสะเพรานั้นมีผลไมดีตางๆ เปนที่ทราบกันอยูดีแลว และคํานี้ก็ใช เปน
คําตําหนิกันอยูเสมอ เพราะประมาทหรือเลินเลอ จึงถูกรถชน ถูกรถทับ หกลมแขนหัก ขาหัก เปน
ตน นั่นเปนโทษเล็กนอยของความประมาทเลินเลอ ความประมาทที่รายแรงคือ ถึงเปนถึงตาย จง
อยาประมาท ใชปญญาใชเหตุผลไวใหเสมอ การใชปญญาเหมือนการใช มีดแลวหมั่นลับ ยอมคม
ขึ้นเปนลําดับ ใชประโยชนไดดีขึ้นเปนลําดับ ปญญานั้นแมไมหมั่นใช ไมใชไวใหเสมอ จะเหมือน
ทิ้งมีดไวใหขึ้นสนิมโดยไมนําออกใช เมื่อถึงเวลาจําเปนก็จะใชไมได ผูมีปญญาใชปญญา จะเปนผู
ไมมีอคติ คือจะไมลําเอียงคิดพูดทําเชื่อไปตามผูที่ตนรัก หรือผูที่ตนเห็นวารักชอบตน หรือผูที่ตน
เห็นวาเปนคนมีช่ือเสียงมีอํานาจเปนตน แตผูมีปญญาจะใชปญญา ใชเหตุผลมุงไปที่ปญญาที่เหตุผล
ทันที ไมมุงที่บุคคลไมวาบุคคลนั้นจะมีภาวะ ฐานะ ความผูกพัน เกี่ยวของกับตนหรือกับผูใด
อยางไร ความมุง ปญญามุงเหตุผลเปนใหญนี้จะชวยมิใหเกิดผลเปนความไมดีตางๆ ทั้งมากนอย
หนักเบา ปญญาจะเปนร้ัวกั้นความไมดีทั้งปวงใหพนไปไดอยางแทจริง  
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๑ "หมวดตน-การฝกตน"๓๙ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

อตฺตานํ ทมยนตฺิ สุพฺพตา  ผูประพฤติดี ยอมฝกตนอยูเปนนิจ  

อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย  ชนะตนนั่นแหละ เปนด ี 

ลพฺภา ปยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา  ตระเตรียมตนใหดีเสยีกอนแลว ตอไปจะไดส่ิงอันเปนที่
รัก  

                                                           
๓๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๙/๔๘๒.   
  



 ๔๒

ยทตฺตครห ิตทกุพฺพมาโน  ติตนเองเพราะเหตุใด ไมควรทําเหตุนัน้  

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต ํ ความบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตัว  

สทตฺถปสุโต สิยา  พึงขวนขวายในเปาหมายของตน  

นาฺ นิสฺสาย ชีเวยฺย  ไมพึงอาศัยผูอ่ืนยังชีพ  

กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมฺสิ  ทานเอย ทานก็สามารถทําดีได ไยจึงมาดหูมิ่นตัวเองเสยี  

สนาถา วิหรถ มา อนาถา  จงอยูอยางมหีลักยึดเหนีย่วใจ อยาเปนคนไรที่พึ่ง  

ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ  
อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กติวา สโ 

โทษคนอื่นเทีย่วกระจาย เหมือนโปรยแกลบ แตโทษตน
ปดไว เหมือนพรานนกเจาเลหแฝงตัวบังกิ่งไม  

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๑  นี้  จะเห็นไดวาเปนสุภาษิตที่สอนใหประพฤติดีคือ
การทําคุณงามความดี  ทําประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  ประกอบการงานที่ไมผิดตอกฎหมายเปน
พลเมืองดีของประเทศชาติ  กุศลกรรมที่เราไดประพฤติปฏิบัติจึงจะเปนที่พึ่งของเราไดบุคคลผูตั้งอยู
ในศีลธรรม  หมั่นประกอบความดี  มีช่ือเสียงเกียรติยศเปนที่เคารพนับถือของคนทั่วไป  เมื่อเวลาที่
ตายไปแลวยอมไปสูสุคติ  ดวยเหตุนี้ ทุก ๆ คนไมวาใครตางก็มีตน  คือคุณงามความดีที่เปนที่พึ่ง
ของตนเองทั้งนั้น  จะพึ่งใครไมไดเพราะใครทํากรรมใดคนนั้นก็ยอมไดรับผลกรรมนั้น การฝกตน
ใหอยูในอํานาจ  ใหดํารงมั่นในวิถีทางที่ดี  ที่ถูกตอง  จนสามารถจะละกิเลสไดนั้นเปนสิ่งที่ยาก
เพราะกิเลสเปนตัวที่ทําใหเกิดการกระทําไปตามอารมณ  ทําใหจิตใจเศราหมอง  กอใหเกิดความ
ทุกขเกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นการที่จะฝกตนใหตนเองชนะอารมณเหลานี้ใหมาดํารงอยูในทางแหง
ความดีจึงเปนการกระทําที่ยาก 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๒ "หมวดมิตร"๔๐ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร มีมิตรเลว มีเพือ่นเลว ยอมมีมารยาทเลว และที่
เที่ยวเลว  

                                                           
๔๐สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๕๐/๒๙๑.   
  



 ๔๓

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา  เมื่อความตองการเกิดขึ้น สหายเปนผูนําสุขมาให 

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตตฺานํ น ทุพภฺต ิ ผูไมประทุษรายมิตร ยอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง  

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร  มารดาเปนมิตรในเรือนตน 

พฺรหฺมาต ิมาตาปตโร  มารดาบิดา ทานเรียกวาเปนพรหม 

วิสฺสาสปรมา าติ  คนคุนเคย ไวใจกันได เปนญาติอยางยิ่ง  

สตฺโถ ปวสโต มิตฺตํ  หมูเกวียน เปนมิตรของคนเดินทาง  

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยยฺ เตนตฺตมโน      
สติมา  

ถาไดสหายเปนผูรอบคอบ พึงพอใจและมีสติ
เที่ยวไปกับเขา  

มิตฺตทุพฺโก ห ิปาปโก  ผูประทุษรายมติรเปนคนเลวแท  

ภริยา ปรมา สขา ภริยาเปนเพื่อนสนิท  
  
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๒  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหรูจักการคบ
มิตร  บุคคลคบมิตรเปนลักษณะเชนใด  ก็เปนคนเชนนั้น  หมายถึง  คบคนดีก็นําพาใหเปนคนดี  ถา
คบคนชั่วก็จะนําพาเราไปสูทางที่เสียหาย  เพราะมิตรไมดี  มีแตจะชักนําใหมีมารยาทเลว  และนําไป
ในสถานที่เลว  การคบคนชั่วเปนมิตร  มีโทษตามบุคคลที่คบ  ๖  อยางคือ  นําใหเปนนักเลงการ
พนัน  นักเลงเจาชู  นักเลงกินเหลา  นักเลงหลอกลวง  นักเลงลวงเขาซึ่งหนา  และนักเลงหัวไม  
ดังนั้น  ผูหวังความเจริญแกตนเองพึงเวนจากการคบมิตรที่ช่ัวราย  สวนภรรยาในที่นี้แปลวาหญิงที่
ชายพึงเลี้ยงดู  ภรรยาที่เปนคนดียอมดํารงตนอยูในคุณธรรมของภรรยา  จัดการงานดี  สงเคราะหคน
ขางเคียงคือสามี  ไมประพฤตินอกใจสามี  รักษาทรัพยที่สามีหาไวได  ขยันไมเกียจครานในกิจการ
ทั้งปวง  จึงจะเปนที่ไววางใจของสามี  จึงจะสามารถเปนผูรวมสุขรวมทุกขและสามารถสงเสริมกัน
ใหคลอยตามคุณงามความดีที่พึงปฏิบัติดวยกัน 
 
 
 
 
 



 ๔๔

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๓ "หมวดการคบหา"๔๑ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ยํ เว เสวต ิตาทิโส คบคนเชนใด ยอมเปนคนเชนนั้น  

ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ  ควรคบมิตรที่ดี  

มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส แมในมิตรก็ไมควรไวใจ 

โหติ ปานสขา นาม  เปนเพื่อน เพียงเพื่อดื่มเหลาก็มี  

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสว ี ผูคบคนเลว ยอมพลอยเลวไปดวย  

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยยฺ  เมื่อเขาไมมีเยือ่ใย ปวยการอยูกินดวย  

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา อยาสมาคมกับคนพาลซึ่งเปนดังศัตรูทุกเมื่อ  

ยตฺถ เวรี นวิีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต  โจรพาลอยูในที่ใด บัณฑิตไมควรอยูในทีน่ั้น 

เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ โย เสยฺยมุปเสวต ิ คบคนดี ก็พลอยมีสวนดดีวย 

เสฏมุปคมฺจ อุเทติ ขิปฺป เมื่อคบคนที่ดกีวา ตัวเองกด็ขีึ้นมาฉับพลัน  
 
จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๓  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหบุคคลเลือก

คบสหายคือ  ถาหากบุคคลคบคนเชนไร  ไมวาจะเปนคนดีหรือคนชั่ว  เขาก็จะเปนคนเชนนั้น  
เพราะมิตรสหายเปนปจจัยอันสําคัญยิ่งที่จะนําพาไปสูความเสื่อมหรือความเจริญ  ถาคบคนพาล  คน
พาลก็จะพาไปประพฤติทางเสื่อมเสีย  ถาคบบัณฑิต  บัณฑิตก็จะพาไปสูทางที่เจริญและนําแต
ประโยชนและความสุขมาให  คนพาลก็คือ  คนชั่ว  มีนิสัยสันดานเสื่อมเสีย  มีความประพฤติที่ต่ํา
ทรามทั้งทางกาย  วาจาและใจ  บุคคลที่คบหาสมาคมกับคนพาลยอมจะพาตนใหเสื่อมคือเสื่อมจาก
คุณงามความดี  และใหตกไปสูที่ต่ํา  คือความชั่วเร่ือยไป  บุคคลจึงไมควรที่จะคบกับคนพาล 

 
 
 

                                                           
๔๑ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๐/๕๔๓.   
  



 ๔๕

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๔ "หมวดการสรางตัว"๔๒ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม 

ปโยชเย ธมฺมิก ํโส วณิชฺชํ  บุคคลพึงประกอบการคาที่ชอบธรรม 

น นิกตยฺา ธนํ หเร  บุคคลไมพึงหาทรัพยดวยการคดโกง  

อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก ถึงไมได แตชอบธรรม ยังดกีวาไดโดยไมชอบ
ธรรม 

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏาตา วินฺทเต ธน ิ ขยัน เอาธุระ ทําเหมาะจังหวะ ยอมหาทรพัยได  

โภคา สนุนิจย ํยนฺติ วมฺมิโกวปูจียต ิ ทรัพยสินยอมพอกพูนขึ้นได เหมือนดังกอจอม
ปลวก 

อนากุลา จ กมมฺนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  การงานไมคั่งคางสับสน เปนมงคลอยางสูงสุด 

น หิ จินตฺามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา  โภคะของใคร ไมวาสตรีหรือบุรุษ ที่จะสําเรจ็เพียง
ดวยคดิเอา ยอมไมมี  

สกมฺมุนา โหต ิผลูปปตฺติ ความอุบัติแหงผล ยอมมีไดดวยการกระทาํของตน  

ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ น นิเกตหโต สิยา ชีวิตจะอยูไดทีไ่หน พึงไปทีน่ั้น ไมพึงใหที่อยูฆา
ตนเสีย  

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๔  นี้  จะเห็นไดวาเปนสุภาษิตที่สอนใหบุคคลเปนผูมี
หนาที่ขยันหมั่นเพียรทํากิจการใหเหมาะสมคือ  หมั่นทํางานตามหนาทาอันสุจริต ชอบดวยกฎหมาย  
ใหถูกกาลเวลา  ใชสติปญญาของตนเองยอมจะทําใหกิจการงานที่ทาอยูนั่นเจริญรุงเรือง สามารถ
เพิ่มพูดทรัพยสินใหมากขึ้น และเหลือพอที่จะอนุเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนไดดวยการใหทาน  
เปนการเพิ่มบุญกุศลใหแกตนเองอีกดวย ความขยันคือ  บุคคลผูไมเกียจคราน หมั่นทํากิจธุระตื่นตัว
อยูเสมอ  เปนผูไมยอทอ  ไมเบื่อหนายตอการทํางาน กิจธุระที่ตนจะตองทําทั้งของสวนตัวและ

                                                           
๔๒ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๕/๖-๘. 



 ๔๖

สวนรวม  ถึงแมจะเจอกับอุปสรรคตางๆ  ก็พยายามตอสูฟนฝาไปใหได จึงทําใหประสบความสําเร็จ
ในกิจการงานนั้นๆ  การงานทุกอยางจึงกอใหเกิดประโยชนในเวลานี้และอนาคตขางหนา 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๕ "หมวดการปกครอง"๔๓ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

มา มโท ภรตูสภ ผูมีภาระปกครองรัฐ จงอยาไดประมาทเลย  

สพฺพํ รฏ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก  ถาผูปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เปนสุข  

สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ  การอยูในอํานาจของผูอ่ืน เปนทุกขทั้งสิ้น 

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพาน ิ พึงระแวง ส่ิงที่ควรระแวง  

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา ผูปกครองชอบธรรมจึงจะด ี 

ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ํ พึงยกยองคนที่ควรยกยอง  

ปมาทา ชายเต ขโย เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อม 

ขยา ปโทสา ชายนฺต ิ เมื่อมีความเสือ่ม ก็เกิดโทษประดัง 

สกฺกาโร กาปริุสํ หนฺต ิ สักการะฆาคนชั่วได 

รกฺเขยฺยานาคต ํภย ํ พึงปองกันภัยที่ยังมาไมถึง  
 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๕  นี้  จะเห็นไดวาเปนสุภาษิตที่สอนวาศรัทธาตั้งมั่น
แลวนําสุขมาให  หมายความวาบุคคลเมื่อมีความเชื่อตอส่ิงใดก็จะเกิดความรักและเคารพตอส่ิงนั้น  
เชน  บุตรมีศรัทธา  คือเชื่อในพอแม  ก็จะรักและเคารพตลอดถึงอยูในโอวาทของพอแม  ทําให
ครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข  และศรัทธาก็จะเปนพลังสงใหเกิดความขยันประกอบกิจการ
งานกอใหเกิดประโยชนและความเจริญกาวหนา 
 
 
 

                                                           
๔๓สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๕๗/๒๗๒.   



 ๔๗

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๖ "หมวดสามัคคี"๔๔ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สามัคคีของหมูทําใหเกิดสุข  

สมคฺคา สขิลา โหถ  จงสามัคคีมีน้ําใจตอกนั 

สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพยีรของหมูชน ผูพรอมเพรียงกนัทําใหเกิดสุข 

สูกเรหิ สมคฺเคหิ พฺยคฺโฆ เอกายเน หโต สุกรทั้งหลายพรอมเพรียงกนัยังฆาเสื้อโครงได 
เพราะใจรวมเปนอันเดยีว 

สามคฺยเมว สิกเฺขถ พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ  
สามคฺยรโต ธมฺมฏโ โยคกฺเขมา น ธํสตํ  

พึงศึกษาความสามัคคี , ความสามัคคีนั้น ทานผูรู
ทั้งหลาย สรรเสริญแลว , ผูยินดีในสามัคค ีตั้งอยูใน
ธรรม ยอมไมคลาดจาธรรมอันเกษมจาโยคะ  

วิวาทํ ภยโต ทสฺิวา อวิวาทจฺ เขมโต  
สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี  

ทานทั้งหลายจงเห็นความววิาทโดยความเปนภัย และ 
ความไมววิาทโดยความปลอดภัยแลว เปนผูพรอม
เพรียง มีความประนีประนอมกันเถิด นี้เปนพระ
พุทธานุศาสนี  

เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร  
โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหต ิ

ผูใดเมื่อคนอื่นลวงเกินกันอยู ตนเองกลับหาทางเชื่อม
เขาใหคืนดีกันได ผูนั้นแล ช่ือวาเปนคนเอาภาระ เปน
ผูจัดธุระที่ดียอดเยีย่ม 

สเจป สนฺโต ววิทนฺติ ขิปฺป สนฺธียเร ปุน  
พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู 

ถาแมนสัตบุรุษววิาทกัน ก็กลับเชื่อมกันไดสนิท
โดยเร็ว สวนคนพาลทั้งหลายยอมแตกกนัเหมือน
ภาชนะดิน เขายอมไมไดความสงบเวรกันเลย 

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๖  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหรูจักความ
สามัคคี  ที่หมายถึงความพรอมเพรียง  ความรวมมือรวมใจ  เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  คุณธรรมนี้
นับวาสําคัญมากในหมูคณะ  เปนคุณธรรมที่กอใหเกิดความสุขอยางยิ่งแกหมูคณะเพราะถาหากหมู
คณะมีความสามัคคีกันแลว  ยอมสามารถจะชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  รวมแรงรวมใจเปน
                                                           

๔๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑/๔๓. 



 ๔๘

อันหนึ่งอันเดียวกัน  ยอมจะทําใหกิจการที่ทําประสบความสําเร็จได  กอใหเกิดความสงบสุขความ
เจริญขึ้นแกสังคม 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๗ "หมวดเกื้อกูลสังคม"๔๕ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ธนํ จเช องฺควรสฺส เหต ุ พึงสละทรัพย เพื่อรักษาอวัยวะ  

องฺคํ จเช ชีวิต ํรกฺขมาโน พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชวีิต 

องฺคํ ธนํ ชีวิตจฺาป สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺ
สรนฺโต  

พึงสละอวัยวะ ทรัพย และ แมชีวิต เพื่อรักษา
ความถูกตอง 

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร ผูฉลาดควรสละสุขเล็กนอย เพื่อสุขยิ่งใหญของ
สวนรวม 

จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๗  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหรูจักเปนผูให
คือ  ผูสละบริจาคสิ่งของแกผูอ่ืนดวยใจบริสุทธิ์  ฝายผูรับก็เกิดความยินดีในน้ําใจของเขา  เขาก็จะ
เปนที่รักและเคารพของผูอ่ืน  คนสวนมากยอมคบหาสมาคมดวย  เพราะเขานําประโยชนและ
ความสุขมาให  เปนการสงเคราะหคนที่ขัดสน  คนผูตกทุกขไดยาก  หรือเพื่อบูชาทานผูทรงคุณแม
ไมขัดสน  ก็เมื่อบุคคลผูมีอัธยาศัยกวางขวาง  มีจิตใจโอบออมอารีบุคคลนั้นยอมผูกมิตรไมตรีกับคน
อ่ืนไดยอมมีไมตรีจิตเคารพ รักใครตอบแทน  ตลอดจนหาทางตอบแทนเขาตามสติกําลังของตนที่
จะทําได 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๘ "หมวดพบสุข"๔๖ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

น หึสนฺต ิอกิฺจน ํ ไมมีอะไรเลย ไมมีใครเบียดเบียน  

สุขิโน วตารหนฺโต ทานผูไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ 

                                                           
๔๕สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๒๙/๘๒–๘๓. 
๔๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๙/๖๑. 



 ๔๙

สกิฺจนํ ปสฺส วิหฺมาน ํ คนมีหวงกังวล ยอมวุนวายอยู  

ยาวเทวสฺสหู กิฺจ ิตาวเทว อขาทิสํ  ตราบใด ยังมีช้ินเนื้อคาบไวนดิหนอย ตราบนั้น 
ก็ยังถูกกลุมรุมยื้อแยง  

หิรฺ เม สุวณฺณ ํเม เอสา รตฺตินฺทิวา กถา  
ทุมฺเมธานํ มนสฺุสานํ อริยธมฺมํ อปสฺสตํ  

พวกมนุษยผูออนปญญา ไมเห็นอริยธรรม 
สนทนาถกเถียงกันทั้งวนัทั้งคืน แตในเรื่องที่วา 
เงินของเรา ทองของเรา 

อตีตํ นานุโสจนฺติ นปฺปชปฺปนฺติ นาคต ํ 
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ เตน วณฺโณ ปสีทต ิ

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ไม
ฝนเพอถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง ดํารงอยูดวยส่ิงที่เปน
ปจจุบัน ฉะนัน้ ผิวพรรณจึงผองใส  

โสจํ ปณฺฑุกิโส โหติ ภตฺตจฺสฺส น รุจฺจต ิ 
อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต  

มัวเศราโศกอยูก็ซูบผอมลง อาหารก็ไมอยาก
รับประทาน ศตัรูก็พลอยดีใจ ในเมื่อเขาถูก
ลูกศรแหงความโศกเสียบแทงย่ําแยอยู  

อนาคตปฺปชปฺปาย อดีตสฺสานุโสจนา  
เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ นโฬว หริโต ลุโต  

ชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึง 
ส่ิงที่ยังไมมาถึง และ หวนละหอยถึงความหลัง
อันลวงไปแลว จึงซูบซีดหมนหมอง เสมือนตน
ออสดที่เขาถอนขึ้น ทิ้งไวในกลางแดด 

โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏโ ปเวทเย ชนตฺุ 
อกาลรูเป  
อานนฺทิโน ตสฺส ภวนฺติ มิตตฺา หิเตสิโน ตสฺส 
ทุกฺขี ภวนฺต ิ 

ผูใดพอใครถามถึงทุกขของตน ก็บอกเขา
เร่ือยไป ทั้งทีม่ิใชกาลอันควร ผูนั้นจะมแีตมิตร
ชนิดเจาสําราญ สวนผูหวังดีตอเขาก็มีแตทุกข  

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ 
จ ทุกฺข ํ 
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา มา โสจิ กึ โสจสิ 
โปฏปาท 

ไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา 
สรรเสริญ สุข และ ทุกข ส่ิงเหลานี้เปนธรรมดา
ในหมูมนุษย ไมมีความเที่ยงแทแนนอน อยา
เศราโศกเลย ทานจะโศกเศราไปทําไม  

 
 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๘  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนถึง  ความสุขคือ  
ความสบายกายสบายใจ  รูสึกอิ่มใจ  ดีใจ  เชน  เมื่อไดส่ิงที่ตนปรารถนา รักและพอใจ เชน ลาภ ยศ  



 ๕๐

สรรเสริญ  เปนตน  ก็เกิดความดีใจ  นี่คือความสุข  แตเปนเพียงโลกิยสุข  คือ  สุขทางโลกเทานั้น  
เปนความสุขที่ไมแนนอน  อาจจะกลับเปนทุกขไดอีก  สวนความสุขอันเกิดจากความสงบคือ  ความ
สงบระงับความชั่วทั้งปวง  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจเปนโลกุตตรสุข  ความสุขอันยอดเยี่ยม  ไมมี
สุขไหนจะเทียบเทาได  บุคคลพึงปรารถนาความสุขประเภทนี้ 
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๑๙ "หมวดทาน"๔๗ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

ททมาโน ปโย โหติ ผูให ยอมเปนที่รัก 

ทินฺนํ โหต ิสุนิพฺภต ํ ของที่ใหแลว ช่ือวานําออกไปอยางดีแลว 

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺค ํ ผูใหส่ิงที่เลิศ ยอมไดส่ิงที่เลิศอีก  

วิเจยฺย ทาน ํสุคตปฺปสตฺถํ  การเลือกให พระสุคตทรงสรรเสริญ  

ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน คนฉลาด พลอยยินดีการใหทาง  

สพฺเพสํ สหิโต โหติ  คนดี บําเพ็ญประโยชนแกปวงชน  

สนฺโต สตฺตหิเต รตา คนด ีชอบชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน  

นิวตฺตยนฺต ิโสกมฺหา  คนใจการณุ ชวยแกไขคนใหหายโศกเศรา  

นตฺถิ จิตฺเต ปสฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา เมื่อจิตเล่ือมใสแลว ทักขิณาทานชื่อวานอย ยอม
ไมมี  

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ ปราชญผูใหความสุข ยอมไดรับความสุข  
 

 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๙  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนถึงการใหส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งแกผูอ่ืนดวยใจบริสุทธิ์ก็เพื่อสงเคราะหคนที่ขัดสน  คนผูตกทุกขไดยาก  หรือเพื่อบูชาทานผู
ทรงคุณแมไมขัดสน  ก็เมื่อบุคคลผูมีอัธยาศัยกวางขวาง  มีจิตใจโอบออมอารีบุคคลนั้นยอมผูกมิตร
ไมตรีกับคนอ่ืนได  และผูที่ไดรับการอนุเคราะหหรือการบูชา  ยอมมีไมตรีจิตเคารพ  รักใครตอบ
แทน  ตลอดจนหาทางตอบแทนเขาตามกําลัง  บุคคลผูสละใหส่ิงที่ดีมีประโยชนแกผูอ่ืนโดยบริสุทธิ์

                                                           
๔๗อัง.ปญจก.  (ไทย) ๒๒/๔๔/๔๑. 



 ๕๑

ใจ  เขายอมไดรับผลคือเกียรติยศ  ช่ือเสียง  ความเคารพนับถือจากผูอ่ืนในโลกนี้หรือจากโลกนี้ไป
แลวเขายอมไมสูสุคติ   
 

พุทธศาสนสุภาษิต   หมวดที่ ๒๐ "หมวดศีล"๔๘ 

พุทธศาสนสุภาษิต คําแปล 

สีลํ โลเก อนุตตฺรํ  ศีล เปนเยีย่มในโลก 

สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพ ํ ศีลพึงรูไดเมื่ออยูรวมกนั  

สีลํ ยาว ชรา สีลํ  ศีลยังประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา 

สีลํ รกฺเขยยฺ เมธาวี  นักปราชญพึงรักษาศีล  

สฺมโต เวรํ น จียต ิ เมื่อคอยระวังอยู เวรยอมไมกอขึ้น  

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความสํารวมในที่ทั้งปวง เปนด ี 

สีลํ กิเรว กลฺยาณ ํ ทานวาศีล เปนความด ี

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต เอกาหํ  
ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายโิน 

ผูไมมีศีล ไมมั่นคง ถึงจะเปนอยูตั้งรอยป , สวน
ผูมีศีล เพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียวประเสริฐกวา  

น เวทา สมฺปรายาย น ชาติ นป พนฺธวา สกฺจ 
สีลสํสุทฺธํ สมฺปรายสุขาวห ํ 

เวทมนต ชาตกิําเนิด พวกพอง นําสุขมาใหใน
สัมปรายภพไมได สวนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดี
แลว จึงนําสุขมาใหในสัมปรายภพได  

อุนฺนฬสฺส ปมตฺตสฺส พาหิราสสฺส ภิกฺขุโน สีลํ 
สมาธิ ปฺา จ ปาริปูรึ น คจฺฉติ  

เมื่อภิกษุมีมานะ ประมาทแลว มีความหวังใน
ภายนอก ศีล สมาธิ และ ปญญา ยอมไมถึง
ความบริบูรณ  

 

 จากพุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่  ๑๒  นี้  จะเห็นไดวา  เปนสุภาษิตที่สอนใหเห็นถึง  ศีล
คือแบบแผนอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติ  เปนเครื่องควบคุมปวงชนใหมีกาย  วาจาที่เรียบรอย  
ทุกคนสามารถปฏิบัติศีลไดทั้งนั้น  ไมวาจะเปนเด็ก  ผูใหญ  ผูหญิงหรือผูชาย  คนรวยหรือคนจน  

                                                           
๔๘สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๕๐/๑๒๗. 



 ๕๒

เมื่อปฏิบัติศีลอยางบริบูรณแลว  ก็จะเปนปจจัยที่พาไปสูความสําเร็จ  ในหนาที่การงาน  ทรัพย
สมบัติ  เปนปจจัยหนุนใหเกิดประโยชนสูงสุดไดคือพระนิพพาน  ศีลเปนหลักเบื้องตนแหงการ
ปฏิบัติเปนบรรทัดฐานสําหรับคนประพฤติดี  ศีลเปนเครื่องกําจัดกิเลสอยางหยาบที่เกิดขึ้นทางกาย
และทางวาจา  ผูมีศีลยอมอยูในระเบียบแบบแผนเดียวกัน  คือละช่ัวประพฤติดี  และยอมจะมีแความ
สดชื่น  สุขกายสบายใจ  
 ดังนั้น  จากการศึกษาตัวอยางของวาจาสุภาษิตที่มีอยูในคัมภีรพระพุทธศาสนานี้มี
ทั้งหมด  ๒๐  หมวด  ในแตละหมวดมีความหมายตรงกับใจความของคําแตละคําเมื่อแปล
ความหมายออกมาแลวสามารถแยกออกเปนลักษณะเฉพาะของตอละหมวดไดดังนี้ หมวดที่  ๑  
เปนธรรมะเบื้องตนที่กลาวถึงพุทธศาสนสุภาษิตประจําใจเบื้องตนที่ควรรูและเปนหลักธรรมที่ทุก
คนพึงปฏิบัติ  หมวดที่  ๒  เปนพุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับหมวดบุคคลที่กลาวถึงลักษณะของตัว
บุคคล  ผูมีความรูความชอบธรรม  ความซื่อสัตยและความเคารพผูอ่ืน  หมวดที่  ๓  หมวดการศึกษา  
เปนพุทธศาสนสุภาษิตที่กลาวถึงการศึกษาหาความรู  ความเจริญกาวหนาทางการศึกษา หมวดที่ ๔ 
เปนหมวดที่ตรงประเด็นที่ศึกษา  คือเกี่ยวกับวาจาสุภาษิตโดยตรง  กลาวถึง  ส่ิงที่ควรพูดการใช
วาจาเชนไรจึงจะเหมาะสมไมควรพูดในสิ่งที่ไมดีจะพาใหผูพูดเขาถึงนรกหรือนําพาเอาสิ่งไมดีมา
ให  การพูดไมควรใชอารมณทําใหเกิดอารมณโกรธและความหยาบคาย หมวดที่ ๕ หมวดความ
อดทนในพุทธศาสนสุภาษิต กลาวถึง ความอดทนเปนสมาธิอยางหนึ่ง ความอดทนนําพาไปสู
ประโยชนสุขและเปนกําลังไปสูความสําเร็จ  หมวดที่  ๖ หมวดของความเพียรเปนความพยายาม  
ความขยันที่จะทํางาน ทําใหเกิดประโยชนถาไมปลอยเวลาใหเปลาประโยชน  หมวดที่  ๗  หมวด
ของความโกรธ  พุทธศาสนสุภาษิตสอนใหรูจักหยุดความเกิด  เมื่อมีความโกรธก็กอใหเกิดความ
ทุกขไมเปนสุข  ทําใหเกิดความพินาศ  หมวดที่  ๘  หมวดการชนะ  สอนใหเอาชนะดวยความดี  
การใชธรรมะตามพุทธศาสนสุภาษิตมาเอาชนะยอมเกิดความดี  ความไมโกรธและความยินดี  
หมวดที่  ๙ หมวดความประมาท  ตามพุทธศาสนสุภาษิตสอนไววาความประมาทกอใหเกิดความไม
ดีและเกิดความตายนํามาซึ่งความเศราโศก  หมวดที่  ๑๐  เปนความไมประมาทก็จะตรงกันขามกับ
หมวดที่  ๙ ที่สอนใหผูที่ไมประมาทยอมไดแตประโยชนไดความยินดีเปนผูมีความมั่น  มีสติ  มีการ
งานสะอาดเพราะจากการใครครวญแลวทํา  หมวดที่  ๑๑  หมวดตน  การฝกตน  สอนใหการฝกฝน
เปนสิ่งที่ผูประพฤติยอมทําเปนนิจ  เปนการตระเตรียมความพรอมไวกอน  ตอไปจะเกิดความสําเร็จ  
หมวดที่  ๑๒  หมวดมิตร  เปนคําสอนที่ใหเลือกคบเพื่อน  และสอนวาเพื่อนที่ดีสุดอยูที่บานคือบิดา
มารดาของเราเอง  สวนภริยาและสามีคือเปนเพื่อนสนิท หมวดที่ ๑๓ หมวดการคบหา  การเตือนสติ
ในการคบเพื่อนไมดีก็จะเปนคนไมดีไปดวย  หมวดที่  ๑๔ หมวดการสรางตัว  สอนใหรูจักประกอบ
อาชีพในทางชอบธรรมไมคดโกงผูอ่ืน  การขยันทํางานเปนมงคลอยางสูงสุด  หมวดที่  ๑๕  หมวด



 ๕๓

การปกครอง  สอนไมใหเปนผูประมาทจะตองปกครองคนโดยธรรม  ยกยองผูอ่ืนที่ควรยกยอง  ไม
อยูในอํานาจของผูอ่ืน  หมวดที่  ๑๖  หมวดสามัคคี  ที่ใดที่มีความสามัคคีกอใหเกิดความสุข  ความมี
น้ําใจ  ไมเกิดการทะเลาะวิวาท  มีความประนรีประนอมกัน  หมวดที่ ๑๗  หมวดเกื้อกูลสังคม สอน
ใหรูจักเสียสละ เพื่อผูอ่ืนเพื่อสังคมบาง  ทําใหเกิดความสุขที่ยิ่งใหญตอสวนรวม  หมวดที่  ๑๘  
หมวดพบสุข  พุทธศาสนสุภาษิตกลาวถึงการหางไกลจากกิเลสทําใหเกิดความสุข  ใหเห็นวาลาภ  
ยศ  นินทา  สรรเสริญ  สุขและทุกขเปนเรื่องธรรมดาไมมีความเที่ยงแทแนนอน หมวดที่  ๑๙ หมวด
ทาน  เปนความเสียสละเปนผูใหยอมเปนที่รักผูเปนคนดีมักชอบชวยเหลือเกื้อกูล  ผูที่มีใจกรุณายอม
ทําใหคนหายจากความโศกเศราได  หมวดที่  ๒๐  หมวดศีล  เปนหมวดสุดทายที่กลาวถึงศีลเปนสิ่ง
ที่ดีในโลก  เปนความดี  สมาธิและปญญา  ผูมีศีลที่มั่นคงมีชีวิตที่ประเสริฐ  นําพาไปสูความสุข 
 สรุปแลวใน  ๒๐  หมวดทั้งหมดนี้เปนคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตเพราะในทุกคําและ
ทุกหมวดเปนคําสอนที่ช้ีใหเห็นถึง  ศีลคือแบบแผนอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติจึงเปนคําที่สุภาพ  
มีความหมายเปนเครื่องสอนใจ  เปนถอยคําดี ๆ ในพระพุทธศาสนาแตมิไดหมายความเฉพาะคําที่
พระพุทธขอตรัสไวเทานั้น  แมสุภาษิตแทบทั้งหมดจะเปนพระพุทธพจนก็ตาม  คําพูดที่เปนวจี
สุจริต และคําพูดที่ประกอบดวยองค ๕ นี้ คือ พูดถูกกาลเทศะหรือพูดตามกาลที่สมควร พูดคําสัตย
จริง พูดคําออนหวาน มีประโยชน และประกอบดวยเมตตา ถือวาเปนถอยคําที่ควรพูดตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา จัดเปนวาจาสุภาษิต เพราะเปนคําพูดที่มีกล่ินหอมมีรากเหงามาจากกุศลกรรมบถ 
เกิดจากเจตนาเปนกุศล เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิ มโนสุจริต เปนสัมมาวาจา จึงควรระลึกรูอยูเสมอวา 
วาจาจริงเปนการแสดงออกของจิตงาม วาจาสุภาพแสดงถึงจิตใจที่ออนโยน วาจาเปนภาษิตเพราะ
จิตมีคุณธรรม วาจาสามัคคีก็โดยจิตมีเมตตา วาจาเปนประโยชนมาจากจิตมีปญญา วาจากับใจเปน
เหตุเปนผลเกื้อกูลกัน เมื่อควบคุมวาจาใหดี จิตใจก็ดีงาม และเมื่อจิตใจดีงาม วาจาก็เปนวาจาชอบ๙๖ 
หรือเปนวาจาสุภาษิต ดังนั้น วาจาจึงถือวาเปนเครื่องมือส่ือสารความรูสึกนึกคิด เสียงที่เปลงออกมา
เปดเผยถึงจิตใจ แมยังไมเปนภาษาอะไร ผูฟงก็อาจหยั่งไดวา เกรี้ยวกราดหรือนุมนวล ชังหรือชอบ 
จึงตองระมัดระวังในการพูด จะกลาวถอยคําใดนั้นควรคิดเสียกอนวา ส่ิงที่พูดออกไปนั้นถูกตอง
สอดคลองความจริงหรือไม เพราะการกลาวเท็จทําใหเกิดความเสียหาย ทําอันตรายไดทั้งตนเองและ
ผูอ่ืน แมวายังอาจไมเห็นผลโดยทันที ไมวันใดวันหนึ่งขางหนาถูกเขาจับได จะไมไดรับความเชื่อถือ
อีกตอไป เมื่อใดก็ตามที่จะเปลงวาจา พึงเปลงแตวจีสุจริตและถอยคําที่ถูกกาลเทศะ พูดคําสัตยจริง 
พูดคําไพเราะออนหวาน เปนประโยชน และมีจิตเมตตาเปนที่ตั้งเสมอ อันจะเกิดผลดีมีประโยชนทั้ง
ตอตนเองและผูฟงทุกเมื่อ 



 
บทที่ ๓ 

วาจาสุภาษติที่ปรากฏในมงคลสูตร 
 

๓.๑  ความหมายของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 
 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถระ)๑ กลาววา “คําวา วาจาสุภาษิต ไดแก 

วาจาที่พูดดี พูดมีประโยชน พูดไพเราะเสนาะโสต พูดแตคําที่มีสาระประโยชน” 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร)๒ กลาววา “วาจาสุภาษิตมีลักษณะเปน ๓ ฐาน 

คือใจของผูกลาวก็มีเจตนาดีจริง วาจาที่กลาวนั้นก็เปนวาจาดีจริง วัตถุที่ถูกกลาวนั้นก็เปนของดีจริง 
อาจสามารถใหประโยชนแกผูรับทําตามไดจริงดวย” 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี)๓ ตรัสวา “วาจาสุภาษิตมีลักษณะ ๕ ประการ 
คือ เปนวาจาที่เหมาะแกกาลเวลา เปนวาจาจริง เปนวาจาละเอียดออนหวาน เปนวาจาประกอบดวย
ประโยชนและเปนวาจาที่กลาวดวยเมตตา เปนวาจาที่ปราศจากโทษ ไมเปนที่ติเตียนของวิญูชน
ทั้งหลาย” 

รังสรรค  แสงสุข๔  กลาววา มงคล คือ เหตุแหงความเจริญ หรือเครื่องหมายแหงความ
เจริญ และมงคลในศาสนาพุทธ คือ การนิมนตขอใหพระภิกษุสวดมงคลสูตร เพื่อเปนเครื่องหมาย
แหงความเจริญ หรือเพื่อใหเกิดความสิริมงคล ในงานพิธีที่เปนมงคล    ตาง ๆ พระสงฆจะตองสวด
มนตบทนี้เสมอ เรียกกันวา เปนบทบังคับก็วาได เมื่อพระสงฆเร่ิมตนสวดมงคลสูตร  (อะเสวะนา...) 
จะเปนชวงที่เจาภาพจะตองเดินไปจุดเทียนที่ บาตรน้ํามนต จากนั้นประเคนบาตรน้ํามนตแก
                                                           

๑พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล ๓๘ ประการ, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๙๖ 

๒พระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร), ธรรมเทศนามงคล ๓๘ ธรรมวิจยานุศาสน พรอมดวยเชิง
กาพย, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ม.ป.ป.), หนา ๓๙.   

๓สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : กิตติวรรณ, ๒๕๓๘), หนา ๗๒-๗๓. 

๔รังสรรค  แสงสุข,  มงคลสูตร ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๙),  
หนา ๓. 
 



 ๕๕

ประธานในพิธีสงฆ เมื่อสวดมงคลสูตรจบแลว พระภิกษุก็จะ รดน้ํามนต ใหแกผูมารวมพิธีกรรม 
เพื่อมอบความเปนมงคลให หรือมอบความเจริญรุงเรืองใหแกผูมารวมงานมงคล 

มงคลสูตร เปนพระสูตรในพระพุทธศาสนา มีที่มาจากพระไตรปฏก พุทธศาสนิกชนไทย
รูจักกันดี ในเวลาที่พระสงฆเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลทั่วไป จะตองสวดบทมงคลสูตร
เสมือน โดยปกติเมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตมาถึงบทมงคลสูตร องคที่เปนประธานจะเริ่มหยด
เทียนลงในขันน้ําพระพุทธมนตสําหรับใชพรม เพื่อเปนสัญลักษณของสิริมงคลตามคตินิยม ทั้งนี้
เพราะเนื้อความในมงคลสูตรกลาวถึงมงคล ๓๘ ประการ 

ดังนั้น  จากการศึกษาความหมายของวาจาสุภาษิต  หมายถึง  ถอยคําหรือขอความที่กลาว
ตอกันเปนเวลาชานาน  มีความหมายเปนคติสอนใจ ในความที่เปนคติสอนใจนั้นไดนํามาใชกับ
มงคลสูตร ซ่ึงในความหมายของมงคลสูตร  คําวามงคลสูตรหมายถึง  เหตุแหงความเจริญที่เกิดเปน
สิริมงคล  เปนพระสูตรในพระพุทธศาสนามีที่มาจากพระไตรปฎก  อันจะทําใหบรรลุถึงความเจริญ
แหงสมบัติทั้งปวง  คือเหตุแหงความกาวหนานั่นเอง  ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงความเปนสิริมงคลตาม
คตินิยมในเนื้อความของมงคลสูตร  กลาวถึงไวมี  ๓๘  ประการ 
 
๓.๒  คุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 

 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ๕ กลาววาสวนมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ไดแก เหตุแหงความสุข 

ความกาวหนาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงแสดงไวใหพุทธศาสนิกชนไดพึงปฏิบัติ 
นํามาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจาตรัสตอบปญหาเทวดาที่ถามวา คุณธรรมอันใดที่ทําใหชีวิต
ประสบความเจริญหรือเปน “มงคลของชีวิต”    ซ่ึงพระพุทธองคตอบวามี ๓๘ ประการ เปนบันได
แหงความเจริญ ๓๘ ขั้น 

ความจริง มงคลสูตร๓๘ ประการนั้น มีประโยชนมากถานําไปปฏิบัติ (มิใชการรับแต
น้ํามนตที่ประพรม การรับน้ํามนตโดยไมปฏิบัติจะไมเกิดประโยชน) จะเปนมงคลแกผูปฏิบัติตาม
อยางแทจริง พระพุทธองคทรงเทศนาเรียงลําดับขอไวอยางมีระเบียบดียิ่ง เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติ
ตามลําดับอายุของมนุษย เร่ิมแต ปฐมวัย, มัชฌิมวัย และ ปจฉิมวัย โดยขอยกตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
 

                                                           
๕สุชีพ  ปุญญานุภาพ,  มงคลสูตร ๓๘,  (กรุงเทพมหานคร  :  มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา   

๓๓-๓๖. 
 



 ๕๖

๓.๒.๑  ปฐมวัย 
ในที่นี้ขอกําหนดวามนุษยที่มีอายุไมเกิน ๒๕ ป เรียกวาปฐมวัย ปกติเปนวัยที่ยังไม

สมควรจะออกครองเรือนตามลําพังตน ควรเปนวัยแหงการศึกษาเลาเรียน เปนระยะเวลาของการ
เตรียมตัวที่จะออกไปครองเรือนในอนาคต มักจะอยูในความปกครองของบิดามารดา พวกปฐมวัย
ควรปฏิบัติตามมงคลสูตรตั้งแตขอ ๑ ถึงขอ ๑๐ อยางเครงครัด คือ 

๑. ไมใหคบคนพาล (เพื่อจะไดไมตกต่ําในทางที่ช่ัว) 
๒. ใหคบบัณฑิต (เพื่อใหพบแตความเจริญรุงเรืองของชีวิต) 
๓. ใหบูชาบุคคลที่ควรบูชา (เพื่อใหเกิดแบบอยางที่ดี) 
๔. ใหอยูในถิ่นที่เหมาะสม (เพื่อสะดวกในการศึกษาเลาเรียน) 
๕. ใหสะสมบุญเรื่อยไป (เพื่อเปนทุนไปสูความสุขสําเร็จ) 
๖. ใหตั้งตนไวชอบ (เพื่อใหมีเสนทางชีวิตที่ถูกตอง) 
๗. ใหเปนผูฟงมาก (เพื่อจะไดมีความรอบรู) 
๘. ใหศึกษา ศิลปวิทยา (เพื่อใหมีพื้นฐานการประกอบอาชีพการงานที่ดี) 
๙. ใหมีระเบียบวินัยดี (เพื่อใหมีหลักการที่ดีในการดํารงชีวิต) 
๑๐. ใหมี วาจาสุภาษิต (เพื่อใหเกิดความมีเสนหในตัวเอง) 

ถาผูที่มีอายุภายใน ๒๕ ปแรกของชีวิต ไดลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรเพียง ๑๐ ขอ 
ดังกลาวนี้ บุคคลเหลานี้จะเปนคนดี เขาไหนเขาได เพราะสังคมตอนรับ ปราศจากผูรังเกียจ พระ
พุทธองคทรงสั่งสอนเพื่อประโยชนแกปวงชน ถาเราเคารพพระพุทธองคอยางแทจริงแลว เราก็
สมควรนํามงคลสูตรของพระพุทธองคมาเปนขอปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต
ของตน ซ่ึงนับวาเปนมงคลแกตนเองเปนอยางยิ่ง 

 
๓.๒.๒    มัชฌิมวัย 
ในที่นี้ ขอกําหนดวามนุษยที่มีอายุตั้งแต ๒๖ ป ถึงอายุ ๕๐ ป เรียกวาอยูในชวง “มัชฌิม

วัย” เปนวัยที่ตองดําเนินชีวิตไปตามลําพัง ไมควรจะตองพึ่งบิดามารดาอีกตอไป ตองออกไปเผชิญ
กับเหตุการณของสังคมโลก เปนวัยที่จะตองตั้งตัวตั้งหลักฐาน รับผิดชอบในการดํารงชีวิต ใน
มัชฌิมวัยควรปฏิบัติตามมงคลสูตรเพิ่มขึ้นอีก ๒๐ ขอ ตั้งแตขอ ๑๑ ถึงขอ ๓๐ คือ 

๑๑. ให บํารุงบิดามารดา (เปนการแสดงความกตัญูรูคุณคน) 
๑๒. ให สงเคราะหบุตรธิดา (เปนแบบอยางที่ดี) 
๑๓. ให สงเคราะหภรรยา (เปนการแสดงความรับผิดชอบ) 
๑๔. ไมใหการงานอากูล (กิจการงานใดไมคั่งคาง) 



 ๕๗

๑๕. ให บําเพ็ญทาน (จิตใจจะมีเมตตาสูง) 
๑๖. ให ประพฤติธรรม (เพื่อความสงบของชีวิต) 
๑๗. ให สงเคราะหญาติ (เกิดเคราะหรายก็มีญาติชวย) 
๑๘. ให ประกอบการงานดี ไมมีโทษ (อาชีพสุจริตชีวิตปลอดภัย) 
๑๙. ให เวนจากการทําบาป (เพื่อไมตองชดใชหนี้กรรม) 
๒๐. ให เวนจากการเสพของเมา (ใหเปนคนมีสติอยูเสมอ) 
๒๑. ไมใหประมาทในธรรมทั้งหลาย (ใหมีความคิดรอบคอบ) 
๒๒. ให เคารพบุคคลที่ควรเคารพ (เราจะไดรับความเคารพตอบ) 
๒๓. ไมใหเยอหยิ่ง (จะมีคนใหความนับถือ) 
๒๔. ให มีสันโดษ (จิตใจจะไมวุนวาย) 
๒๕. ให มีความกตัญู (เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดี) 
๒๖. ให ฟงธรรมตามกาล (เพื่อใหมีดวงตาเห็นธรรม) 
๒๗. ให มีขันติ (จิตใจจะมีความสุขสงบ) 
๒๘. ให เปนผูวางาย (ทําใหไดรับความรักจากผูอ่ืน) 
๒๙. ให เขาหาสมณะผูสงบ (ทําใหเขาใจธรรมะที่แทจริง) 
๓๐. ให สนทนาธรรมตามกาล (ทําใหมีปญญาเพิ่มพูน) 

ถามนุษยอายุระหวาง ๒๖ ป ถึง ๕๐ ป ไดลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค
เพิ่มขึ้นอีก ๒๐ ขอ ตั้งแตขอ ๑๑ ถึงขอ ๓๐ ดังกลาวนี้ บุคคลเหลานั้นจะประสบแตความสุขความ
เจริญรุงเรืองในการดํารงชีวิต จะไมประสบความทุกข แมในขณะที่ถึงอายุขัยที่จะตาย วิญญาณก็จะ
ไปสูสุคติโลกสวรรค ถาจะกลับมาเกิดเปนมนุษย ก็จะไดเกิดเปนมนุษยที่มีฐานะสูง ถาเราเคารพ
พระพุทธองคอยางแทจริงแลว เราก็สมควรนํามงคลสูตรของพระพุทธองคมาเปนขอปฏิบัติ เพื่อ
ประโยชนในการดํารงชีวิตของตน ความเปนมงคลก็จะเกิดแกตนเองและครอบครัว 

 
๓.๒.๓  ปจฉิมวัย 
ในที่นี้ ขอกําหนดวามนุษยมีอายุตั้งแต ๕๑ ป ถึงสิ้นอายุขัย เปนระยะชีวิตที่จะตองชวย

ตัวเองแสวงหา อริยทรัพย อริยสมบัติ เพราะเปนชวงเลยกึ่งกลางของชีวิต เดินทางเขาสูบั้นปลายของ
ชีวิตเหมือนตนไมใกลฝง จะลมลงเมื่อใดก็ได ควรจะชวยตนเองในการสรางอริยสมบัติกอนตาย ซ่ึง
ไมมีใครจะชวยเราได โดยชวยใหวิญญาณของเรามีคุณสมบัติสูงกวาเดิม วิธีชวยตัวเองนับวาดีที่สุด
นั้น คือการหาโอกาสฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ดวยการวิปสสนากรรมฐาน อาจจะศึกษาเรื่องความตาย
เพื่อจะไดตายนอกสมมติ คือการหลุดพนจาก สังสารวัฏ ไมควรใหตายในสมมติคือการหมุนเวียนอยู



 ๕๘

ในวัฏสงสารเทานั้น การตายในสมมตินั้น จะตองกลับมาเกิดเพื่อรับความทุกขตอ ๆ ไปอยางไมมีที่
ส้ินสุด วิธีปฏิบัติเพื่อใหตายนอกสมมตินั้น คือการปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค โดย
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก ๘ ขอ ตั้งแตขอ ๓๑ ถึงขอ ๓๘ คือ 

๓๑. ใหบําเพ็ญเพียรเผากิเลสใหหมดไป (ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน) 
๓๒. ใหประพฤติพรหมจรรย (ออกบวช หรือ บวชใจดวยเนกขัมมบารมี) 
๓๓. ใหเห็นแจงในอริยสัจ (ใหตระหนักรูในทุกข และเหตุที่เกิดทุกข การดับทุกข 

และวิธีดับทุกข) 
๓๔. ใหทํานิพพานใหแจง (วิปสสนาภาวนาจนไดนิโรธสมาบัติ) 
๓๕. ไมใหจิตหวั่นไหวในโลกธรรม (ทําจิตไมใหติดยึดในลาภ/ยศ/สรรเสริญ/สุข) 
๓๖. ไมใหจิตเศราหมอง (ทําจิตใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน) 
๓๗. ไมใหจิตมีมลทิน (ทําจิตใหเปนอุเบกขาตลอดเวลา) 
๓๘. ใหมีจิตเกษม (ไมใหมีเครื่องดึงร้ังไวในภพคือถึงซึ่งพระนิพพาน) 

มงคลสูตรของพระผูมีพระภาคเจา ตั้งแตขอ ๓๑ ถึงขอ ๓๘ นี้ มีพุทธประสงคจะใหชวย
ตัวเองไปทาง โลกุตตรธรรม ชวยใหตายนอกสมมติ คือการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เปน
การหลบหนีการเกิด เพราะวา พระตถาคต ส่ังสอนใหตระหนักวา “การเกิดเปนทุกข” ชาวพุทธที่มี
อายุตั้งแต ๕๑ ปขึ้นไป เมื่อบุตรธิดามีอาชีพการงาน หรือสามารถดํารงชีวิตไดตามลําพังแลว หรือ 
ทรงตัวไดดีบนขาของเขาไดแลว ชาวพุทธผูมีอายุสูงก็สมควรชวยตนเองไปในทาง โลกุตตรวิสัย 
ควรฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ดวยการวิปสสนากรรมฐานใหมาก และใหบอยหากปฏิบัติตามมงคลสูตร
ของพระพุทธองคเชนนี้ความเปนมงคลก็จะเกิดแกวิญญาณของตน เมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไป 
วิญญาณของตนก็จะไปสู สุคติภูมิ หรือพนจากความทุกขทั้งปวง 

ถาเราสมมติวา พระผูมีพระภาคเจาเปนแมครัว พระพุทธองคทรงปรุงอาหารไว เพื่อคน ๓ 
วัย วัยแรกเพื่อใหมนุษยในปฐมวัยไดบริโภค วัยที่ ๒ เพื่อใหมนุษยในมัชฌิมวัยไดบริโภค และวัยที่ 
๓ ปรุงไวใหมนุษยในปจฉิมวัยไดบริโภค แตมนุษยจะบริโภค หรือไมบริโภคนั้น เปนเรื่องของ
มนุษยที่สามารถเลือกเสนทางของตนเองได พระตถาคต ไดแตทรงปรุงอาหารไวใหเทานั้น และทรง
ช้ีทางใหโดยมีพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญเทานั้น 

คุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร  ๓๘  ประการนี้  เปนเหตุแหงความสุข  
ความกาวหนาในการดําเนินชีวิต  ที่มีประโยชนมากในการนําไปปฏิบัติตามโดยแบงไปตามลําดับ
อายุของมนุษยคือ  เร่ิมจากปฐมวัย  ที่มีอายุไมเกิน  ๒๕  ป  เปนวัยแหงการศึกษาเลาเรียน  มงคล
สูตรที่ควรนําไปปฏิบัติ  เร่ิมจากมงคลขอที่  ๑  ถึงขอที่  ๑๐  เมื่อไดปฏิบัติบุคคลเหลานี้จะเปนคนดี  
สังคมตอนรับ  ปราศจากผูรังเกียจ  มงคลเมื่อปฏิบัติจะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตของตนเอง  



 ๕๙

ในชวงที่  ๒  มัชฌิมวัย  มีอายุตั้งแต  ๒๖  ปถึงอายุ  ๕๐  ป  เปนวัยที่ดําเนินชีวิตตามลําพังไมตองพึ่ง
บิดามารดา  ตองออกไปเผชิญกับเหตุการณของสังคมโลกเปนวัยที่จะตองตั้งตัวตั้งหลักฐาน  
รับผิดชอบในการดํารงชีวิต  ควรปฏิบัติตามมงคลสูตรอีก  ๒๐  ขอ  ตั้งแตขอที่  ๑๑  ถึง  ขอที่  ๓๐  
เปนมงคลเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตของตน  ความเปนมงคลก็จะเกิดแกตนเองและครอบครัว  
ชวงที่  ๓  ปจฌิมวัยมีอายุตั้งแต  ๕๑  ปขึ้นไปถึงสิ้นอายุขัย  เปนชวงชีวิตที่จะตองชวยตัวเอง  
แสวงหาอริยทรัพย  อริยสมบัติ  เดินทางเขาสูบั้นปลายชีวินคือ  การหาโอกาสฝกอบรมพัฒนาจิตใจ  
ดวยการวิปสสนากรรมฐาน  หากปฏิบัติตามมงคลสูตรเกิดความเปนมงคลก็จะเกิดแกวิญญาณของ
ตนใหไปสูสุคติภูมิ  หรือพนจากความทุกขทั้งปวง 
  
๓.๓  วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตร 

  
วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตรนั้น  มงคลสูตรเปนพระสูตรในพระพุทธศาสนามีที่มา

จากพระไตรปฎก  พุทธศาสนิกชนไทยรูจักดี  มงคลนี้เปนเหตุทั้งหลายอันจะทําใหบรรลุถึงความ
เจริญแหงสมบัติทั้งปวงหรือเหตุแหงความเจริญกาวหนาหรือทางกาวหนา  ทั้งนี้เพราะเนื้อความใน
มงคลสูตรกลาวถึงมงคล   ๓๘  ประการ  แบงเปน  ๑๐  หมู  ๕  หมูแรกเปนขอปฏิบัติในการสราง
ชีวิต  เปนสิ่งที่ทุกคนจะตองพบตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  สวน  ๕  หมูหลังเปนการฝกใจ
โดยตรง  ซ่ึงเมื่อใครทําตามหลักมงคล  ๕  หมูแรกไดแลว  คุณสมบัติ  ๕  ขอที่เราตองการก็จะ
เกิดขึ้น  ตอไปนี้เปนวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตรซ่ึงเปนหลักคําสอนเปนพระสูตรทั้ง  ๓๘  
หมูที่อธิบายถึงเนื้อหาของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรและอธิบายความหมายในแตละมงคลซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
๓.๓.๑   ตัวอยางของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 

 มงคลสูตรแบงออกเปนหมูมีทั้งหมด  ๑๐  หมู  ในแตละหมูเปนคําสอนที่มี
ลักษณะของวาจาสุภาษิต  พรอมทั้งความหมาย  และขอที่ช้ีถึงลักษณะของวาจาสุภาษิตโดยตรง  
เพื่อใหเห็นถึงมงคลในแตละขอจึงขอกลาวถึงวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรที่  ๑๐  หมู  มี  ๓๘  ขอ เปน
คุณสมบัติของคนที่ใคร ๆ ก็ตองการ  แตเราก็ไมรูวาทําอยางไรคุณสมบัติเหลานี้จึงจะเกิดขึ้นได  
เปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสสอนเราไวแลวคือ  หลักมงคลชีวิตนั่นเอง ซ่ึงแบงได
เปน  ๑๐  หมู  ดังนี้ 

  มงคลหมูที่  ๑  ฝกใหเปนคนดี  มีทั้งหมด  ๓  หมู  คือ  มงคลที่  ๑  ไมคบคนพาล  
มงคลที่  ๒  คบบัณฑิต  และมงคลที่  ๓  บูชาบุคคลที่ควรบูชา   



 ๖๐

 มงคลหมูที่  ๒  สรางความพรอมในการฝกตนเอง  มีทั้งหมด  ๓  หมู  คือ  มงคล
ที่  ๔  อยูในถิ่นที่เหมาะสม  มงคลที่  ๕  มีบุญวาสนามากอน  และมงคลที่  ๖  ตั้งตนชอบ 

 มงคลหมูที่  ๓  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  มีทั้งหมด  ๔  หมู  คือ  มงคลที่  ๗  
เปนพหูสูต  มงคลที่  ๘  มีศิลปะ  มงคลที่  ๙  มีวินัย  และมงคลที่  ๑๐  วาจาสุภาษิต 

 มงคลหมูที่  ๔  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  มีทั้งหมด  ๔  หมู  คือ  มงคลที่  
๑๑  บํารุงบิดามารดา  มงคลที่  ๑๒  เล้ียงดูบุตร  มงคลที่  ๑๓  สงเคราะหภรรยา  (สามี)  และมงคลที่  
๑๔  ทํางานไมคั่งคาง 

 มงคลหมูที่  ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  มีทั้งหมด  ๔  หมู  คือ  มงคลที่  ๑๕  
บําเพ็ญทาน  มงคลที่  ๑๖  ประพฤติธรรม  มงคลที่  ๑๗  สงเคราะหญาติ  และ  มงคลที่  ๑๘  ทํางาน
ไมมีโทษ   

 มงคลหมูที่  ๖  ปรับเตรียมสภาพใจใหพรอม  มีทั้งหมด  ๓  หมู  คือ  มงคลที่  
๑๙  งดเวนจากบาป  มงคลที่  ๒๐  สํารวมจากการดื่มน้ําเมา  และมงคลที่  ๒๑  ไมประมาทในธรรม 

 มงคลหมูที่  ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องตนใสตัว  มีทั้งหมด  ๕  หมู  คือ  มงคล
ที่  ๒๒  มีความเคารพ  มงคลที่  ๒๓  มีความออนนอมถอมตน  มงคลที่  ๒๔  มีความสันโดษ  
มงคลที่  ๒๕  มีความกตัญ ู และมงคลที่  ๒๖  ฟงธรรมตามกาล   

 มงคลหมูที่  ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใสตัวใหเต็มที่  มีทั้งหมด  ๔  หมู  
คือ  มงคลที่  ๒๗  มีความอดทน  มงคลที่  ๒๘  เปนคนวางาย  มงคลที่  ๒๙  เห็นสมณะ  และมงคล
ที่  ๓๐  สนทนาธรรมตามกาล 

 มงคลหมูที่  ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสใหส้ินไป  มีทั้งหมด  ๔  หมู  คือ  
มงคลที่  ๓๑  บําเพ็ญตบะ  มงคลที่  ๓๒  ประพฤติพรหมจรรย  มงคลที่  ๓๓  เห็นอริยสัจ  และ
มงคลที่  ๓๔  ทําพระนิพพานใหแจง 

 มงคลหมูที่  ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส  มีทั้งหมด  ๔  หมู  คือ  มงคลที่  
๓๕  จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม  มงคลที่  ๓๖  จิตไมโศก  มงคลที่  ๓๗  จิตปราศจากธุลี  และ
มงคลที่  ๓๘  จิตเกษม 
  
 ๓.๓.๒  คําอธิบายแตละวาจาสุภาษิตในแตละมงคล 

  คําอธิบายของมงคลหมูที่  ๑  ฝกใหเปนคนดี  ในมงคลขอนี้ผูรจนา  ขอนําพระ
สูตรมาเสนอและขยายพระสูตรใหไดเนื้อความ  จากการฝกใหเปนคนดีโดยเริ่มจากนิสัยของคนเรา
จะมาจากสิ่งแวดลอม  คนรอบตัว  เราคบกับคนอยางไร  บูชายกยองใคร  เราก็จะคอย ๆ มีนิสัยไป



 ๖๑

ตามเขา  ใครคบคนขี้เหลาเปนเพื่อนสนิทไมชาก็จะกลายเปนไอขี้เมาตามไป  เพราะฉะนั้นผูที่
ตองการจะเปนคนดีจึงตอง ฝกตน เปนวาจาสุภาษิตซึ่งเปนหลักคําสอนที่สอนให 

 
มงคลที่ ๑  ไมคบคนพาล  เปนการปองกันไมใหนิสัยไมดี  ความเห็นผิด ๆ 

ทั้งหลายจากคนพาลมาติดตัวเราเขา  และปองกันไมใหถูกคนพาลกลั่นแกลงทํารายเอาดวย  ดังคํา
ที่วา  อเสวนาจ พาลานํ มีความหมายวา  ไมคบคนพาล  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตร
เปนการเปรียบเปรยดังเชน   

สหัสสสูตร  พวกเดียรถียสรางวัดใกลกับวัดพระเชตวัน๖ 
ภรุราชชาดก  ประทุษรายผูมีศีลยอมวิบัติ๗ 
สุภาษิตดังกลาวที่เปรียบเปรยนี้หมายความถึงพวกเดียรถียจะสรางวัดใกลกับวัด

พระเชตะวันมหาวิหาร  จึงไปถวายสินบนแกพระเจาปเสนทิโกศล  พระศาสดาทรงทราบ จึงทรงนํา
เร่ืองในอดีตที่พระราชาเห็นแกสินบน  ทําใหดาบสทั้งหลายแตกกัน  เปนเหตุใหพระราชาและแวน
แควนถูกทําลายดวยมหาสมุทร  เมื่อพระเจา ปเสนทิโกศลทรงครองตามแลว  จึงยกเลิกไมใหพวก
เดียรถียไปสรางวัดใกลกับพระเชตะวันมหาวิหาร 

สรุปมงคลที่  ๑ ไมคบคนพาล  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑  เพื่อฝกใหเปนคนดี  สรุป
ไดวาเปนคติสอนใจเปนการปองกันไมใหนิสัยไมดี  ความเห็นผิด ๆ ทั้งหลายจากคนพาลมาติดตอ
เราเขา  และปองกันไมใหถูกคนพาลกลั่นแกลงทํารายเอาดวย  ขึ้นชื่อวาพาลแลว  ถึงแมจะมีความรูมี
ความสามารถก็ไมใชความรูความสามารถในทางที่ถูกที่ควร  การไมคบคนพาลคือการไมยอมมี
พฤติกรรมสัมพันธใ ด ๆ กับคนพาล  ถาเรายังคบคนพาลอยู  ไมวาจะในระดับใดก็ตาม  รีบถอนตัว
เสียโดยดวน  อยาประมาท  รีบตัดไฟเสียแตตนลม  มิฉะนั้นจะพลาด  ติดเชื้อพาลโดยไมรูตัว  
กลายเปนพาลตามไปดวย 
 

 มงคลท่ี  ๒  คบบัณฑิต  เพื่อถายทอดเอาสิ่งดี ๆ คุณธรรมตาง ๆ  มาสูตัวเรา  ดัง
สุภาษิตจากเนื้อเร่ืองธรรมะและพระสูตรดังคําที่วา  ปณฺฑิตานฺ จ เสวนา  มีความหมายวา คบ
บัณฑิต  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 

 ปฐมกัลยาณมิตตสูตร   กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค๘ 

                                                           
๖สัง.ม. (ไทย) ๓๑/๓๐๗/๗๓ 
๗ชุ.ชา.  (ไทย) ๕๗/๓๓๑/๙๑. 
๘สัง.ม. (ไทย). ๓๐/๘๓/๙๑. 



 ๖๒

  สุภาษิตดังกลาวหมายความวาธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิดขึ้นแหง
อริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘  คือ  ความเปนผูมีมิตรดี  อันภิกษุผูมีมิตรดี  จักเจริญในอริยมรรค 
  บัณฑิตจึงหมายถึงผูทรงความรู มีปญญา มีจิตใจที่งาม และมีการดําเนินชีวิตที่
ถูกตอง รูดีรูช่ัว (ไมใชคนที่จบปริญญาโดยนัย) มีลักษณะดังนี้คือ  

๑. เปนคนคิดดี คือการไมคิดละโมบ ไมพยาบาทปองรายใคร รูจักใหอภัย เชื่อ
เร่ืองบาปบุญคุณโทษ ความกตัญูรูคุณเปนตน  

๒. เปนคนพูดดี คือวจีสุจริต พูดจริง ทําจริงไมโกหก ไมพูดหยาบ ถากถางนินทา
วาราย  

๓. เปนคนทําดี คือทําอาชีพสุจริต มีเมตตา ทําทานเปนปกตินิสัย อยูในศีลธรรม 
ทําสมาธิภาวนา รูปแบบของบัณฑิต มีขอควรสังเกตคือ  

๑. ชอบชักนําในทางที่ถูกที่ควร อาทิเชนการชักนําใหเลิกทําในสิ่งที่ผิด ตักเตือน
ใหทําความดีอยางเชน ใหเลิกเลนการพนันเปนตน  

๒. ชอบทําในสิ่งที่เปนธุระ อาทิเชนการทําหนาที่ของตนใหลุลวง และใชเวลาที่
มีอยูใหเปนประโยชน ไมกาวกายเรื่องของผูอ่ืนเวนแตจะไดรับการรองขอ  

๓. ชอบทําและแนะนําสิ่งที่ถูกที่ควร อาทิเชนการพูดและทําอยางตรงไปตรงมา 
แนะนําการทําทานที่ถูกตอง ทําตนใหเปนประโยชนตอคนอื่น  

๔. รับฟงดี ไมโกรธ อาทิเชนเมื่อมีคนมาวากลาวก็ไมถือโทษ หรือโกรธ หรือทํา
อวดดี แตจะรับฟงแลวนําไปพิจารณาโดยยุติธรรมแลวนํามาแกไขปรับปรุง  

๕. รูระเบียบ กฏกติกามรรยาทที่ดี อาทิเชนการรักษาระเบียบวินัยขององคกร 
เพื่อใหหมูคณะมีความเปนระเบียบ และการดําเนินงานไมสับสนหรือการรักษาความสะอาด ปฏิบัติ
และเคารพกฏของสถานที่ ไมทําตามอําเภอใจ 
   สรุปมงคลที่  ๒   คบบัณฑิต  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑  เพื่อฝกใหเปนคนดี  สรุป
ไดวาเปนคติสอนใจที่กลาวถึงการเลือกคบคนที่เปนบัณฑิตซึ่งมีลักษณะวาเปนคนที่มีใจผองใสอยู
เปนปกติทําใหมีความเห็นถูก  ยึดถือคานิยมที่ถูกตอง  สามารถดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา  บัณฑิตจะ
เปนผูชักนําในทางที่ถูก  ชอบทําสิ่งที่เปนธุระ  ชอบทําแตส่ิงที่ถูกที่ควร  เมื่อถูกวากลาวตักเตือนโดย
ดียอมไมโกรธและรักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวิจัยของหมูคณะอยางเครงครัด 

 
  มงคลท่ี  ๓  บูชาบุคคลท่ีควรบูชา  เพื่อประคับประคองนิสัยที่ดีในตัวใหเจริญ

งอกงามขึ้น  บุคคลที่ควรบูชาจะเปนแบบอยางที่ดีใหเราดูและปฏิบัติตาม  เปนหลักใจของเราทีเดียว 



 ๖๓

ดังสุภาษิตจากเนื้อเร่ืองธรรมะและพระสูตรดังคําที่วา ปูชา จ ปูชนียานํ มีความหมายวา  บูชาบุคคลที่
ควรบูชา  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
  อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร พุทธรัตนะประเสริฐที่สุดในโลกและเทวโลก๙ 
  สุภาษิตดังกลาวมีความหมายวาพระเจาพิมพิสารเสวยราชสมบัติในนครราชคฤห  
พระเจาปุกกุสาติเสวยรคาชสมบัติในนครตักกศิลา  พอคาของทั้งสองเมืองตางเอาสินคามา
แลกเปลี่ยน  และนําบรรณาการจากพระราชาของทั้งสองเมืองมาถวายแกกันเมื่อกาลลางไป  
พระราชาทั้งสองตางเปนมิตรกันแนนแฟน  แมไมเคยเห็นกัน 
  ตอมาพระเจาพิมพิสารทรงลิขิตคุณของพระรัตนครัยลงในพระราชสาสนดวย
แผนทองคํา  สงไปใหพระเจาปุกกุสาติ  พระเจาปุกกุสาติทรงชื่นชมคุณของพระรัตนตรัย  แลว
ตัดสินใจออกบวช  เดินทางมาพบพระพุทธองคฟงธรรมแลวบรรลุพระอนาคามี  แสวงหาบาตรและ
จีวรเพื่อตองการอุปสมบท  แตถูกโคแมลูกออนขวิดตาย  ทํากาละแลวไปเกิดในพรหมโลก  แลว
บรรลุอรหัตผล 
  ในการบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกยอง เล่ือมใสในบุคคล
คนนั้น ซ่ึงการบูชาแบงออกเปน ๒ อยางคือ  

๑. อามิสบูชา คือการบูชาดวยส่ิงของเชน การนําเงินใหพอแมไวใชจาย หรือมอบ
ทรัพยสินใหพอแม หรือการนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเปนอามิสบูชาเปนตน  

๒. ปฏิบัติบูชา คือการบูชาดวยการเจริญสมาธิภาวนา การฝกจิตใหไมฟุงซาน 
เห็นความจริงในความเปนไปของโลกเปนตน บุคคลที่ควรบูชา มีดังนี้คือ  

๒.๑ พระพุทธเจา (คงไมตองอธิบาย)  
๒.๒ พระปจเจกพระพุทธเจา หมายถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนา  
๒.๓ พระมหากษัตริยผูตั้งอยูในทศพิศราชธรรม  
๒.๔ บิดามารดา  
๒.๕ ครูอาจารย ที่มีความรูดี มีความสามารถ และประพฤติดี  
๒.๖ อุปชฌาย หรือผูบังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยูในธรรม 

   สรุปมงคลที่  ๓  บูชาบุคคลที่ควรบูชา เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑  เพื่อฝกใหเปนคน
ดี  สรุปไดวาเปนคติสอนใจวาบุคคลที่ควรบูชาเปนบุคคลที่มีคุณความดีควรคาแกการระลึกนึกถึง  
และยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามไดแก  ผูมีศีล  สมาธิ  ปญญาสูงกวาเรานั่นเอง ไดแก  พระ
สัมมาสัมพุทธเจา  พระสงฆ  พระมหากษัตริย  บิดามารดาและญาติผูใหญ  ผูบังคับบัญชา  
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นอกจากนี้บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกวาที่จะคบในฐานะผูเสมอกันได  ลวนจัดเปนบุคคลที่ควรแก
การบูชาทั้งสิ้น 
   คําอธิบายของมงคลหมูที่  ๒  สรางความพรอมในการฝกตนเอง  ในมงคลขอนี้ผู
รจนา  ขอนําพระสูตรที่ใชในการฝกตนเองใหไดเนื้อความ  เพื่อใหสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดวย
ตนเองซึ่งผูรจนาขอขยายความวาในการสรางความพรอมในการฝกตนเองเปนสิ่งที่แสดงถึงคนเรา
ทําไมจึงมีความแตกตางกัน  คนอายุเทากัน แท ๆ แตทําไมฝมือไมเทากัน  ทําไมบางคนมีความรูสูง
ประสพความสําเร็จในชีวิตใหญโต  แตบางคนทําไมชีวิตเขาลมเหลว  เปนเพราะอะไร  นั่นเปน
เพราะวาเขามีความพรอม  มีปจจัยสนับสนุนในการฝกตัวเองไมเทากัน  เปนวาจาสุภาษิตที่สราง
ความพรอมในการฝกตนเองที่อธิบายวา  อะไรเปนปจจัยสนับสนุนการฝกตนเอง  และคนที่จะฝก
ตนเองไดดีนั้น  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

  มงคลที่  ๔  ตองอยูในถิ่นท่ีเหมาะสม  รูจักเลือกและปรับปรุงสิ่งแวดลอมให
พอเหมาะแกตน  โบราณทานเปรียบไววา  ตนโพธิ์ตนไพร  หากปลูกในกระถางก็กลายเปนไมแคระ  
แตถาเราไปปลูกในที่ดินดีละก็  ไมนานโตเปนไมใหญโอบไมรอบทีเดียว  
  คนเราก็เหมือนกัน  ถาสิ่งแวดลอมไมอํานวยแลวก็ยากจะเอาดีได  แตถา
ส่ิงแวดลอมดี  ก็มีโอกาสเจริญกาวหนาไดมาก  รอบ ๆ ตัวมีแตคนดี  เราก็มีโอกาสเปนคนดี  
ถายทอดคุณธรรมจากทานไดสะดวกสบาย  อาหารการกินอุดมสมบูรณทําใหฝกตัวเองไดงายขึ้น  
ดังคําที่วา ปฏิรูปเทสวาโส จ มีความหมายวา  อยูในถ่ินที่เหมาะสม และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจาก
พระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  
  สรณียสูตร   สถานที่ที่กษัตริยและภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต๑๐ 
  สุภาษิตดังที่กลาวอยูในถ่ินที่เหมาะสมนั้น  สถานที่  ๓  แหง  ที่กษัตริยระลึกถึง
ตลอดชีวิตคือ  สถานที่ประสูติ  สถานที่ที่ไดเปนกษัตริย  และสถานที่ที่ชนะศึกในการรบ 
  สวนสถานที่  ๓  แหง  ที่ภิกษุระลึกถึงตลอดชีวิตคือ  สถานที่ออกบวช  สถานที่
ที่รูตามจริงวา  นี่ทุกข  นี่เหตุเกิดทุกข  นี่ความดับทุกข  นี่ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  สถานที่ที่
กระทําใหแจง  เขาถึงพรอมซึ่งเจโตวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
  ถ่ินอันสมควรควรประกอบดวยส่ิงแวดลอม ๔ อยางไดแก  

๑. อาวาสเปนที่สบาย หมายถึงอยูแลวสบาย เชนสะอาด เดินทางไปมาสะดวก 
อากาศดี เปนแหลงชุมชน ไมมีแหลงอบายมุขเปนตน  
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๒. อาหารเปนที่สบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ เชนมีแหลงอาหารที่
สามารถจัดซื้อหามาไดงาย เปนตน  

๓. บุคคลเปนที่สบาย หมายถึงที่ที่มีคนดี จิตใจโอบออมอารี ถอยทีถอยอาศัย มี
ศีลธรรม ไมมีโจร นักเลง หรือใกลแหลงอิทธิพลเปนตน  

๔ .ธรรมะเปนที่สบาย หมายถึงมีที่พึ่งดานธรรมะ มีที่ฟงธรรมเชน มีวัดอยูใน
ละแวกนั้น มีโรงเรียน หรือแหลงศึกษาหาความรูเปนตน 

สรุปมงคลที่ ๔  ตองอยูในถิ่นที่เหมาะสม เปนสุภาษิตในหมูที่ ๒  สรางความ
พรอมในการฝกตนเอง  สรุปไดวาเปนคติสอนใจในเรื่องของถิ่นที่เหมาะสมเปนถ่ินที่ส่ิงแวดลอมดี  
ไมเปนพิษเปนภัยแกสุขภาพกายและใจ ยิ่งกวานั้น  ยังสนับสนุนใหผูอยูอาศัยสามารถประกอบ
กิจการงานในหนาที่อันเปนสัมมาอาชีพ  ใหเจริญกาวหนาไดโดยงายและสรางสมคุณงามความดีได
เต็มที่ 

 
  มงคลท่ี  ๕  ตองมีบุญวาสนามากอน  คือ  สรางบุญมาดี  ทั้งบุญเกา  บุญใหม  
บุญเกาที่ทํามาในอดีตชาติ  ทําใหเปนคนมีรางกายแข็งแรง  สติปญญาเฉลียวฉลาด  ไหวพริบ
ปฏิภาณไว  อารมณแจมใสเบิกบาน  มีบุญคอยสงอยู  จะร่ําเรียนเขียนอาน  ทําการงานอะไรก็
กาวหนาไดเร็วกวาคนอื่น   
  บุญใหมที่ทําในชาตินี้  การตั้งใจขยันหมั่นเพียร  หมั่นทํางาน  รักษาศีล  เจริญ
ภาวนา  จะคอยชวยหนุนอีกชั้นหนึ่ง 
  ใครที่บุญเกามี  แตบุญใหมไมยอมทํา  ก็มีโอกาสพลาดไดเหมือนกัน  ฉลาดนัก
แตขี้เกียจ  สอบตกมาก็เยอะแลว  ถาบุญเกาถึงจะนอย  แตขวนขวายสรางบุญใหมก็ยังเอาตัวรอด  
กาวหนาได  เชน  ปญญาปานกลางแตขยัน  ไดเกียรตินิยมก็มีตัวอยางใหเห็น 
  ยิ่งถาใครบุญเกาก็ดี  บุญใหมก็ขวนขวายทํา  ยิ่งกาวหนาไดเร็วเปนทวีคูณ  ฝก
ตัวเองไดงาย ดังคําที่วา ปุพฺเพ จ กตปฺุญตา มีความหมายวา มีบุญวาสนามากอน และมีถอยคําที่
ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
 นิธิกันต   ในขุททกปาฐะ๑๑ 
 สุภาษิตดังกลาวหมายถึงบุญเปนของเฉพาะตน  ไมเปนสาธารณะแกชนเหลาอื่น  
โจร  นาค  ยักษ  ผูไมเปนที่รัก  ลักไปไมได  ราชภัย  ทุพภิกขภัยทําอันตรายไมได  บุญนั้นยอม
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ติดตามไปขามภพขามชาติ  อํานวยผลใหนาปรารถนาทุกอยางแกเทวดาและมนุษย  ขึ้นชื่อวาบุญนั้น 
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ  

๑. ทําใหกาย วาจา และใจ สะอาดได  
๒. นํามาซึ่งความสุข  
๓. ติดตามไปได หมายถึงบุญจะติดตัวเราไปไดตลอดจนถึงชาติหนา  
๔. เปนของเฉพาะตน หมายถึงขอยืม หรือแบงกันไมได ทําเองไดเอง  
๕. เปนที่มาของโภคทรัพยทั้งหลาย คือวาผลของบุญจะบันดาลใหเกิดขึ้นไดเอง

โดยไมไดหวังผล  
๖. ใหมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติแกเราได หมายถึงความ

สมบูรณตั้งแตทางโลก จนถึงนิพพานไดเลย  
๗. เปนปจจัยใหถึงซึ่งนิพพาน ก็คือเปนปจจัยในการสงเสริมใหบรรลุถึงนิพพาน

ไดเร็วขึ้นเมื่อปฏิบัติ  
๘. เปนเกราะปองกันภัยในวัฏสังสาร หมายถึงในวงจรการเกิด แก เจ็บ ตาย หรือ

ที่เรียกวาเวียนวายตายเกิดนั้น บุญจะคุมครองใหผูนั้นเกิดในที่ดีอยูอยางมีความสุขหรือตายอยางไม
ทรมาน ขึ้นอยูกับกําลังบุญที่สรางสมมา  

การทําบุญนั้นมีหลายวิธี แตพอสรุปไดส้ันๆ ดังนี้คือ  
๑.การทําทาน  
๒.การรักษาศีล  
๓.การเจริญภาวนา 

 สรุปมงคลที่ ๕  ตองมีบุญวาสนามากอน เปนสุภาษิตในหมูที่ ๒  สรางความ
พรอมในการฝกตนเอง  สรุปไดวาเปนคติสอนใจที่กลาวถึงความหมายของบุญ คือส่ิงซึ่งเกิดขึ้นใน
จิตใจแลวทําใหจิตใจใสสะอาด  ปราศจากความเศราหมองขุนมัว  กาวขึ้นสูภูมิที่ดี  เกิดขึ้นจากการที่
ใจสงบ ทําใหเลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี  ที่ถูก  ที่ควร ที่เปนประโยชน  แลวพูดดี  ทําดี  ตามที่คิดนั้น  บุญ
เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมสงผลปรุงแตงใจของเราใหมีคุณภาพดีขึ้น  คือตั้งมั่นไมหวั่นไหว  และบุญที่
เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไวในใจไดอีกดวย 
  
  มงคลท่ี  ๖  ตองตั้งตนชอบ  คือ มีเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง เชน จะเปนครู เปน
แพทย  เปนวิศวกร  เปนนักธุรกิจ  หรืออะไรก็ได  แตตองมีเปาวาจะตั้งฐานะใหไดโดยอาชีพที่สุจริต  
ไมเปนคนโลเล  ปลอยตัวเองไปตามดวง  วันนี้อยากเปนแพทย  พรุงนี้เปลี่ยนใจเปนวิศวกรดีกวา  
มะรืนเปลี่ยนใจอีกแลวจะเปนนักธุรกิจ  อยางนี้ลมเหลวทั้งชาติ 
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  คนที่ตั้งตนชอบจะทําใหมีเปาหมาย  จะขวนขวายหาความรู  ฝกฝมืออะไร  ก็ทํา
ไปตามเปาที่วางไว  เมื่อมีเปาอยางนี้ยอมมีความกระตือรือรน  สามารถทุมเทพลังความสามารถของ
ตน  เพื่อฝกตัวเองใหบรรลุเปานั้นไดอยางเต็มที่ไมเปะปะ  จะมีความพรอมในการฝกตัวเองสูง ดังคํา
ที่วา อตฺตสมฺมาปณิธิ จ มีความหมายวา ตั้งตนชอบ และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปน
การเปรียบเปรยดังเชน 
  อันชสูตร   วาดวยคนตาบอด  คนตาเดียว  คนสองตา๑๒ 
  สุภาษิตที่กลาวหมายถึงภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๓  จําพวก  มีอยูในโลกคือ 
   ๑.  บุคคลตาบอด  คือ  ไมมีดวงตา  (ปญญา)  ที่เปนเหตุจะใหไดโภคทรัพยอันยัง
ไมได  ที่เปนเหตุจะทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น  ทั้งไมมีดวงตา (ปญญา) ที่เปนเหตุจะใหรูธรรม
ทั้งหลายอันเปนกุศลและอกุศล 
   ๒.  บุคคลตาเดียว  คือ  มีดวงตาที่เปนเหตุจะใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได ที่เปน
เหตุจะทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น  แตไมมีดวงตาที่เปนเหตุจะใหรูธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล
และอกุศล 
   ๓.  บุคคลสองตา  คือ มีดวงตา (ปญญา) ที่เปนเหตุจะทําใหไดโภคทรัพย ทั้งมี
ดวงตาที่เปนเหตุจะทําใหรูธรรมทั้งหลาย 
   ดังนั้น  ตั้งตนชอบจึงหมายถึง การดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย ดวยความถูกตอง
และสุจริต อยูในสัมมาอาชีพ มีแผนการที่จะไปใหถึงจุดหมายนั้นดวยความไมประมาทมีการ
เตรียมพรอม และมีความอดทนไมละทิ้งกลางคัน 
   สรุปมงคลที่ ๖  ตองตั้งตนชอบ เปนสุภาษิตในหมูที่ ๒  สรางความพรอมในการ
ฝกตนเอง  สรุปไดวาเปนคติสอนใจเพื่อใหตั้งเปาหมายชีวิต  ทั้งทางโลกและทางธรรมไวใหถูกตอง  
แลวประคับประคองตนใหดําเนินชีวิตไปตามเปาหมายนั้นดวยความระมัดระวัง   ผูที่ รัก
ความกาวหนาทั้งหลาย  จึงจําเปนตองตั้งเปาหมายชีวิตใหถูกตองกอน  จากนั้นจึงไปเสาะแสวงหา
ความรูความสามารถ  พากเพียรพยายามเพื่อบรรลุเปาหมายชีวิตที่ถูกตองนั้นใหได 

  คําอธิบายมงคลหมูที่  ๓  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  ในมงคลหมูนี้ผูรจนา  
ขอนําพระสูตรที่ใชในการฝกตนใหเปนคนมีประโยชนไดเนื้อความวา  เมื่อไดฝกตนจากมงคลหมูที่  
๒  แลวตนดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมายแลวจึงฝกตนใหเปนคนที่เปนประโยชนโดยที่สรรพสัตว
ทั้งหลายในโลกมีมากสุดคณา  แตมนุษยไดช่ือวาเปนสัตวที่ประเสริฐสุด  เพราะสามารถฝกตนให
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บําเพ็ญประโยชน  ทั้งแกตนเองและสังคมไดเต็มที่  คนมีประโยชนที่ใคร ๆ ตองการนั้น  ตองมี
คุณสมบัติดังมงคลทั้ง  ๔  ประกอบดวย 

 
    มงคลที่  ๗  ตองไมเปนคนโง  เราจึงตองฝกตัวเองใหเปนพหูสูต  ใฝหาความรู  
“ฉลาดรู” ดังคําที่วา  พาหุสจฺจฺจ   มีความหมายวา เปนพหูสูต และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระ
สูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
   อัปปสุตสูตร  วาดวยบุคคลผูมีสุตะ  ๔  จําพวก๑๓  เปนบุคคลที่หมายความถึง 
   ๑.๑   บุคคลผูสดับนอย  ทั้งไมไดประโยชนเพราะการสดับ 
   ๑.๒  บุคคลผูสดับนอย  แตไดประโยชนเพราะการสดับ 
   ๑.๓  บุคคลผูสดับมาก  แตไมไดประโยชนเพราะการสดับ 
   ๑.๔  บุคคลผูสดับมาก  ทั้งไดประโยชนเพราะการสดับ 
    สุภาษิตกลาวถึงความเปนพหูสูตรจึงหมายถึง เปนผูที่ฟงมาก เลาเรียนมาก เปนผู
รอบรู โดยมีลักษณะดังนี้คือ  

๑. รูลึก คือการรูในสิ่งนั้นๆ เร่ืองนั้นๆ อยางหมดจดทุกแงทุกมุม อยางมีเหตุมีผล
รูถึงสาเหตุจนเรียกวาความชํานาญ  

๒. รูรอบ คือการรูจักชางสังเกตในสิ่งตางๆ รอบตัว เชนเหตุการณแวดลอม      
เปนตน  

๓. รูกวาง คือการรูในสิ่งใกลเคียงกับเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวของกันสัมพันธกันเปนตน  
๔. รูไกล คือการศึกษาถึงความเปนไปได ผลในอนาคต  เปนตน 
ถาอยากจะเปนพหูสูตก็ควรตองมีคุณสมบัติดังวานี้คือ  
๑. ความตั้งใจฟง ก็คือชอบฟง ชอบอานหาความรู และคนควาเปนตน  
๒. ความตั้งใจจํา ก็คือรูจักวิธีจํา โดยตั้งใจอานหรือฟงในสิ่งนั้นๆ และจับ

ใจความใหได  
๓. ความตั้งใจทอง ก็คือทองใหรูโดยอัตโนมัติ ไมลืม ในสิ่งที่เปนสาระสําคัญ  
๔. ความตั้งใจพิจารณา ก็คือการรูจักพิจารณา ตรึกตรองในสิ่งนั้นๆอยางทะลุ       

ปรุโปรง  
๕. ความเขาใจในปญหา ก็คือการรูอยางแจมแจงในปญหาอยางถองแทดวย

ปญญา 

                                                           
๑๓อัง.จตุกก. (ไทย) ๓๕/๑๔/๑๗๑. 



 ๖๙

   สรุปมงคลที่ ๗  ตองไมเปนคนโง  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๓  ฝกตนใหเปนคนมี
ประโยชน  สรุปไดวาเปนคติสอนใจใหรูจักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู  เปนตนทางใหเกิดปญญาไม
เปนคนโง  ทําใหเกิดความรูสําหรับบริหารงานชีวิต  และเปนกุญแจไขไปสูลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  
และทุกสิ่งที่เราปรารถนา  ผูที่ไมเปนคนโงจึงตองอานมาก  ฟงมาก  จําไดแมนยํา  ทองไดคลองปาก  
ใสใจพิจารณาใหเขาใจตลอดและรูเห็นสิ่งตาง ๆ ไปตามความเปนจริง 
 
   มงคลท่ี  ๘  มีศิลปะ  มีแตความรู  แตพอใหทําอะไรก็ทําไมไดสักอยาง  ทําไมเปน  
เราจึงตองฝกตัวเองใหมีศิลปะ  ทําได  ทําเปน  สามารถนําเอาความรูมาใชงานไดจริง ๆ “ฉลาดทํา” 
ดังคําที่วา  สิปฺปฺ จ มีความหมายวา มีศิลปะ และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการ
เปรียบเปรยดังเชน 
   สุปปารกชาดก   ศึกษาวิชาตนหน  แมตาบอดยังเล้ียงตัวได๑๔ 
   สุภาษิตนี้กลาวถึง สุปปารกกุมารจบการศึกษาทางดานเปนตนหนเรือออกทะเล  
เรือไมเคยอัปปางเลย  ตอมาตาบอดเพราะโดนน้ําเค็ม  แตก็ยังมีคนมาจางใหไปเปนตนหนทั้งที่ตา
บอด  มีความชํานาญสามารถนําเรือผานอุปสรรคตางๆ  นานาในทะเลมาได  แลวนําสมบัติที่อยูใต
ทะเลกลับมาอีก 
   ศิลปะ จึงหมายถึงสิ่งที่แสดงออกถึงความงดงาม และมีความสุนทรีย โดยลักษณะ
ของมันมีดังนี้คือ  

๑. มีความปราณีต  
๒. ทําใหของดูมีคามากขึ้น  
๓. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  
๔. ไมทําใหเกิดกามกําเริบ  
๕. ไมทําใหเกิดความพยาบาท  
๖. ไมทําใหเกิดความเบียดเบียน  

   และถาทานอยากเปนคนมีศิลปะ ควรตองฝกใหมีคุณสมบัติเหลานี้ไวในตัวคือ  
๑. มีศรัทธาในความงดงามของสิ่งตางๆ  
๒. หมั่นสังเกตและพิจารณา  
๓. มีความปราณีต อารมณละเอียดออน  
๔. เปนคนสุขุม มีความคิดสรางสรรค 
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    สรุปมงคลที่ ๘  มีศิลปะ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๓  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ที่แสดงใหเห็นถึงการแสดงออกมาใหปรากฏขึ้นไดอยางงดงามนาพึงชม  
หรือฉลาดทําคือการทําเปนนั่นเอง  การเปนพหูสูตนั้นเปนผูฉลาดรู  เรียนรูในหลักวิชา  รูวาอะไร
เปนอะไร  รูวาอะไรทําอยางไร  สวนศิลปะ  เปนความสามารถในทางปฏิบัติ  คือสามารถนําความรู
นั้นมาใชใหบังเกิดผลได 
 
    มงคลท่ี ๙  มีวินัย เมื่อคนเราเอาแตใจตัวเอง  เราจึงตองฝกตัวเองใหเปนคนมีวินัย  
เคารพตอกฎระเบียบของหมูคณะ   และวินัยของตนเอง   รูจักควบคุมตนเองใหนําความรู
ความสามารถไปใชในทางที่ถูก  “ฉลาดใช”  ดังคําที่วา  วินโย จ สุสิกฺขิโต  มีความหมายวา มีวินัย 
และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
   ทุฎฐัฎกสุตตนิทเทสที่  ๓ วาดวยศีลและวัตร๑๕ 
   จากสุภาษิตกลาวถึงในความหมายพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  ภิกษุเปนผูมีศีล
สํารวมในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร  อยูเปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณ
นอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย  ความสํารวม  ความระวังไมกาวลวงในสิกขาบท
ทั้งหลายนั้นความสมาทานชื่อวา เปนวัตร ในเปนวัตรแตไมเปนศีล  เปนไฉน  เชน 
   ๑.  ธุดงค  คือ  อารัญญิกังคธุดงค  ปณฑปาติกังคธุดงค  ปงสุกุลิกังคธุดงค  เนสัช
ชิกังคธุดงค  ยถาสันถติกังคธุดงค 
   ๒.  การสมาทานความเพียรที่กลาววา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็นและกระดูก เนื้อ
และเลือดจะเหือดหายไปหากไมบรรลุธรรมแลวจะไมหยุดความเพียร  นี้เปนวัตรแตไมเปนศีล 
   ๓.  พระมหาสัตวทรงประคองตั้งพระทัยวา  จิตของเราจักยังไมหลุดพน  จากอา
สวะทั้งหลาย  เพราะไมถือมั่นเพียงใด  เราจักไมทําลายบัลลังกนี้เพียงนั้น  นี้เปนวัตร  แตไมเปนศีล 
   คําวาวินัย ก็คือขอกําหนด ขอบังคับ กฏเกณฑเพื่อควบคุมใหมีความเปนระเบียบ
นั่นเอง มีทั้งวินัยของสงฆและของคนทั่วไป สําหรับของสงฆนั้นมีทั้งหมด ๗ อยางหรือเรียกวา  
อนาคาริยวินัย สวนของบุคคลทั่วไปก็มี ๑๐ อยาง คือการละเวนจากอกุศลกรรม ๑๐ ประการ  
   อนาคาริยวินัยของพระมีดังนี้  

 ๑. ปาฏโิมกขสังวร คือการอยูในศีลทั้งหมด ๒๒๗ ขอ การผิดศีลขอใดขอหนึ่งก็
ถือวาตองโทษแลวแตความหนักเบา เรียงลําดับกันไปตั้งแต ขั้นปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต เปนตน   
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๒. อินทรียสังวร คือการสํารวมอายตนะทั้ง ๕ และกาย วาจา ใจ ใหอยูกับรองกับ
รอย โดยอยาไปเพลิดเพลินติดกับสิ่งที่มาสัมผัสเหลานั้น  

๓. อาชีวปาริสุทธิสังวร คือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ นั่นก็คือการออก
บิณฑบาตร ไมไดเรียกรองเรี่ยไรหรือเที่ยวขอเงินชาวบานมาเพื่อความอุดมสมบูรณของตัวเอง  

๔. ปจจยปจจเวกขณะ คือการพิจารณาในสิ่งของทั้งหลายถึงคุณประโยชนโดย
เนื้อแทของสิ่งของเหลานั้นอยางแทจริงโดยใชเพื่อบริโภค เพื่อประโยชนความอยูรอด และความ
เปนไปของชีวิตเทานั้น  

วินัยสําหรับฆราวาส หรือบุคคลทั่วไป เรียกวาอาคาริยวินัย มีดังนี้ (อกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ)  

๑. ไมฆาชีวิตคน หรือสัตวไมวานอย ใหญ  
๒. ไมลักทรัพย ยักยอกเงิน ส่ิงของมาเปนของตัว  
๓. ไมประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย ขมขืนกระทําชําเรา  
๔. ไมพูดโกหก หลอกลวงใหหลงเชื่อ หรือชวนเชื่อ  
๕. ไมพูดสอเสียด นินทาวาราย ยุยงใหคนแตกแยกกัน  
๖. ไมพูดจาหยาบคาย ใหเปนที่แสลงหูคนอื่น  
๗. ไมพูดจาไรสาระ  หรือที่ เ รียกวาพูดจาเพอเจอไมมีสาระ  เหตุผล หรือ

ประโยชนอันใด  
๘. ไมโลภอยากไดของเขา คือมีความคิดอยากเอาของคนอื่นมาเปนของเรา  
๙. ไมคิดราย ผูกใจเจ็บ แคน ปองรายคนอื่น  
๑๐. ไมเห็นผิดเปนชอบ เชน เห็นวาพอแมไมมีความสําคัญ บุญหรือกรรมไมมี

จริงเปนตน 
สรุปมงคลที่ ๙  มีวินัย  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๓  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  

สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ที่แสดงใหเห็นถึง  การอยูรวมกันเปนหมูเหลา  ถาขาดระเบียบวินัยตางคน
ตางทําตามอําเภอใจ  ความขัดแยงและลักล่ันก็จะเกิดขึ้น  ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง  ไมมีความสงบสุข  
การงานที่ทําก็จะเสียผล  วินัยจึงเปนสิ่งที่ใชควบคุมคนใหเคนเราใชความรูความสามารถไปในทางที่
ถูกที่ควร  คือทําใหเปนคน  “ฉลาดใช”  นั่นเอง 

 
    มงคลท่ี ๑๐  มีวาจาสุภาษิต  คนเราตอใหมีฝมือดีแคไหน  มีความรูความสามารถ
สูงสง  แตถาพูดไมเปน  เขาที่ไหนบอนแตกที่นั่น  พูดจาไมเขาหูคน  ก็ไมมีใครตองการ  เราจึงตอง



 ๗๒

ฝกตัวเองใหมีวาจาสุภาษิต  รูจักควบคุมวาจา  พูดเปน  “ฉลาดพูด”  ดังคําที่วา  สุภาสิตา จ ยา วาจามี
ความหมายวา  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
  อภัยราชกุมารสูตร วาดวยอภัยราชกุมาร๑๖ 
  สุภาษิตที่กลาวมาหมายความวานิครนถนาฎบุตรใหอภัยราชกุมารไปทูลถามพระ
บรมศาสดาวา  พระองคตรัสวาจาไมเปนที่รัก  ที่ชอบใจของคนอื่นหรือไม  หวังจะเอาโทษพระบรม
ศาสดา  พระพุทธองคตรัสตอบอภัยราชกุมารวา  ถาเด็กออนเอาไมใสปาก  จะทําอยางไร  อภัยราช
กุมารตอบวา  จะนําเศษไมออก  แมเลือดจะออกก็ตามที  พระองคจึงตรัสวา 
  ๑.  วาจาไมจริง  ไมเกดิประโยชนไมเปนที่ชอบใจ ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
  ๒.  วาจาที่จริง  ไมเกิดประโยชนไมเปนที่ชอบใจ ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
  ๓.  วาจาที่จริง   เกิดประโยชน  ไมเปนที่ชอบใจ ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น 
  ๔.  วาจาที่ไมจริง  ไมเกิดประโยชน เปนที่ชอบใจ  ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
  ๕.  วาจาที่จริง  เกิดประโยชน    เปนที่ชอบใจ   ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น 
 คําวาวาจาอันเปนสุภาษิตในที่นี้มิไดหมายถึงเพียงวาตองเปนคํารอยกรอง รอย
แกว เปนคําคมบาดใจมีความหมายลึกซึ้งเทานั้น แตรวมถึงคําพูดที่ดี มีประโยชนตอผูฟง ซ่ึงสรุปวา
ประกอบดวยลักษณะดังนี้  

 ๑. ตองเปนคําจริง คือขอมูลที่ถูกตอง มีหลักฐานอางอิงได ไมไดปนแตงขึ้นมาพูด
 ๒. ตองเปนคําสุภาพ คือพูดดวยภาษาที่สุภาพ มีความไพเราะในถอยคํา ไมมีคํา
หยาบโลน หรือคําดา  

 ๓. พูดแลวมีประโยชน คือมีประโยชนตอผูฟงถาหากนําแนวทางไปคิด หรือ
ปฏิบัติในทางสรางสรรค  

 ๔. พูดดวยจิตที่มีเมตตา คือพูดดวยจิตใจที่มีความปรารถนาดีตอผูฟง มีความ
จริงใจตอผูฟง  

 ๕. พูดไดถูกกาลเทศะ คือพูดในสถานที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม โดย
ความเหมาะสมจะมีมากนอยเชนไรก็ขึ้นอยูกับเรื่องที่พูด 
  สรุปมงคลที่ ๑๐  มีวาจาสุภาษิต  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๓  ฝกตนใหเปนคนมี
ประโยชน  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ที่แสดงใหเห็นถึง การรูจักใชคําพูดที่ผูพูดไดกล่ันกรองไวดี
แลวดวยใจที่ผองใส  มิใชสักแตพูด  องคประกอบของวาจาสุภาษิตคือ  ตองเปนคําจริง  คําสุภาพ  
พูดแลวกอใหเกิดประโยชน  พูดดวยจิตเมตตา  พูดถูกกาลเทศะ  พูดถูกเวลาและถูกสถานที่ 
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 ๗๓

   มงคลทั้ง  ๓  หมู  รวม  ๑๐  หมูที่กลาวมานี้  เปนแตวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรที่
เปนหลักคําสอนเปนแตเพียงการเตรียมตัวของเราใหพรอมจะทํางานเทานั้น  ยังไมไดลงมือทําเลย  
เราจะลงมือทํางานจริง ๆ ก็ในมงคลอีก  ๒  หมูตอไปดังนี้ 
  คําอธิบายมงคลหมูที่  ๔  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ในมงคลหมูนี้ผูรจนา  
ขอนําพระสูตรที่ใชในการบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัวไดเนื้อความวา  การบําเพ็ญประโยชนที่
เมื่อมีการปฏิบัติตนแลวใหเอื้อเฟอโดยเริ่มจากในสวนที่ผูกพันกับชีวิตของตนเองกอน  เร่ิมจาก
ครอบครัวแลวขยายความไดวาเปนการปฏิบัติที่ผูที่จะมีครอบครัวดีไดจะตองทําใหได  ๔  มงคลที่
ประกอบดวย 
 
   มงคลที่ ๑๑  บํารุงบิดามารดา  มีความกตัญูรูคุณพอแม  เล้ียงดูปรนนิบัติทาน
ใหไดรับความสุขสบาย  ดังคําที่วา  มาตาปตุอุปฏฐานํ มีความหมายวา  บํารุงบิดามารดา และมี
ถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
   บุคคล  ๒  จําพวกที่กระทําตอบแทนไมไดงาย๑๗ 
 สุภาษิตดังกลาวบุคคลในที่นี้คือบิดาและมารดา  แมบุตรพึงประคับประคองบิดา
มารดาดวยบาทั้งสองขาง  ปรนนิบัติบํารุงทานทั้งสอง  ใหถายอุจาระ  ปสสาวะบนบานั้นจนตลอด  
๑๐๐  ป  ยังไมช่ือวาตอบแทนคุณทาน  แมบุตรพึงสถาปนาบิดามารดาใหเปนพระเจาจักรพรรดิก็ยัง
ไมช่ือวาตอบแทนคุณ  หาบุตรพึงหวังจะตอบแทนคุณทาน  เมื่อทานยังไมมีศรัทธา ทุศีลตระหนี่  ก็
ชักชวนใหทานตั้งมั่นในศรัทธา  ศีล  จาคะและปญญา  เมื่อบุตรทําไดดังนี้ยอมไดช่ือวาทําการตอบ
แทนแลวแกบิดามารดา 
 ทานวาพอแมนั้นเปรียบไดเปนทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และ
อรหันตของลูก ความหมายโดยละเอียดมีดังตอไปนี้คือที่วาเปนครูของลูกเพราะวาทานไดคอย
อบรมสั่งสอนลูก เปนคนแรกกอนคนอื่นใดในโลกที่วาเปนเทวดาของลูก เพราะวาทานจะคอย
ปกปอง คุมครอง เล้ียงดู ประคบประหงมมาตั้งแตออนแตออก บํารุงใหเติบใหญเปนอยางดี ไมให
เกิดอันตรายตอลูกในทุกดาน ที่วาเปนพรหมของลูกเพราะวาทานมีพรหมวิหาร ๔  นั่นก็คือ มีเมตตา 
หมายถึงความเอ็นดู ความปรารถนาดีตอลูกในทุกๆดาน ไมมีที่ส้ินสุด มีกรุณา หมายถึงใหความ
กรุณาตอลูกลูกอยากไดอะไรก็หามาใหลูก ใหการศึกษาเลาเรียน สงเสียเทาที่มีความสามารถจะให
ได มีมุทิตา หมายถึงความรักที่ยอมสละไดแมชีวิตของตัวเองเพื่อลูกยอมเสียสละไดทุกอยาง และมี
อุเบกขา หมายถึงการวางเฉย ไมถือโกรธเมื่อลูกประมาท ซน ทําผิดพลาดเพราะความไรเดียงสา 
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 ๗๔

หรือเพราะความไมรู ที่วาเปนอรหันตของลูก เพราะวาทานมีคุณธรรม ๔ ประการอันไดแก เปนผูมี
อุปการคุณตอลูก คืออุปการะเลี้ยงดูมาดวย ความเหนื่อยยากกวาจะเติบโตเปนผูใหญ เปนผูมีพระเดช
พระคุณตอลูก คือใหความอบอุนเลี้ยงดู ปกปองจากภยันตรายตางๆ นานา เปนเนื้อนาบุญของลูกคือ
ลูกเปนสวนหนึ่งของกรรมดีที่พอแมไดทําไว และเปนผูรับผลบุญ ที่พอแมไดสรางไวแลวทางตรง 
เปนอาหุไนยบุคคล คือเปนเหมือนพระที่ควรแกการเคารพนับถือและรับของบูชา เพื่อเทอดทูนไว
เปนแบบอยาง การทดแทนพระคุณบิดามารดาทานสามารถทําไดดังนี้  
  ระหวางเมื่อทานยังมีชีวิตอยู ก็เล้ียงดูทานเปนการตอบแทน ชวยเหลือเปนธุระ
เร่ืองการงานใหทาน ดํารงวงศตระกูลใหสืบไปไมทําเรื่องเสื่อมเสีย รวมทั้งประพฤติตนใหควรแก
การเปนสืบทอดมรดกจากทาน คร้ันเมื่อทานลวงลับไปแลว ก็ทําบุญอุทิศกุศลใหทาน สวนการเปน
ลูกกตัญูตอพอแมในคําสอนของพระพุทธเจาทานกลาววาไวดังนี้  

๑. ถาทานยังไมมีศรัทธา ใหทานถึงพรอมดวยศรัทธา คือพยายามใหทานมีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องการทําดี  

๒. ถาทานยังไมมีศีลใหทานถึงพรอมดวยศีล คือพยายามใหทานเปนผูรักษาศีล 
๕  ใหได  

๓. ถาทานเปนคนตระหนี่ ใหทานถึงพรอมดวยการใหทาน คือพยายามใหทาน
รูจักการใหดวยเมตตาโดยไมหวังผลตอบแทน  

๔. ถาทานยังไมทําสมาธิภาวนา ใหทานถึงพรอมดวยปญญา คือพยายามใหทาน
หัดนั่งทําสมาธิภาวนาใหได  

 สรุปมงคลที่ ๑๑  บํารุงบิดามารดา  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๔  บําเพ็ญประโยชนตอ
ครอบครัว  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ที่แสดงใหเห็นถึงเมื่อพอแมมีพระคุณมากมาย  ลูกจึงควรมี
คุณธรรมตอทาน  คุณธรรมของลูกเริ่มที่รูจักคุณพอแม  คือรูวาทานดีตอเราอยางไร  สูงขึ้นไปอีก  
คือตอบแทนคุณทาน  ในทางพระพุทธศาสนาไดบรรยายคุณธรรมของลูกไวอยางสั้น ๆ คือความ
กตัญู กตเวที  คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนลูก  ไดเห็นคุณคาทานคือเห็นดวยใจ  ดวยปญญาวา
ทานเปนผูมีพระคุณตอเราอยางแทจริง  ไมใชสักแตวาปากทองพระคุณพอแมไปเทานั้น 

 
   มงคลท่ี  ๑๒  เล้ียงดูบุตร  รูจักวิธีเล้ียงดูลูกใหลูกเปนคนดี  เปนลูกแกวนํา
ช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสูพอแม  วงศตระกูล ดังคําที่วา  ปุตฺต สงฺคโห  มีความหมายวา  เล้ียงดูบุตร และ
มีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 



 ๗๕

  เหตุที่ทําใหสตรีตั้งครรภ  ๗  ประการ๑๘  สุภาษิตกลาวถึงการเลี้ยงดูบุตรของสตรี
ดังนี้ 
 ๑. เพราะการเคลาคลึงกายของสตรีกับบุรุษ 
 ๒. เพราะการจับผานุง  เชน  นางภิกษุณี  ผูเปนภรรยาเกาของพระอุทายีเถระ 
 ๓. เพราะการดื่มน้ําอสุจิ  เชน  แมของมิคสิงคดาบส 
 ๔. เพราะการลูบคลําสะดือของนางปาริกาตาปสินี 
 ๕. เพราะการจองดูรูป  เชน  นางสนามชาววัง 
 ๖.  เพราะเสียง  เชน  นกตระกรุม  แมไก 
 ๗.  เพราะกลิ่น  เชน  แมโค 
 คําวาบุตรนั้น มีอยู ๓ ประเภทไดแก  

 ๑. อภิชาติบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถเหนือกวาบิดา 
มารดา  

 ๒. อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถเสมอบิดา มารดา  
 ๓. อวชาตบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถต่ํากวาบิดา 

มารดา  
 การที่เราเปนพอ เปนแมของบุตรนั้น มีหนาที่ที่ตองใหกับลูกของเราคือ  
 ๑. หามไมใหทําความชั่ว  
 ๒. ปลูกฝง สนับสนุนใหทําความดี  
 ๓. ใหการศึกษาหาความรู  
 ๔. ใหไดคูครองที่ดี (ใชประสบการณของเราใหคําปรึกษาแกลูก ชวยดูให)  
 ๕. มอบทรัพยใหในโอกาสอันควร (การทําพินัยกรรม ก็ถือวาเปนสิ่งถูกตอง) 

 สรุปมงคลที่ ๑๒  เล้ียงดูบุตร  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๔  บําเพ็ญประโยชนตอ
ครอบครัว  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  การมีลูกหลานเปนคนดีไวสืบสกุล  พอแมที่ตองการไดลูกดีก็
ตองขวนขวายสรางความดีไวมาก ๆ ยิ่งพอแมสรางบุญมากเทาไรโอกาสที่จะไดลูกดีก็มากเทานั้น  
การเลี้ยงดูอบรมดี  ใหลูกประพฤติดีมีศีลธรรม  พอแมตองพยายามเล็งเขาหาใจของลูก  เพราะใจ
เปนตัวควบคุมการกระทําของคน ที่วาเล้ียงลูกใหดี  คือทําใจของลูกใหดีนั่นเอง 
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 ๗๖

  มงคลท่ี ๑๓  สงเคราะหภรรยา  (สามี)  สามีภรรยาจะตองรูจักวิธีปฏิบัติตัวตอกัน  
มีความเกรงอกเกรงใจ  เคารพใหเกียรติกัน  ไมนอกใจกัน  นี่จะเปนการสรางสายสัมพันธของคนใน
ครอบครัวใหอบอุนแนนแฟน  ครอบครัวจะมีแตความรมเย็นเพียงยางเทาเขาบานก็มีความสุขใจแลว  
เขาบานก็เหมือนขึ้นสวรรค  ดังคําที่วา  ทารสฺส สงฺคโห  มีความหมายวา สงเคราะหภรรยา (สามี)  
และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
  ภริยาสูตร ภรรยา  ๗  จําพวก๑๙ 
  สุภาษิตในที่นี้กลาวถึง  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถามนางสุชาดาวา  ภริยาของ
บุรุษ  ๗  จําพวกนี้  ๗  จําพวกเปนไฉน  คือภริยาเสมอ  ดวยเพชรฌฆาต  ๑  เสมอดวยโจร  ๑  เสมอ
ดวยนาย  ๑  เสมอดวยแม  ๑  เสมอดวยพี่สาว-นองสาว  ๑  เสมอดวยเพื่อน  ๑  เสมอดวยทาสี  ๑  
ดูกอนสุชาดา ภริยาของบุรุษใน  ๗  จําพวกนี้ เธอเปนจําพวกไหนใน ๗  จําพวกนั้น นางสุชาดา
กลาววา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวา  เปนภรรยาของสมีผู
เสมอดวยทาสี สามารถอธิบายไดวา  เมื่อวาดวยเรื่องคนที่จะมาเปนคูครองของชาย หรือที่เรียกวาจะ
มาเปนภรรยานั้น ในโลกนี้ทานแบงลักษณะของภรรยาออกเปน ๗ ประเภทไดแก  

 ๑. วธกาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยเพชรฆาต เปนพวกที่มีจิตใจคิดไมดี ชอบ
ทําราย ชอบดาทอสาปแชง คิดฆาสามี หรือมีชูกับชายอ่ืน  

 ๒. โจรีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยโจร เปนคนลางผลาญ สรางหนี้สิน หาได
เทาไรก็ไมพอหรือเอาเรื่องในบานไปโพทนาใหคนขางนอกรับรูทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง  

 ๓. อัยยาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยนาย เปนคนชอบขมสามีใหอยูในอํานาจ 
ไมให เกียรติสามี เมื่ออยูตอหนาผู อ่ืน  ชอบสั่งการหรือเอาแตใจตัวเองเห็นสามี เปนคนไร
ความสามารถ แตตัวเองเปนผูนํา  

 ๔. มาตาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยแม คือผูที่มีความรักตอสามีอยางสุดซึ้ง ไม
เคยทอดทิ้งแมยามทุกขยาก ปวยไข ไมทําใหมีเร่ืองสะเทือนใจ  

 ๕. ภคินีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยนองสาว คือผูที่มีความเคารพตอสามีใน
ฐานะพอบาน แตขัดใจกันบางตามประสาคนใกลชิดกันแลวก็ใหอภัยกันโดยไมคิดพยาบาท เดิน
ตามแนวทางของสามี ตองพึ่งพาสามี  

 ๖. สขีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยเพื่อน ตางคนตางก็มีอะไรที่เหมือนกัน 
ความสามารถพอกัน ไมจําเปนตองพึ่งพากัน ไมคอยยอมกันเปนตัวของตัวเองแตก็รักกันและ
ชวยเหลือกันโดยตางคนตางทําหนาที่ของตัวเอง  
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 ๗. ทาสีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยคนรับใช คือภรรยาที่อยูภายใตคําสั่งสามี
โดยไมมีขอโตแยง สามีเปนผูเล้ียงดู ส่ังอะไรก็ทําอยางนั้น แมจะไมเห็นดวยก็ไมออกความเห็น 
อดทนทํางานตามหนาที่ตามแตสามีจะสั่งการ แมถูกดุดา เฆี่ยนตีก็ยังทนอยูไดโดยไมโตตอบ  

 ทานวาคนที่จะมาเปนสามี ภรรยาไดดีหรือคูสรางคูสมนั้นควรตองมีคุณสมบัติดังนี้  
๑. สมสัทธา คือมีศรัทธาเสมอกัน  
๒. สมสีลา คือมีศีลเสมอกัน  
๓. สมจาคะ คือมีการเสียสละเหมือนกัน  
๔. สมปญญา คือมีปญญาเสมอกัน  

 เมื่อไดแตงงานกันแลว แตละฝายก็มีหนาที่ที่ตองทําดังนี้ สามีมีหนาที่ตอภรรยาคือ  
 ๑.  ยกยองนับถือวาเปนภรรยา คือการแนะนําเปดเผยวาเปนภรรยา ไมปดบังกับ

ผูอ่ืน และใหเกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องตางๆดวย  
 ๒. ไมดูหมิ่น คือไมดูถูกภรรยาเมื่อทําไมเปน ทําไมถูก หรือเร่ืองชาติตระกูล 

การศกึษาวาต่ําตอยกวาตน แตตองสอนให  
 ๓. ไมประพฤตินอกใจภรรยา คือการไปมีเมียนอยนอกบาน เล้ียงตอย หรือเที่ยว

เตรหาความสําราญกับหญิงบริการ  
 ๔. มอบความเปนใหญใหในบาน คือการมอบธุระทางบานใหกับภรรยาจัดการ รับ

ฟงและทําตามความเห็นของภรรยาเกี่ยวกับบาน  
 ๕. ใหเครื่องแตงตัว คือใหความสุขกับภรรยาเรื่องการแตงตัวใหพอดี เพราะสตรี

เปนผูรักสวยรักงามโดยธรรมชาติ  
  ฝายภรรยาก็มีหนาที่ตองตอบแทนสามีคือ  

 ๑. จัดการงานดี คืองานบานการเรือนตองไมบกพรอง ดูแลดานความสะอาด ทํานุ
บํารุงรักษา ดานโภชนาการใหเรียบรอยดี  

 ๒. สงเคราะหญาติสามีดี คือใหความเอื้อเฟอญาติฝายสามี เทาที่ตนมีกําลังพอทํา
ได ไมไดหมายถึงเรื่องทรัพยสินเงินทองอยางเดียว  

 ๓. ไมประพฤตินอกใจสามี คือไมคบชู หรือปนใจใหชายอ่ืน ซ่ือสัตยตอสามีคนเดียว
  ๔. รักษาทรัพยใหอยางดี คือรูจักรักษาทรัพยสินไวไมใหหมดไปดวยความ
ส้ินเปลือง แตก็ไมถึงกับตระหนี่  

 ๕. ขยันทํางาน คือไมเกียจครานเอาแตออกงาน นอน กิน หรือเที่ยวแตอยางเดียว 
ตองทํางานบานดวย 



 ๗๘

 สรุปมงคลที่ ๑๓  สงเคราะหภรรยา  (สามี)  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๔  บําเพ็ญ
ประโยชนตอครอบครัว  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  การเปนคูกันผูชายไดช่ือวาสามีก็เพราะเลี้ยงดู
ภรรยา  ผูหญิงที่ไดช่ือวาภรรยาก็เพราะทําตัวเปนคนควรเลี้ยง  การเปนสามีภรรยากันจึงตองปฏิบัติ
ตนตามหลักทาน  การใหปนสิ่งของ  รักษาศีลเพื่อใหมีคําพูดที่ไพเราะและเพื่ออุดขอบกพรองของ
ตน  จะไดเปนคนมีประโยชน  เจริญภาวนา  คือการฟงธรรมและทําสมาธิ  เพื่อใหใจผองใสเกิด
ปญญา  จะไดวางตัวไดเหมาะสมกับที่ตัวเปน 

 
  มงคลที่  ๑๔  ทํางานไมคั่งคาง  ตองทํางานไมคั่งคาง  เพราะครอบครัวก็ตองมี
คาใชจาย  จะเล้ียงพอเล้ียงแม  เล้ียงลูก  เล้ียงภรรยา  ก็ตองใชเงินทั้งนั้น  เราจึงมีหนาที่กอรางสราง
ตัวดวยการทํางานไมค่ังคาง  ตองทําใหเสร็จ  ทําใหสําเร็จ  จะไดสรางฐานะความเปนปกแผนแก
ตนเองและครอบครัว  ดังคําที่วา  อนากุลา จ กมฺมนฺตา  มีความหมายวา ทํางานไมคั่งคาง  และมี
ถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  
  อารัพภวัตถุสูตร  เหตุแหงความเพียร  ๘  ประการ๒๐  สุภาษิตนี้อธิบายไดดังนี้ 
 ๑. รีบปรารภความเพียรกอนทํางาน  เพราะคิดวาเมื่อทํางานแลวจะไมไดปรารภ
ความเพียร 
 ๒. ทํางานเสร็จแลวจึงรีบปรารภความเพียร 
 ๓. รีบปรารภความเพียรกอนออกเดินทาง 
 ๔. รีบปรารภความเพียรเมื่อเดินทางถึงที่หมายแลว 
 ๕. เมื่อไดรับอาหารไมพอเพียงตอความตองการ  รางกายจึงเบา  ควรรีบปรารภ
ความเพียร 
 ๖. ไดอาหารมากบริบูรณดี  รางกายแข็งแรง  ควรรีบปรารภความเพียร 
 ๗. มีอาการปวยรีบปรารภความเพียร  เพราะอาการอาจจะหนักขึ้นอีก 
 ๘. หายจากปวย  ควรรีบปรารภความเพียรเพราะโรคอาจกําเริบอีกได 
  เหตุ  ๘  ประการ  เปนความคิดของผูปรารภความเพียร วาดวยสาเหตุที่ทําใหงาน
คั่งคางนั้นสรุปสาเหตุไดเพราะวา  ทํางานไมถูกกาล  ทํางานไมถูกวิธี  ไมยอมทํางาน  
  หลักการทํางานใหเสร็จลุลวงมีดังนี้  

๑. ฉันทะ คือมีความพอใจในงานที่ทํา  
๒. วิริยะ คือมีความตั้งใจ พากเพียรในงานที่ทํา  
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๓. จิตตะ คือมีความเอาใจใสในงานที่ทํา  
  ๔. วิมังสา คือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้น 

  สรุปมงคลที่ ๑๔  ทํางานไมคั่งคาง  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๔  บําเพ็ญประโยชนตอ
ครอบครัว  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ตองมีความรักงาน  ความพากเพียร  ความไมทอถอย  การ
ทํางานใหสําเร็จนั้นมีลักษณะลวนขึ้นอยูกับใจทั้งสิ้นคือเต็มใจทํา  แข็งใจทํา  ตั้งใจทําและเขาใจทํา  
วิธีการฝกฝนใจที่ดีที่สุดคือการใหทาน  การรักษาศีล  และการทําสมาธิเพื่อใหใจผองใส  ทําใหเกิด
ปญญาพิจารณาเห็นผลของงานได  รูและเขาใจวิธีการทํางาน  มีกําลังใจและมีใจจดจออยูกับงานไม
วอกแวก 
 ผูที่ปฏิบัติไดครบ  ๔  ขอนี้  ครอบครัวก็จะมั่นคง  มีความสุข 

 คําอธิบายมงคลหมูที่  ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  ในมงคลหมูนี้ขยายวง
กวางออกไปจากครอบครัวเปนคนรอบขางเอื้อประโยชนตอสังคม  ที่ทุกคนจะตองมีสวนรวมใน
การทํางาน  การดําเนินชีวิตประจําวัน  โดยสามารถขยายความไดวา  นอกจากการปรับปรุง
ครอบครัวของเราใหมีความสุข  มีความอบอุน  มีฐานะที่มั่นคงแลว  เราทุกคนยังมี่หนาที่บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม  ชวยเหลือสวนรวมดวย  ทั้ง  ๔  มงคล  ประกอบดวย 

 
  มงคลท่ี ๑๕  บําเพ็ญทาน  คือ  การให  รูจักสละทรัพยส่ิงของที่เหมาะสมของตน
แกผูที่สมควรไดรับ  เปนการกําจัดความตระหนี่  สรางสมบุญกุศล  ทําใหใจของเราสูงขึ้น  และเปน
การสรางสันติสุขแกมวลมนุษยชาติ  ดังคําที่วา  ทานฺ จ  มีความหมายวา บําเพ็ญทาน และมีถอยคํา
ที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
  ปฐมทานสูตร   สาเหตุของการใหทานมี  ๘  ประการ๒๑  
   ๑.  ใหทานเพราะหวังไดจึงใหทาน 
   ๒.  ใหทานเพราะกลัว 
   ๓.  ใหทานเพราะเขาใหเราแลวเราควรใหตอบ 
   ๔.  ใหทานเพราะคิดวาเขาจะมาตอบแทน 
   การใหทาน คือการใหที่ไมหวังผลตอบแทนโดยหมายใหผูไดรับไดพนจากทุกข 
แบงออกเปน ๓ อยางไดแก  

๑. อามิสทาน คือการใหวัตถุ ส่ิงของ หรือเงินเปนทาน  
๒ ธรรมทาน คือการสอนใหธรรมะเปนความรูเปนทาน  
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๓. อภัยทาน คือการใหอภัยในสิ่งที่คนอื่นทําไมดีกับเราไมจองเวรหรือพยาบาทกัน  
การใหทานที่ถือวาเปนความดี และไดบุญมากนั้นจะประกอบดวยปจจัย ๓ 

ประการอันไดแก  
๑. วัตถุบริสุทธิ์ คือเปนของที่ไดมาโดยสุจริต ไมไดไปยักยอกมา โกงมา หรือไดมา

ดวยวิธีแยบยล  
๒ .เจตนาบริสุทธิ์ คือมีจิตยินดี ผองใสเบิกบาน ไมรูสึกเสียดายสิ่งที่ให ตั้งแตกอน

ให ขณะให และหลังให  
๓. บุคคลบริสุทธิ์ คือใหกับผูรับที่มีศีลธรรม ตัวผูใหเองก็ตองมีศีลที่บริสุทธิ์  
การใหทานที่ถือวาไมดี และยังอาจเปนบาปกรรมถึงเราทางออมอีกดวยไดแก  
๑. ใหสุรา ยาเสพยติด เปนตน (ถาเขาเมาแลวขับรถชนตาย เราก็มีสวนบาปดวย)  
๒. ใหอาวุธ (ถาอาวุธนั้นถูกเอาไปใชประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราดวย)  
๓. ใหมหรสพ คือการบันเทิงทุกรูปแบบ  
๔. ใหสัตวเพศตรงขามเพื่อผสมพันธุ อันนี้รวมถึงการจัดหาสาวๆ ไปบําเรอผูมี

อํานาจหรือผูนอยดวยเปนตน  
๕. ใหภาพลามก หรือส่ิงพิมพลามก เพราะทําใหเกิดความกําหนัด เกิดกามกําเริบ 

(เมื่อดูแลวเกิดไปฉุดครา ขมขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราดวย)  
   สรุปมงคลที่ ๑๕  บําเพ็ญทาน  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ทานคือการให  การสละสิ่งของของตน  เพื่อเปนประโยชนแกผูอ่ืนดวย
ความเต็มใจ  ชีวิตคนเราจึงดํารงอยูไดดวยทาน  คนเราเติบโตก็เพราะทาน  เรามีความรูในดานตาง ๆ 
ก็เพราะทาน  โดยนี้จะมีสันติสุขไดเพราะทาน  การใหทานจึงเปนสิ่งจําเปนและมีคุณประโยชน
อยางมากแกมวลมนุษย 
 
  มงคลท่ี  ๑๖  ประพฤติธรรม  บางคนอาจนึกสงสัยวา  ทําไมประพฤติกรรมตองมา
อยูตรงหมูนี้  ไมเห็นเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมเลย  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนไว
ผิดลําดับหรือไม  คําตอบคือ  ไมใช  พระองคเรียงลําดับไวถูกตองเหมาะสมทุกประการ  งามพรอม
จริงๆ  การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมนี้  ถาขาดการประพฤติกรรมแลวละก็จะไมสมบูรณไปไดเลย  
ดังคําที่วา ธมฺมจริยา จ มีความหมายวา ประพฤติธรรม และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปน
การเปรียบเปรยดังเชน 



 ๘๑

  เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร วาดวยธรรมที่ควรเสพและไมควรเสพ๒๒ 
  สุภาษิตดังกลาวไดกลาวถึงพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกเหลา
ภิกษุ  ถึงสิ่งที่ควรเสพและสิ่งที่ไมควรเสพ  ๗  ประการ  คือ  กายสมาจาร  วจีสมาจาร มโนสมาจาร  
จิตตุปบาท  การกลับไดสัญญา  การกลับไดทิฐิ  การกลับไดอัตภาพ  ทั้งหมดที่กลาวมาลวนมีทั้งที่
ควรเสพและไมควรเสพ  ดวยการพิจารณาวาสิ่งใดที่เสพแลว  ทําใหอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นแต
กุศลธรรมเสื่อมลง  ส่ิงนั้นไมควรเสพ  แตส่ิงใดเสพแลวกุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมลง  ส่ิง
นั้นควรเสพ 
  การประพฤติธรรม ก็คือการปฏิบัติใหเปนไป แบงออกไดเปน ๓ อันไดแก กาย
สุจริต  วจีสุจริต  และ  มโนสุจริต  มีความหมายดังนี้ 
  กายสุจริต คือ  

๑. การไมฆาสัตว หมายรวมหมดตั้งแตสัตวเล็กสัตวใหญ และมนุษย  
๒. การไมลักทรัพย หมายรวมถึงการคอรัปชั่น ไปหลอกลวง ปลนจี้ชาวบานดวย  
๓. การไมประพฤติผิดในกาม หมายรวมถึงการคบชูนอกใจภรรยาและการขมขืนดวย  

  วจีสุจริต คือ  
๑. การไมพูดเท็จ คือการพูดแตความจริง ไมหลอกลวง  
๒. การไมพูดคําหยาบ คือคําที่ฟงแลวไมร่ืนหู เกิดความรูสึกไมสบายใจรวมหมด  
๓. การไมพูดจาสอเสียด การนินทาวาราย  
๔. การไมพูดเพอเจอเหลวไหล คือการพูดที่ไมเปนสาระ หาประโยชนอันใดมิได  

  มโนสุจริต คือ  
๑. การไมโลภอยากไดของผูอ่ืน คือการนึกอยากไดของเขามาเปนของเรา  
๒. การไมคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืน คือการนึกอยากใหคนอื่นประสพเคราะหกรรม 

คิดจะทาํรายผูอ่ืน  
๓. การเห็นชอบ คือมีความเชื่อความเขาใจในความเปนจริง ความถูกตอง ตามหลัก

คําสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปมงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ในการประพฤติตนใหอยูในกรอบของความถูกตองและความดี  ทั้ง
ปรับปรงุพฤติกรรมของตนใหดีสมกับที่เกิดเปนคนและใหมีความเที่ยงธรรมไมลําเอียง  ความมั่นคง
และความสงบเรียบรอยของสังคมนั้นขึ้นอยูกับหลักธรรมอยางหนึ่งคือ  ความเปนธรรม  สังคมใดก็

                                                           
๒๒ม.อุ. (ไทย) ๒๒/๒๔๗/๒๖๑. 



 ๘๒

ตามแมจะมีขาวปลาอาหารที่สมบูรณแตถายังขาดความเปนธรรม  สังคมนั้นก็จะมีแตความ
เดือดรอนวุนวาย 
 
 มงคลท่ี ๑๗  สงเคราะหญาติ  คือชวยเหลือทั้งญาติสายโลหิตเดียวกัน  ทั้งพี่  ปา  นา  อา  
ลุง  หลาน รวมทั้งผูรูจักคุนเคยกัน  ญาติรวมจังหวัด  ญาติรวมประเทศเดียวกัน  ญาติรวมโลก เปน
การสรางเสริมความสามัคคี  ความเปนปกแผนของสังคมใหเกิดขึ้น ดังคําที่วา ญาตกานฺจ สงฺคโห 
มีความหมายวา สงเคราะหญาติ และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรย
ดังเชน 
  ชีวกสูตร อุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ๒๓ 
  สุภาษิตในความหมายคือ พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสตอบหมอชีวกโกมารภัจจวา 
บุคคลถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ  ช่ือวาเปนอุบาสก  อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง ๑ ถึง
พรอมดวยศีล  ๑  ถึงพรอมดวยจาคะ  ๑  เปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ  ๑ เปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม ๑ เปน
ผูทรงจําธรรมที่ตนเองฟงแลว  ๑  เปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรม  ๑  รูอรรถและปฏิบัติตามสมควร
แหงธรรม  ๑  อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  และถาชักชวนผูอ่ืนดวย  อุบาสกชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอ่ืน 
  ลักษณะของญาติที่ควรใหการสงเคราะห เมื่ออยูในฐานะดังนี้คือ  

 ๑. เมื่อยากจนหาที่พึ่งมิได  
 ๒. เมื่อขาดทุนทรัพยในการคาขาย  
 ๓. เมื่อขาดยานพาหนะ  
 ๔ .เมื่อขาดอุปกรณทํามาหากิน  
 ๕. เมื่อเจ็บไขไดปวย  
 ๖. เมื่อคราวมีธุระการงาน  
 ๗. เมื่อคราวถูกใสความหรือมีคดี  

  การสงเคราะหญาติ ทําไดทั้งทางธรรมและทางโลกไดแก ในทางธรรม ก็ชวย
แนะนําใหทําบุญกุศล ใหรักษาศีล และทําสมาธิภาวนา ในทางโลก ก็ไดแก  

 ๑. ใหทาน คือการสงเคราะหเปนทรัพยสิน หรือเงินทองเพื่อใหเขาพนจากทุกข
หรือความลําบากตามแตกําลัง  
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 ๒. ใชปยวาจา คือการพูดเจรจาดวยถอยคําที่ออนโยน สุภาพ และประกอบไปดวย
ความปรารถนาดี  

 ๓. มีอัตถจริยา คือการประพฤติตนใหเปนประโยชนกับเขา อาจชวยเหลือดวย
แรงกาย กําลังใจ หรือดวยความสามารถที่มี  

 ๔. รูจักสมานัตตตา คือการวางตัวใหเหมาะสม อยางเสมอตนเสมอปลาย รวมทุกข
รวมสุข ไมถือตัว  

สรุปมงคลที่ ๑๗  สงเคราะหญาติ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  การเอื้อเฟอแบงกันกินแบงกันใช  พูดจาตอกันดวยคําสุภาพออนโยน  ทํา
ตัวใหเปนประโยชนแกญาติคือชวยเหลือเมื่อมีธุรการงาน  และวางตัวกับญาติใหเหมาะสมกับฐานะ  
ตําแหนง  เหตุการณ  ส่ิงแวดลอม  เคารพญาติผูใหญ  เอ็นดูญาติผูนอย  เสมอตนเสมอปลายรวมทุกข
รวมสุขไมทอดทิ้งกัน 
 

 มงคลท่ี  ๑๘  ทํางานไมมีโทษ  ขอนี้ช่ือก็บอกวาทํางานไมมีโทษ  หมายถึง  ทํางานมี
ประโยชน  คืองานสาธารณกุศล  งานสาธารณประโยชน  งานสังคมสงเคราะหตาง ๆ นั่นเอง  ดังคํา
ที่วา อนวชฺชานิ กมฺมานิ  มีความหมายวา ทํางานไมมีโทษ และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตร
เปนการเปรียบเปรยดังเชน  
  ปฐมสังคามวัตถุสูตร ผูชนะยอมกอเวร๒๔ 
  สุภาษิตดังกลาวหมายถึง  พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู  ณ  กรุงสาวัตถี  ทรง
วินิจฉัยเหตุแหงสงครามระหวางพระเจาอชาตศัตรูมีมิตรเลว จึงทรงมีพระทัยนอมไปทางเลว  ไดยก
ทัพไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลผูมีพระทัยนอมไปทางดีเพราะมีมิตรดี  ศึกครั้งนี้พระเจาปเสนทิ
โกศลทรงพายแพ จึงนอนบรรทมเปนทุกข  พระศาสดาตรัสพระคาถาวา  “ผูชนะยอมกอเวร  ผูแพ
ยอมนอนเปนทุกข  บุคคลละความชนิดและความแพเสียแลว  จึงสงบระงับนอนเปนสุข” 
 งานที่ไมมีโทษ ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้  

๑. ไมผิดกฎหมาย คือทําใหถูกตองตามกฎหมายของบานเมือง  
๒. ไมผิดประเพณี คือแบบแผนที่ปฏิบัติกันมาแตเดิม ควรดําเนินตาม  
๓. ไมผิดศีล คือขอหามที่บัญญัติไวในศีล ๕  
๔. ไมผิดธรรม คือหลักธรรมทั้งหลายอาทิเชน การพนัน การหลอกลวง  
สวนอาชีพตองหามสําหรับพุทธศาสนิกชนไดแก  
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๑. การคาอาวุธ  
๒. การคามนุษย  
๓. การคายาพิษ  
๔. การคายาเสพยติด  
๕. การคาสัตวเพื่อนําไปฆา  

 สรุปมงคลที่ ๑๘  ทํางานไมมีโทษ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๕  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ใหทํางานที่ไมมีภัย  ไมเบียดเบียนใคร  แตเปนประโยชนทั้งแกตนและ
ผูอ่ืน  คนทํางานที่ทําไดทําสิ่งตาง ๆ ไดตามที่ตนอยากไดอยากทํา เมื่อทําไดแลวตองทําดี  คือการ
เปนผูคิดใหรอบคอบถึงผลไดผลเสียทุกแงมุม  แลวจึงเลือกทําเฉพาะแตที่เปนประโยชนจริง ๆ ส่ิง
ใดที่เห็นวาไมเปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอ่ืนก็ไมทําสิ่งนั้น 
 

 สําหรับมงคล  ๕ หมูหลัง  เปนเรื่องของการฝกใจโดยเฉพาะ  จนกระทั่งหมดกิเลสดังนี้ 
 คําอธิบายมงคลหมูที่  ๖  ปรับเตรียมสภาพใจใหพรอม  ในมงคลหมูนี้ผูรจนา  ขอนํา

พระสูตรที่ใชในการปรับเตรียมสภาพใจใหพรอมไดเนื้อความวา  เปนการฝกใหรูจักงดเวนสิ่งที่ไมดี
ทั้งหลายอาจจะเริ่มจากการปรับเพียงเล็กนอยกอนแลวพัฒนาไปเปนการไมปฏิบัติส่ิงที่เปนบาป
ทั้งหลาย  มงคลตอไปนี้จึงสามารถขยายความไดวา เพื่อจะฝกใจใหมีคุณธรรมมากขึ้นมีกิเลสเบาบาง
ลงตามลําดับนั้น  เราตองทําตามมงคล  ๓  หมู  ประกอบดวย 

 
 มงคลท่ี ๑๙  งดเวนจากบาป  คนที่ยังทําบาปสารพัดอยู  ไมยอมเลิก  ไมมีทางที่จะฝกใจ

ไดเลย  เพราะบาปนั้นจะมาหุมใจ  ทําใหใจเสียคุณภาพ  รองรับธรรมะไมได  ดังนั้นสําหรับผู
ตองการฝกใจ  อะไรที่เปนความชั่วที่ทําไปแลว  ทําใหใจของเราเศราหมอง  เสียคุณภาพอันดีไป  
หรือที่เคยทําอยูแลวก็ตองงดเสียที่ไมเคยทําก็จะตองละเวนไมยอมทําโดยเด็ดขาด  ดังคําที่วา อารตี 
วิรตี ปาปา   มีความหมายวา งดเวนบาป และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบ
เปรยดังเชน 
  สังครวสูตร วาดวยการอาบน้ําลางบาป๒๕ 
  สุภาษิตดังกลาวหมายถึง  สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี  มีลัทธิความเชื่อ  
คือ  ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา  ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา  ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายทั้ง
เวลาเชาและเย็น  พระอานนทเห็นจึงกราบทูลพระพุทธเจาใหทรงอนุเคราะหพราหมณ  พระศาสดา

                                                           
๒๕สัง.ส. (ไทย) ๒๕/๒๙๗/๓๐๙. 



 ๘๕

ทรงรับโดยดุษฎี  เวลาเชาพระศาสดาจึงเสด็จไปหาพราหมณ  พูดคุยกันตามธรรมเนียม  พราหมณ
ทูลถึงความเชื่อวาบาปกรรมที่ไดทําแลวสามารถลอยบาปกรรมนั้นดวยการอาบน้ํา  พระศาสดาจึง
ตรัสวา  “หวงน้ําคือธรรม  มีศีลเปนทาไมขุน  สัตบุรุษสรรเสริญตอสัตบุรุษ  ซ่ึงเปนทาซึ่งบุคคลผูถึง
เวทอาบแลว  บุคคลผูมีตัวไมเปยกเทานั้นจึงจะขามถึงฝงได” 
  บาปคือส่ิงที่ไมดี เสีย ความชั่วที่ติดตัว ซ่ึงไมควรทํา ทานวาสิ่งที่ทําแลวถือวาเปน
บาปไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ  

๑. ฆาสัตว  
๒. ลักทรัพย  
๓. ประพฤตผิิดในกาม  
๔. พูดเท็จ  
๕. พูดสอเสียด  
๖. พูดคําหยาบ  
๗. พูดเพอเจอ  
๘. โลภอยากไดของเขา  
๙. คิดพยาบาทปองรายคนอื่น  
๑๐. เห็นผิดเปนชอบ 

 สรุปมงคลที่ ๑๙ งดเวนจากบาป  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๖  ปรับเตรียมสภาพใจใหพรอม  
สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  การกระทําใดก็ตามทั้งกาย  วาจา  ใจ  ที่เปนความชั่ว  ความรายกาจ  ทําให
ใจเศราหมอง  ถาเราเคยทําอยูก็จะงดเสียที่ยังไมเคยทําก็จะเวนไมยอมทําโดยเด็ดขาด  นอกจาก
จะตองพยายามงดเวนบาปเพื่อปองกันใจของเราไมใหไหลเลื่อนไปทางต่ําแลว  จะตองหมั่นยกใจ
ของเราใหสูงอยูเสมอ  ดวยการขวนขวายสรางสมบุญกุศลอยูเปนนิจ  คือการทําทาน  รักษาศีล  
เจริญภาวนา  เปนตน 
 

 มงคลท่ี ๒๐  สํารวมจากการดื่มน้ําเมา  เพราะของมึนเมาเสพยติดทั้งหลายจะทําใหขาด
สติ  และใจที่ขาดสติก็ไมสามารถฝกได  ใครไมเชื่อจะลองดูก็ได  ลองไปพูดธรรมะใหคนเมาเหลา
ฟงวาเขาจะรูเร่ืองไหม ดังคําที่วา มชฺชปานา จ สฺญโม  มีความหมายวา สํารวมจากการดื่มน้ําเมา 
และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
 พระสาคตะ   ตนบัญญัติเปนปาจิตตีย เพราะดื่มสุรา๒๖ 

                                                           
๒๖วิ.มหา.  (ไทย). ๔/๖๓๐/๓๓๓. 



 ๘๖

 สุภาษิตดังกลาวมีความหมายวาดวยเรื่องของน้ําเมานั้น อาจทํามาจากแปง ขาวสุก 
การปรุงโดยผสมเชื้อ หรืออะไรก็แลวแตที่ดื่มแลวทําใหมึนเมา เชนเบียร ไวน ไมใชแคเหลาเทานั้น  
ลวนมีโทษอันไดแก  

๑. ทําใหเสียทรัพย เพราะตองนําเงินไปซื้อหา ทั้ง ๆ ที่เงินจํานวนเดียวกันนี้ 
สามารถนําเอาไปใชในสิ่งที่เปนประโยชนอยางอื่นไดมากกวา  

๒. ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท ซ่ึงนําไปสูความวุนวาย เจ็บตัว หรือถึงแกชีวิต และ
คดีความ เพราะน้ําเมาทําใหขาดการยับยั้งชั่งใจ  

๓. ทําใหเกิดโรค โรคที่เกิดเนื่องมาจากการดื่มสุราลวนแลวแตบั่นทอนสุขภาพกาย
จนถึงตายไดเชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคความดัน  

๔. ทําใหเสียช่ือเสียง เมื่อคนเมาไปทําเรื่องไมดีเขาเชนไปลวนลามสตรี ปลอยตัว
ปลอยใจ ก็ทําใหวงศตระกูล และหนาที่การงานเสื่อมเสีย  

๕. ทําใหลืมตัวไมรูจักอาย คนเมาทําสิ่งที่ไมควรทํา ทําสิ่งที่คนมีสติจะไมทํา เชน
แกผาเดิน หรือนอนในที่สาธารณะเปนตน  

๖. ทอนกําลังปญญา ทานแลวทําใหเซลลสมองเริ่มเสื่อมลง ก็จะทําใหสุขภาพและ
ปญญาเสื่อมถอย ความสามารถโดยรวมก็ดอยลง 
 สรุปมงคลที่  ๒๐  สํารวมจากการดื่มน้ําเมา  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๖  ปรับเตรียมสภาพ
ใจใหพรอม  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ระมัดระวังเมื่อตองใชส่ิงเสพยติดทั้งหลายในการรักษาโรค  
และเวนขาดจากการเสพสิ่งเสพยติดใหโทษทุกชนิดไมวาโดยวิธีใดก็ตาม  การดื่มน้ําเมา  นอกจาก
จะเปนการมอมเมาตัวเองแลวยังเปนการบั่นทอนทุกสิ่งทุกอยางของตนเองอกีดวย  แมที่สุดความสุข
ทางใจที่คนเมาเห็นวาตนไดจากการเสพสิ่งเสพยติดนั้น  ก็เปนความสุขจอมปลอม 
 

 มงคลท่ี ๒๑  ไมประมาทในธรรม  ผูประมาทมักจะปลอยชีวิตไปตามยถากรรมคิดแตวา  
“ไมเปนไร  ไมเปนไร  เรายังอายุนอยอยู  รอแก ๆ คอยทําความดี”  หรือ  “ไมเปนไรหรอก  เรายัง
แข็งแรง  ทําเมื่อไรก็ได”  หรือ  “ไมเปนไรหรอกนา  เรายังมีชีวิตอีกนานทําเมื่อไรก็ได”  เขาเหลานี้
เมาแลวในความเปนหนุมสาว  ในความไมมีโรค  ในความคิดวายังไมตาย  จึงไมยอมทําความดี ดัง
คําที่วา อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ   มีความหมายวา ไมประมาทในธรรม และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจาก
พระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 

  อัปปมาทสูตร   ความไมประมาทเปนยอดของกุศลธรรม๒๗ 

                                                           
๒๗อัง.ทสก. (ไทย). ๔/๖๓๐/๓๓๗. 



 ๘๗

 สุภาษิตดังกลาวหมายถึงคําของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงตรัสวา  รอยเทาของ
สัตวทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผนดินเหลาใดเหลาหนึ่ง  รอยเทาเหลานั้นทั้งหมดยอมถึงความรวมลง
ในรอยเทาชาง รอยเทาชางนั้นโลกกลาววาเปนยอดของรอยเทา เพราะความเปนของใหญกุศลธรรม
เหลาใดทั้งหมดมีความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววาเปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด 
 ซ่ึงธรรมในที่นี้ก็คือ หลักปฏิบัติที่ทําแลวมีผลในทางดี และเปนจริงที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาไดทรงโปรดแนะทางไว คนที่ประมาทในธรรมนั้นมีลักษณะที่สรุปไดดังนี้คือ  

๑. ไมทําเหตุดี แตจะเอาผลดี  
๒. ทําตัวเลว แตจะเอาผลดี  
๓. ทํายอหยอน แตจะเอาผลมาก  

 ส่ิงที่ไมควรประมาทไดแก  
๑. การประมาทในเวลา คือการปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยไมทําอะไรใหเกิด

ประโยชน หรือผัดวันประกันพรุง  เปนตน  
๒. การประมาทในวัย คือคิดวาอายุยังนอย ไมตองทําความเพียรก็ไดเพราะยังตองมี

ชีวิตอยูอีกนาน  เปนตน  
๓. การประมาทในความไมมีโรค คือคิดวาตัวเองแข็งแรงไมตายงายๆ ก็ปลอยปละ

ละเลย  เปนตน  
๔. การประมาทในชีวิต คือการไมกําหนดวางแผนถึงอนาคต คิดอยูแตวายังมีชีวิต

อยูอีกนานเปนตน  
๕. การประมาทในการงาน คือไมขยันตั้งใจทําใหสําเร็จ ปลอยตามเรื่องตามราว 

หรือปลอยใหดินพอกหางหมู  เปนตน  
๖. การประมาทในการศึกษา คือการไมคิดศึกษาเลาเรียนในวัยที่ควรเรียน หรือขาด

ความเอาใจใสที่เพียงพอ  
๗. การประมาทในการปฏิบัติธรรม คือการไมปฏิบัติสมาธิภาวนา หรือศึกษา

หลักธรรมใหถองแท เพราะคิดวาเปนเรื่องไกลตัว  เปนตน 
 สรุปมงคลที่ ๒๑  ไมประมาทในธรรม  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๖  ปรับเตรียมสภาพใจให
พรอม  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ใหมีสติกํากับตัวอยูเสมอ  ไมวาจะคิด  จะพูดจะทําสิ่งใด ๆ ไมยอม
ถลําลงไปในทางที่เสื่อม  และไมยอมพลาดโอกาสในการทําความดี  ตระหนักดีถึงสิ่งที่ตองทํา  ใส
ใจสํานึกอยูเสมอในหนาที่  ไมปลอยปละละเลย  กระทําอยางจริงจังและดําเนินรุดหนาตลอดเวลา 
 



 ๘๘

 คําอธิบายมงคลหมูที่  ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องตนใสตัวนั้น  ในมงคลหมูนี้ผูรจนา  
ขอนําพระสูตรที่ใชในการแสวงหาธรรมะเบื้องตนใสตัวไดเนื้อความวา เมื่อเราเตรียมสภาพใจของ
เราไวพรอมแลว  ก็เร่ิมลงมือแสวงหาธรรมะเบื้องตนใสตัวทีเดียว  ผูที่แสวงหาธรรมะใสตัวจึงตองมี
คุณสมบัติตามมงคล  ๕  หมู ดงันี้ 

 
  มงคลที่  ๒๒  มีความเคารพ  รูและตระหนักถึงคุณความดีที่มีอยูจริงของผูอ่ืน  ใครมี
ขอดีอะไรก็รู  ทําใหรูวาจะเขาไปหาคุณธรรมไดจากใคร คนไมมีความเคารพ  จะเปนคนที่มองใครก็
ไมเห็นมีอะไรดี  เลวไปหมด  ก็เลยไมสามารถหาคุณธรรมใสตัวไดเพราะเมื่อมองไมเห็นขอดีของ
ใครแลว  ก็เลยไมรูจะไปเอาธรรมะจากใคร ดังคําที่วา คารโว จ มีความหมายวา มีความเคารพ และมี
ถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน   
   ปยชาติกสูตร ความทุกขยอมเกิดจากของที่รัก๒๘ 
   สุภาษิตดังกลาวหมายถึง พระนางมัลลิกาเทวีไดทูลกับพระเจาปเสนทิโกศลวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ตรัสไววา โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  ยอมเกิดแตของที่รัก  เปนมาแตของที่รัก  ซ่ึงพระเจาปเสนทิ
โกศลตรัสแกพระนางมัลลิกาวา  นาอัศจรรยไมเคยมีมา  พระสัมมาสัมพุทธเขาพระองคนั้นคงจะ
เห็นชัด  แทงตลอดดวยพระปญญา  พระเจาปเสนทิโกศลทรงใหพระนางมัลลิกาชวยลางมือใหและ
ทรงเปลงอุทานวาขอนอบนอมแตพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ดังนี้สามครั้ง ทานได
กลาววาสิ่งที่ควรเคารพมีอยูดังนี้  

๑. พระพุทธเจา  
๒. พระธรรม  
๓. พระสงฆ  
๔. การศึกษา  
๕. ความไมประมาท คือการดําเนินตามหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาอื่นๆ 

ดวยความเคารพ  
๖. การสนทนาปราศรัย คือการตอนรับอาคันตุกะผูมาเยือนดวยความเคารพ  

 สรุปมงคลที่ ๒๒  มีความเคารพ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องตน
ใสตัว  สรุปไดวาเปนคติสอนใจ  ใหมีความตระหนัก  ซาบซึ้ง  รูถึงคุณความดีที่มีอยูจริงของบุคคล

                                                           
๒๘ม.ม. (ไทย). ๒๑/๑๗๙/๓๕๑ 



 ๘๙

อ่ืน  ยอมรับนับถือความดีของเขาดวยใจจริง  แลวแสดงความนับถือตอผูนั้นดวยการแสดงออนนอม  
ออนโยน  อยางเหมาะสมทั้งตอหนาและลับหลัง 
 
 มงคลท่ี  ๒๓  มีความออนนอมถอมตน  ไมอวดดื้อถือดี  ไมเบง  ไมยโสโอหัง  รูจักคา
ของตนเองตรงตามความเปนจริง  พรอมที่จะนอมตัวรับเอาความดีจากผูอ่ืนมาใสตัวได 
  คนที่มีความเคารพ  รูวาคนอื่นมีดีอะไร  ถาหากขาดความออนนอมถอมตนเสีย
แลว  ใจเขาจะพองขึ้นแขงทันทีวา  ถึงใครจะแนแตฉันก็หนึ่งเหมือนกัน  ใจจะคอยแตเบงคิดวาตัว
เกงกวาทุกที  ก็เลยรับคุณธรรมของใครไมไดเพราะคิดวาตัวเกงกวาเสียแลวนั่นเอง 
   เรามาดูมหาสมุทรเปนที่รวมของน้ําได  ก็เพราะพื้นผิวอยูต่ํากวาแมน้ําลําธาร
ทั้งหลาย  ถาเมื่อใดมหาสมุทรยกตัวสูงขึ้น  น้ําจะไหลยอนกลับรับน้ําไมไดอีกตอไป  คนเราก็
เชนกัน  ถาขาดความออนนอมถอมตน  อวดเบง  ยกตัวเราสูงขึ้นกวาแลว  ก็จะรับเอาคุณธรรมจาก
ใครไมไดเลย  ดังคําที่วา นิวาโต จ  มีความหมายวา มีความถอมตน และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจาก
พระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  
   วิชาสูตร   วาดวยความถือตัว  ๓๒๙ 
 สุภาษิตดังกลาวมีความหมายวา  พระศาสดาตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  ควรเจริญ
อริยมรรคมีองค  ๘  เพื่อละความถือตัว  ๓  ประการคือ  ๑.  ถือตัววาเราดีกวาเขา  ๒.  ถือตัววาเรา
เสมอเขา  ๓.  ถือตัววาเราเลวกวาเขา เมื่อละความถือตัวก็มีความออนนอมถอมตนซึ่งหมายถึง  การ
ไมแสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยูใหผูอ่ืนทราบเพื่อขมผูอ่ืน หรือเพื่อโออวด การไมอวดดี 
เยอหยิ่งจองหองแตแสดงตนอยางสงบเสงี่ยม ทานวาไววาโทษของการอวดดีนั้นมีอยูดังนี้คือ  

๑. ทําใหเสียคน คือไมสามารถกลับมาอยูในรองในรอยไดเหมือนเดิม เสียอนาคต  
๒. ทําใหเสียมิตร คือไมมีใครคบหาเปนเพื่อนดวย ถึงจะมีก็ไมใชเพื่อนแท  
๓. ทําใหเสียหมูคณะ คือถาตางคนตางถือดี ก็ทําใหไมสามารถตกลงกันได ใน

ที่สุดก็ไมถึงจุดหมาย หรือทําใหเปนที่เบื่อหนายของคนอื่น  
  การทําตัวใหเปนคนออนนอมถอมตนนั้นมีหลักดังนี้คือ  

๑. ตองคบกัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทาง
ที่ดีที่ถูกที่ควร  

๒. ตองรูจักคิดไตรตรอง คือการรูจักคิดหาเหตุผลอยูตลอดถึงความเปนไปใน
ธรรมชาติของมนุษย ตางคนยอมตางจิตตางใจ และรวมทั้งหลักธรรมอื่นๆ  
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๓. ตองมีความสามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมูคณะ อลุมอลวยในหลักการ 
ตักเตือน รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  
  ทานวาลักษณะของคนถอมตนนั้นมีดังนี้  

๑. มีกิริยาที่นอบนอม  
๒. มีวาจาที่ออนหวาน  
๓. มีจิตใจที่ออนโยน  

  สรุปแลวก็คือ สมบูรณพรอมดวยกาย วาจา และใจนั่นเอง 
 สรุปมงคลที่ ๒๓  มีความถอมตน  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องตน
ใสตัว  ซ่ึงสามารถสรุปไดวาผูที่จะเปนผูยิ่งใหญไดรับการยกยองนับถือจากคนอื่นทั้งกายและใจนั้น  
จะตองเปนผูมีความออนนอมถอมตนอยางเต็มที่เทานั้น  ผูที่ฉลาดจึงไมควรหลงยึดเอาสิ่งเหลานี้มา
ทําใหตนเกิดความถือตัว  ผูมีความถอมตน  จะเปนผูรูคุณคาของตนตามความเปนจริง  เจียมเนื้อ
เจียมตัว  ทําใหมีลักษณะอาการแสดงออกที่ดีเดนกวาคนทั้งหลายคือ  เปนคนมีกิริยาออนนอม  มี
วาจาออนหวาน  มีใจออนโยน 
 
 มงคลที่  ๒๔   ตองมีความสันโดษ  เปนคนรูจักพอ  รูจักประมาณ  สุขใจพอใจกับของ
ของตน  ทําใหจิตใจสงบสามารถรองรับคุณธรรมจากผูอ่ืนไดเต็มที่ 
  คนที่ขาดสันโดษ  ใจของเขาจะเต็มไปดวยความเรารอนกระวนกระวายกระหายอยาก
ได  มีสิบลานก็ไมพอจะเอารอยลาน  มีรอยลานก็ไมพอจะเอาพันบาน  หมื่นลาน  ไมรูจักอิ่ม  ซ่ึงใจ
ของคนชนิดนี้ไมสามารถจะรองรับคุณธรรมไดไปฟงพระเทศนเทาไรก็ไมซึมเขาไปอยูในใจ  ลืมตา
หลับตาเขามองเห็นแตตัวเลข  คิดแตวาอยากรวย ๆ ธรรมะนึกไมออก  ดังคําที่วา สนฺตุฏฐี จ มี
ความหมายวา มีความสันโดษ และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
 สันโดษ  ๓  ประการในปจจัย  ๔  รวมเปน  ๑๒๓๐ 
 จากสุภาษิตดังกลาว ความสันโดษในที่นี้มี  ๓  ประการคือ ๑. ยถาลาภสันโดษ  ๒. 
ยถาพลสันโดษ  ๓. ยถาสารุปปสันโดษ และความสันโดษในปจจัย  ๔ ไดแก  ๑.  จีวร  ๒.  
บิณฑบาต  ๓.  เสนาสนะ  ๔.  เภสัช  เชน  ภิกษุไดจีวรดีหรือไมดี  ก็มีความยินดีใชจีวรนั้น  เรียกวา  
ยถาลาภสันโดษในจีวรภิกษุที่ไดจีวรที่เปนผาหนา เมื่อจะเอามารใชจะทําใหตัวองปวย ก็เอาจีวรหนา
ไปเปลี่ยนกับเพื่อนภิกษุ  ตัวเองก็รับเอาจีวรบางเบา  ช่ือวา  ยถาพลสันโดษ  ภิกษุไดจีวรมามาก  จีวร
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ที่ประณีตแตไมสะสม ไมเก็บไวใชเอง นํามอบใหพระเถระบาง เพื่อนภิกษุที่อาพาธบาง ช่ือวา ยถา
สารุปปสันโดษในจีวร 
  คําวาสันโดษไมไดหมายถึงการอยูลําพังคนเดียวอยางเดียวก็หาไม แตหมายถึงการ
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ในของของตัวซ่ึงทานไดใหนิยามที่ เปนลักษณะของความสันโดษเปนดังนี้ คือ  

๑. ยถาลาภสันโดษ หมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด คือมีแคไหนก็พอใจเทานั้น 
เปนอยูอยางไรก็ควรจะพอใจ ไมคิดนอยเนื้อต่ําใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยู  

๒. ยถาพลสันโดษ หมายถึงความยินดีตามกําลัง เรามีกําลังแคไหนก็พอใจเทานั้น 
ตั้งแตกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังบารมี หรือกําลังความสามารถเปนตน  

๓. ยถาสารูปสันโดษ หมายถึงความยินดีตามควร ซ่ึงโยงใยไปถึงความพอเหมาะ
พอควรในหลายๆเรื่อง เชนรูปลักษณของตนเองและรวมทั้งฐานะที่เราเปนอยู 
 สรุปมงคลที่ ๒๔  ตองมีความสันโดษ เปนสุภาษิตในหมูที่ ๗  การแสวงหาธรรมะ
เบื้องตนใสตัว  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  ในความสันโดษคือยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยูแลว  พอใจกับของ
ของตนไมวาจะเปนพอแมของเรา  ลูกเมียของเรา  งานของเรา  ประเทศชาติของเรา  ถึงจะมี
ขอบกพรองอยางไรก็คอย ๆ แกไขกันไปใหดีขึ้น  ไมคิดไขวควาแยงชิงเอาของคนอื่นเขามาเปน 
ของตน 
 
 มงคลท่ี  ๒๕  ตองมีความกตัญู  ใครเคยทําคุณอะไรไวใหตัว  ก็ตระหนักซาบซึ้งถึง
บุญคุณ  พยายามหาทางตอบแทนทําใหเปนคนนารัก  นาเอ็นดู  นานับถือ  ใคร ๆ ก็เมตตาอยาก
ถายทอดวิชาความรู  คุณความดีตางๆ  ให 
 เพราะแมเราจะมีความเคารพ  รูขอดีของคนอื่น  มีจุดหมายแลววา  จะไปถายทอดเอา
คุณธรรมนั้นๆ  ไดจากใคร มีความถอมตัว  ใจเราก็พรอมจะนอมไปรับคุณธรรมนั้น  และมีความ
สันโดษ  คือใจสงบพอที่จะรับเอาธรรมะนั้นๆ  มาไตรตรองใหเขาใจได  แตก็ยังไมแนวาเขาจะยอม
สอนเราหรือเปลา  เราตองเปนคนมีความกตัญูรูคุณคนดวยคนอื่นจึงจะเมตตาสอนใหเรา  ดังคํา
ที่วา กตฺุตา มีความหมายวา มีความกตัญู และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการ
เปรียบเปรยดังเชน 
 ภูมิของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ๓๑ 
 สุภาษิตดังกลาว  หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  ภูมิของอ
สัตบุรุษคือ  ความเปนคนอกตัญู  อกตเวที  ภูมิของสัตบุรุษคือ  ความเปนคนกตัญู  กตเวที 
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 ดังนั้น การมีความกตัญู จึงหมายถึง การรูคุณ และตอบแทนทานผูนั้น บุญคุณ
ที่วานี้มิใชวาตอบแทนกันแลวก็หายกันแตหมายถึงการรําลึกถึงพระคุณที่เคยใหความอุปการะแกเรา
ดวยความเคารพยิ่ง ทานวาสิ่งของหรือผูที่ควรกตัญูนั้น มีดังนี้  

๑. กตัญูตอบุคคล บุคคลที่ควรกตัญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและ
ตอบแทนพระคุณ เชน บิดา มารดา อาจารย เปนตน  

๒. กตัญูตอสัตว ไดแกสัตวที่มีคุณตอเราชวยทํางานใหเรา เราก็ควรเลี้ยงดูใหดี
เชนชาง มา วัว ควาย หรือสุนัขที่ชวยเฝาบาน เปนตน  

๓. กตัญูตอส่ิงของ ไดแกส่ิงของทุกอยางที่มีคุณตอเราเชน หนังสือที่ใหความรู
แกเรา อุปกรณทํามาหากินตางๆ เราไมควรทิ้งควางหรือทําลายโดยไมเห็นคุณคา 
 สรุปมงคลที่ ๒๕  มีความกตัญู  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องตน
ใสตัว  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา เปนคําสอนใหรูคุณ  ความเปนผูมีใจกระจางมีสติปญญาบริบูรณ  รูอุป
การคุณที่ผูอ่ืนกระทําแลวแกตน  ผูใดก็ตามที่ทําคุณแกตนแลว  ไมวาจะมากก็ตามนอยก็ตาม  ยอม
ระลึกถึงดวยความซาบซึ้งอยูเสมอ  ไมลืมอุปการคุณนั้นเลย ในความกตัญูจึงหมายถึง  ความรูบุญ
หรือรูอุปการะของบุญที่ตนทําไวแลว 
 
  มงคลท่ี  ๒๖   ฟงธรรมตามกาล  เมื่อฝกตัวเองมาครบ  ๔  ขอขางตนแลว  ก็ไปฟง
ธรรมจากผูทรงคุณธรรมในทุก ๆ โอกาสที่อํานวยให  และอาศัยธรรมะที่ฟงนั้นๆ  มาเปนกระจก
สองใจเราใหเห็นวา  ตัวเรามีคุณธรรมมากนอยเพียงใด  มีขอบกพรองตรงไหนจะไดรับปรุงแกไข
ใหดียิ่งขึ้น ดังคําที่วา กาเลน ธมฺมสฺสวนํ  มีความหมายวา ฟงธรรมตามกาล  และมีถอยคําที่
ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  
  คิลานสูตรํ   วาดวยคนไขและผูเปรียบดวยคนไข  ๓  จําพวก๓๒ 
 สุภาษิตดังกลาวหมายถึงพระศาสดาทรงตรัสแกภิกษุทั้งหลายถึงคนไขและผูเปรียบดวย
คนไข  ๓  จําพวกวา 
  ๑.  คนไขที่ไมวาจะไดอาหาร  ยา  และคนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไมก็ตาม  ก็คง
ไมหายจากอาพาธ 
  ๒.  คนไขที่ไมวาจะไดอาหาร  ยา  และคนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไมก็ตาม  ก็คง
หายจากอาพาธ 
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  ๓. คนไขที่ถาไดอาหาร  ยา  และคนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธได  แต
ถาไมไดอาหาร  ยา  และคนพยาบาลที่เหมาะสมก็ไมหายจากอาพาธ  ดังนั้น  เพราะรักษาคนไข
ประเภทนี้จึงจําตองรักษาคนไขประเภทอื่นดวย  คนไข  ๓  จําพวกนี้ก็เปรียบไดกับบุคคลที่มีอยูใน
โลกนี้มี  ๓  จําพวก  คือ 
 ๑.  บุคคลที่ไมวาจะไดพบตถาคต  ไดฟงธรรมวินัยหรือไมก็ตาม  ก็ไมไดปญญารู
ธรรมตามจริง 
 ๒.  บุคคลที่ไมวาจะไดพบตถาคต  ไดฟงธรรมวินัยหรือไมก็ตาม  ก็ไดปญญารู
ธรรมตามจริง 
 ๓.  บุคคลที่ไดพบตถาคตไดฟงธรรมวินัย  จึงจะไดปญญารูธรรมตามจริง  แตถา
ไมไดพบตถาคต ไมไดฟงธรรมวินัยก็ไมไดปญญารูธรรมตามจริง ดังนั้นเพราะบุคคลประเภทนี้ จึง
จําตองแสดงธรรมแกบุคคลประเภทอื่นดวย 
 เมื่อมีโอกาส เวลา หรือตามวันสําคัญตางๆ ก็ควรตองไปฟงธรรมบาง เพื่อสดับ
ตรับฟง ส่ิงที่เปนประโยชนในหลักธรรมนั้นๆ และนํามาใชกับชีวิตเรา  เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ทาน
วาเวลาที่ควรไปฟงธรรมนั้นมีดังนี้คือ  

๑. วันธรรมสวนะ ก็คือวันพระ หรือวันที่สําคัญทางศาสนา  
๒. เมื่อมีผูมาแสดงธรรม ก็อยางเชน การฟงธรรมตามวิทยุ การที่มีพระมาแสดง

ธรรมตามสถานที่ตางๆ หรือการอานจากสื่อตางๆ  
๓. เมื่อมีโอกาสอันสมควร อาทิเชนในวันอาทิตยเมื่อมีเวลาวาง หรือในงานมงคล 

งานบวช งานกฐิน งานวัดเปนตน 
  สรุปแลวคุณสมบัติของผูฟงธรรมที่ดีควรตองมีดังนี้คือ  

๑. ไมดูแคลนในหัวขอธรรมวางายเกินไป  
๒. ไมดูแคลนในความรูความสามารถของผูแสดงธรรม  
๓. ไมดูแคลนในตัวเองวาโง ไมสามารถเขาใจได  
๔. มีความตั้งใจในการฟงธรรม และนําไปพิจารณา  
๕. นําเอาธรรมนั้นๆไปปฏิบัติใหเกิดผล 

 สรุปมงคลที่ ๒๖  ฟงธรรมตามกาล  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๗  การแสวงหาธรรมะ
เบื้องตนใสตัว  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  การขวนขวายหาเวลาไปฟงธรรม  ฟงคําสั่งสอนจากผูมี
ธรรมะ  เพื่อยกระดับจิตใจและสติปญญาใหสูงขึ้น  โดยเมื่อฟงธรรมแลวก็นอมเอาคุณธรรม
เหลานั้น  มาเปนกระจกสะทอนดูตนเองวา  มีคุณธรรมนั้นหรือไม  จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยูใหดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปไดอยางไร 



 ๙๔

 คําอธิบายมงคลหมูที่  ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใสตัวใหเต็มที่  ในมงคลหมูนี้ผู
รจนา  ขอนําพระสูตรที่ใชในการแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใสตัวใหเต็มที่ไดเนื้อความวาเปนการฝก
ความอดทนที่มนุษยทุกคนพึงจะตองมีแตในความอดทนนั้นมีไมเทากัน  จึงตองมีการฝกฝนโดยเริ่ม
จาก  เมื่อเราฝกจนไดคุณธรรมเบื้องตนตาง ๆ จากการฟงธรรมตามกาลแลว  ก็ตองฝกหาคุณธรรม
เบื้องสูงในมงคลทั้ง  ๔  หมู  ดังนี้ 

 
 มงคลที่  ๒๗  มีความอดทน  ทั้งทนแดด  ทนฝน  ทนรอน  ทนหนาว  ทนความปวด

เมื่อยทางกาย  ทนตอความเจ็บใจ  ทนตออํานาจของกิเลส  ทนสารพัดอยาง  จะเอาธรรมะตองทนได 
ดังคําที่วา ขนฺตี จ  มีความหมายวา มีความอดทน และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการ
เปรียบเปรยดังเชน 
  ปฐมอขันติสูตร  วาดวยโทษของอขันติและคุณของขันติ๓๓ 
  สุภาษิตดังกลาวมีความหมายของโทษในที่นี้เปนโทษของความไมอดทนมี ๕ 
ประการ คือ ผูไมอดทน 
 ๑.  ยอมไมเปนที่รักที่ชอบใจของคนเปนอันมาก 
 ๒.  ยอมเปนผูมากดวยเวร 
 ๓.  ยอมเปนผูมากดวยโทษ 
 ๔.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
  สวนอานิสงสของความอดทนมี  ๕  ประการ  คือ  ผูอดทน 
 ๑.  ยอมเปนที่รัก  ที่ชอบใจของคนเปนอันมาก 
 ๒.  ยอมเปนผูไมมากดวยเวร 
 ๓.  ยอมเปนผูไมมากดวยโทษ 
 ๔.  ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ 
 ๕.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 ซ่ึงทานวาลักษณะของความอดทนนั้นสามารถจําแนกออกไดเปนดังตอไปนี้คือ  

 ๑. ความอดทนตอความลําบาก คือความลําบากที่ตองประสพตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจ
มาจากสภาพแวดลอมเปนตน  

 ๒. ความอดทนตอทุกขเวทนา คือทุกขที่เกิดจากสังขารของเราเอง เชนความไม
สบายกายเปนตน  

                                                           
๓๓อัง.ปญจก. (ไทย) ๓๖/๔๖๗/๓๙๗. 



 ๙๕

 ๓. ความอดทนตอความเจ็บใจ คือการที่คนอื่นทําใหเราตองผิดหวัง หรือพูดจาให
เจ็บช้ําใจ ไมเปนอยางที่หวังเปนตน  

 ๔. ความอดทนตออํานาจกิเลส คือส่ิงยั่วยวนทั้งหลายถือเปนกิเลสทั้งทางใจและ
ทางกายอาทิเชน ความนึกโลภอยากไดของเขาหรือการพายแพตออํานาจเงินเปนตน  
  วิธีทําใหมีความอดทนคือ มีหิริโอตัปปะ  

 ๑. หิริ ไดแกการมีความละอายตอบาป การที่รูวาเปนบาปแลวยังทําอีกก็ถือวาไมมี
ความละอายเลย  

 ๒. โอตัปปะ ไดแกการมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้นๆ 
 สรุปมงคลที่ ๒๗  มีความอดทน  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูง
ใสตัวใหเต็มที่   ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  ความอดทนมาจากขันติ  หมายถึง  การรักษาปกติภาวะของ
ตนไวได  ไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยส่ิงอันเปนที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม  มี
ความมั่นคงหนักแนนเหมือนแผนดิน  ซ่ึงไมหวั่นไหว  ไมวาจะมีคนเทอะไรลงไป  ของเสีย  ของ
สกปรกหรือของหอม  ของดีงามก็ตาม  ความสําเร็จของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมคือ  
ขันติทั้งสิ้น 
 
  มงคลที่  ๒๘  เปนคนวางาย  คือไมวาจะสั่งสอนดวยคําพูดอยางไร  ไพเราะหรือไมก็
ตาม  ไมโตเถียง  ไมแสดงทาทีอึดอัดใจ  แตนอมรับฟงดวยดี  พูดงาย ๆ คือตองสามารถอดทนตอ
คําสั่งสอนไดนั่นเอง  ทานจะจ้ําจี้จ้ําไชอยางไรก็ตองรับฟงและทําตามคําสั่งสอนดวยดี  ดังคําที่วา 
โสวจสฺสตา   มีความหมายวา เปนคนวางาย และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการ
เปรียบเปรยดังเชน 
  การอยูรวมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ๓๔ 
 สุภาษิตดังกลาวในความหมายอธิบายถึง  การอยูรวมของอสัตบุรุษ  แมภิกษุที่เปนเถระ 
มัชฌิมะหรือเปนนวกะ  วากลาวตักเตือนก็ไมปฏิบัติตาม  ไมทําตามถอยคําที่ทานแนะนํา การอยู
รวมกันของสัตบุรุษ  แมภิกษุที่เปนเถระ มัชฌิมะหรือเปนนวกะ วากลาวตักเตือนดวยปรารถนาสิ่งที่
เปนประโยชน  ก็ปฏิบัติตามการกลาวตักเตือนของกันและกัน  ทานวาผูวางายนั้นมีลักษณะที่สังเกต
ไดดังนี้คือ  

๑. ไมพูดกลบเกลื่อนเมื่อไดรับการวากลาวตักเตือน คือการรับฟงดวยดี ไมใชแก
ตัวแลวปดประตูความคิดไมรับฟง  

                                                           
๓๔อัง.ทุก (ไทย) ๓๓/๔๒๖/๔๐๕. 



 ๙๖

๒. ไมนิ่งเฉยเมื่อไดรับการเตือน คือการนําคําตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแกไข
ขอบกพรองนั้นๆ  

๓. ไมจับผิดผูวากลาวสั่งสอน คือการที่ผูสอนอาจจะมีความผิดพลาด เนื่องจาก
ความประมาท เราควรใหอภัยตอผูสอนเพราะการจับผิดทําใหผูสอนตองอับอายขายหนาได ซ่ึงเปน
ส่ิงที่ไมดีงาม  

๔. เคารพตอคําสอนและผูสอน คือการรูจักสัมมาคารวะตอผูทําใหคําสอน และ
เคารพในสิ่งที่ผูสอนไดนํามาแนะนํา  

๕.มีความออนนอมถอมตน คือไมแสดงความยะโส ถือตัววาอยูเหนือผูอ่ืนเพราะ
ส่ิงที่ตัวเองเปนตัวเองมี  

๖. มีความยินดีตอคําสอนนั้น คือยอมรับในคําสอนนั้นๆ ดวยความยินดีเชนการไม
แสดงความเบื่อหนายเพราะเคยฟงมาแลว เปนตน  

๗. ไมดื้อร้ัน คือการไมอวดดี คิดวาของตัวเองนั้นผิดแตก็ยังดันทุรังทําตอไปเพราะ
กลัวเสียช่ือ เสียฟอรม  

๘. ไมขัดแยง เพราะวาการวากลาวตักเตือนหรือส่ังสอนนั้นก็คือ สิ่งที่ตรงขามกับที่
เราทําอยูแลว เราควรตองเปดใจใหกวางไมขัดแยงตอคําสอนคําวิจารณนั้นๆ  

๙. ยินดีใหตักเตือนไดทุกเวลา คือการยินดีใหมีการแสดงความคิดเห็น ตักเตือนได
โดยไมมีขอยกเวนเรื่องเวลา  

๑๐. มีความอดทนตอการเปนผูถูกสั่งสอน คือการไมเอาความขัดแยงในความเห็น
เปนอารมณ แตใหเขาใจเจตนาที่แทจริงของผูสอนนั้น 
  จากคําสอน  การทําใหเปนคนวางายนั้นทําไดดังนี้  

๑. ลดมานะของตัว คือการไมถือดี ไมถือตัว ความไมสําคัญตัวเองวาเปนอยางโนน
อยางนี้ อาทิเชนถือตัววาการศึกษาดีกวาเปนตน  

๒. ละอุปาทาน คือการไมยึดถือในสิ่งที่เรามี เราเปน หรือถือมั่นในอํานาจกิเลส
ตางๆ  

  ๓. มีสัมมาทิฏฐิ คือมีปญญาที่เห็นชอบ การเห็นถูกเห็นควรตามหลักอริยสัจ ๔ เชื่อ
เร่ืองความไมเที่ยง เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเปนตน 

 สรุปมงคลที่ ๒๘  เปนคนวางาย  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูง
ใสตัวใหเต็มที่   ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  เปนคําสอนใหคนที่วางายสอนงาย  คือ  คนที่อดทนตอคําสั่ง
สอนได  เมื่อมีผูรูและนําพรํ่าสอนให  ตักเตือนใหโดยชอบธรรมแลว  ยอมปฏิบัติตามคําสอนนั้น
ดวยความเคารพออนนอม  ไมคัดคาน  ไมโตตอบ  ไมแกตัวโดยประการใด ๆ ทั้งสิ้น 



 ๙๗

 มงคลท่ี ๒๙ เห็นสมณะ  คือ  ไปหาตัวอยางที่ดีดูเปนแบบอยาง  หาพระภิกษุผูทรง
คุณธรรม  สงบกาย  สงบวาจา  สงบใจ  ธรรมะหลายๆ  ขอ  ถาอธิบายธรรมดา ๆ หลายคนก็เขาใจ
ยาก  ไมคอยจะยอมเชื่อ  แตพอเห็นสมณะ  เห็นตัวอยางแลวก็เชื่อโดยไมตองอธิบายก็มีมาก  เชน  
การรักษาศีล  พระสอนวา  ศีลทําใหเกิดสุข  อธิบายมากมายเขาก็ยังไมยอมเชื่อ  เถียงคอเปนเอ็นวา
จะสุขไปไดอยางไร  มีขอจํากัดสารพัด  สูคนไมมีศีลไมไดสุขกวา  จะกินเหลาก็กิน  จะลักขโมยก็
ลัก  จะบี้มดตบยุงตามสบาย  สุขกวาเยอะ 
 แตพอเห็นสมณะเขาเทานั้นแหละไดคิด  “ทานก็รักษาศีลนะ  แลวดูซิ  หนาตาผิวพรรณ
ทานก็ผองใส  อ่ิมเอิบดูมีความสุขจริง ๆ”  เทานี้แหละไมตองอธิบาย  เกิดความเขาใจแลว ดังคําที่วา 
สมณานฺ จ ทสฺสนํ   มีความหมายวา เห็นสมณะและมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการ
เปรียบเปรยดังเชน 
  ปุตตสูตร วาดวยสมณะ  ๔  จําพวก๓๕ 
  สุภาษิตดังกลาวหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา สมณะ ๔ 
จําพวกประกอบดวย 
  ๑.  สมณะผูไมหวั่นไหว   ๒.  สมณะบุณฑริก  ๓.  สมณะปทุม  ๔.  สมณะสุขุมาล 
แลวพระองคตรัสตอไปวาพระองคทรงเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
  ในคําวาสมณะแปลตรงตัวไดวา ผูสงบ (หมายถึงผูอยูในสมณเพศ) ทานวา
คุณสมบัติของสมณะตองประกอบไปดวย ๓ อยางคือ  

๑. ตองสงบกาย คือมีความสํารวมในการกระทําทุกอยาง รวมถึงกิริยา มรรยาท 
ตามหลักศีลธรรม  

๒. ตองสงบวาจา คือการพูดจาใหอยูในกรอบของความพอดี มีความสุภาพสงบ
เสงี่ยมในคําพูดและภาษาที่ใช เปนไปตามขอปฏิบัติ ประเพณี  

๓. ตองสงบใจ คือการทําใจใหสงบปราศจากกิเลสครอบงํา ไมวาจะเปน โลภ 
โกรธ หลง หรือความพยาบาทใดๆ ตั้งมั่นอยูในสมาธิภาวนา  
  ดังนั้น  การไดเห็นสมณะมีอยูดังนี้คือ  

  ๑. เห็นดวยตา ความหมายก็ตรงตัวคือการเห็นจากการสัมผัสดวยสายตาของตนเอง 
แลวมีความประทับใจในความสํารวมในกาย  

                                                           
๓๕อัง.จตุกก. (ไทย) ๓๕/๒๕๒/๔๑๓. 



 ๙๘

 ๒. เห็นดวยใจ เนื่องจากความสํารวมกาย วาจา ใจของสมณะจะชวยโนมนาวจิตใจ
ของเราใหโอนออนผอนตาม และรับฟงหลักคําสอนดวยใจที่ยินดี ซ่ึงนั่นก็หมายถึงการเปดใจเราให
สมณะไดช้ีนํานั่นเอง  

๓. เห็นดวยปญญา หมายความถึงการรูโดยการใชปญญาใครครวญ พิจารณาใน
การสัมผัส และเขาถึงและรับรูถึงคําสอนของสมณะผูนั้น และรูวาทานเปนผูตั้งมั่นอยูในศีลธรรม
อยางแทจริง  
  สรุปแลวเมื่อเห็นแลวก็ตองทําอยางนี้คือ  

๑. ตองเขาไปหา คือเขาไปขอคําแนะนํา ช้ีแนะจากทาน หรือใหความเคารพทาน  
๒. ตองเขาไปบํารุงชวยเหลือ คือการชวยเหลือทานในโอกาสอันควร เพื่อแบงเบา

ภาระของทาน  
๓. ตองเขาไปฟง คือการรับฟงคุณธรรม หลักคําสอนของทานมาไวเปนแนวทาง

ในการแกไขปญหาชีวิต  
๔. หมั่นระลึกถึงทาน คือการระลึกถึงความดีที่ทานมีแลวนํามาเปนตัวอยางกับตัว     

เราเอง  
๕. รับฟงรับปฏิบัติ คือการรับคําแนะนําของทานมาปฏิบัติทําตามเพื่อใหเกิดผล 

คร้ันเมื่อติดขัดก็ใครแกไขเพื่อใหรูจริงเห็นจริงตามนั้น 
 สรุปมงคลที่  ๒๙  เห็นสมณะ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส
ตัวใหเต็มที่   ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  สมณะนี้ถาใครไดเห็นแลวจะเกิดแรงบันดาลใจใหคิดถึงธรรม  
เหมือนระเบิดที่จุดชนวนแลวยอมแสดงอานุภาคออกมาเต็มที่ สติปญญา  ความรูความสามารถที่มี
อยู  จะไดรับการกระตุนจากการเห็นสมณะใหนํามาใชสรางความดีไดเต็มที่  สมณะคือผูสงบ  
ฝกฝนตนเองดวยศีล  สมาธิและปญญา 
 
  มงคลท่ี  ๓๐  สนทนาธรรมตามกาล  คือเมื่อเห็นตัวอยางจากสมณะแลวเขาใจธรรมะ
มากขึ้น  แตถาหากยังมีขอสงสัยอะไร  ก็ไปสนทนาซักถามจากทานจนเขาใจกระจาง  หาธรรมะ
เบื้องสูงทั้งหลายใสตัวใหเต็มที่  ดังคําที่วา กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา  มีความหมายวา สนทนาธรรม
ตามกาล  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
 ธรรมกถึกสูตร  วาดวยธรรมกถึก  ๔  จําพวก๓๖  สุภาษิตในที่นี้อธิบายไดดังนี้ 
 ๑.  กลาวธรรมนอยและไมประกอบดวยประโยชน 

                                                           
๓๖อัง.จตุกก. (ไทย) ๓๕/๓๕๗/๔๓๙. 



 ๙๙

 ๒.  กลาวธรรมนอยแตประกอบดวยประโยชน 
 ๓.  กลาวธรรมมากแตไมประกอบดวยประโยชน 
 ๔.  กลาวธรรมมากและประกอบดวยประโยชน 
 ในการกลาวคือการไดสนทนากันเรื่องธรรม ทําใหขยายขอบเขตการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนความรู และไดรูในสิ่งใหมๆ ที่เราอาจนึกไมถึงหรือเปนการเผื่อแผความรูที่เรามีใหแก
ผูอ่ืนไดทราบดวย กอนที่เราจะสนทนาธรรม ควรตองพิจารณาและคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ  

๑. ตองรูเร่ืองที่จะพูดดี  
๒. ตองพูดเรื่องจริง มีประโยชน  
๓. ตองเปนคําพูดที่ไพเราะ  
๔. ตองพูดดวยความเมตตา  
๕. ตองไมพูดจาโออวด หรือยกตนขมทาน 

  ขอปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรม  
๑. มีศีลธรรม คือการเปนผูที่รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ เปนนิจศีลอยูแลว การเปนผู

ปฏิบัติถือเปนหนาที่ขั้นตนในการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี  
๒. มีสมาธิดี คือการมีจิตใจจดจออยูกับเรื่องที่สนทนา ไมวอกแวก พรอมทั้งเปนผู

ที่หมั่นเจริญสมาธิภาวนาดวย  
๓. แตงการสุภาพ คือการแตงตัวใหเหมาะสมกับยุคสมัย อยูในกรอบประเพณีของ

สังคมแวดลอม ณ ที่นั้นๆ ถูกกาลเทศะ  
๔. มีกิริยาสุภาพ คือมีความสุภาพในทวงทาไมวาจะเดิน นั่ง ยืน หรือการกระทํา

ใดๆ การที่มีกิริยางดงาม สุภาพยอมโนมนาวจิตใจผูพบเห็นใหเกิดความประทับใจที่ดี  
๕. ใชวาจาสุภาพ คือการใชถอยคําที่สุภาพในการสนทนา ไมใชคําหยาบคาย หรือ

กาวราว  
๖. ไมกลาวคานพระพุทธพจน คือการไมนําเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเปน

ขอสงสัย หรือกลาวคานเพราะสิ่งที่กลาวไวในพระพุทธพจนยอมเปนความจริงตลอดกาล  
๗. ไมออกนอกประเด็นที่ตั้งไว คือการพูดใหอยูในหัวขอที่ตั้งไว ไมพูดแบบน้ํา

ทวมทุงผักบุงโหรงเหรง  
๘. ไมพูดนานจนนาเบื่อ คือการเลือกเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ เนื่องจาก

เร่ืองบางเรื่องอาจไมจําเปนตองขยายความมากเกินไป  
 สรุปมงคลที่  ๓๐  สนทนาธรรมตามกาล  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๘  การแสวงหาธรรมะ
เบื้องสูงใสตัวใหเต็มที่   ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  เปนการพูดคุยซักถามธรรมะซึ่งกันและกันเพื่อให



 ๑๐๐

เกิดปญญา  โดยรูจักเลือกและแบงเวลาใหเหมาะสม  ซ่ึงจะทําใหไดรับความเบิกบานใจ  มีความสุข
ความเจริญและบุญกุศลไปในตัวดวย 

  จะเห็นไดวาในมงคลหมูที่  ๗  การหาธรรมะเบื้องตนใสตัวจากการฟงธรรมตาม
กาล  เมื่อตองสนทนาเทานั้นแหละ  พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงใหเราเตรียมตัวเพิ่มขึ้นมาอีก  ๒  ขอ  
จะตองมีความอดทนเสียกอนทั้งทนแดด  ทนรอน  ทนหนาว  ทนตอการกระทบกระทั่ง  ทนตอ
อํานาจกิเลส  รวมทั้งตองเปนคนวางาย  คือตองพรอมที่จะรับฟงและทําตามคําสั่งสอนใหได
เสียกอนจึงคอยไปหาสมณะแลวสนทนาธรรมกับทาน  ไมอยางนั้นละก็เดี๋ยวทานสอนธรรมลึก ๆ 
อะไรให  เผอิญมันขัดกับกิเลสในตัวเรา  ถาฝกความอดทน  ความวางายมาไมพอ 

 คําอธิบายมงคลหมูที่  ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสใหส้ินไป  มงคลหมูนี้ผูรจนา  
ขอนําพระสูตรที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสใหส้ินไปไดเนื้อความวาเปนการกําจัดกิเลส
ที่จะตองบําเพ็ญตบะเปนการทําใหกิเลสลดนอยลง  ในการฝกปฏิบัติผูรจนาจึงขอขยายความมงคล
ไดวา  เปนการลงมือปฏิบัติฝกฝนอยางจริงจัง  เพื่อกําจัดกิเลสใหหมดไปในการฝกภาคปฏิบัตินี้มี
มงคล  ๔  หมู  ดังนี้ 

 
  มงคลท่ี  ๓๑  บําเพ็ญตบะ  ทําความเพียรเผากิเลสใหเรารอนทนอยูไมได  ตองเผนหนี
ไปจากใจของเรา  ธุดงควัตรมีกี่ขอตั้งใจสมาทานรักษาเต็มที่ทีเดียว ดังคําที่วา ตโป จ  มีความหมาย
วา บําเพ็ญตบะ  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
  อินทรียสังวรสูตร วาดวยการสํารวมอินทรีย๓๗ 
   สุภาษิตดังกลาวหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  ถาภิกษุไม
มีอินทรียสังวรศีลยอมวิบัติ  สัมมาสมาธิยอมวิบัติยถาภูตญาณทัศนะยอมวิบัติ  นิพพิทาวิราคะยอม
วิบัติ  วิมุตติญาณทัศนะยอมวิบัติไปตามลําดับ  เหมือนตนไมไมมีกิ่งและใบแมสะเก็ด  เปลือก  
กระพี้ของตนไมนั้นก็ไมสมบูรณ  สวนภิกษุรูปใดมีอินทรียสังวรอยู  ศีล  สัมมาสมาธิ  ยถาภูตญาณ
ทัศนะ  นิพพิทาวิราคะ  และวิมุตติญาณทัศนะของภิกษุนั้นยอมสมบูรณตามลําดับ 
   คําวา  ตบะ โดยความหมายแปลวา ทําใหรอน ไมวาดวยวิธีใด การบําเพ็ญตบะ
หมายความถึงการทําใหกิเลส ความรุมรอนตางๆ หมดไป หรือเบาบางลง ลักษณะการบําเพ็ญตบะมี
ดังนี้  

                                                           
๓๗อัง.ฉักก. (ไทย) ๓๖/๖๘๒/๔๕๗. 



 ๑๐๑

๑. การมีใจสํารวมในอินทรียทั้ง ๖ (อายตนะภายใน ๖ อยาง) ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจ ไมใหหลง ติดอยูกับสัมผัสภายนอกมากเกินไปไมใหกิเลสครอบงําใจเวลาที่รับรูอารมณ
ผานอินทรียทั้ง ๖ (อินทรียสังวร)  

๒. การประพฤติรักษาพรหมจรรย เวนจากการรวมประเวณี หรือกามกิจทั้งปวง  
๓. การปฏิบัติธรรม คือการรูและเขาใจในหลักธรรมเชนอริยสัจ เปนตน ปฏิบัติตน

ใหอยูในศีล และถึงพรอมดวยสมาธิ และปญญาโดยมีจุดหมายสูงสุดที่พระนิพพาน กําจัดกิเลส ละ
วางทุกสิ่งไดหมดสิ้นดวยปญญา 
  สรุปมงคลที่  ๓๑  บําเพ็ญตบะ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัด
กิเลสใหส้ินไป  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  เปนการทําความเพียรเผาผลาญความชั่ว  คือ  กิเลสทุกชนิด
ใหรอนตัวทนอยูไมได  เกาะใจเราไมติด  ตองเผนหนีไป  แลวใจของเราก็จะผองใสหมดทุกข การ
บําเพ็ญตบะทําใหเลิกเปนคนเอาแตใจตัวไดเร็ววัน  ทําใหคุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัว  ทําให
มงคลขอตน ๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นกับเรา  ทําใหเขาถึงนิพพานไดเร็ว 
 
  มงคลที่  ๓๒  ประพฤติพรหมจรรย  คือเมื่อบําเพ็ญตบะจนกิเลสเบาบางลงไปแลว  
ตองตัดโลกียวิสัย  ตัดเยื่อใยทุกอยางรีบปลูกฝงคุณธรรมตางๆ  ลงในใจกอนที่กิเลสจะฟูกลับมาอีก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองยกใจออกจากกามอันเปนที่มาของความเสื่อม  และจะนําความทุกขนํากิเลส
มาสูใจของเราอีก ดังคําที่วา พฺรหฺมจริยฺ จ   มีความหมายวา ประพฤติพรหมจรรย และมีถอยคําที่
ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
     มหาสัจจกสูตร   อุปมาไมที่นําไปสีไฟ๓๘ 
  สุภาษิตดังกลาวหมายถึง  พระศาสดาตรัสแกอัคคเวสสนะเรื่อง อุปมา  ๓ ขอ  ไววา 
 ๑.  ไมสดชุมยาง  แชน้ํา  เอาทําไมสีไฟ  สีไฟไมติด  อุปมาดั่งสมณพราหมณยัง
มิไดหลักออกจากกาม  พอใจในกาม  ยอมไมควรเพื่อการตรัสรูธรรม 
 ๒.  ไมสดชุมยาง  วางไวบนบกไกลจากน้ํา  เอามาทําไมสีไฟ  สีไฟไมติด  อุปมาดั่ง
สมณพราหมณหลีกออกจากกามแตทางกาย  แตยังมีความพอใจในกาม  ยอมไมควรเพื่อการตรัสรู
ธรรม 
 ๓.  ไมแหงผาก วางไวบนบกไกลจากน้ํา เอามาทําไมสีไฟ สีไฟติด อุปมาดั่งสมณ
พราหมณหลักออกจากกามละ  ความพอใจในกาม  ยอมควรเพื่อการตรัสรูธรรม 

                                                           
๓๘ม.มู. (ไทย) ๑๙/๑๑๗/๔๖๗. 



 ๑๐๒

  ซ่ึง  คําวาพรหมจรรยหมายความถึง การบวชซึ่งละเวนเมถุน การครองชีวิตที่
ปราศจากเมถุน การประพฤติธรรมอันประเสริฐ ทานวาลักษณะของธรรมที่ถือวาเปนการประพฤติ
พรหมจรรยนั้น (ไมใชวาตองบวชเปนพระ) มีอยูดังนี้คือ  

 ๑. ใหทาน บริจาคทานไมวาจะเปนทรัพย ส่ิงของ เงินทอง หรือปญญา  
 ๒. ชวยเหลือผูอ่ืนในกิจการงานที่ชอบ ที่ถูกที่ควร (เวยยาวัจจมัย)  
 ๓. รักษาศีล ๕ คือไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมทําผิดในกาม ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา 

(เบญจศีล)  
 ๔. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากับคนที่เราตองพบปะดวยทุกคน (อัปปมัญญา)  
 ๕. งดเวนจากการเสพกาม (เมถุนวิรัติ)  
 ๖. ยินดีในคูของตน คือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียว (สทารสันโดษ)  
 ๗. เพียรพยายามที่จะละความชั่ว ไมทอถอยในความบากบั่น (วิริยะ)  
 ๘. รักษาซึ่งศีล ๘ คือ ไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมรวมประเวณี ไมพูดปด ไมดื่ม

น้ําเมา ไมบริโภคอาหารตั้งแตเที่ยงวันเปนตนไป ไมฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลน ใช
ของหอมหรือเครื่องประดับ ไมนอนบนที่สูงใหญ หรูหรา (อุโบสถ)  

 ๙. ใชปญญาเห็นแจงใน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค (อริยธรรม)  
 ๑๐. ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา ใหรูแจงเห็นจริง (สิกขา)  
สรุปมงคลที่  ๓๒  ประพฤติพรหมจรรย  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อ

กําจัดกิเลสใหส้ินไป  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  หมายถึงความประพฤติอันประเสริฐ  การประพฤติตาม
คุณธรรมตาง ๆ ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาใหเครงครัดยิ่งขึ้น  เพื่อปองกันไมใหกิเลสกลับขึ้นมาอีก  
จนกระทั่งหมดกิเลส   

 
  มงคลที่  ๓๓  เห็นอริยสัจ  คือ  ตั้งใจปฏิบัติธรรมฝกสมาธิตอไปอีกอยางยิ่งยวดจน
เขาถึงธรรมกาย  และเห็นอริยสัจคือเห็นความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต  ดวยธรรมจักษุของ
ธรรมกาย ดังคําที่วา อริยสจฺจาน ทสฺสนํ   มีความหมายวา เห็นอริยสัจ  และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมา
จากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
   ติณกัฎฐสูตร วาดวยเหตุเบื้องตนเบื้องปลายของสงสาร๓๙ 
  สุภาษิตดังกลาวหมายความวา  สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแลวใหโอวาทเกี่ยวกับ วัฎสงสารวา  หาจุดเริ่มตนและสิ้นสุดมิได  พระองคยกตัวอยาง

                                                           
๓๙สัง.นิ. (ไทย) ๒๖/๕๐๖/๔๙๙. 



 ๑๐๓

เปรียบเทียบวา พันธุไมนอยใหญทั่วทั้งชมพูทวีปเมื่อนํามามัดรวมเปนมัด ๆ มัดละ ๔ นิ้ว  สมมุติวา
แตละมัดคือมารดาของมารดาบุรุษไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพันธุไมนอยใหญหมดสิ้นไปจากชมพูทวีป  
แตมารดาของมารดานั้นยังไมมีที่ส้ินสุด  เพราะตราบใดที่สัตวทั้งหลายยังมีอวิชชาและตัณหาอยู  
ยอมเวียนวายตายเกิดไดรับความทุกขทรมานตางๆ  จากการเกิดนั้น 
  ซ่ึงในหลักธรรมกลาววาอริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแหงอริยสัจมี
อยู ๔ ประการตามที่ทานไดส่ังสอนไวมีดังนี้  
  ๑. ทุกข คือความไมสบายกายไมสบายใจ ความเปนจริงของสัตวโลกทุกผูทุกนาม
ตองมีทุกข ๓ ประการคือ การเกิด ความแก ความตาย  
  นอกจากนี้ก็มีความทุกขที่เปนอาการ หรือเกิดจากสภาพแวดลอมสรุปไดดังนี้คือ  

- ความโศกเศรา (โสกะ)  
- ความรําพันดวยความเสียใจ (ปริเทวะ)  
- ความเจ็บไขไดปวย (ทุกขะ)  
- ความเสียใจ (โทมนัสสะ)  
- ความทอแท ส้ินหวัง คับแคนใจ (อุปายาสะ)  
- การตรอมใจ ผิดหวังจากสิ่งที่ไมรัก (อัปปเยหิ สัมปโยคะ)  
- การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก (ปเยหิ วิปปโยคะ)  
- ความหมนหมองเมื่อปรารถนาแลวไมไดส่ิงนั้น (ยัมปจฉัง นลภติ)  

 ๒. สมุทัย คือเหตุที่ทําใหเกิดทุกข นอกจากเหตุแหงทุกขดังที่กลาวมาแลวขางตน 
ตนตอของทุกขก็อยูที่ใจของเราดวยนั่นก็คือความอยาก ทานวาเปนตัณหา ๓ อยาง ซ่ึงแบงออกได
เปนดังนี้คือ  

- ความอยากได หมายรวมถึงอยากทุกอยางที่นํามาสนองสัมผัสทั้ง ๕ และ
กามารมณ (กามตัณหา)  

- ความอยากเปน คือความอยากเปนโนนเปนนี่ (ภวตัณหา)  
  - ความไมอยากเปน คือความไมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยู (วิภวตัณหา)  

 ๓. นิโรธ คือความดับทุกข ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ความหลุดพน หรือหมายถึง
ภาวะของพระนิพพานนั่นเอง  

 ๔. มรรค คือขอปฏิบัติ หรือหนทางที่นําไปสูการดับทุกข การเดินทางสายกลาง
เพื่อไปใหถึงการดับทุกข คือ มรรคมี ๘ ประการ คือ  

- ความเห็นชอบ เชนความศรัทธาในเบื้องตนตอหลักธรรม คําสอน เชนการเชื่อ
วากรรมดีกรรมชั่วมีจริงเปนตน (สัมมาทิฏฐิ)  



 ๑๐๔

- ความดําริชอบ หรือความคิดชอบ มีความคิดที่ถูกตองตามหลักธรรม เชนการ
ใชปญญาพิจารณา ความไมเที่ยงของสังขาร หรือการไมคิดอยากไดของเขามาเปนของเรา เปนตน 
(สัมมาสังกัปปะ)  

- เจรจาชอบ คือการปฏิบัติตามหลักธรรม ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดคํา
หยาบ ไมพูดเพอเจอเปนตน (สัมมาวาจา)  

- ทําการชอบ หรือการมีการกระทําที่ไมผิดหลักศีลธรรม เชนไมฆาสัตว ไมลัก
ทรัพยเปนตน (สัมมากัมมันตะ)  

- เล้ียงชีพชอบ คือการทํามาหากินในทางที่ถูก ไมเบียดเบียนหรือทําความ
เดือดรอนใหกับสัตวหรือผูอ่ืน อยูในหลักธรรมที่กําหนด เชน ไมมีอาชีพคามนุษย หรืออาชีพคา
อาวุธเปนตน (สัมมาอาชีวะ)  

- ความเพียรชอบ คือการหมั่นทํานุบํารุงในสิ่งที่ถูกตอง อาทิเชนการพยายามละ
กิเลสออกจากใจหรือการพยายามสํารวม กาย วาจา ใจใหดําเนินตามหลักธรรมของทาน เปนตน 
(สัมมาวายามะ)  

- ความระลึกชอบ คือมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกตองตามหลักธรรม เชนการพึงระลึก
ถึงความตายที่ตองเกิดกับทุกคนเปนตน (สัมมาสติ)  

- จิตตั้งมั่นชอบ คือมีจิตที่มีสมาธิ ไมวอกแวกหรือคิดฟุงซาน และการทําสมาธิ
ภาวนาตามหลักการที่ทานไดบัญญัติแนะนําเอาไว (สัมมาสมาธิ)  
  ๕. การทําใหแจงในพระนิพพาน  
   นิพพาน คือ ภาวะของจิตที่ดับกิเลสไดหมดสิ้น หลุดจากอํานาจกรรม และไม
ตองวนเวียนอยูในสังสารวัฏอีก ซ่ึงก็คือพนจากทุกขนั่นเอง 
  ทานวาลักษณะของนิพพานมีอยู ๒ ระดับดังนี้คือ  

๑. การดับกิเลสขณะที่ยังมีเบญจขันธเหลืออยู หรือการเขาถึงนิพพานขณะที่ยังมี
ชีวิตอยู สอุปาทิเสสนิพพาน  

๒. การดับกิเลสที่ไมมีเบญจขันธเหลืออยูเลย คือการที่รางกายเราแตกดับแลว ไป
เสวยสุขอันเปนอมตะในพระนิพพาน (ตรงนี้ไมสามารถอธิบายใหกระจางมากไปกวานี้ได) -อนุ
ปาทิเสสนิพพานการที่จะเขาถึงพระนิพพานได ก็ตองปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาจนถึงขั้น
สูงสุด 
 สรุปมงคลที่  ๓๓  เห็นอริยสัจจ  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัด
กิเลสใหส้ินไป  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  อริยสัจจคือความจริงอันประเสริฐ  ความจริงอันทําใหบุคคล



 ๑๐๕

ผูเห็นเปนผูประเสริฐ  คือไดเห็น  ทุกข  ความไมสบายกายไมสบายใจตาง ๆ สมุทัย  สาเหตุที่ทําให
เกิดทุกข  นิโรธ  ความดับทุกข  และมรรค  วิธีปฏิบัติเพื่อไปสูความดับทุกข 
 
  มงคลที่ ๓๔   ทําพระนิพพานใหแจง  คือเมื่อเห็นอริยสัจในเบื้องตนแลว  ก็ตั้งใจเจริญ
ภาวนาตอไป  ประคองใจหยุดนิ่งไปเรื่อย ๆ พิจารณาอริยสัจไปตามลําดับใหใจละเอียดออนยิ่งขึ้น  
จนทํานิพพานใหแจงได  กิเลสตางๆ  ก็คอย ๆ รอนหลุดไปจากใจตามลําดับ  จนหมดกิเลสเปนพระ
อรหันตในที่สุด ดังคําที่วา นิพฺพานนสจฺฉิกิริยา มีความหมายวา ทําพระนิพพานใหแจง  และมี
ถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  
   พาหิยสูตร วาดวยการตรัสถึงที่สุดแหงทุกข๔๐ 
 สุภาษิตดังกลาวหมายความวาพาหิยะเดินทางดวยเรือ  ในระหวางทางเรือแตก
กลางมหาสมุทร  ถูกคลื่นซัดมาถึงทาสุปปารกะ  ไมมีเสื้อผาสวมใส  คนทั้งหลายเห็นแลวเขาใจวา
ทานเปนพระอรหันต  ทําใหทานสําคัญตนผิดไป  คิดวาตนเองเปนพระอรหันตจริง ๆ มหาพรหมที่
เคยเปนเพื่อนกันมาในอดีต  ไดมาเตือนใหทราบความจริง  แลวแนะนําใหไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ทานไดพบพระศาสดาขณะบิณฑบาตแลวไดฟงธรรมวา  เมื่อเห็นจงสักแตวาเห็น  เมื่อฟงจงสัก
แตวาฟง  เมื่อไดยินจงสักแตวาไดยิน  เมื่อรูจงสักแตวารู  เมื่อจบพระคาถาทานไดบรรลุอรหัตผล  
แลวขอบวช  ขณะที่กําลังหาเครื่องบริขารเพื่อใชบวช  ไดถูกวัวแมลูกออนขวิดตาย  ภิกษุทั้งหลาย
ทูลถามถึงคติของพาหิยทารุจีริยะ  พระศาสดาตรัสวาทานปรินิพพานแลว 
 ตอมาพระศาสดาทรงเปลงอุทานวา  ดิน  น้ํา  ไฟ  และลม  ยอมไมหล่ังลงใน
นิพพานธาตุ  ในนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายยอมไมสวาง  พระอาทิตยทั้งหลายยอมไมปรากฏ  
พระจันทรยอมไมสวาง  ความมืดยอมไมมี  ก็เมื่อใดพราหมณช่ือวาเปนมุนี  เพราะรู  (สัจจะ ๔)  
แลวดวยตน  เมื่อนั้นพราหมณยอมหลุดพนจากรูปและอรูป  จากสุขและทุกข  ทานพระพุทธโฆษา
จารย ผูรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรค ทานเปนพระอรหันตขั้นปฏิสัมภิทาญาณทานอธิบายถึงการระลึกถึง
คุณพระนิพพาน โดยทานยกบาลี ๘ ขอ ไวเปนแนวเครื่องระลึก ดังจะนํามาเขียนไวเพื่อเปนเครื่อง
อุปกรณในการระลึกดังตอไปนี้ 
 ในบาลีปรารภพระนิพพาน ๘  มีดังนี้ 

๑. มทนิมฺมทโน แปลวา พระนิพพานย่ํายีเสียซ่ึงความเมา มีความเมาในความเปน
คนหนุม และเมาในชีวิต โดยคิดวาตนจะไมตายเปนตน ใหส้ินไปจากอารมณ คือคิดเปนปกติเสมอ
วาชีวิตนี้ไมมีอะไรแนนอนโลกนี้ทั้งสิ้น มีความฉิบหายเปนที่สุด  

                                                           
๔๐ขุ.อุ. (ไทย) ๔๔/๑๒๔/๕๐๗. 



 ๑๐๖

๒. ปปาสวินโย แปลวา พระนิพพาน บรรเทาซึ่งความกระหาย คือความใคร
กําหนัดยินดีในกามคุณ ๕ ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส และการถูกตองสัมผัส  

๓ .  อาลยสมุคฺฆาโต  แปลวา  พระนิพพาน  ถอนเสียซ่ึงอาลัยในกามคุณ  ๕ 
หมายความวา ทานที่เขาถึงพระนิพพาน คือมีกิเลสสิ้นแลวยอมไมผูกพัน ในกามคุณ ๕ เห็นกามคุณ 
๕ เสมือนเห็นซากศพ  

๔. วัฏฏปจเฉโท แปลวา พระนิพพาน ตัดเสียซ่ึงวนสาม คือ กิเลสวัฏไดแก ตัด
กิเลสไดส้ินเชิง ไมมีความมัวเมาในกิเลสเหลืออยูแมแตนอย กรรมวัฏ ตัดกรรมอันเปนบาปอกุศล วิ
ปากวัฏคือตัดผลกรรมที่เปนอกุศลไดส้ินเชิง  

๕. ตัณหักขโย, วิราโค, นิโรโธ แปลวา นิพพานธรรมนั้น ถึงความสิ้นไปแหง
ตัณหา ตัณหาไมกําเริบอีก มีความหนายในตัณหาไมมีความพอใจในตัณหาอีก ดับตัณหาเสียไดสนิท
ตัณหาไมกําเริบขึ้นอีกไดแมแตนอย  

๖. นิพพานัง แปลวา ดับสนิทแหงกิเลส ตัณหา อุปาทาน กรรมอํานาจทั้ง ๔ นี้ ไมมี
โอกาสจะใหผล แกทานที่มีจิตเขาถึงพระนิพพานแลวไดอีก ตามขอปรากฏวามีเพียง ๖ ขอ ความจริง
ขอที่ ๕ ทานรวมไว ๓ อยาง คือ ตัณหักขโย ๑ วิราโค ๑ นิโรโธ ๑ ขอนี้รวมกันไวเสีย ๓ ขอแลว 
ทั้งหมดจึงเปน 

๘ ขอพอดี ทานลงในแบบวา ๘ ก็เขียนวา ๘ ตามทาน ความจริงเมื่อทานจะรวมกัน 
ทานนาจะเขียนวา ๖ ขอก็จะสิ้นเรื่อง เมื่อทาน เขียนเปนแบบมาอยางนี้ ก็เขียนตามทาน 
 ทานสอนใหตั้งจิตกําหนดความดีของพระนิพพาน ตามในบาลีทั้ง ๘ แมขอใด ขอ
หนึ่งก็ไดตามความพอใจ แตทานก็แนะไวในที่เดียวกันวา บริกรรมภาวนาวา "นิพพานัง" นั่นแหละ
ดีอยางยิ่งภาวนาไป จนกวาจิตจะเขาสูอุปจารฌาน โดยที่จิตระงับนิวรณ ๕ ไดสงบแลว เขาถึงอุปจาร
ฌานเปนที่สุด กรรมฐานนี้ ที่ทานกลาววาไดถึงที่สุด เพียงอุปจารฌานก็เพราะ เปนกรรมฐาน
ละเอียดสุขุม และใชอารมณใครครวญเปนปกติ กรรมฐานนี้จึงมีกําลังไมถึงฌาน  
 อานิสงสที่ใชอารมณใครครวญถึงพระนิพพานนี้มีผลมาก เปนปจจัยใหละอารมณ
ที่คลุกเคลาดวยอํานาจกิเลส และตัณหา เห็นโทษในวัฏฏะ เปนปจจัยใหแสวงหาทางปฏิบัติเพื่อ
ความพนทุกข อันเปนปฏิปทาไปสูพระนิพพาน เปนกรรมฐานที่นักปฏิบัติไดผลเปนกําไร เพราะ
เปนปจจัยใหเขาถึงความเปนพระอริยเจาไดอยางสบาย ขอทานนักปฏิบัติจงสนใจกรรมฐานกองนี้
ใหมาก ๆ และแสวงหาแนวปฏิบัติ ที่เขาตรงตอพระนิพพานมาปฏิบัติ ทานมีโอกาสจะเขาสูพระ
นิพพานไดอยางไมยากนัก เพราะระลึกนึกถึงพระนิพพานเปนอารมณนี้ เปนองคหนึ่งในองคสาม
ของพระโสดาบัน ช่ือวาทานกาวเขาไปเปนพระโสดาบันหนึ่งในสามขององคพระโสดาบันแลว 
เหลืออีกสองตองควรแสวงหาใหครบถวน  



 ๑๐๗

 พระนิพพานไมสูญ ทานนักปฏิบัติไดกําหนดกรรมฐานในอุปสมานุสสตินี้แลว ทาน
อาจจะตองประสบกับปญหายุงสมอง ในเรื่องพระนิพพานอีกตอนหนึ่ง เพราะบรรดานักคิดนักแตง
ทั้งหลาย ไดพากันโฆษณามาหลายรอยปแลววา พระนิพพานเปนสภาพสูญ แตพอมาอานหนังสือ
ของพระอรหันตทานเขียนคือหนังสือวิสุทธิ- มรรค ทานกลับยืนยันวา พระนิพพานไมสูญ ดังทาน
จะเห็นตามบาลีทั้ง ๘ ที่ทานยกมาเปนองคภาวนา นั้น คือ มทนิมฺมทโน พระนิพพานตัดความเมาใน
ชีวิต ปปาสวินโย นิพพานบรรเทาความกระหายใน กามคุณ ๕ อาลยสมุคฺฆาโต พระนิพพานถอน
อาลัยในกามคุณวัฏฏปจเฉโท พระนิพพานตัดวนสามใหขาด ตัณหักขโย พระนิพพานมีตัณหาสิ้น
แลวหรือส้ินตัณหาแลวเขาสูนิพพาน วิราโค มีความเบื่อหนายในตัณหานิโรโธ ดับตัณหาไดสนิท
แลว โดยตัณหาไมกําเริบอีก นิพพานัง มีความดับสนิทแลวจากกิเลส ตัณหา อุปาทานกรรม อันเปน
เหตุใหเกิดอีกในวัฏสงสาร 

 สรุปมงคลที่  ๓๔  ทํานิพพานใหแจง  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๙  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อ
กําจัดกิเลสใหส้ินไป  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา นิพพานคือความดับ  ความสูญ  คือการดับกิเลส  ดับ
ทุกข  สูญจากกิเลส  สูญจากทุกข  หรือความพนทุกขทั้งหลายเขาไปไมถึง  อยูพนกฎของไตรลักษณ  
ไมมีการเวียนวายตายเกิด  ไมมีแกเจ็บตาย  เที่ยงแทแนนอน  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  เปนบรมสุข  
เกิดขึ้นดวยอํานาจการปฏิบัติธรรม  ตั้งใจเจริญภาวนา 

 คําอธิบาย มงคลหมูที่ ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส  ในมงคลหมูสุดทายนี้ผู
รจนา  ขอนําพระสูตรที่ใชในผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลสใหพรอมไดเนื้อความวาจะไดเห็นการ
ปฏิบัติมาแลววาเกิดผลการปฏิบัติอยางไร  สามารถขยายความไดวา  เมื่อเราปฏิบัติฝกฝนตนเองจน
กิเลสตางๆ รอนหลุดไปจากใจแลว  เราก็อาจบรรยายสภาพจิตของเราในขณะนั้นไดหลายลักษณะ 
ในมงคลทั้ง  ๔  มงคลดังนี้ 

 
 มงคลที่ ๓๕  จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม  คือมีความหนักแนนเหมือนขุนเขา  ไมยินดี

ยินรายในลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุขหรือเสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทา  ทุกขอีกตอไป  ดังคําที่วา 
ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ มีความหมายวา จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม และมีถอยคํา
ที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 

  โลกธรรมสูตร  และโลกวิปตติสูตร  เร่ืองราวประจําโลก๔๑ 

                                                           
๔๑อัง.อัฎฐก. (ไทย) ๓๗/๓๐๘,๓๑๐/๕๑๗. 



 ๑๐๘

  สุภาษิตดังกลาวหมายถึง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้ยอมหมุนไป
ตามโลกและโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ประการคือ  ๑.  ลาภ  ๒. ความเสื่อมลาภ  ๓. ยศ ๔. 
ความเสื่อมยศ  ๕. นินทา  ๖. สรรเสริญ  ๗. สุข  ๘. ทุกข 
  ซ่ึงในโลกธรรม  ๘  ประการนี้มีสภาพไมเที่ยงไมแนนอน  มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา  แตทานผูเปนนักปราชญมีสติ  ทราบธรรมเหลานั้นแลวพิจารณาเห็นวามีความแปรปรวน
เปนธรรมดา  ธรรมอันนาปรารถนา  ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยินรายตออนิฎฐารมณ  
ทานกําจัดความยินดีและความยินรายเสียไดจนไมเหลืออยู  อนึ่งทานทราบทางนิพพานอันปราศจาก
ธุลี  ไมมีความเศราโศก  เปนผูถึงฝงแหงภพ 
  ซ่ึงคําวาโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยูเปนประจําบนโลกนี้ ซ่ึงเรา
ไมควรมีจิตหวั่นไหวตอส่ิงตางๆ เหลานี้ ทานวาลักษณะของโลกธรรมมี ๔ ประการคือ 

๑. การไดลาภ เมื่อมีลาภผลก็ยอมมีความเสื่อมเปนธรรมดา มีแลวก็ยอมหมดไปได 
เปนแคความสุขชั่วคราวเทานั้น  

๒. การไดยศ ยศฐาบรรดาศักดิ์ลวนเปนสิ่งสมมุติขึ้นมาทั้งนั้น เปนสิ่งที่คนยอมรับ
กันวาเปนอยางโนนอยางนี้ พอหมดยศก็หมดบารมี  

๓. การไดรับการสรรเสริญ ที่ใดมีคนนิยมชมชอบ ที่นั่นก็ยอมตองมีคนเกลียดชัง
เปนเรื่องธรรมดา การถูกนินทาจึงไมใชเร่ืองผิดปกติ  

๔. การไดรับความสุข ที่ใดมีสุขที่นั่นก็จะมีทุกขดวย มีความสุขแลวก็อยาหลง
ระเริงไปจนลืมนึกถึงความทุกขที่แฝงมาดวย  

การทําใหจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม มีวิธีดังนี้คือ  
๑. ใชปญญาพิจารณา โดยตั้งอยูในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พิจารณาอยู

เนืองๆ ถึงหลักธรรมตางๆ  
๒. เจริญสมาธิภาวนา ใชกรรมฐานพิจารณาถึงความเปนไปในความไมเที่ยงใน

สรรพสิ่งทั้งหลายในโลก และสังขาร 
 สรุปมงคลที่  ๓๕  จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑๐  ผลจากการ
ปฏิบัติจนหมดกิเลส  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  สภาพจิตของผูที่ทํานิพพานใหแจงแลว  มีใจตั้งมั่น  เกิด
ความมั่นคงหนักแนนดุจขุนเขา  เปนอุเบกขาวางเฉยได  เพราะรูเทาทันวาเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม
เที่ยง  ไมจีรังยั่งยืนอะไร  ลาภมีไดก็เสื่อมได  และในที่สุดก็ตองเสื่อมหายไปเปนธรรมดาตามกฎ
ของไตรลักษณ 
 



 ๑๐๙

 มงคลที่  ๓๖   จิตไมโศก  คือหลุดพนจากยางเหนียวแหงบวงสิเนหา  ไมลุมหลงใน
ความรักอีกตอไป  มีใจที่อ่ิมเอิบ  ไมแหงผาก  ผองใส  ไมเศราหมอง  ดังคําที่วา อโสกํ มีความหมาย
วา จิตไมโศก และมีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 
 วิสาขาสูตร วาดวยรักมีเทาไรทุกขก็มีเทานั้น๔๒ 
 สุภาษิตดังกลาวหมายความวา มหาอุบาสิกาวิสาขามีหลานคนหนึ่งซึ่งเปนที่รักที่
ชอบใจของนางเปนอยางมาก  ตอมาไดเสียชีวิตลง  นางเศราโศกเสียใจเปนอยางยิ่ง  ไดไปเฝาพระ
ศาสดาโดยหวังวาจะไดฟงธรรมเพื่อคลายความทุกขลงบาง พระศาสดาทรงทราบถึงความยินดีใน
วัฏฏะของนาง  เพื่อใหนางคลายจากความทุกขลง  จึงไดทรงแสดงธรรมแกนางวา  ขึ้นชื่อวาทุกขนั้น
มีส่ิงที่รักเปนเหตุ  ส่ิงที่รักมีประมาณเพียงใด  ทุกขก็มีประมาณเพียงนั้น  แตถาผูใดไมมีส่ิงที่รัก  ผู
นั้นก็ไมมีทุกขหรือไมมีความเศราโศกเลย ทานวามีเหตุอยู ๒ ประการที่ทําใหจิตเราตองโศกเศราคือ  

๑. ความโศกเศราที่เกิดเนื่องมาจากความรัก รวมถึงรักสิ่งของ ทรัพยสินเงินทองดวย 
๒. ความโศกเศราที่เกิดจากความใคร  

 การทําใหจิตใจไมโศกเศรานั้น มีขอแนะนําดังนี้  
๑. ใชปญญาพิจารณาอยูเนืองๆ ถึงความไมเที่ยงในสิ่งของทั้งหลาย และรางกาย

ของเรา  
๒. ไมยึดมั่นในตัวตน หรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือส่ิงของวาเปนของเรา  
๓. ทุกอยางในโลกลวนเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แมรางกายเราก็ใชเปนที่อาศัย

ช่ัวคราวเทานั้น  
  ๔. คิดวาทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเที่ยงดวยกันทั้งนั้น 
 สรุปมงคลที่  ๓๖  จิตไมโศก  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส  

ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  ถาหมั่นทําสมาธิ  เจริญมรณานุสติเปนประจํา  ก็จะทําใหความรักมามี
อิทธิพลเหนือใจเราไมไดมาก  มีสติดี  มีความเด็ดเดี่ยว  ก็จะมีจิตโศกนอยกวาคนทั่วไป  อาการไม
หนักหนาสาหัสนัก  เพราะนึกถึงความตายแลวทําใหใจคลายออกจากรัก  ซ่ึงเปนตนทางของความ
โศก  พอคิดวาเราเองก็ตองตาย  จะตายเมื่อไรก็ไมรู  เทานั้นก็เร่ิมจะไดคิด  ความโศกความรักเริ่ม
หมดไปจากใจ  มีสติมาพิจารณาตนเอง 

 
 มงคลที่ ๓๗  จิตปราศจากธุลี  คือกิเลสตางๆ  ทั้งหยาบทั้งละเอียดรอนหลุดไปจากใจ

หมด  เหมือนหยาดน้ําตกจากใบบัวอยางนั้น  ดังคําที่วา วิรชํ มีความหมายวา จิตปราศจากธุลี และมี

                                                           
๔๒ขุ.อุ. (ไทย) ๔๔/๗๘๕/๕๒๗. 



 ๑๑๐

ถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน  ธรรมที่ตองละ  ๑๔  ประการคือ๔๓  
๑. โกรธ  ๒. ผูกโกรธ  ๓. ลบหลูคุณทาน  ๔.  ตีเสมอ  ๕.  ริษยา  ๖.  ตระหนี่  ๗.  มายา  ๘. โออวด  
๙. หัวดื้อ  ๑๐. แขงดี  ๑๑. ถือตัว  ๑๒.  ดูหมิ่นทาน  ๑๓.  มัวเมา  ๑๔.  ประมาท  กลาวถึงลักษณะ 
หนาที่ และผลที่ปรากฏของธรรมที่ตองละ ๑๔  ประการ 
 สวนที่ตองไมกระทํานั้นเปน  กิเลส ก็คือส่ิงที่ทําใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงไดแก 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทานไดแบงประเภทของกิเลสออกเปนดังนี้ คือ  
 ๑. ราคะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  

- ความโลภอยางแรงจนแสดงออกมา เชนการลักขโมย ปลน จี้ ขมขืนกระทํา
ชําเรา เปนตน (อภิชฌาวิสมโลภะ)  

- ความเพงเล็งจะเอาของคนอื่นมาเปนของตัว มีใจอยากไดของคนอื่นแตยังไม
ถึงกับแสดงออก (อภิชฌา)  

- ความอยากไดในทางไมชอบ เชนการยอมรับสินบน การทุจริตเพื่อแลกกับการ
มีทรัพยเปนตน (ปาปจฉา)  

- ความมักมากเห็นแกได ดวยการเอามาเปนของตนจนเกินพอดี เอาประโยชนใส
ตัวโดยไมคํานึงถึงคนอื่น (มหิจฉา)  

- ความยินดีในกาม ก็คือยังไมสามารถละกิจกรรมทางเพศได ยังมีความรูสึก มี
แรงกระตุน มีความพอใจในเรื่องเพศ (กามระคะ)  

- ความยินดีในรูปธรรมอันปราณีต ก็คือติดอยูในอารมณของรูปฌาณ ปรารถนา
ในรูปของภพเมื่อทําสมาธิขั้นสูงขึ้นไป (รูปราคะ)  

- ความยินดีในอรูปฌาณ ก็คือติดอยูในอารมณของอรูปฌาณเมื่อทําสมาธิถึงภพ
ของอรูปพรหม (อรูปราคะ)  
 ๒. โทสะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  

- พยาบาท คือการผูกใจอาฆาต มีใจที่ไมหวังดี การจองเวร  
- โทสะ คือการคิดประทุษราย เนื่องดวยมีใจพยาบาทแลวก็มีใจคิดหมายทําราย  
- โกธะ คือความโกรธ ความเดือดรอนใจ ซ่ึงลวนเปนเหมือนไฟที่เผาตัวเอง  
- ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความไมพอใจอันทําใหอารมณหงุดหงิด  

 ๓. โมหะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  
- ความเห็นผิดเปนชอบ เชนการไมเชื่อในเรื่องบาป เร่ืองบุญเปนตน (มิจฉาทิฐิ)  

                                                           
๔๓ม.มู. (ไทย) ๑๗/๒๕๓/๕๓๗. 



 ๑๑๑

- ความหลงผิด ไมรูตามความเปนจริง (โมหะ)  
- การเห็นว ามีตัวตน  เชนการเชื่อในสิ่ งที่มองเห็นดวยตาเปล า เท านั้น 

(สังกายทิฏฐิ)  
- ความสงสัย คือสงสัยในพระธรรม คําสั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพน

ทุกข (วิจิกิจฉา)  
- การยึดถืออยางงมงาย เชนการไปกราบไหวสัมพเวสีที่อยูตามตนไม ขอลาภ

เปนตน (สีลัพพตปรามาส)  
- ความถือตัว คือการสําคัญตัวเองผิดวาเปนอยางโนนเปนอยางนี้ (มานะ)  
- ความฟุงซาน คือการที่จิตใจวอกแวก คิดไมเปนสาระ ไมอยูกับรองกับรอย ไม

มีสมาธิ หรือการทําสมาธิไมนิ่ง (อุทธัจจะ)  
- ความไมรูจริง คือการที่รูแคผิวเผิน หรือการทึกทักเอาเอง ไมปฏิบัติตามหลัก

พระธรรม ยังไมเกิดปญญา (อวิชชา)  
  โทษของการมีกิเลสดังกลาวขางตนพอสรุปไดส้ันๆ ดังนี้คือ  

๑. ราคะ มีโทษนอย แตคลายชา  
๒. โทสะ มีโทษมาก แตคลายเร็ว  
๓. โมหะ มีโทษมาก แตคลายชา 

สรุปมงคลที่  ๓๖  จิตปราศจากธุลี  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมด
กิเลส  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  จิตที่หมดกิเลสแลวทั้งหยาบทั้งละเอียดอยางถอนรากถอนโคน  ไมมี
ทางฟนกลับเขามาในใจไดอีก  ทําใหจิตสะอาดผองใสนุมนวลควรแกการงาน  ไดแกจิตของพระ
อรหันต  ตองไมประมาทในการทําความดี  ตั้งใจทําสมาธิภาวนา  ไปตามลําดับไมยอทอ  สักวัน
หนึ่งก็คงจะทําใจหยุดใจนิ่งเกิดปญญา  เห็นอริยสัจจ  ทํานิพพานใหแจง  และกําจัดธุลีกิเลสทั้งหลาย
ใหลอนหลุดไปจากใจ  

 
 มงคลท่ี  ๓๘  จิตเกษม  คือมีความสุขปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายอันเนื่องจาก

การเวียนวายตายเกิดในวัฎฎสงสารสามารถตัดโยคะ  เครื่องผูกสัตวไวในภพทั้งสามไดขาดสะบั้น
โดยสิ้นเชิง  จึงมีอิสรเสรีเต็มที่  มีใจที่สะอาดผองใสบริสุทธิ์บริบูรณส้ินเชิง  เขานิพพานตามพระ
สัมมาสัมพุทธเขาและเหลาพระอรหันตสาวกทั้งหลาย  ดังคําที่วา เขมํ  มีความหมายวา จิตเกษม และ
มีถอยคําที่ยกตัวอยางมาจากพระสูตรเปนการเปรียบเปรยดังเชน 



 ๑๑๒

  ภยสูตร  วาดวยอมาตาปุตติกภัย  ๓  อยาง๔๔ 
 สุภาษิตดังกลาวหมายความวา  ผูที่ถูกตีตรวนคุมขังอยู  เมื่อไดรับอิสรภาพหลุดพน
จากเครื่องพันธนาการ  ยอมมีอิสรเสรี  มีความสุขกายสบายใจฉันใด  ผูที่ทํานิพพานใหแจงแลว  
หลุดพนจากกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย  ก็ยอมมีจิตเกษมฉันนั้น 
 ในที่นี้เกษม หมายถึงมีความสุข สบาย หรือสภาพที่มีจิตใจที่เปนสุข มีจิตเกษมก็
คือวามีจิตที่เปนสุขในที่นี้หมายถึงการละแลวซ่ึงกิเลสที่ทานวาไววาเปนเครื่องผูกอยู ๔ ประการคือ  

๑. การละกามโยคะ คือการละความยินดีในวัตถุ ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายเรียกวากามคุณ
ซ่ึงประกอบดวย รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส  

๒. การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพ โดยใหเห็นวาสิ่งใดๆในโลกลวนไม
เที่ยงแท หรือคงอยูตลอดไป  

๓. การละทิฏฐิโยคะ คือการละความยินดีในความเห็นผิดเปนชอบ โดยใหดําเนิน
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่กลาวมาแลว  

๔. การละอวิชชาโยคะ คือการละความยินดีในอวิชชาทั้งหลาย ความไมรูทั้งหลาย 
โดยใหมุงปฏิบัติเพื่อปญญาที่รูแจงเห็นจริง  
 สรุปมงคลที่  ๓๘  จิตเกษม  เปนสุภาษิตในหมูที่ ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส  
ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  สภาพจิตที่หมดกิเลสแลว  ผูที่มีใจจรดนิ่งอยูในนิพพานตลอดเวลา   
 
 ๓.๓.๓  สรุปประโยชนของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 
  ดังนั้น  จากการศึกษาวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรที่กลาวมาทั้งหมดเปนถอยคําหรือ
ขอความที่กลาวกันมานานเปนคติสอนใจ  ที่นํามาใชกับมงคลสูตรที่มีความหมายในแตละมงคล
เปนเหตุแหงความเจริญที่เกิดเปนสิริมงคล  เปนพระสูตรในพระพุทธศาสนาที่มีมาจากพระไตรปฎก  
วาจาสุภาษิตในมงคลสูตรทั้ง  ๓๘  ประการ  เปนภาษาที่เขาใจงายเปนคําคลองจอง  เมื่อออกเสียงทํา
ใหเกิดความไพเราะไมยาวเกินไป กะทัดรัด  ในแตละขอมีความหมายโดยรวมเมื่อลงมือปฏิบัติจะ
เปนมงคลแกผูปฏิบัติตามอยางแทจริง  โดยใชหลักปฏิบัติตามลําดับอายุของมนุษย  ๓  ชวงอายุ  คือ   

ชวงที่  ๑  ปฐมวัย  กําหนดวามนุษยที่มีอายุไมเกิน  ๒๕  ป  ขอที่ควรปฏิบัติตาม
ตั้งแตขอที่  ๑-๑๐  เมื่อลงมือปฏิบัติตามจะเปนคนดี  สังคมจะใหการตอนรับ   

 ชวงที่  ๒  มัชฌิมวัย  กําหนดวามนุษยที่มีอายุตั้งแต  ๒๖-๕๐  ป  ตั้งแตขอที่  ๑๑-
๓๐  ขอควรปฏิบัติเปนวัยที่ตองดําเนินชีวิตตามลําพังไมตองพึ่งบิดามารดา  มีความรับผิดชอบใน

                                                           
๔๔อัง.ติก. (ไทย) ๓๔/๒๙๕/๕๕๕. 



 ๑๑๓

การดํารงชีวิต  เปนวัยที่ตั้งตัว  ตั้งหลักฐาน  เมื่อลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรแลวจะประสบความสุข
ความเจริญรุงเรือง ไมประสบความทุกข  เร่ิมจากคําสอนใหบํารุงบิดามารดา  เพื่อแสดงความกตัญู   

 ชวงที่  ๓  ปจฉิมวัย  กําหนดวามนุษยมีอายุตั้งแต  ๕๑  ป  ถึงสิ้นอายุขัย  ในมงคล
สูตรอธิบายวา  เปนระยะชีวิตที่ตองชวยตัวเองเพราะเดินทางเขาสูบั้นปลายของชีวิต  วิธีชวยตัวเอง
นับวาดีที่สุดคือ  การหาโอกาสฝกอบรมพัฒนาจิตใจ  ดวยการวิปสสนากรรมฐาน  การปฏิบัติตาม
มงคลของพระพุทธองค  โดยปฏิบัติใน   ๘  ขอคือ  ขอ  ๓๑  ถึง  ๓๘  เมื่อทําตามคําสอนในมงคล
สูตรแลว  คือการหลุดพนจากการเวียนวาย  ตาย  เกิด  โดยสั่งสอนใหตระหนักวา  “การเกิดเปน
ทุกข”  มงคลสูตรในชวงนี้จะใชคําที่เนนเรื่องชี้ใหเห็นถึงอริยสัจ  ไมใชจิตหวั่นไหวในโลกธรรม  
ไมใหจิตเศราหมอง  เมื่อไดอานแลวฝกปฏิบัติไดไมยาก  เกิดความเขาใจในภาษาที่ใช  จํานวนขอ
ปฏิบัติก็ไมมากเกินไปมีเพียง  ๘  ขอ 
  วาจาสุภาษิตในมงคลสูตรทั้ง  ๓๘  ประการ  ตามชวงอายุที่กลาวมาแลวนั้นเปนคํา
สอนที่เปนวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรทั้ง  ๓๘  ขอนั้น  แบงไดเปน  ๑๐  หมู  ๕  หมูแรกเปนขอ
ปฏิบัติในการสรางชีวิต  เปนสิ่งที่ทุกคนจะตองพบตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  สวน ๕ หมูหลัง
เปนการฝกใจโดยตรง  ซ่ึงเมื่อใครทําตามหลักมงคล ๕ หมูแรกไดแลวคุณสมบัติ ๕ ขอที่เราตองการ
ก็จะเกิดขึ้น 

 จากคุณลักษณะของมงคลสูตร  ๓๘  นั้น  ช้ีใหเห็นประโยชนของการปฏิบัติตาม
มงคล ๓๘ ประการมงคล ๓๘ ประการ เปนมงคลชีวิตที่สอนใหรูวาความเจริญรุงเรืองในชีวิต เกิด
จากการประพฤติปฏิบัติของตนเองทั้งสิ้น หาไดเกิดจากผูอ่ืน ส่ิงอื่น หรือวัตถุ โชคลางใดๆ ที่มาจาก
ภายนอกไม  คําสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนที่ยึดหลักเหตุผลอาจพิสูจนไดดวยการปฏิบัติ สอน
ใหพิจารณาดวยเหตุผลกอนแลวจึงเชื่อ ดังนั้น  มงคลหรือขอปฏิบัติทั้ง ๓๘ ขอ ลวนแตเปนคานิยม
อันพึงยึดถือ หรือนําประพฤติปฏิบัติ เพราะจะทําใหบุคคลเจริญกาวหนา และทําใหสังคม
เจริญกาวหนาตามไป    

 ๑.  ผลของวาจาสุภาษิตสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความรู  เพราะ
เปนคําพูดที่แสดงความจริงหรือสัจธรรมของธรรมชาติ ซ่ึงบุคคลทั่วไปไมสามารถมองเห็นได
เพราะถูกอวิชชาปดบังจักษุไว แตเมื่อไดฟงวาจาสุภาษิตที่ผูรูช้ีแนะแนวทางใหและไดลงมือปฏิบัติ
ตาม จึงทําใหเห็นแจงในสัจธรรมและปฏิบัติตอธรรมชาติไดถูกตอง ดังนั้นวาจาสุภาษิตจึงมี
อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูฟง ทําใหผูฟงแสดงปฏิกิริยา
สนับสนุนหรือเปนปฏิปกษตอบางสิ่งบางอยาง ตอบุคคลบางคน หรือตอส่ิงแวดลอม เมื่อเราไดรับ
การแนะนําจากกัลยาณมิตร และมีความคิดอยางแยบคายใครครวญถึงเหตุผล คุณโทษ ก็จะ
กอใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง แลวตัดสินใจเพื่อทําการอยางใดอยางหนึ่งตามความรูแจงเห็น
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จริง ก็จะไดช่ือวาเปนบุคคลผูมีปญญา ตามธรรมดาปญญาเปนสภาวะที่สามารถจะขจัดปญหาทุกสิ่ง
ทุกอยางใหหมดไปได เพราะเปนตัวแกปญหา เปนตัวจัดปรับทุกอยางทั้งพฤติกรรมและจิตใจใหลง
ตัวพอดี และเปนตัวนําไปสูจุดหมายแหงความมีอิสรภาพและสันติสุข แมผูรูทั้งหลายมีพระพุทธเจา
เปนตนก็สรรเสริญวา “ปญญาประเสริฐสุด ปญญาเปนกําลังที่ประเสริฐเปนเลิศกวากําลังทั้งปวง” 
 สวนบุคคลผูฟงวาจาสุภาษิตจากพระพุทธเจาแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู
ระดับสูง คือเปลี่ยนจากปุถุชนเปนอริยบุคคลในทันที  ดังที่กลาวในคําสอนของมงคลสูตร  เปน
วาจาสุภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสนั้นเปนเสมือนแสงสวางที่ชวยสองนําทางชีวิตของมนุษยที่มืดมนให
สวางไสว ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาจาสุภาษิตนั้นเขาไปเปลี่ยนแปลงความรูของผูฟง ซ่ึงจะทําใหเขาใจ
ในสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น จนกระทั่งสามารถรูทั่วถึงความจริงหรือรูตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติ 
เมื่อมนุษยมีความรูคือปญญาเปนเครื่องดําเนินชีวิต จะทําพูดคิดอะไร ยอมเปนไปในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน และทําใหแสดงทัศนคติความคิดเห็นออกมาดีมีประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืนตลอด
ถึงสังคมและประเทศชาติตอไป 
 ๒.  ผลของวาจาสุภาษิตสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับสภาพจิตให
มีความเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผลหรือรูแจงตามความเปนจริงแลว จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติคือความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ลัทธิ ทฤษฎีดั้งเดิมที่เคยไดรับรูมา อาทิ 
เปลี่ยนจากความไมรูเปนความรู ความยึดถือเปนการปลอยวาง หรือเปล่ียนจากความรัก โกรธ 
เกลียด เปนความสงสาร เปนตน  สามารถทําใหเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดากลายเปนอริยบุคคล 
จะเห็นไดวาวาจาสุภาษิตทําใหผูรับฟงเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการดําเนินชีวิตตางจากเดิม 
คือ จากหมกมุนเปนปลอยวาง จากไมดีเปนดี จากวุนวายกลายเปนสงบสุข มองเห็นทางดําเนิน
ชีวิตที่เปนประโยชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา หรือเห็นทางดําเนินชีวิตที่เปนประโยชนสูงสุดคือ
พระนิพพาน มีการบริหารกายกับจิตใหเปนไปดวยความสุขในปจจุบัน ทัศนคติที่ดีนี้จะสงผลให
แสดงออกมาทางกายและวาจาที่เรียกวาพฤติกรรมตอไป 

 ๓ .   ผลของวาจาสุภาษิตสามารถทํ าให เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม 
กิริยามารยาทหรือวาจาเปนชองทางแสดงออกของสภาพจิตใจหรือทัศนคติ เปนการเปดเผยระดับ
ภูมิธรรมและคุณธรรมใหประจักษแกผูพบเห็นหรือไดฟง มนุษยเมื่อมีความรูสึกนึกคิดมีทัศนคติ
อยางไรก็มักแสดงออกมาอยางนั้น ส่ิงที่มนุษยแสดงออกมานั้นเรียกวา พฤติกรรม หมายถึงการ
กระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก หรือการกระทําที่สามารถเห็น
ได เพื่อตอบสนองสิ่งเรา พฤติกรรมนั้นแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๓.๑   พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก ทําใหสังเกตเห็นได (Overt behavior) 
เชน การหัวเราะ การรองไห การกิน การเดิน การเคลื่อนไหวของรางกาย และอื่น ๆ 
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 ๓.๒ พฤติกรรมที่แสดงอยูภายใน (Covert behavior) อาจจะสังเกตยาก ตอง
ใชเครื่องมือชวย เชน การคิด การหายใจ การทํางานของกระเพาะอาหาร การรับรูอารมณ และ อ่ืน ๆ 
  บุคคลที่ไดฟงวาจาสุภาษิตจากพระพุทธเจาแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
พฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน คือบางคนเคยมีพฤติกรรมเปนคนโหดราย ชอบเบียดเบียนหรือ
ประทุษรายผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืนอยูเสมอ พอไดฟงวาจาสุภาษิตแลวกลายเปนคนมีเมตตาอารีชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืนหรือไมแสดงพฤติกรรมเชนเดิมนั้นอีก 

เมื่อกลาวโดยสรุปทั้งหมดจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยพบวา วาจาสุภาษิตในมงคลสูตรที่
ใชในนั้น พอสรุปใหเห็นถึงสวนสําคัญตาง ๆ ที่ไดนํามาวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

นิยามและความหมายของวาจาสุภาษิต คือ คําพูดที่เปลงเปนเสียงทําใหผูฟงเขาใจ
เนื้อความได ไมมีโทษสบายหู เปนถอยคําแฝงดวยคติ มีลักษณะประกอบคําพูด ๓ ประการคือ 
เปนคําจริง เปนคําสุภาพ เปนคํามีประโยชนทั้งผูพูดและผูฟง ซ่ึงหมายถึงถอยคําที่เปนคติสอนใจ 
ประกอบดวยประโยชนที่ผูพูดกลาวไวดีแลว เปนวจีสุจริต หรือเปนถอยคํานําออกจากทุกข มี
องคประกอบ ๕ ประการ คือ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดคําออนหวาน พูดคําประกอบดวย
ประโยชน และพูดดวยเมตตาจิต หรือมีสวนประกอบ ๓ สวนคือ คําพูดดี เร่ืองที่พูดดี และคนที่
พูดก็ดี กลาวโดยสรุปไดวา วาจาใดก็ตามที่ไมเบียดเบียนกายและใจของตนและคนอื่นใหเดือดรอน 
วาจานั้นเปนวาจาสุภาษิตแท 
  วาจาสุภาษิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางมาก เพราะการครองตน
ตามมงคลชีวิตถือเปนสิ่งดีที่จะเริ่มจากการใชวาจาที่ดีเปนสิ่งนําทาง  นอกจากนี้ วาจาสุภาษิตยัง
แสดงถึงความเปนคําพูดที่มีคุณคาในตัวเองและชวยปองกันผูพูดใหพนอุปทวะภัยตาง ๆ เพราะเปน
คําพูดไมมีโทษ วิญูชนติเตียนไมได ไมทําใหตนเดือดรอน ไมเบียนเบียนผูอ่ืน ทําใหไดทรัพย 
ทําประโยชนใหสําเร็จ ทําใหไดส่ิงของสมควรแกคําพูด คนฟงชื่นชม ทําใหพนจากความตาย นํา
ประโยชนมาใหแกตนและคนอื่น ไดโลกิยสุขและโลกุตตรสุข ทําใหบรรลุพระอรหันต ทําให
บรรลุปจเจกโพธิญาณ และทําใหหมดกิเลสสิ้นทุกขได 
  นอกจากนี้ วาจาสุภาษิตนั้น ยังสามารถเปลี่ยนแปลงใหเกิดความรู ปรับสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของผูฟงได โดยสามารถเปลี่ยนแปลงความรูตามวาสนาบารมีธรรมของผูฟงที่เคยสั่ง
สมมาในอดีต ความรูระดับต่ําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยคือเปลี่ยนจากความเดือดรอนวุนวาย
เปนความสงบสุข เปลี่ยนจากความไมรูเปนความรู จากความมืดเปนความสวาง สวนความรู
ระดับสูง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมากคือสามารถเปลี่ยนจากปุถุชนเปนอริยชน สวนการ
เปลี่ยนแปลงปรับสภาพจิตใจของผูฟงนั้นคือเปลี่ยนจากหมกมุนเปนปลอยวาง จากไมดีเปนดี จาก
วุนวายกลายเปนสงบสุข ทําใหมองเห็นทางดําเนินชีวิตที่เปนประโยชนทั้งโลกนี้และโลกหนาหรือ
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ประโยชนสูงสุดกลาวคือพระนิพพาน และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งภายนอก
คือสวนของรางกาย ทั้งภายในคือสวนของจิตใจ เมื่อจิตใจดีก็สงผลออกมาสูรางกายที่ดีมีประโยชน
ทั้งตอตนเองและคนรอบขางเชน เคยมีพฤติกรรมชอบเบียดเบียนทํารายผูอ่ืน ก็กลายเปนเมตตาอารี
ชวยเหลือผูอ่ืนเปนตน พฤติกรรมที่ดีนี้เปนผลสงมาจากจิตใจที่ดี เพราะไดปญญาคอยอบรมกลอม
เกลาหรือเปนแสงสวางสองนําทางชีวิตใหดําเนินไปในครรลองแหงสัมมาทิฏฐิอยูเปนนิตยนั่นเอง 
 



 
บทที่  ๔ 

การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน 
 
  จากการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบันนี้ ใน
ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร  รวมท้ังประโยชนที่สรุปได  ผูวิจัยได
ศึกษาวิจัยโดยอาศัยการจําแนกประเภทตามวาทกรรมตางๆ ออกเปน ๔ ดาน คือ วาทกรรมดาน
การเมือง  วาทกรรมดานการสื่อสาร  วาทกรรมดานสังคม  วาทกรรมดานการศึกษา ซ่ึงในแตละดาน
ก็จะมีรูปแบบหรือกรอบในการศึกษา ๒ รูปแบบ คือ กรอบแนวคิดหลัก การประยุกตใชวาจา
สุภาษิตในสังคมไทยปจจุบัน และวาทกรรมทั้ง  ๔  ดานสามารถใชไดกับมงคลใด  โดยแตละดานมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ในความหมายของ  วาทกรรม๑ คือ ชุดของความหมายที่เปนระบบ ซ่ึงปรากฏทั้งในรูปของ
ขอความ ภาพ สัญลักษณ แบบแผนปฏิบัติ รวมไปถึงความเชื่อ คานิยม อัตลักษณที่มีการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความหมาย คุณคา กฎเกณฑ เงื่อนไข ซ่ึงมีผลตอการควบคุมสังคม สถาบัน รวมทั้งปจเจก
บุคคลวา อะไรควรนําเสนอ อะไรควรปฏิบัติตาม อะไรควรเชื่อ ทั้งยังมีผลตอการสรางชุดของความ
จริงขึ้นในสังคมในแตละชวงเวลาเฉพาะดวย วาทกรมนั้นเปนสิ่งที่ถูกนํามาใชสรางความหมาย
ใหกับสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่แวดลอมรอบตัวเรา ทั้งยังทําหนาที่ในการรักษาสภาพ หรือตรึงสิ่ง
เหลานั้นใหคงอยูและใหเปนที่ยอมรับของสังคม อํานาจของวาทกรรมดังกลาวนี้นั้นเกี่ยวของอยูกับ
หลาย ๆ ส่ิง หลาย ๆ อยางในสังคมเมื่อเรามองวาทกรรมในเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมนั้น อาจกลาว
ยกตัวอยางสิ่งที่เปนภาคการแสดงของวาทกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความหมายเพื่อการยอมรับ
วาทกรรมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนรูปธรรม เชน วาทกรรมเรื่องเรือนรางสตรี (Female Bodies) เปน
วาทกรรมชุดหนึ่งที่มีบทบาทตอการสรางความหมาย หรือความจริง เกี่ยวกับเรือนรางที่สวยงามของ
สตรี เชน ผูหญิงสวยตองมีผิวเนียน หุนดี สมสวน เปนตน ตาง ๆ เหลานี้นํามาซึ่งการสรางการ
ยอมรับตอรางกายของผูหญิงที่เปนแบบเดียวกัน / ไปดวยกันกับวาทกรรมดังกลาววาเปนผูหญิงที่
สวย สวนผูหญิงที่มีลักษณะ / รูปรางไมตรง / ไมเขากันกับวาทกรรมดังกลาวก็จะไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม หรือเกิดปมดอยตอตัวเองทําใหเกิดความพยายามที่จะทําสิ่งตาง ๆ เพื่อชวยให

                                                           
๑เมินรัตน  นวะบุศย, ผศ.  การใชตรรกะกับวาทกรรมทางการเมือง.  (นครราชสีมา  :  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา,  ๒๕๔๙),  หนา  ๑๗. 



 ๑๑๘

ตนเองดูดีขึ้น เพื่อใหเปนที่ยอมรับในสังคม ซ่ึงอาจจะโดยการควบคุมอาหาร การใชเครื่องสําอาง
ยี่หอตาง ๆ เปนตน วาทกรรมดังกลาวนั้นอาจนํามาซึ่งผลประโยชนที่แฝงมาในรูปแบบตาง ๆ 
ภายใตวาทกรรม เชนวาทกรรมเรื่องเรือนรางสตรีดังกลาวนั้นก็อาจจะนํามาซึ่งธุรกิจการคา ยาลด
ความอวน เครื่องสําอาง ตาง ๆ เหลานี้เปนตน ซ่ึงวาทกรรมที่เปนที่ยอมรับของคนในสังคมแตละยุค
สมัย / ชวงเวลา โดยการยอมรับเปนคานิยม ความเชื่อ ความรู ส่ิงที่เปนแบบแผนในการปฏิบัติตนใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ฯลฯ ของคนสวนใหญในสังคมแลวนั้นวาทกรรมดังกลาวนั้นก็จะกลายเปน
วาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) ขึ้นมาในสังคม๒ 
               วาทกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เมื่อ
เกิดวาทกรรมขึ้นในดานใดดานหนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงวา ผลพวงจากวาทกรรมนั้นยอมกระทบ
ตอระบบในสังคมนั้นดวย เชน บานเมืองปจจุบันเกิดภาวะวาทกรรม เพราะเปนผลกระทบจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจทรุดตัว นักการเมือง บุคคลในสังคมหวังเพื่อจะกอบโกยผลประโยชนเปนสวนตัวมาก
ขึ้น ประชาชนอดอยากมากขึ้น จึงเปนภาวะวาทกรรมทางสังคมเมื่อบุคคลในสังคมมีมากขึ้น
ความเห็นแกตัวมากขึ้น  สภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวจึงไมมีคนเอาใจใสดูแลจนเกิดเปนภาวะวาท
กรรมทางสิ่งแวดลอม  ถึงเวลาแลวที่สังคมไทยจะตองนํากระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ใชตามความเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในขณะนี้๓  ดังเชนตัวอยางวาทกรรมในแตละดานใน
ปจจุบันนี้เปนสวนหนึ่งของวาจาสุภาษิต ดังนี้ 

 
๔.๑  วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมทางการเมือง 

 การเมืองการปกครองถือวาเปนปจจัยหลักที่ทําใหประเทศชาติเกิดความสงบสุข แตความ
สงบสุขที่ทําใหเกิดความรมเย็นไดก็เพราะอาศัยหลักธรรมที่นํามาใชในการปกครองเปนสําคัญ ไม
วาการปกครองจะอยูในระบอบการปกครองแบบใด หรือในระดับใดก็ตาม พุทธบริษัทผูเปนนัก
ส่ือสารก็สามารถประยุกตใชธรรมะเพื่อใหเขาถึงจิตใจของประชาชนไดทุกชาติช้ันวรรณะและทุก
เพศทุกวัยอยางเปนอิสระจากการเมือง สวนผูมีหนาที่ปกครองบานเมืองก็ไดนําเอาธรรมะใน
พระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการปกครอง กระทั่งเกิดการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ซ่ึงเปน
การปกครองที่ดีที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนา ในดานการเมืองการปกครองนี้มีกรอบแนวคิดหลักดังนี้ 
                                                           

๒วีระพงษ  วรวัตร,  วาทกรรมกับสังคมการเมืองไทย,  (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง,  ๒๕๕๐),  หนา  ๒. 

๓สมพร  สุขเกษม,  ดร.  ความจริงของชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร  :  สถาบันราชัภฏบานสมเด็จเจาพระยา,  
๒๕๔๒),  หนา  ๗. 



 ๑๑๙

  ๔.๑.๑ กรอบแนวคิดหลักดานการเมือง 
  คําวา “การเมือง” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Politics” ที่อิงรากศัพทมาจากคําวา “Polis” 
ซ่ึงเปนภาษากรีก แปลวา นครรัฐ อันเปนการรวมตัวทางการเมืองแบบหนึ่งที่ใหญกวาระดับ
ครอบครัวหรือเผาพันธุ นครรัฐในกรีกโบราณไดแก เอเธนสและสปารตา เปนตน สวนคําวา “การ
ปกครอง” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Government” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกเชนกันวา 
“Kybernates” ซ่ึงแปลวา ผูถือหางเสือเรือ อันทําใหเกิดการเปรียบเทียบวา การเมืองการปกครองและ
โดยเฉพาะรัฐบาลเปนเสมือนเรือ และมีวลีที่วา “รัฐนาวา” ตามมาใหเห็นอยูเสมอ 
  การเมืองกับการปกครองนั้นจึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกัน เพราะการปกครองหรือ
การบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ เพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุขนั้นจําเปนตองอาศัยอํานาจทาง
การเมืองจึงจะดําเนินการไดสําเร็จ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องการเมืองกับการปกครอง จึงหมายถึง
การศึกษาเกี่ยวกับองคกรที่ใชอํานาจและระเบียบกฎเกณฑการบริหารนั่นเอง ซ่ึงปรมาจารยทาง
ทฤษฎีการเมืองชาวกรีก ๒ ทาน คือ เพลโต (Plato)๔ และ อริสโตเติล (Aristotle)ไดคิดคนรูปแบบ
การปกครองไวอยางคลายคลึงกัน ดูจะมีลักษณะเปนสากลที่นักรัฐศาสตรในยุคตอ ๆ มาตางใหการ
ยอมรับ และพยายามคิดคนพัฒนารูปแบบการปกครองใหม ๆ เพื่อใหเหมาะสมและสามารถนําไป
ปฏิบัติอยางไดผล กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนสวนใหญอยางแทจริง นักศึกษารัฐศาสตร
จําตองศึกษาเรียนรูสืบตอมาจนถึงปจจุบัน คํานิยามที่ปรมาจารยทั้ง ๒ ใหไวเกี่ยวกับคําวา 
“การเมือง” และ “การปกครอง” นั้นดังนี้ 
  เพลโต (Plato) ไดกลาวไววา การเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาความยุติธรรม เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยูที่ดีงาม๕ 
  อริสโตเติล (Aristotle)ไดอธิบายเรื่องการเมืองไววา การเมืองยอมเกี่ยวพันกับอํานาจ 
และอํานาจเชนวานั้นไดแก อํานาจทางการเมือง ซ่ึงจะแตกตางจากอํานาจอื่น โดยองคกรทาง
การเมือง จะตองมีอํานาจปกครอง เปนองคอธิปตย คุณลักษณะทางการเมืองประกอบดวยปจจัยที่
เดนชัด ๒ ประการคือ๖  ๑. อํานาจ (Authority) ๒. การปกครอง (Ruling) 
 

                                                           
๔Prof. S.N.Ray,  Modern Comporative Politics (New Delhi : Prentce Hall of India Private Ltd., 1999)  

๕พรศักดิ์ ผองแผว, รัฐศาสตร พัฒนาการและแนวการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันต, ๒๕๒๔), 
หนา ๔๐   

๖จรูญ สุภาพ, ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๒   



 ๑๒๐

  อนึ่ง อํานาจและการปกครองทั้ง ๒ ประการจะยั่งยืนหรือดํารงอยูไดอยางตอเนื่องนั้น
จําเปนตองอาศัยความศรัทธาของประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจของผูปกครอง ซ่ึงหากผูปกครองมี
ธรรมะหรือคุณธรรมในการใชอํานาจและในการปกครองมากเทาใดก็จะยิ่งทําใหความศรัทธาเกิด
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และประพฤติปฏิบัติตามผูนํามากเทานั้น ดังวาจาสุภาษิตที่เปรียบเทียบผูนําเปน
เสมือนโคจาฝูง เมื่อฝูงโคขามน้ําไป ถาโคจาฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจาฝูงไป
ตรง จากลักษณะดังกลาว ผูนําจะตองฉลาดใชอํานาจในการปกครองและมีกําลังภายในคือคุณธรรม
และกําลังภายนอกคือการเอาชนะใจผูอยูใตการปกครองจึงจะถือวาเปนผูนําหรือผูปกครองที่ดี ดัง
วาจาสุภาษิตที่วา สัตวฉลาดมีกําลัง เปนผูนําฝูงดี 
  จึงกลาวไดวาลักษณะทางการเมืองในยุคกรีกนั้นเปนการแสวงหาความยุติธรรมเพื่อ
การดํารงชีวิตที่ดีงาม โดยการใชอํานาจในการปกครองเปนอธิปไตย ซ่ึงมีองคประกอบหลัก ๒ 
ประการคือ อํานาจ และการปกครองเมื่อวาถึงรูปแบบของการปกครองประเทศทั้งหลายในโลกนี้ 
ทั้งที่เคยมีมาในอดีตและใชเปนรูปแบบการปกครองในปจจุบัน สามารถแบงออกเปนประเภท    
ใหญ ๆ ไดเพียง ๒ ประเภท เทานั้น คือ การปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship) และการปกครอง
แบบประชาธิปไตย (Democracy)ในการปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship) มีจุดเนนอยูที่การยก
ยองและใหความสําคัญแกอํานาจรัฐ และผูปกครองมากกวาการคํานึงถึงประชาชน โดยถือวา
ประชาชนเปนสวนประกอบของรัฐเทานั้น และที่สําคัญมากก็คือการที่ถือกันวาเจตจํานงของรัฐเปน
ส่ิงสูงสุดและถูกตองเสมอ การปกครองแบบเผด็จการนี้ เปนการใชอํานาจตามอําเภอใจของผูนําและ
กลุมพรรคพวก โดยไมไดมุงอํานาจทางการเมืองเพียงอยางเดียว แตมุงควบคุมสังคมทั้งระบบทุก
รูปแบบไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม กลาวคือควบคุมทุก
เร่ืองในประเทศ รูปแบบการปกครองประเภทนี้ มีการเอนเอียงในเชิงนโยบายแบบสุดกูคือแบบซาย
จัด หมายถึงเนนเรื่องการตอสูระหวางชนชั้น โดยเนนชัยชนะของชนชั้นกรรมกรหรือชนช้ัน
กรรมาชีพดังกลาวที่สอนใหนักปกครองไดตระหนักถึงการไมมุงใชอํานาจในการเบียดเบียนคนอื่น 
แตหันกลับมามุงบําเพ็ญประโยชนเพื่อตนและประชาชนภายในรัฐมากยิ่งขึ้น 
  สวนในการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองของประชาชน 
คือประชาชนทั้งหมดเปนเจาของอํานาจอธิปไตย บุคคลหรือคณะที่จะมาเปนผูปกครองจะตองไดรับ
ความเห็นชอบและยินยอมจากประชาชนทั้งหมด การออกกฎหมาย บริหาร และตัดสินคดีตาง ๆ 
จะตองกระทําในนามของประชาชนผู เปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริงดังที่อดีต
ประธานาธิบดีลินคอน ของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไววา “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของ
ประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน” ซ่ึงหมายถึงระบบการปกครองตามอุดมคติระบบ
หนึ่ง ที่รัฐบาลในระบบประชาธิปไตยจะใหโอกาสอันเทาเทียมกันในการดํารงชีวิต การแสวงหา



 ๑๒๑

ความสุข เปนตน๗ ในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ใชวาจะมีแตขอดี ขอเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบการปกครองแบบนี้ก็มีเชนกัน ดังจะสรุปใหเห็นถึงขอดี ขอเสีย ดังนี้ 
  ขอดี คือ ประชาชนมีสวนรวมในอํานาจอธิปไตยของประเทศ มีสิทธิและเสรีภาพเทา
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพ การจัดตั้งสมาคม การประกอบอาชีพ 
การเลือกถ่ินที่อยูอาศัย การนับถือศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน 
  ขอเสีย คือ ทําใหเกิดการลาชาในการระดมสมองหรือรวบรวมความคิดเห็น เพราะตอง
ผานกระบวนการหลายขั้นตอน 
  สวนคติหรือแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ 
ถึงแมจะถือเสียงขางมากของพลเมืองเปนสวนใหญในการปกครอง แตก็ยังเนนไปที่ตัวพลเมืองนั้น
จะตองเปนธรรมาธิปไตยคือถือความถูกตองชอบธรรมเปนหลัก สําหรับหลักธรรมที่สอดคลอง
กลมกลืนกับการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้มีมาก เชน เร่ืองความเสมอภาค พระพุทธศาสนาถือ
วามนุษยทุกคนเทาเทียมกัน ไมวาจะมีตระกูลหรือเกิดในวรรณะใดก็ตาม เมื่อประพฤติธรรมในโลก
นี้แลว ยอมเปนผูเสมอกันในสวรรค เร่ืองเสรีภาพ พระพุทธศาสนามีคําสอนในเกสปุตติสูตร ซ่ึง
สนับสนุนใหบุคคลใชเหตุผลและความคิดอิสระในการตัดสินปญหาตาง ๆ โดยไมติดอยูกับความ
ยึดมั่น คือ ไมใหเชื่อโดยฟงตามกันมา โดยนําสืบกันมา โดยตื่นขาวลือ โดยอางตํารา โดยนึกเดา โดย
คาดคะเน โดยตรึกตรองตามอาการ โดยพอใจวาเหมาะกับความเห็นของตน โดยเห็นวาผูพูดเชื่อถือ
ได หรือมีฐานะเปนสมณะและเปนครู แตใหสืบสวนคนควาเสียกอนจึงเชื่อเร่ืองความสามัคคี 
พระพุทธศาสนาสอนใหทุกคนรูรักสามัคคีมีการพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอม
เพรียงกันเลิกเปนตน ซ่ึงจะทําใหเกิดความสุขในสังคมประเทศชาติ ดังวาจาสุภาษิตที่วา ความเพียร
ของคนที่สามัคคีกัน เปนเหตุนําสุขมาให 
  ถึงอยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา รูปแบบการปกครองเปนเพียงวิธีการหรือโครงสรางของ
การใชอํานาจอธิปไตยและมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน จึงเกิดมีการปกครองทั้ง ๒ รูปแบบในโลก แต
ที่สําคัญที่ควรกลาวถึงก็คือผูใชอํานาจอธิปไตยในรูปแบบการปกครองทั้ง ๒ นั้น ถาผูนําหรือ
ผูปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมถือธรรมาธิปไตยในการปกครอง จะทําใหเกิดการยอมรับและให
ความรวมมือเต็มใจประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของผูใชอํานาจรัฐอยางเต็มที่ และจะทําอยางไรให
การปกครองเปนไปโดยไมทําใหผูอยูใตปกครองรูสึกอึดอัดใจ เพราะการอยูใตการปกครองผูอ่ืน
เปนทุกข และทุกคนตางก็ตองการอิสรภาพสวนตัว ดังวาจาสุภาษิตที่วา การอยูใตอํานาจคนอื่นเปน

                                                           
๗อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพททางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๒๔), หนา ๒-๓   



 ๑๒๒

ทุกขทั้งสิ้น อิสรภาพเปนสุขทั้งสิ้น ดังนั้นการปกครองที่ดีที่สุดผูนําจําตองปกครองดวยหลัก
ธรรมาธิปไตยจึงจะทําใหผูอยูใตปกครองไดรับอิสรภาพอยางแทจริง 
 
  ๔.๑.๒ การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในวาทกรรมดานการเมือง 
  พระพุทธเจาตรัสไววา อธิปไตยมี 3 ประการ คําวา อธิปไตย หมายถึง ความเปนใหญ 
ภาวะที่ถือเอาเปนใหญ 

1. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนเปน
ประมาณ 

2. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ กระทําการดวยปรารภนิยมของ
โลกเปนประมาณ 

3. ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ กระทําการดวยปรารภความ
ถูกตองเปนจริง สมควรตามธรรม เปนประมาณ 

ผู ยึด ถืออัตตาธิปไตยเปนใหญ  ตองใชสติปญญาใหมาก  เพื่ อหลีก เลี่ ยงการ
กระทบกระทั่งกัน 

ผูยึดถือโลกาธิปไตยเปนใหญ พึงมีปญญาครองตนใหมาก คือใชปญญาอยูเหนือความ
ขัดแยง 

ผูยึดถือธัมมาธิปไตย เปนใหญไมมีปญหา เพราะใชความถูกธรรม ความถูกตองเปนหลัก๘ 
ผูที่เปนผูนํา เปนหัวหนา เปนนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตยใหมากๆ คือตองยึดหลัก

ความถูกตอง ถูกธรรม ถูกกฎหมาย ถาทุกคนยึดหลักธัมมาธิปไตยประเทศชาติก็จะไมมีปญหา แต
คนสวนมากยึดอัตตาธิปไตยเปนใหญ ขาถูกคนเดียว ขาเกงคนเดียว ความคิดของขาถูกคนเดียว การ
ทําอะไรก็ตามถาตั้งอยูบนพื้นฐานของความโลภ ความโกรธ ความหลงแลวยากที่จะยุติลงไดงาย ๆ 
ประเทศไทยเปนเมืองพุทธมีคนรูธรรมะมากมายแตจะมีสักกี่คนที่นําเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน คนรูธรรมะเอาชนะคนอื่น สวนคนปฏิบัติธรรมะเอาชนะตนเอง  
  การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบันในวาทกรรมทางดาน
การเมืองจะเห็นไดจาก  ที่พระพุทธเจา กอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไดทรงตั้งพระธรรมวินัย
ไวในฐานะเปนพระศาสดาแทนพระองค ดังพระพุทธพจนที่วา “อานนท ธรรมและวินัยที่เราแสดง
แลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจากเราลวงลับไป ก็จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย”๙ และได
                                                           

๘พิทยา  วองกุล,   สรางสังคมใหม : ชุมชนาธิปไตย-ธัมมาธิปไตย,  (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถี
ทรรศน),  ๒๕๔๒ : ๓๒. 

๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.    



 ๑๒๓

ทรงเตรียมคําสอนไวชวยเหลือเกื้อกูลหรือใหเหมาะสมกับการปกครองแบบตาง ๆ โดยพยายามที่จะ
ใหประชาชนอยูดีมีความสุข ประชาชนจะอยูดีมีสุขได ตัวประกอบสําคัญอันหนึ่งก็คือการปกครอง 
ถาไมสามารถใหนักปกครองปกครองไดดีแลว ถึงอยางไรประชาชนก็จะมีความสุขอยางแทจริง
ไมได ฉะนั้น ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ จะตองชวยแนะนําในการ
ปกครองดวยแนะนําผูนําในทางการปกครองใหประพฤติชอบดวย โดยเนนใหคําสอนนําไปใช
ในทางปฏิบัติไดจริง จึงไมจํากัดตัวอยูในการปกครองระบอบใดระบอบหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือ
มุงเนนแตการปกครองประเทศเทานั้น แตมีคําสอนสําหรับการปกครองทุกระดับทุกชั้น ไมวาจะ
เปนระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และครอบครัว 
  โดยเฉพาะผูปกครองหรือผูนํา ถายกยองสรรเสริญหรือปฏิบัติธรรม ก็จะเปนผูนําที่ดี
หรือนําความสําเร็จมาใหในการปกครอง ดังวาจาสุภาษิตที่วา “สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา” แปลวา พระราชา
ทรงพอพระทัยในธรรมเปนพระราชาที่ดี เพราะการเมืองการปกครองเพื่อใหโลกเปนอยูอยางผาสุก 
มีสันติภาพ และปกครองโดยไมตองใชอาชญากรรม ผูปกครองจําเปนตองมีธรรมะหรือเปน
ธรรมาธิปไตย สวนนักปกครองที่ขาดธรรมะ หรือไมมีธรรมะเปนรากฐานของการจัดระบบสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจ ก็จะเกิดปรากฏการณตาง ๆ ตามมา อยางที่เราเห็นกันบอยคือ การแสวงหา
วัตถุ ทรัพยส่ิงของ อํานาจ เพื่อประโยชนสวนตน การใชอํานาจที่ไมเปนธรรม มีการเลนพรรคเลน
พวกในทางที่ผิด มีการคอรรัปชั่นโกงกินชาติบานเมือง ซ่ึงสอดคลองกับคําที่พุทธทาสภิกขุ ไดกลาว
ไววา 
  รากฐานของสังคมทั้งโครงสรางและระบบตาง ๆ จะสมบูรณดีงามและสงบสุขไดอยูที่
ธรรมะ ธรรมะจะดับไฟทั้งขางนอกและขางในคือกิเลสและการทําไปตามอํานาจของกิเลส หากทุก
คนมีธรรมะจะทําใหมีความเมตตากรุณาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาจะจัดระบบการเมือง และระบบ
เศรษฐกิจใหเปนไปในลักษณะที่เรียกวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนเพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น๑๐ 
  ในเมื่อผูปกครองตั้งมั่นในธรรม มีเมตตากรุณาตอทุกคนผูอยูในปกครอง ก็จะไมมีใคร
ตอตานกอเวรหรือกอความเดือดรอนประทวงผูนํา เพราะอาศัยการปกครองที่เปนเสมือนบิดา
ปกครองบุตร เพราะสามารถโนมนาวจิตใจของปวงชนไวไดดวยธรรม ดังวาจาสุภาษิตที่วา คนมีจิต
เมตตาในสัตวทุกจําพวก ยอมไมกอเวรกับใคร ๆ เมื่อผูนํามีธรรมะ ผูตามยอมมีธรรมะ สังคมก็
เปนอยูอยางผาสุก และจะไดบําเพ็ญประโยชนใหกับประเทศไดอยางเต็มที่ตามหลักการบริหาร

                                                           
๑๐พุทธทาสภิกฺขุ, โลกรอดไดดวยประชาธิปไตยธัมมิกสังคมนิยมเผด็จการ,(กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หนา ๒๕.   



 ๑๒๔

ประเทศที่ เ รียกวาราชสังคหะ ซ่ึงเปนหลักการสงเคราะหของผูบริหาร ที่จะตองกระทําตอ
ประเทศชาติและประชาชนในแผนดิน ดังที่พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิตญาโณ) กลาวไววา 
  หลักบริหารประเทศ ทานเรียกวาราชสังคหะ๑๑ คือการสงเคราะหของผูบริหาร ที่
จะตองมีตอประเทศชาติ และประชาชนภายในชาติ จําแนกไวเปน ๕ ประการ คือ 
  ๑. ปุริสเมธะ มีความฉลาดในการสงเสริมคน สนับสนุนคน มอบหมายคนใหทํางานที่
เหมาะสมแกความรู ความสามารถ ความคิดอาน และคุณธรรมซึ่งมีความพรอมที่จะรับผิดชอบใน
การงานเหลานั้น 
  ๒. สัสสเมธะ มีความฉลาดในการสงเสริมอาชีพของราษฎรซึ่งมีความแตกตางกัน
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถดํารงชีวิตของตนจนสามารถอยูดีมีสุขไดตามสมควรแกฐานะ 
  ๓. สัมมาปาสะ มีหลักการสงเคราะหคนภายในชาติ ที่มีความขาดแคลนกําลังความรู 
ความคิด กําลังทรัพย โดยรัฐจัดการลงทุนใหมีระยะปลอดหนี้พอสมควร เพื่อใหคนเหลานั้น
สามารถตั้งตนไดเปนหลักฐานแลวคอยผอนใชหนี้แกรัฐ โดยรัฐจะไดนําไปสงเคราะหคนอื่นตอไป 
  ๔. วาชเปยยะ ใชการประชาสัมพันธ ขาวสาร ช้ีแจง แสดงความจริงแกประชาชน ดวย
เหตุดวยผลที่สามารถคลอยตามเห็นตามได จนสามารถสรางเอกภาพทางความคิด ทางกิจกรรม โดย
มีผลประโยชนรวมกันได และควรเพิ่ม 
  ๕. นิรัคคฬะ ในสวนเหตุหมายถึงการขจัดอุปสรรคปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแก
ชาติ บานเมือง ประชาชน เชน แกอุปสรรคจากการขาดแคลนน้ํา การมีกลุมอํานาจอิทธิพล ที่
เบียดเบียนประชาชนออกไป ในสวนผลคือประชาชนสามารถอยูครองเรือนโดยบานเมืองไมมีโจร
ผูรายรบกวน ไมตองติดกุญแจบานก็ได๑๒ 
  เมื่อผูนําปฏิบัติในหนาที่สมบูรณประเทศก็จักเจริญ ผูรูทั้งหลายก็จักสรรเสริญเปนที่เชิด
ชูของชาวโลกทั้งปวง สมดังวาจาสุภาษิตที่วา พระราชาเปนสัญลักษณของแผนดิน หลักธรรมใน
การปกครองดังกลาวมา มิใชใชไดเฉพาะพระราชา หรือผูเปนใหญในประเทศเทานั้น แตผูบริหาร
องคกร หางราน บริษัท ก็สามารถนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงการปกครองหรือการ
บริหารงานในระดับองคกร หรือบริษัทนั้น ก็ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญทําใหประเทศชาติเจริญ
ได ในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญแกผูบริหารวา ตองเปนคนฉลาดมีพลัง ไมออนโยน
เกินไป ไมแข็งกราวเกินไป ประพฤติตนเปนกลาง คือใครทําดีตองใหรางวัล ใครทําชั่วตองลงโทษ 
ดังพระพุทธพจนที่วา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลวา กําราบคนที่ควรกําราบ 
                                                           

๑๑ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐   
๑๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิตญาโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : พรศิวะการพิมพ, 

๒๕๓๔), หนา ๑๓-๑๗.   



 ๑๒๕

ยกยองคนที่ควรยกยอง การบริหารเชนนี้ จึงไดทั้งคนและงานจึงจะเปนผูบริหารที่ดีได และจะตอง
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกหมูคณะ ดวยการดํารงมั่นในสุจริต รักษาศีล ๕ หลีกเวนจาก
อบายมุขเปนตน จึงจะถือวาเปนนักบริหารที่ดีได สมดังทัศนะของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) กลาวไววา 
  นักบริหารตองถนอมตัวไวอยาใหมีประวัติดางพรอยดวยการรักษาศีล ๕ และหลีกเวน
จากอบายมุข นักบริหารผูประพฤติธรรมดํารงมั่นในความสุจริตเชนนั้น ยอมเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับผูรวมงาน เมื่อมีผูนําที่ดี คนดีอ่ืน ๆ ในองคกรยอมมีกําลังใจ และคนชั่วก็ไมกลาทําชั่ว ดังที่
พระพุทธเจาตรัสวา ควฺเจ ตรมานานํ อุชํคจฺฉติ ปุงฺคโว แปลความวา เมื่อฝูงโคขามแมน้ํา ถาโคหัว
โจกขามไปตรง ลูกฝูงก็จะขามไปตรงตาม ถาโคหัวโจกขามคดไปคดมา ลูกฝูงก็จะขามคดไปคดมา 
เชนเดียวกับสังคมหรือประเทศชาติ ถาผูนําประพฤติธรรม ผูตามก็จะประพฤติธรรมตาม ถาผูนําไม
ประพฤติธรรม ผูตามก็จะไมประพฤติธรรม 

    ยามฝูงโคขามฟาก นที 
    โคโจกไปตรงดี ไปเคี้ยว 
    ฝูงโคลองวารี รีบเรง 
    ทั้งหมดไปลดเล้ียว ไตเตาตามกัน๑๓ 

  โดยทํานองเดียวกัน พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงสาธุนรธรรม 
ซ่ึงเปนคุณธรรมสําหรับสาธุชนคนดีมี ๔ ประการ ไดแก (๑) เดินตามทางที่ทานเดินมาแลว (๒) ไม
เผาฝามืออันชุม (๓) ไมประทุษรายมิตรไมวาในเวลาใด และ (๔) ไมตกอยูใตอํานาจของคนไรสติ 
วาเปนคุณธรรมของผูนอยหรือผูอยูใตการปกครองหรืออนุชนคนรุนหลังที่จะตองประพฤติปฏิบัติ
ตามในสิ่งที่ผูปกครองซึ่งเปนคนดีมีคุณธรรมไดแนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ดีมีประโยชนไวในอดีต ดังที่
ทานไดยกเอาวาจาสุภาษิตมากลาวอางแลวสรุปเปนคํากลอนไววา 

ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว 
อลฺลฺจ ปาณึ ปริวชฺชยสฺสุ 
มา จสฺสุ มิตฺเตสุ กทาจิ ทุพฺภิ 
มา จ วสํ อสตีนํ นิคจฺเฉติ. 
เดินตามรอยคนดีที่อยูหนา 

                                                           
๑๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพครั้งที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร :       

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๗๐-๗๑.   



 ๑๒๖

มือเคยเลี้ยงเรามาจงอยาเผา 
อยาทํารายพวกพองมิตรของเรา 
อีกคนเขลาไรสติอยาริตาม๑๔ 

  อนึ่ง ผูนําจําตองมีคุณธรรมประจําตัวอีก ๓ ประการ คือ ศีล (มีความประพฤติงดงาม)
ปญญา (มีความรอบรู) และสุตะ (ไดศึกษาเลาเรียนศาสตรตาง ๆ มามาก) จึงจะเปนผูนําที่ดีของหมู
คณะ และนําพาหมูคณะไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือประสบความเจริญรุงเรืองในงานที่รวมกัน
กระทํานั้น แตในทางตรงกันขาม ถาผูนําไมดี ก็จะนําภัยพิบัติมาสูหมูคณะได สมดังคําที่พระศรี
ปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) กลาวถึงพระสงฆในฐานะผูนําสังคมไทยวาความเปนผูนําทางดาน
สติปญญา จะตองทราบศาสตรสมัยใหม เชน วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร จิตวิทยา ศาสนา
เปรียบเทียบ การเมืองระหวางประเทศ และสถานการณโลกปจจุบัน รวมทั้งสามารถสื่อสารผาน
ภาษาตางประเทศไดอยางนอยหนึ่งภาษาถึงสองภาษา และใชเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน เชน วิทยุ 
โทรทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อความงอกงามแหงสติปญญา และสื่อพระศาสนาไดอยาง
เหมาะสม ดังจะขอยกขอความบางตอนในกปชาดก ซ่ึงกลาวถึงคุณธรรมของผูนําบางสวนมา
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  “. . . ลิงตัวหัวหนามีจิตเรรวน เพราะทําตามลิงที่มีจิตเรรวน มันไดทําความพินาศแกฝูง 
เพราะลิงตัวเดียวเปนเหตุ สัตวโงแตสําคัญตนวาฉลาด เปนผูนําฝูง ลุอํานาจใจของตนเอง ก็จะตอง
นอนตายเหมือนลิงตัวนี้ สัตวโงแตมีกําลัง เปนผูนําฝูง ไมดี เพราะไมเกื้อกูลแกหมูญาติ เหมือนนก
ตอไมเกื้อกูลแกนกทั้งหลายสวนสัตวฉลาดมีกําลัง เปนผูนําฝูง ดี เพราะเกื้อกูลแกหมูญาติ เหมือน
ทาววาสวะเกื้อกูลแกเทพชั้นดาวดึงส สวนผูใดตรวจดูศีล ปญญา และสุตะในตนแลว ผูนั้นยอม
ประพฤติเปนประโยชนทั้งสองฝาย คือ ทั้งตนและผูอ่ืน เพราะเหตุนั้น นักปราชญพึงตรวจดูตน 
เหมือนตรวจดูศีล ปญญา และสุตะ แลวบริหารหมูคณะบาง ปฏิบัติอยูลําพังผูเดียวบาง”๑๕ 
  จะเห็นไดวา ผูนําที่ดีนั้นสําคัญมาก ไมวาจะเปนผูนําระดับไหนก็ตาม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูนําครอบครัว ประเทศชาติจะเจริญรุงเรือง สังคมจะสงบสุข ก็เพราะมีครอบครัวที่อยูดวยกัน
อยางอบอุน เพราะครอบครัวเปนเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทในสังคมและประเทศ ในทาง
พระพุทธศาสนาถือวา การปกครองเรือนไมดี ทําใหเปนทุกข เกิดความคับแคนใจ เปนอยูลําบาก ซ่ึง

                                                           
๑๔พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), วิชาการเทศนา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :           

เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๔), หนา ๒๕๙-๒๖๕.   
๑๕พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย   กุสลจิตฺโต), พระสงฆผูนําสังคม. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๗), หนา ๕๙.   



 ๑๒๗

อาจเปนสาเหตุใหหลาย ๆ ครอบครัวแตกแยก หรือทําใหสังคมรอบขางไดรับความเดือดรอนไปดวย 
รวมทั้งจะสงผลกระทบตอประเทศชาติในที่สุด ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนใหผูครองเรือนเปน
คนขยัน มีสติรอบคอบ ใครครวญกอนจึงทํา ทํางานสุจริต ไมประมาท ก็จะทําใหการเปนอยูดีขึ้น 
เจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีธรรมสําหรับผูครองเรือน ซ่ึงเรียกวา ฆราวาสธรรม ๔ 
ประการ อันเปนหลักประกันครอบครัวไวมิใหแตกสลาย ดังพระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช 
ป.ธ. ๙) กลาวไววา ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมสําหรับผูครองเรือน . . . เปนคุณธรรมที่ปฏิบัติกัน
อยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน หากเราขาดคุณธรรมประการนี้แลว ชีวิตยอมไมพบกับความสุข 
โดยเฉพาะความสุขของการอยูรวมกันในสังคม เพราะการอยูรวมกันกับคนคนหนึ่ง สองคน สามคน 
หรือมากกวานั้น จะคงอยูอยางดีตองอาศัยระเบียบวินัย และคุณธรรม จะขาดประการใดประการ
หนึ่งไปเสียมิได และสิ่งสําคัญของการอยูรวมกันก็คือ การเสียสละ การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 
การรูจักสงเคราะหชวยเหลือผูอ่ืน ฆราวาสธรรม ถือวาเปนหลักสําคัญในการครองชีวิตคู เปน
หลักประกันครอบครัวไวมิใหแตกสลาย ผูครองเรือนตองตระหนักอยูเสมอและตองสรางสรรคให
เกิดมีขึ้นในตนเปนประจําดวย 
 
  ๔.๑.๓  มงคลท่ีควรใชกับวาทกรรมดานการเมือง 
  ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตนั้นตามมงคลสูตรที่ควรใชในวาทกรรมดานการเมือง
ไดแก  มงคลหมูที่  ๑  ฝกใหเปนคนดี  ที่ประกอบดวยมงคล  ๓  หมู  คือ  ไมคบคนพาล  คบบัณฑิต  
และบูชาบุคคลที่ควรบูชา  หมายถึง การเลือกสรรบุคคลที่มีลักษณะเปนบัณฑิต และใหเกียรติยกยอง
รวมทั้งใหโอกาสแกบุคคลที่ควรไดรับการยกยอง เพื่อไมใหพาลชนไดมีโอกาสวาโดยความเปนจริง
แลวหากองคกรเปดโอกาสใหบัณฑิตหรือบุคคลที่มีคุณความดีมีโอกาส  ตลอดจนเปดเผยให
ประจักษตอสาธารณชน การใหความสําคัญตอคนดีและการไมสมาคมกับพาลชนนั้นเทากับเปนการ
ตอยอดความดี ทั้งนี้เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม มีความตองการการยอมรับและเปนสวนหนึ่งของ
สังคมหรือองคกรนั้นๆ ตรงนี้ใชความตองการ ซ่ึงอยูในรูปลักษณของวัฒนธรรมของสังคมหรือ
วัฒนธรรมองคกรมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมบุคคล ซ่ึงทําใหบุคคลในฐานะเปนสวนยอยของ
องคกรปรับตัวเขาหาระบบ ในทางกลับกันก็คือมีระบบที่ดี เพื่อใหบุคคลปรับตัวเขาหาระบบนั่นเอง 
ระบบที่ดีจะเปนตัวคัดสรรหาบุคคลที่ดี แตประเด็นที่เปนปญหาก็คือ การตีคาความดีของคนนั้นใช
อะไรมาเปนเกณฑวัด หรือคนดีจากมุมมองของบางคนบางพวก ตรงนี้ควรใชเกณฑที่เปนธรรมและ
มีความเปนสากลมากที่สุดเทาที่จะพึงกระทําไดมาเปนตัววัด อนึ่งคุณความความดีซ่ึงทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือ และนําไปสูการเปนพันธมิตรทางธุรกิจของโลกระบบเครือขายปจจุบันอยางแทจริง 



 ๑๒๘

  มงคลหมูที่  ๒  สรางความพรอมในการฝกตนเองที่ประกอบดวย  ๓  หมู  คือ  อยูใน
ถ่ินที่เหมาะสม  มีบุญวาสนามากอน  ตั้งตนชอบ  หมายถึง การเลือกทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสม
หรือมีการยืดหยุนปรับตัวอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งเก็บขอมูลที่ดีๆ ทั้งหลายจาก
อดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจทันดวนในความผลิกผันของสังคมโลก และดํารงคงมั่นในขอมูลที่
ถูกตอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คืออาศัยขอมูลและประสบการณที่ดีมาเปนตัวชวยในการตั้งใจ 
ประกอบกิจการอยางเหมาะสมกับเงื่อนไขของสภาพแวดลอม ในความเปนจริงแลวถึงแม
ผูประกอบการ จะมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะขับเคลื่อนองคกรของตนสูเปาหมาย เพราะเชื่อมั่น
ในประสบการณและขอมูลเกาๆ ที่มีอยูก็จริง แตจะตองใหความสนใจสภาพแวดลอมตางๆ ไมวาจะ
เปนสวนของสังคมเศรษฐกิจ การเมืองทั้งจากระหวางประเทศ  และภายในประเทศที่มีการ
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เพื่อนํามากําหนดทิศทาง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะกาวเดินใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม 
  มงคลหมูที่  ๓  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  ที่ประกอบดวย  ๔  หมู  คือ  เปนพหูสูต  
มีศิลปะ  มีวินัย  และมีวาจาสุภาษิต  หมายถึง สภาพแวดลอมของสังคมสมัยใหมมีลักษณะเปน
สังคมแหงการเรียนรูอยางกวางขวางทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษาสรรพวิชาตางๆ มีอยูใน
อวกาศ ในสังคมแหงการเรียนรูเชนนี้จะตองพัฒนาตนเองใหทันสังคมโลก โดยเปนผูใฝรูทั้งศาสตร
และศิลปวิทยาตางๆ อยางตอเนื่อง ในรูปของการวิจัยบางเอกสารตางๆ บาง ซ่ึงกระทําไดไมยากนัก
ดวยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงนี้เปนการสรางมูลคาภายในใหกับตัวเองดวยวิทยาการแหงยุค
สมัยนั้นเปนการเพิ่มศักยภาพ เมื่อมีศักยภาพไดไปเพิ่มประสิทธิผลในสิ่งที่กระทํา จึงไดกลาววา
มูลคาภายใน และเสริมสรางคุณคาจากภายนอก โดยการฝกตนใหมีระเบียบวินัยในการทํางานและ
การอยูรวมกับคนอื่นใหสมกับเปนผูไดรับการศึกษามาแลวอยางดี รวมทั้งเลือกใชวาจาที่มีความ
เหมาะสมดีงามสื่อสารเพื่อใหเกิดมิตรภาพที่ดีงามในองคกร จะเห็นไดวาสังคมโลกเคลื่อนไหวไม
หยุดนิ่งเคยเปลี่ยนมาแลวและกําลังเปลี่ยนอยางรวดเร็วแบบผลิกผัน การพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดทั้ง
มูลคาและคุณคานั้นเปนสิ่งจําเปนอยางรีบดวนในสังคมไรสายแหงยุคปจจุบัน 
  กลาวโดยสรุป หลักการปกครองทั่ว ๆ ไป ไมวาจะเปนการปกครองระดับประเทศ 
สังคม หรือครอบครัวก็ตาม ผูนําที่ผูตามตองการหรืออยากใหมี นอกจากผูมีคุณธรรม ๓ ประการ
ดังกลาวแลว ก็นาจะหมายถึงผูนําที่เล็งสุขเลิศ ไมแลกเอาความสุขของตนดวยความทุกขของคนอื่น 
ยอมเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อประโยชนสุขสวนรวมที่ยิ่งใหญ เมื่อผูนําตั้งตัวใหเที่ยงตรง
แลว   ผูอยูในปกครองจะพากันทําการตามหนาที่ โดยมิพักตองขอรองออกปาก ถาผูนําไมตั้งตัวให
เที่ยงตรงแลว แมจะออกปากขอรองสักเทาไร ๆ ผูอยูในปกครองก็ไมเชื่อฟง ถึงจะทําก็ทําดวย
ความจําใจ ผูนําที่ดี คือ ผูนําที่นิยมการขมตนเองเปนหลักเกณฑ ทําใหผูอยูในความคุมครองเปนสุข
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สําราญเปนที่ตองตาตองใจของเขาทั่วไป และเขาก็จะวางายสอนงาย ทําตามคําบังคับบัญชาของผูนํา
ดวยน้ําใสใจจริง ดังนั้น ผูนําจึงตองรูจักหนาที่ในการปกครองคน ถาออนโยนเกินไปอาจจะถูกดู
หมิ่น  แข็งกราวเกินไปอาจจะมีศัตรู  จึงควรวางตนเปนกลาง๑๖ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 
ประนีประนอม  ประพฤติตัวใหเหมาะสม  รูใจผูนอยเปนสําคัญ  ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ           
(พิมพ ธมฺมธโร) กลาวไววา การปกครองจะเรียบรอยตองมีอุบายอันแยบคายในการปกครอง ๕ 
ประการ คือ๑๗ 
  ๑. หนาที่ปกครองคน คือผูปกครองคนอื่นพึงตั้งตนเปนผูหลักผูใหญ ปราศจากอคติ มี
ความเที่ยงธรรมเปนหลักใจ มีพรหมวิหารเปนพื้นอัธยาศัย เมื่อจะทํากิจการอันใดใหความเสมอภาค
ในระหวางผูนอย ออนโยนตอผูนอยหรือผูเสมอกัน รูจักผอนหนักผอนเบา ไมถือเขาถือเรา อันเปน
เหตุทะนง ไมใชอํานาจเอะอะตึงตังดุราย ใชอุบายละมุนละมอมใหผูอยูใตบังคับบัญชาเคารพรักใคร 
  ๒. เอาใจเขามาใสใจเรา คือคิดถึงอกเขาอกเรา ไมเห็นแกลาภสักการะที่ไดดวยความ
เดือดรอนของผูนอย ไมปดความผิดที่ตนทําไปใหผูนอย ไมขัดขวางตัดรอนและทําลายประโยชน
สุขของเขา ไมทําการใด ๆ โดยเห็นแกประโยชนตนฝายเดียว คิดถึงประโยชนของคนอื่นดวย 
  ๓. ทําความประนีประนอมในระหวางผูใหญผูนอย คือรูจักโนมนาวจิตใจของ
ผูรวมงาน ทั้งในวงงานราชการและงานการอื่น ๆ ตลอดถึงเครือญาติและชาวบานรานตลาด ไมให
แตกราวและบาดหมางกัน รูจักถนอมน้ําใจเขา ไมเอาแตใจตน เปนคนใจหนักแนน ไมหูเบาใจเบา
สมองเบาและใจเร็วโกรธงาย 
  ๔. ประพฤติตนใหเหมาะสม คือรูจักวางตนใหเขาคนเปนหรือเขาถึงคน และปฏิบัติการ
ตอผูใหญผูนอยและผูเสมอกัน ตลอดถึงเครือญาติคนใชมิตรสหายและเพื่อนบานวาใครควรจะสนิท
ชิดเชื้อหรือควรหาง และใครควรบังคับบัญชาสั่งการหรือไหววานในกิจการอยางไร ก็ใหสมควรแก
ภูมิช้ันของบุคคลนั้น ๆ 
  ๕. รูจักรักษาใจผูนอย เชนแสดงความรักเมตตาปรานีแกผูนอย ดวยใหปนสิ่งของ 
พูดจาปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรี มีสีหนายิ้มแยมแชมชื่น ใหเปนที่เบิกบานใจแกเขา ไมทําปนปง
หรือไวอํานาจ ไมมีอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดบํารุงน้ําใจเขาใหมีกําลัง พอใหเขามีฉันทะตั้งหนา
ทํางานตามหนาที่โดยเต็มใจและหวังดี ซ่ือตรงตอหนาที่จริง 
 
 
                                                           

๑๖ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๑/๓๙๑.   
๑๗สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต เลม ๒. (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 

๒๕๒๖),  หนา  ๓๘. 
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๔.๒  วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการสื่อสาร 
 
 การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดความรูไปสูคนฟง โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนฟงได
เขาใจในตัวสาร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ไดรับประโยชนตรง
ตามวัตถุประสงคของผูส่ือสารตั้งไว การสื่อสารจึงจะถือวาประสบความสําเร็จ และเปนที่ยอมรับ
นับถือของผูฟง 
 
 ๔.๒.๑ กรอบแนวคิดหลักดานการสื่อสาร 
 การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะมนุษย
จําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน หรือติดตอทําความเขาใจกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดํารงชีวิต การสื่อสารเปนกระบวนการที่มนุษยจะตองใชในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน๑๘ เพื่อ
ยังประโยชนตาง ๆ ใหเกิดขึ้นทั้งแกตนเอง ผูอ่ืน และสังคม สวนในพระพุทธศาสนาเปนที่ทราบกัน
ดีวา พระนามอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ที่ปราชญไดขนานถวายและพุทธศาสนิกชนนิยมกลาว
เรียกเสมอคือคําวา พระบรมศาสดา หรือ พระบรมครู ซ่ึงแปลวา พระศาสดาผูยอดเยี่ยม หรือผูเปน
ยอดของครู ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ แปลวา พระศาสดา
ของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายและมีคําเสริมพระคุณวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปน
สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา พระนามเหลานี้ สอแสดงความหมายอยูในตัววา ปราชญและ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชาและยกยองเทิดทูนพระองคในฐานะทรงเปนนักการสอน          
(ผูส่ือสาร) ที่ยิ่งใหญที่สุด ทรงมีพระปรีชาสามารถอยางยอดเยี่ยมในการสั่งสอน และไดทรงประสบ
ความสําเร็จในงานนี้เปนอยางดี๑๙ ดังนั้น เพื่อใหเขาใจถึงความหมายของการสื่อสารหรือส่ือสาร
ยิ่งขึ้น จึงควรทราบคํานิยามความหมายของคําวา “การสื่อสาร” ดังนี้ 

สวนิต ยมาภัย๒๐ กลาววา “การสื่อสาร หมายถึง การนําเรื่องราวตาง ๆ ที่เปน
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึก โดยอาศัยเครื่องนําไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งใหไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการ จนทําใหเกิดการกําหนดรูความหมายแหงเรื่องราวนั้นรวมกันได” 
                                                           

๑๘Berlom,  Devid K,  The Process of Communication,  (New York : Holt,  Rinehart and Winstobn,  
1960),  p. 171-173. 

๑๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๑), หนา ๑. 

๒๐สวนิต ยมาภัย, เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หนวยท่ี ๑-๘, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หนา ๑๘. 



 ๑๓๑

กิติมา   สุรสนธิ๒๑ กลาววา  “การสื่อสารคือกระบวนการสง  หรือถายทอด
ความหมายจากสิ่งของหรือบุคคลฝายหนึ่งไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงมาจากคําภาษาอังกฤษวา 
Communication โดยทั่วไปแลวมักจะหมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางมนุษย” 

จากคํานิยามขางตน สรุปไดวา การสื่อสาร (Communication) เปนกระบวนการ
ถายทอดสารระหวางมนุษย โดยผานเครื่องมือที่เรียกวา “ภาษา” เพื่อติดตอกัน ดวยวิธีการตาง ๆ อัน
จะสงผลใหฝายผูสงสารและผูรับสารเกิดความเขาใจไดตรงกัน เชน การถายทอดความรูสึกนึกคิด 
การบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ เปนตน แตละบุคคลอาจนําวิธีการหรือมีกระบวนการสื่อสารที่
แตกตางกันไปตามความเหมาะสมหรือความจําเปนของตนเองและคูส่ือสาร ซ่ึงมีแนวทางสอดคลอง
กับหลักการสื่อสารธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการสื่อสารธรรมะกับบุคคลตาง ๆ เพื่อใหเขาใจใน
ธรรมะ เกิดความรูเกิดญาณทัศนะหรือพบชองทางในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ไดรับฟงมา 
เพื่อใหบรรลุผลตามหลักธรรมนั้น ๆ ซ่ึงในปจจุบันการสื่อสารธรรมมีทั้งสื่อบุคคลและสื่อมวลชน 
หรือส่ือเฉพาะกิจ เชน เทปวีดิทัศน เทปเสียง บันทึกคําบรรยาย การฉายแผนใส หนังสือธรรมะ เปน
ตน โดยเฉพาะสื่อบุคคลนั้น มีความสําคัญและจําเปนตอการสื่อสารธรรมอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะ
ใหความรูแลว ยังตองการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูฟงดวย ส่ือบุคคลจึงมีผลตอการ
ส่ือสารธรรมสูงกวาสื่อมวลชน ดังโรเจอรส ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อมวลชนและสื่อ
บุคคลไววา 

ส่ือมวลชนสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
อยางมีประสิทธิภาพ แตการสื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิผลมากกวาเมื่อผูสงสารมีวัตถุประสงค
อยูที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะขาวสารที่ถายทอดออกจากสื่อมวลชนเพียงอยางเดียว ไม
สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝงแนนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๒๒ 

แตอยางไรก็ตามการเลือกและการใชส่ือ ไมวาจะเปนสื่อมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือ
เฉพาะกิจ ตางก็มีวิธีการแตกตางกันไปตามประเภทของผูรับสาร ลักษณะของเนื้อหาสารและ
ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับของผูรับสาร หากการเลือกใชส่ือแตละประเภทไมเหมาะสมแลว
การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ อาจจะประสบปญหาจนไมอาจสัมฤทธ์ิผลในที่สุด ดังนั้น ผูสงสารควรทํา

                                                           
๒๑ กิติมา สุรสนธิ, ความรูท่ัวไปทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), 

หนา ๑. 
๒๒Warren W. Weaver in Claude E. Shannon and Warren W. Weaver,  The Mathematical Theory of 

Communication,  (Urbana III : University of Illinois Press,  1949),  p.95. 



 ๑๓๒

ความเขาใจและเรียนรูธรรมชาติและหนาที่ของสื่อแตละชนิดเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการใช
ส่ือใหเหมาะสมตอไป๒๓ 

 
 ๔.๒.๒ การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในการสื่อสาร 
 ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในการสื่อสารนั้น  เปนการกลาวถึงการสื่อสาร
ธรรมหรือที่ เรียกอีกอยางหนึ่งวาการเผยแผพระธรรมนั้น  นับวาเปนหัวใจของการสืบอายุ
พระพุทธศาสนา และเปนการแสดงเจตนาตามพระพุทธประสงคอยางแทจริง หนาที่หรือวาบทบาท
ในการสื่อสารนี้เปนบทบาทที่สําคัญของพระสงฆ หากจะเทียบกับบทบาทดานอื่น บทบาทนี้นับวา
เปนงานที่คณะสงฆจัดทํามากที่สุดมากกวาอยางอื่น๒๔ การเผยแผธรรมนั้นมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ตามกาลสมัยหรือในเหตุการณที่แตกตางกัน ถาหากจะพิจารณาถึงการเผยแผพระพุทธศาสนา ก็
อาจจะกระทําไดใน ๓ วิธีใหญ ๆ คือ ๑. การพูด ๒. การเขียน ๓. การทําตัวอยางใหดู เปนอยูใหเห็น 
ซ่ึงบรรพชิตในยุคปจจุบันก็ไดใชความพยายามในการเผยแผธรรมอยางเต็มกําลังสติปญญา เพื่อ
ประโยชนและความสุขของ พหูชนเปนสําคัญ 
 การเผยแผนั้น พระสงฆจะดํารงตนในบทบาทหนาที่ดังที่พระพุทธองคเคยดํารง
มาแลว เพราะการเผยแผธรรมนั้นเปนการใหปญญาแกพุทธบริษัท จําตองตั้งตนอยูบนพื้นฐานความ
เปนธรรม ผูแสดงตองมีภูมิธรรมความรูดวย ดวยพระพุทธพจนที่วา จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน 
นั้น คือการกระทําหนาที่หลักของพระสงฆ ส่ิงใดที่เปนประโยชนเกื้อกูล แมจะตองจาริกรอนแรม
ไปยังสถานที่ไกล ๆ ก็ตาม พระสงฆตองทําหนาที่เปนผูใหธรรมะ แจกธรรมะแกชนทั้งโลก 
พระสงฆสาวกในสมัยพุทธกาล เปนพระสงฆที่ตองใชความเพียรมาก เพื่อนําธรรมใหเขาถึง
ประชาชน หรือนําประชาชนใหเขาถึงพระศาสนา ซ่ึงอาจจะเรียกระยะแรกนี้วา ระยะออกไปหา
ประชาชน 
 แตในสมัยปจจุบันการเขาไปหาประชาชนสะดวกและกระทําไดงาย แมชองทาง
ในการเผยแผธรรมก็มีมากขึ้นเพราะอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน วิทยุ โทรทัศน หรือเครื่องเสียง
เปนตน ที่อํานวยความสะดวกในการเผยแผธรรมไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เปนหัวใจในการ
เผยแผธรรมนั้นผูเผยแผธรรมจะตองไมทําสารใหบิดเบือนจากความเปนจริง ตีความธรรมะหรือสาร

                                                           
๒๓Rogers Everett M,  Communication channels in handbook of communication,  (Chicago : Rand 

Mc. Nelly,  1978),  p.291. 
๒๔ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), กรณีสันติอโศก, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๑), หนา ๓๒. 



 ๑๓๓

จะตองตรงตามความหมายที่แทจริง จึงจะเกิดประโยชน ทําใหผูฟงเขาใจในเนื้อหาสาระของธรรมะ
ที่แทจริงได ดังแนวคิดที่พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) แสดงไววา 
 เร่ืองการตีความพุทธศาสนสุภาษิตนี้ ถือวาเปนหัวใจเบื้องตนในการเทศนหรือ
พูดธรรมะอยางอื่นนั้นเปนบริบทคือเปนองคประกอบทั้งสิ้น ไมวาจะฝกฝนใหพูดดี ไดระดับพูด
คลอง มีความกลาหาญอยางไรก็แลวแต ถาหากวาเรื่องที่นําไปพูดนั้น ไมถูกตอง ไมตรงเรื่องเสียแลว 
แมจะพูดดี พูดเกง พูดไพเราะ ก็ไรความหมาย ส่ิงที่พูดไปนั้นก็ไรประโยชนไรคาโดยสิ้นเชิง เพราะ
มันไมถูกมาตั้งแตแรก เหมือนเดินทางผิดแตแรก เดินไปเทาไรก็ไมถึงจุดหมายปลายทางได ฉะนั้น 
เร่ืองความถูกตองนี้ จึงเปนหัวใจของการเผยแผพระพุทธศาสนา๒๕ 
 จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูเผยแผธรรมจะตองมีวาจาสัตย คือพูดตรง
ตามความหมายที่แทจริงของธรรมะหรือตัวสารนั้น ๆ จึงจะเปนวาจาที่มีคุณคาเกิดประโยชนแกผูฟง 
ดังวาจาสุภาษิตที่วา “สจฺจํ เว อมตา วาจา” แปลวา คําสัตยนั่นแล เปนวาจาไมตาย๒๖ ฉะนั้น จึงตอง
ทําความเขาใจในสารคือธรรมะอยางแจมแจง จึงจะถายทอดใหกับคนอื่นไดแบบไมผิดเพี้ยน หรือ
สามารถยักยายแสดงอุปมาอุปไมย ยกเรื่องมาประกอบใหสารหรือธรรมะนั้นเขาใจงาย ทําใหผูฟง
รูสึกเสมือนเห็นกับตาตัวเอง ความสามารถของผูแสดงธรรมดังกลาวจะตองอาศัยปญญาที่แตกฉาน
ในดานตาง ๆ ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักการนี้ไวเรียกวา ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 

๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในความหมาย 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในหลักหรือตัวประเด็น 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ คือความสามารถในการใชภาษา 

 ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในความคิดทันการณ๒๗ 
 หลักปฏิสัมภิทา ๔ นี้ แสดงถึงคุณสมบัติของผูเผยแผธรรมจะตองพูดมีเหตุมีผล 

ฉลาดในการใชภาษาหรือสามารถพูดไดหลายภาษา โดยคํานึงถึงผูฟงธรรมเปนหลัก ไมวาจะไปเผย
แผธรรมที่ไหนก็สามารถใชภาษาที่ผูฟงในที่นั้นฟงแลวเขาใจไดงาย นอกจากนี้จะตองมีไหวพริบ
ปฏิภาณคิดเหตุคิดผลไดทันตอเหตุการณ รูจักแกไขสถานการณเฉพาะหนาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสอนใหคนในสังคมเปนคนมีเหตุผล อันจะทําใหสังคมไมหวังพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ถือ
โชคลาง ปลอยตัวปลอยใจใหหลงงมงายในศาสตรล้ีลับโดยไมใชปญญาพิจารณา ซ่ึงไมใช
คุณสมบัติที่ดีของพุทธศาสนิกชน แตสอนใหพิจารณาจากการกระทําเปนหลัก 
                                                           

๒๕ธรรมกิตติวงศ ,พระ  (ทองดี  สุรเตโช  ป .ธ .๙ ,ราชบัณฑิต) .  การตีความพุทธศาสนสุภาษิต . 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หนา ๘๘. 

๒๖ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๒๓๘/๕๔๑. 
๒๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๗/๔๙๙ 



 ๑๓๔

 นอกจากนี้ การเผยแผธรรมจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความอดทนนั้น
เปนเครื่องสรางกําลังใจ สรางความเขมแข็ง สรางกําลังภายในใหสามารถเอาชนะปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได ถาไมมีความอดทนเพียงประการเดียว จะทํางานอะไร ๆ ก็ไมสําเร็จ 
เพราะไมมีน้ําอดน้ําทน แตถามีน้ําอดน้ําทน แดดรอน ลมหนาว หิวกระหายเทาไรก็ทนได คนที่ทน
ไดก็มีกําลังเผาผลาญความเกียจคราน เผาผลาญความออนแอ ทําใหเรามีความเขมแข็งขึ้นในจิตใจ 
ทําอะไรก็จะสําเร็จเรียบรอย 
 จึงสรุปไดวาทั้งผูรับและผูเผยแผจึงตองนําหลักธรรมมาใชคือ ขันติ ซ่ึงหมายถึง
ความอดทนอดกลั้น จึงถือวาเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จในการทํางานทุกอยาง แมในการปฏิบัติ
ธรรมก็ถือวาเปนแมบทคือเปนธรรมที่ตองนํามาใชเปนอันดับแรก ดังคําที่หลวงพอชา สุภทฺโท 
กลาวไววา “ความอดทนนี้เปนแมบทของการปฏิบัติ” เพราะมีความอดไดทนไดตอลักษณะที่ทนได
ยาก ๓ ประการ คือ ทนลําบากทนตรากตรํา ทนเจ็บใจ ความอดทนตอทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข ไม
ทําใจใหกระสับกระสายไปตามทุกขเวทนานั้น ๆ ช่ือวา ทนลําบาก ความอดทนตอหนาวรอนแดด
ลมเหลือบยุงบุงรานริ้นที่เกาะกินกัด ตลอดถึงความเหนื่อยยากนานาประการ ช่ือวา ทนตรากตรํา 
ความอดทนตอความหมิ่นประมาท วิวาทเสียดสี นินทาวาราย ช่ือวา ทนเจ็บใจ ขันติคือความอดทน 
จึงเปนคุณสมบัติประจําตัวที่สําคัญของนักเผยแผธรรม ดังพระพุทธพจนที่แสดงไวในโอวาทปาฏิ
โมกขกอนที่พระพุทธเจาจะทรงสงสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาที่วา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา 
แปลวา ความอดทนคือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง๒๘ แมการจะพูดใหคนฟงยอมรับ นับถือ และ
ทําตาม จนบังเกิดผลตามที่ผูสอนแสดงตั้งใจเอาไว ก็จะตองอาศัยความอดทนในการชี้แจงเหตุผลให
เขาใจใหคลอยตาม ทั้งรูจักพูดและรูจักฟงดวยในขณะเดียวกัน จึงจะเปนนักสื่อสารหรือนักเผยแผ
ธรรมที่ดี สมดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรวาเปนผูมีคุณสมบัติของทูตจึง
สามารถทํางานใหประสบความสําเร็จได โดยแสดงคุณสมบัติของทูตไว ๘ ประการ คือ 

๑. เปนผูรับฟงที่ดี 
๒. พูดใหผูอ่ืนฟงไดดี 
๓. เรียนรูเร่ืองตาง ๆ ไดเร็ว 
๔. มีความจําดี 
๕. รูเอง คือรูและคาดการณตาง ๆ ดวยไหวพรบิปญญา 
๖. ใหผูอ่ืนรูดี คือช้ีแจงใหเขาหมดความสงสัย 
๗. ฉลาดในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน รูวาอะไรควรไมควร 

                                                           
๒๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๔/๙๐. 



 ๑๓๕

๘. ไมกอความทะเลาะ คือมีความอดทน ไมโกรธงาย 
 
  ๔.๒.๓  มงคลท่ีควรใชกับวาทกรรมดานการสื่อสาร 
 ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตแลวในมงคลที่สามารถานํามาใชในวาทกรรม
ดานการสื่อสารจึงประกอบไปดวย  มงคลหมูที่  ๔  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ที่ประกอบดวย
มงคล  ๔  หมูคือ  บํารุงบิดามารดา  เล้ียงดูบุตร  สงเคราะหภรรยา (สามี)  ทํางานไมคั่งคาง  ขั้นตอน
นี้คงตีความไปถึง ลักษณะสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหมซ่ึงมีสถานที่ทํางานตั้งอยูหางจากที่พัก และ
บางทีก็ไกลจากที่พักขามเขตขามจังหวัดโดยเฉพาะในปจจุบัน ยิ่งสะทอนใหเห็นภาพของเขต
อุตสาหกรรมบริการ ตั้งอยูในเขตเมืองใหญเชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเขตปริมณฑลเขาดวย เมื่อ
สภาพของสังคมเปนเชนนี้ การยายถ่ินของประชากรในวัยทํางานไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วซ่ึงสงผลให
ครอบครัวและชุมชนขาดความเขมแข็งโดยเฉพาะความเขมแข็งทางจิตใจไมสามารถทดแทนดวย
เงินทองไดจากมงคลสูตรนั้นไดวางหลักการการบริหารจัดการดวยความมุงมั่นเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไวใหเสร็จลุลวงไปดวยดี เรียกวาใชเวลาในชั่วโมง ทํางานอยางเต็มที่โดยดูจากผลงานไมคาง
ทิ้งไวเปนดินพอกหางหมู สวนเวลาที่เหลือเปนชวงเวลาที่มอบความรัก ความอบอุนแกบุตรและคู
สมรสเพื่อเปนยาใจใหบุตรที่ยังโหยหาความรักและความมั่นใจแกคูสมรสที่ขาดความมั่นใจในยาม
จากไกลรวมทั้งเติมเต็มใหกับบิดามารดา ซ่ึงนับวันเริ่มมีการขาดหายและลดลงดวยวัยชรา โดยการ
จัดการกับตัวเองเพื่อใหมีเวลาไปทําหนาที่ของบุตรอยางตอเนื่องตรงนี้เรียกวาบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ คือ ไดทั้งงานเพื่อเปนทุนในการยังชีพไดทั้งครอบครัว เพื่อเปนทุนทางสังคมและไดทั้ง
บุญเพื่อทุนของความเปนมนุษย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการนําวาจาสุภาษิตไปประยุกตใชเปนแนวทางในดานการ
ส่ือสารพบวา จะประยุกตใชหลักธรรมโดยการเลาเรื่องประกอบแลวสอดแทรกวาจาสุภาษิตลงไป
เพื่อใหเขากับเรื่องนั้น ๆ และจะเนนธรรมะที่เปนตัวหลักการเผยแผที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประสิทธิผล จะเราใจใหผูฟงเกิดความอยากรูแลวคอยสอดแทรกธรรมะภายหลัง ทั้งใหกําลังใจและ
ชวยช้ีนําสังคมใหมองเห็นทางสวางที่ควรเดินในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีการเผยแผทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน 
และส่ือส่ิงพิมพหรือวรรณกรรมธรรมะสงเสริมปญญาหลากหลายมุมมอง ลวนแลวแตนาสนใจ
ทั้งนั้น โดยที่ทั้ง ๒ ฝายมีจุดมุงหมายเดียวกันคือตองการใหผูฟงไดรับประโยชนจากพุทธธรรมและ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหมากที่สุด 
 
 
 



 ๑๓๖

๔.๓   วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานสังคม 
 
ดานสังคมถือวาเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับชาวพุทธที่จะพึงกระทําตอเพื่อนมนุษย 

เพราะถือวาเปนเพื่อนรวมทุกขเกิด แก เจ็บ ตาย ไมวาจะอยูในสภาวะปกติ และเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 
ขึ้น พระภิกษุสงฆหรืออุบาสกอุบาสิกามักจะเขาไปชวยเหลืออนุเคราะหสงเคราะหดวยใหวัตถุ
ส่ิงของหรือใหความรูวิทยาการตาง ๆ พรอมทั้งกําลังใจ สาเหตุที่สามารถทําเชนนี้ได ส่ิงสําคัญอยาง
หนึ่งก็คือจิตใจที่ถูกหลอหลอมดวยธรรมะคือเมตตากรุณาในพระพุทธศาสนานั่นเอง 

 
๔.๓.๑ กรอบแนวคิดหลักดานสังคม 

 สังคมในที่นี้คือผูที่อยูรวมกัน  ดํารงชีวิตอยูดวยกัน หมายถึงผูที่มีความทุกขลําบาก
ยากจนดวยฐานะทางเศรษฐกิจ ในการดําเนินชีวิต ดวยการอาศัยปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่
อยูอาศัย และยารักษาโรค สังคมมนุษยไดมีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันมาตั้งแตสมัยดึกดํา
บรรพ นับตั้งแตมนุษยไดมาอยูรวมกันเปนหมูคณะ๒๙ ดังจะเห็นไดจากการชวยเหลือจุนเจือกัน
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อนบาน และญาติสนิทมิตรสหาย โดยไมอยูโดดเดี่ยวหรือ
แสวงหามาบริโภคแตผูเดียว ซ่ึงตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่บอกวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมได
รับความสุข ซ่ึงในเวลาตอมาความมีเมตตาธรรมตอกันที่มีมาแตดั้งเดิมนั้น ไดกลายมาเปนหลักคํา
สอนสําคัญของศาสนาตาง ๆ ที่สอนมนุษยใหรักกันเหมือนพี่ ดีกันเหมือนนอง ปรองดองกันเหมือน
เพื่อน คนไหนหรือครอบครัวไหนมีความเดือดรอนดวยเรื่องอะไร ก็พยายามชวยเหลือสงเคราะหซ่ึง
กันและกัน เพื่อใหความเดือดรอนในขั้นพื้นฐานเบาบางลงหรือหมดสิ้นไปในที่สุด  
 หลักการทางโลกก็มีวิธีการใหความชวยเหลือบุคคลที่ตกทุกขไดยาก เพื่อใหบุคคล
นั้น ๆ มีความเปนอยูถึงระดับมาตรฐานของสังคม ซ่ึงมีวิธีการสังคมสงเคราะหอยู ๓ วิธี คือ๓๐ 
 ๑. บุคคลที่บกพรองทางกาย ใหการสงเคราะหโดยวิธี แกไข ปองกันรักษาโรค 
และความบกพรองทางกาย โดยใหความชวยเหลือทางการรักษาพยาบาล และการเงิน 
 ๒. บุคคลที่บกพรองทางจิต ใหการสงเคราะหโดยวิธี ใหการรักษาพยาบาลอยางดี
และใหการสงเคราะหในเรื่องการเงินและความเปนอยู 

                                                           
๒๙Mary Richmond,  What is the social casework?,  (New York : Russell sage Roundertion, 1922), p. 

98. 
๓๐ วชิระ วชิรวงศ และ ขันธชัย ชัยรัตน, ถาม-ตอบ สังคมศึกษา พ.ม., (กรุงเทพมหานคร : สุพจนการ

พิมพ, ๒๕๒๖), หนา ๑๓-๑๔. 



 ๑๓๗

 ๓. บุคคลที่บกพรองทางวัย สุขภาพเสื่อมโทรม ใหการสงเคราะหโดยวิธีหางาน 
เบา ๆ ใหทํา และใหการสงเคราะหดวยเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือสวัสดิการตาง ๆ  
 สวนพระพุทธศาสนา สอนใหทุกคนมีการรวมน้ําใจเชื่อมประสานใจใหเปนหนึ่ง
เดียว ดวยการแสดงออกซึ่งความรัก ความปรารถนาดี ความสมานสามัคคี มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
แบงปนซึ่งกันและกัน ดวยสัมพันธภาพไมตรีอันเกิดจากการเห็นอกเห็นใจ เขาใจ ไมทะเลาะวิวาท
กัน และมีความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การอยูในสังคมรวมกันจึงตองมีหลักการ
สงเคราะหจําแนกเปน ๒ อยาง คือ 
 ๑. สงเคราะหดวยอามิส (อามิสสงฺคโห) หมายถึง การอนุเคราะห การสงเคราะห 
ชวยเหลือดวยวัตถุส่ิงของ หรือดวยกําลังกายกําลังใจ เปนตน 
 ๒. สงเคราะหดวยธรรมะ (ธมฺมสงฺคโห) หมายถึง การอนุเคราะห สงเคราะห 
ชวยเหลือ แนะนํา ส่ังสอน ตักเตือน ชักชวนใหปฏิบัติธรรม ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
จนถึงใหบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัย อีกวิธีคือ การประพฤติปฏิบัติอยูในศีลธรรม เปนที่พึ่งอาศัย
แกหมูญาติ จัดเปนการอนุเคราะห สงเคราะหดวยธรรมอยางยิ่ง 
  จากแนวคิดเรื่องการสังคม พอสรุปไดวา “สังคม” เปนศาสตร เปนศิลป เปนงานที่
เปนวิชาชีพ โดยนักสังคมเปนผูปฏิบัติงาน เปนงานที่ตองใชทรัพยากรในชุมชน เปนงานที่เกี่ยวของ
กับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เปนงานที่ชวยใหบุคคล กลุม และชุมชน สามารถทํา
หนาที่ทางสังคมไดดวยดี ความหมายของสังคมนี้ แมจะมีความหมายครอบคลุมอยางกวางขวาง๓๑ 
จนอาจกลาวไดวางานพัฒนาสังคมดานตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมไทยอาจจะจัดรวมเขาอยูในงาน
สังคมไดเกือบทั้งหมด แตหนวยงานพัฒนาสังคมสวนใหญในปจจุบันมีความพยายามจะหันเหหรือ
เบี่ยงเบนการดําเนินงานของตนใหเปนอิสระ แยกออกจากสังคมใหมากที่สุด เพื่อใหมีนัยของ “การ
พัฒนา” มากที่สุด ตามกระแสความนิยมในเรื่องการพัฒนาดังเปนที่ทราบกันอยู แตส่ิงสําคัญในการ
เอื้อใหเกิดประโยชนแกงานสังคมนั่นก็คือธรรมะ ผูจะสงเคราะหผูอ่ืนได ตนเองตองพรอมกอนไม
วาจะเปนทางดานวัตถุและธรรมะในจิตใจ เพราะผูรับการสงเคราะหยอมตองการทั้งวัตถุและ
กําลังใจ ดังนั้น ส่ิงสําคัญที่นักสังคมตองมีเปนพื้นฐานดานจิตใจก็คือพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา อันเปนหลักธรรมของผูประพฤติเพียงดังพรหมนั่นเอง 
 
 

                                                           
๓๑ Reymond W. Mack and John Peace,  Socialogy and Social Life,  (New York : D. Van Nostrand 

Company, 1973),  p.68. 
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 ๔.๓.๒  การประยุกตใชวาจาสุภาษิตดานสังคม 
ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตดานสังคมสามารถกลาวไดวา สามารถเกิดขึ้นไดจาก

สวนรวมคือ  อุภยัตถ ประโยชนทั้งสองฝาย คือผลของการกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกตองรวมกัน อาทิ ความรักใครปรองดอง ความพรอมเพรียง ความสามัคคี ความสุข ความ
เจริญกาวหนา เปนตน การอยูรวมกันในสังคมนั้นนอกจากมุงกระทําเพื่อประโยชนตน ประโยชน
ทานแลว ส่ิงที่ขาดเสียมิไดและพึงถือเปนกิจอันดับแรกที่จะตองสรางสรรคใหเกิดขึ้นนั้นคือ
ประโยชนสวนรวมนั่นเอง เพราะเปนประโยชนที่มิไดมุงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง แตมุงประโยชน
เพื่อประชาคม ชุมชน สังคม ตลอดจนบานเมือง ประเทศชาติโดยรวม 

ประเด็นดังกลาวพุทธพจนที่พึงนํามาประยุกตใชกับวิถีชีวิตประจําวันเพื่อสรางสรรค
ประโยชนรวมกันไดเปนอยางดีคือ อปริหานิยธรรม ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ซ่ึงพระผูมี
พระภาคไดตรัสไวคร้ังประทับอยูที่ภูเขาคิชกูฏ เขตกรุงราชคฤห ดังนี้ 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ๓๒ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกันมากครั้ง 
๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา 
๓. ไมบัญญัติส่ิงที่มิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชี

ธรรมที่วางไว 
๔. เคารพนับถือผูเฒาทั้งหลาย และสําคัญถอยคําของทานวาเปนสิ่งควรรับฟง 
๕. ไมฉุดคราขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารีใหอยูรวมดวย 
๖. สักการะ เคารพ บูชาเจดยีของชาววัชชีทัง้ในเมืองและนอกเมือง ไมละเลยการบูชา 

อันชอบธรรมที่เคยใหเคยกระทําตอเจดียเหลานั้นใหเสื่อมสูญไป 
 ๗. รักษา คุมครอง ปองกันพระอรหันตทั้งหลายโดยชอบธรรมดวยตั้งใจวาพระ
อรหันตที่ยังไมมาพึงมาสูแวนแควนของเรา ทานที่มาแลวพึงอยูอยางผาสุกในแวนแควนอปริหานิย
ธรรมหรือราชอปริหานิยธรรม เปนหลักธรรมซึ่งใชในการปกครองของแควนวัชชีสมัยพุทธกาล ซ่ึง
พระผูมีพระภาคทรงเห็นวาเปนแควนที่มีความสามัคคีเขมแข็งมั่นคงเพราะชาววัชชีมีวิธีการ
ปกครองที่ดี คือการประสานประโยชนทั้งสองฝาย หลักการดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ
การบริหารในหลาย ๆ ดาน เร่ิมตั้งแตหนวยงาน สภา องคกร สถาบันตาง ๆทั้งของรัฐและเอกชน 
แมกระทั่งบริษัทหางรานทั้งหลายก็ควรนําวิธีการของชาววัชชีมาใช โดยเริ่มตั้งแตการประชุม
ปรึกษาหารือ หรือถกเถียงกันเพื่อหาขอยุติและสรุปประเด็นปญหาที่เห็นตางกันระหวางฝาย

                                                           
๓๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘–๘๐. 
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สนับสนุนกับฝายคาน เมื่อไดแนวทางที่ทั้งสองฝายเห็นพองตองกันแลว ก็บัญญัติเปนกติกาหรือกฎ
ขอบังคับเพื่อใชปฏิบัติรวมกัน  ในทางการเมืองบทบัญญัติหรือกฎขอบังคับอาจเรียกวา
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ดังนี้เปนตน ซ่ึงชาววัชชีถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยไมละเมิด
บทบัญญัติที่ไดวางไวแลว กลาวคือ ชาววัชชีจะไมลมลาง ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงอปริหานิยธรรม
นั้นโดยมิไดผานความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ แลวบัญญัติส่ิงที่ที่ประชุมใหญมิไดบัญญัติออก
ประกาศใช อันเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ สรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นในสังคม การเมือง และ
การปกครอง 
 
  ๔.๓.๓  มงคลท่ีควรใชกับวาทกรรมดานสังคม 
 เมื่อไดนําวาจาสุภาษิตมาประยุกตใชแลว  ในสวนของมงคลที่เหมาะกับการนํามาใชกับ
วาทกรรมดานสังคม  ควรจะใชกับมงคลหมูที่  ๕    บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ที่ประกอบดวย
มงคล  ๔  หมูคือ  บําเพ็ญทาน  ประพฤติธรรม  สงเคราะหญาติ  และทํางานไมมีโทษ  การบริหาร
จัดการในขั้นตอนนี้ไดเพิ่มความยากในทางปฏิบัติมากขึ้นเพราะไดตีวงกวางไปถึงญาติพี่นองแลว
ขยายวงไปยังชุมชนดวยซ่ึงในความเปนจริงแลวองคกรนั้นๆ บางแหงมีลักษณะการดําเนินกิจการใน
รูปของการเปนหุนสวน จําเปนตองสานสัมพันธเปนอยางดี อีกนัยหนึ่งองคกรนั้นๆ ตั้งอยูในชุมชน
ใดก็ควรคืนกําไรใหกับชุมชนนั้น ซ่ึงกระทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยา
เสพติดสืบสานประเพณีทางศาสนาเปนตน เพื่อเปนสัญลักษณแหงความนาเชื่อถือควบคูกับตราของ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับมงคลสูตร ดังนี้คือ การไมประกอบกิจที่ผิดตอกฎหมายบานเมือง และ
ขัดตอจารีตศีลธรรมอันดีงามของศาสนาในวงกวาง คือ มีความรับผิดชอบตอผูบริโภคโดยเลือกผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ การที่จะกระทําเชนนี้ไดจะตองเกิดจากการ มีจรรณยาบรรณวิชาชีพคือ  หมั่น
ประพฤติธรรมเปนนิจ ตรงนี้เปนการสรางความนาเชื่อถือในระยะยาว มีการจัดสวัสดิการเทาที่จะ
กระทําไดแก  ญาติมิตร ในที่นี้ตีความถึงบุคลากรในองคกรรวมทั้งแบงปนผลคืนกําไรแก
สาธารณชนตามที่กลาวไปแลว ขั้นตอนนี้มุงเนนการสรางภาพขององคกรอยางยั่งยืนดวยฐานของ
จริยธรรม การบริหารจัดการอันดับแรกตองสรางบรรยากาศของการใหการชวยเหลือใหเกิดมีในหมู
คณะ เพื่อใหเกิดมิตรภาพในการทํางานลดความไมเขาใจระหวางกัน ตอจากนั้นก็ขยายวงกวางสู
ชุมชน บรรยากาศแหงการใหเชนนี้เปนมูลคาที่ไมตองลงทุนหากแตวาจะไดกําไรในระยะยาว  ซ่ึง
ทําใหคนในองคกรมีความผูกพันในงานมีเปาหมายรวมกัน การมีเปาหมายรวมกัน ทําใหทีมงานมี
ความรูสึกรับผิดชอบรวมกันเพื่อทําใหงานนั้นสําเร็จไดดวยดี  

ผูวิจัยมีความเห็นวา ความคิดเห็นที่ไมตรงกันหรือที่มักเรียกวาความขัดแยงทางสังคม
มิไดเปนสิ่งเลวรายแตประการใด กลับเห็นวา ความคิดเห็นที่หลากหลายเปนธรรมชาติที่กอใหเกิด
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ความขัดแยงขึ้น และความขัดแยงนั้นโดยธรรมชาติของมันจะตองดําเนินไปในวิถีทางที่ดีขึ้นเสมอ
แมวาบางครั้งมันจะเกิดผลรายก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเปนบทเรียนใหคูกรณีรูจักหลีกเลี่ยงเพื่อ
ไมใหเกิดผลรายนั้นขึ้นอีก เชนกรณีความขัดแยงรุนแรงจนกอใหเกิดสงครามโลก เพราะทุกฝายตาง
ตระหนักถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ไมวาจะเปนฝายแพหรือชนะ ความหายนะก็เกิด
ขึ้นกับโลกที่เราอาศัยอยูโดยรวมนั่นเองโลกจึงจําเปนตองมีวิธีการในการอยูรวมกันโดยสันติ นั่นก็
คือ การใชวาจาเพื่อการสรางสรรคประโยชน ซ่ึงพระผูมีพระภาคทรงตรัสไวดีแลวคือ ประโยชนตน 
ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนสังคมนั้นเอง เพราะการแกปญหาความขัดแยงดวยความรุนแรงหรือ
ดวยวิธีการบังคับขูเข็ญแบบการใชกําลังที่เหนือกวา ไมวาจะดวยพลังมวลชน หรือดวยกําลังอาวุธก็
ตาม ไมใชชัยชนะขั้นเด็ดขาด และมิไดเปนการแกปญหาที่ถูกตอง แตกลับทําใหปญหานั้น
หมักหมมบมเพาะใหเกิดความขัดแยงรุนแรงบานปลายยิ่งขึ้นเหมือนที่โลกกําลังเผชิญอยู  เพื่อใหทุก
คนทําหนาที่ชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่ตกทุกขไดยาก ไรที่พึ่งพาอาศัย ใหเปนผูที่ชวยเหลือตัวเองได 
ดวยการสงเคราะหตามหลักสังคหวัตถุธรรม คือใหปนสิ่งของที่จําเปนตอชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อ
บรรเทาความรอน ความหนาว ความหิวกระหาย หรือบําบัดโรคภัยไขเจ็บใหมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงขึ้น ตลอดทั้งสนับสนุนชวยหาอาชีพการงานใหทํา พูดชี้แนะประโยชนให สอนใหรูให
เขาใจดวยวิทยาการในดานตาง ๆ ชวยแกปญหาชีวิตใหคล่ีคลาย ใหกําลังใจในการตอสู และผูทํา
หนาที่เปนผูที่อยูในสังคมที่ดีจําตองมีคุณธรรมคือพรหมวิหาร ๔ เปนหลักใจในการสงเคราะหอยู
เสมอ และมีความรูความสามารถในดานนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงจะเขาใจในความทุกขของผูมีปญหา
อยางถองแท และปฏิบัติตอผูมีปญหาไดถูกตอง ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีตามมาก็คือทําใหผูมารับการ
สงเคราะหพึ่งตัวเองได ไมเปนปญหาของสังคม สังคมเขมแข็งประสานเขาดวยกัน ยึดเหนี่ยวผูกพัน
จิตใจใหรวมกันเปนหนึ่งเดียวได  การหมั่นประชุมกันเนื่องนิตย หมั่นประชุมกันมากครั้ง เพื่อปรับ
ความเขาใจ เพื่อหาขอยุติ เพื่อแกไขปญหา สําหรับโลกยุคโลกาภิวัตนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การอยูรวมกันในสังคม 
 
๔.๔  วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการศึกษา 

 
กลาวไดวาเปนกุญแจไขไปสูความเจริญทุกดานในสังคม เพราะเปนกระบวนการที่ชวย

พัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ของมนุษยใหดีขึ้น หรือให
สอดคลองกับสังคม สภาพแวดลอม ธรรมชาติ ที่มนุษยดํารงอยูไดอยางกลมกลืน 
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๔.๔.๑ กรอบแนวคิดหลักดานการศึกษา 
ความเจริญกาวหนาของมนุษย จากความเปนอยูที่คลายคลึงกับสัตวชนิดอื่นในยุคแรกที่

มนุษยเร่ิมมีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้ เมื่อประมาณหนึ่งลานปมาแลวนั้น กวาจะพัฒนามาจนกระทั่งมี
อารยธรรมดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน เปนผลของ “การศึกษา” โดยแท๓๓ เพราะการศึกษาชวยใหมี
การสืบทอดแบบอยางของคนรุนกอน และชวยพัฒนาแบบอยางดังกลาวใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น
ไป โดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัยและชวยดํารงหมูคณะสวนใหญ ดวย
การอาศัยความรูในการแสวงหาและใชปจจัยส่ี คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
ดังนั้น เพื่อใหทราบความหมายของการศึกษาที่แทจริง จึงควรทราบแนวความคิดของผูรูทั้งหลายที่
ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคําวา “การศึกษา” แตกตางกันไป ที่นาสนใจมีดังนี้ 
 พลาโต (Plato)๓๔ นักปราชญชาวกรีกสมัยโบราณ ไดกลาวถึงการศึกษาไววา การศึกษา
คือเครื่องมือที่ผูปกครองประเทศใชในการเปลี่ยนแปลงนิสัยมนุษยเพื่อกอใหเกิดรัฐที่มีความสมาน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาพลเมืองมีการศึกษา เขาจะสามารถฝาฟนผานอุปสรรคตาง ๆ ได
เปนอยางดี และจะสามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได นอกจากนี้ถาระบบการศึกษาดีแลว 
การพัฒนาปรับปรุงสิ่งใดก็ตาม ยอมทําไดโดยงาย แตถารัฐทอดทิ้งการศึกษาเสียแลว ไมวารัฐจะ
กระทําการอื่นใดยอมไมบังเกิดผล 

ภิญโญ  สาธร๓๕ มีความเห็นวา การศึกษา หมายถึง กระบวนการทุกชนิดที่ชวยพัฒนา
หรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ของมนุษยใหดีขึ้น การศึกษาเปน
กระบวนการหรือเปนเพียงเครื่องมือเครื่องใชอยางหนึ่งของมนุษย ที่มนุษยจะนําไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ 

พระพุทธศาสนามีระบบการศึกษาที่สมบูรณแบบทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็คือ
การศึกษาสิ่งแวดลอมรอบขางเพื่อใหตนเองมีชีวิตดํารงอยูไดอยางกลมกลืนกับธรรมชาติโดยไมทํา
ใหตนเองและผูอ่ืนลําบาก สวนภายในก็คือการศึกษาสภาวะที่เกิดขึ้นในจิต เพื่อหาทางสงบระงับ
ราคะ โทสะ โมหะ ไมใหแสดงผลหรือทําใหมันเหือดแหงหรือหมดสิ้นไปจากจิต โดยมีการศึกษา
เปนลําดับ เปนขั้นตอนจากศีล สูสมาธิ และปญญาเปนที่สุด ซ่ึงลาดลุมลึกลงไปตามลําดับประดุจดัง
ทะเลที่ลาดลุมลึกลงไปตามลําดับ ไมโกรกชันเสียทีเดียวฉะนั้น ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมที่เปน

                                                           
๓๓ John Dewey,  Democracy and Education,  (New York : The Macmillan Company,  1965),  p.53. 
๓๔George H. Sabine, A History of Political Theory, (New York Holt, Rinehart and Winston, 1966), 

p. 59-60. 
๓๕ภิญโญ สาธร, การศึกษา : ปญหาที่รอคนแก, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๓๐), หนา ๓๔. 



 ๑๔๒

คุณสมบัติของนักศึกษาไมวาจะเปนนักเรียนหรือนักคนควาวิจัยก็ตาม หลักธรรมที่จะพึงปฏิบัติ
นอกจากหลักธรรมสําหรับคนที่จะประสบความสําเร็จ คือ จักร ๔ อิทธิบาท ๔ แลว ยังมีหลักการที่
ควรรูและหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก ซ่ึงมีลักษณะลาดลุมลึกลงไปตามลําดับ ดังนี้๓๖ 
 ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ 
ประการ คือ 

๑. องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก กัลยาณมิตร คือมีมิตรดีคอยช้ีแนะ 
๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ คือรูจักคิดเปน 

 องคประกอบที่หนึ่ง ใหรูจักพึ่งพาใหไดประโยชนจากคนและสิ่งแวดลอม 
องคประกอบที่สอง ใหรูจักพึ่งตนเองและทําตัวใหเปนที่พึ่งของผูอ่ืนดวย 
 ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ๗ ประการ ซ่ึงเรียกวารุงอรุณของการศึกษา ที่
พระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสงอรุณเปนบุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุน
ที่ เปนหลักประกันวาจะทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และนําพาชีวิตไปสูความดีงามและ
ความสําเร็จที่สูงประเสริฐอยางแนนอน คือ 

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี 
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต 
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค 
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได 
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไร ๆ ตามเหตุและผล 
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท 
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง 

 ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา คือการปฏิบัติตามหลักวุฒิธรรม (หลักการสรางความ
เจริญงอกงามแหงปญญา) ๔ ประการ ไดแก 

๑. เสวนาผูรู 
๒. ฟงดูคําสอน 
๓. คิดใหแยบคาย 
๔. ปฏิบัติใหถูกหลัก 

                                                           
๓๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๓), หนา ๖๖-๖๙. 



 ๑๔๓

 ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร ก็ทําตนใหเปนพหูสูตในดานนั้น 
ดวยการสรางความรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบองคคุณของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก 
หรือผูคงแกเรียน) ๕ ประการ คือ 

๑. ศึกษาเลาเรียนมาก 
๒. ทรงจําหลักหรือสาระไดแมนยํา 
๓. ทองบน ใชพูดอยูเสมอ จนแคลวคลองจัดเจน 
๔. ใสใจนึกคิดจนเจนใจ 
๕. ขบไดดวยทฤษฎี เขาใจความหมายและเหตุผล แจมแจงลึกซึ้ง 

 จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครูอาจารย พึงแสดงคารวะนับถือ 
ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖ ขอวาดวยทิศเบื้องขวา คือ 

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน 
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ 

 จากการใหคําจํากัดความของการศึกษาของนักวิชาการ และระบบการศึกษาตามหลัก
พระพุทธศาสนาดังกลาวมา พอสรุปไดวา การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาบุคคลทั้งดานจิตใจนิสัย 
และคุณสมบัติอยางอื่น นอกจากนั้น ยังเอื้อประโยชนในการปกครองของรัฐในการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของพลเมือง เพื่อกอใหเกิดความมั่นคงของรัฐ ตามที่รัฐตองการ ทั้งในดานสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีคุณคาอยูที่สามารถสรางความเจริญงอกงามใหเกิดขึ้นใน
ตัวบุคคลและเปนกลไกที่ทําใหความปรารถนาเปนความจริง แตเมื่อมองดูกระบวนการศึกษาในชีวิต
จริงแลวพบวามีความหมายใน ๓ แง คือ แงที่ใชแกปญหาของมนุษย แงที่ทําใหชีวิตหลุดพนจาก
ปญหาและเขาถึงสิ่งที่ดีงาม ส่ิงที่ประเสริฐสุดที่ชีวิตพึงได และแงความสัมพันธของชีวิตกับปจจัย
แวดลอม การศึกษาทําใหมนุษยพนจากการตองพึ่งปจจัยภายนอกและมีความสมบูรณในตัวมากขึ้น 
การศึกษาจึงกอใหเกิดประโยชนทั้งตอปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน๓๗ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย
ภายในทําใหปจจัยภายนอกเปนประโยชนแกมนุษยและทําใหชีวิตเขาถึงจุดหมายคือความเปนอยู
อยางดีที่สุดไดจริง จึงเรียกไดวา เปนการศึกษาที่แท สวนระบบการศึกษาใดก็ตามที่ขาดการศึกษา
เพื่ออิสรภาพภายในเชนนี้แลว จะเรียกวาเปนการศึกษาที่สมบูรณไมได และโดยเฉพาะการศึกษา

                                                           
๓๗ Normal L. Munn,  Introduction to Psychology,  (Boston  :  Haughton Mifflin Co.,ltd.,  1962),  p.5. 



 ๑๔๔

ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มีระบบระเบียบเปนขั้นเปนตอนลาดลุมลึกลงไปตามลําดับจากศีล สู
สมาธิ และปญญา โดยเริ่มตั้งแตหลักบุพภาคของการศึกษาหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา หลัก
เสริมสรางปญญา หลักการศึกษาใหเปนพหูสูต และรูจักเคารพผูจุดประทีปปญญา ซ่ึงหลักการ
เหลานี้จะทําใหผูศึกษาเปนมนุษยโดยสมบูรณ 
 
 ๔.๔.๒ การประยุกตใชวาจาสุภาษิตดานการศึกษา 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตดานการศึกษานั้น  เมื่อมนุษยเกิดมาก็เร่ิมที่จะศึกษาวาจา
สุภาษิตกลาวถึงการศึกษาเกิดขึ้นแก  ใครไดบาง  ดังคํากลาวที่วา  “บุตรที่ยังไมเกิด ๑ บุตรที่ตายไป
แลว ๑ และบุตรที่โงเขลา ๑ บุตร ๒ จําพวกขางตนยังดีกวาจําพวกทาย เพราะสองจําพวกขางตนให
เกิดความทุกขช่ัวคราว สวนจําพวกหลังคือบุตรที่โงเขลาใหเกิดความทุกขอยูทุกระยะเวลา”๓๘ คํา
กลาวนี้เปนคําแปลภาษิตในหิโตปเทศ แสดงใหเห็นวาการศึกษาเปนเรื่องสําคัญของชีวิต ทําชีวิตให
มีคุณคาขึ้น จนถึงเห็นกันมาตั้งแตโบราณแลววา ผูที่ยังไมเกิดมาหรือผูที่ตายไปแลวยังดีกวาผูที่
ไมไดรับการศึกษาซึ่งยังมีชีวิตอยู มารดาบิดาและผูมีเมตตาทั่วไปจึงอุปการะใหการศึกษาแกเด็กของ
ตน ดังวาจาสุภาษิตที่วา ทานจงใหบุตรดํารงอยูในวิชาทั้งหลาย เพราะผูมีการศึกษาจักทําชีวิตให
เจริญได ดังวาจาสุภาษิตที่วา ผูรูดี เปนผูเจริญ ถึงจะใหอยางอื่นไมไดก็พยายามใหการศึกษา เพราะ
วิชาเปนทรัพยที่ติดตัว ทําใหสามารถดํารงตนได ดังวาจาสุภาษิตที่วา คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอม
ตั้งตนไดดวยตนทุนแมนอย ดุจคนกอไฟกองเล็ก ๆ ทําใหเปนกองใหญได  ฉะนั้น หรือวา ผูมีปญญา
ถึงจะสิ้นทรัพยก็เปนอยูได บุคคลจึงตองศึกษาเริ่มดวยการกระทําไมวาจะเปนการอาน เขียน ฟง คิด 
ภาวนา อันจะทําใหการศึกษาเจริญขึ้นเรื่อย ๆ การศึกษาที่เจริญเปนเหตุใหปญญาเจริญ บุคคลรู
ประโยชนไดก็เพราะอาศัยปญญา ประโยชนที่บุคคลรูแลวก็นําความสุขมาให ดังนั้นการศึกษาจึง
เปนบอเกิดแหงปญญา สามารถนําไปใชประกอบการงานได เปนอยูในสังคมได คนที่ไมมีการศึกษา
ก็อาจถูกสังคมรังเกียจหรือหางานทําดี ๆ ไมได และที่สําคัญที่สุดการศึกษานั้นยังเปนไปเพื่อให
ความเปนคนสมบูรณแบบ สมดังที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงนิพนธเร่ือง
การศึกษาคืออะไรไวในหนังสือความจริงที่ตองเขาใจ ซ่ึงไดสรุปวัตถุประสงคของการศึกษาไววา 
 การศึกษาคือการเลาเรียนฝกฝนอบรม หรือการถือเอาวิชา แตเมื่อพิจารณากลาวอยาง
สรุป การศึกษาก็เพื่อ๓๙ 
                                                           

๓๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ตองเขาใจ, พิมพครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๐๑ 

๓๙สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ตองเขาใจ, พิมพครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕),หนา ๒๐๔. 



 ๑๔๕

๑. ใหมีความรูความสามารถในการประกอบการงาน  และในการสังคมเปนตนได  
อยางดี 

๒. เพื่อใหมีความเปนคนโดยสมบูรณ 
 วัตถุประสงคของการศึกษาขอแรก สอดคลองกับวาจาสุภาษิตที่วา “สาธุ โข สิปฺปกํ 
นาม อป ยาทิสกีทิสํ” แปลความวา ขึ้นชื่อวาศิลปะแมชนิดหนึ่ง ก็สามารถใหประโยชนสําเร็จไดโดย
แท ซ่ึงมีเนื้อความชัดเจนอยูแลว สวนขอที่ ๒ ทรงใหความหมายวา คนที่ถือกําเนิดเปนคนนั้นยังไม
จัดวาเปนคนโดยสมบูรณ เพราะเหตุเพียงที่เกิดมามีรูปรางเปนคน ตอเมื่อมีการปฏิบัติประกอบดวย
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีสมกับความเปนคน จึงจะเรียกวาเปนโดยธรรม เมื่อมีธรรมของคนบริบูรณจึง
จะชื่อวาเปนคนโดยสมบูรณ ดังคํากลาวในหิโตปเทศที่แสดงถึงความแตกตางระหวางคนกับสัตวไว
วา “การกิน การนอน ความกลัว และการสืบพันธุของคนและสัตวดิรัจฉานเสมอกัน แตธรรมของ
คนและสัตวดิรัจฉานเหลานั้นแปลกกวากัน เวนจากธรรมเสีย คนก็เสมอกับสัตวดิรัจฉาน”  ซ่ึงตรง
กับหลักการศึกษาของพระพุทธศาสนาที่สอนใหรูวา มนุษยสามารถสรางศักยภาพที่สมบูรณได ถามี
การฝกฝนตนเองที่ดี ดังวาจาสุภาษิตที่วา “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ” แปลความวา ในหมูมนุษยผูฝก
ตนไดแลวเปนผูประเสริฐที่สุด การศึกษาที่มีความรูความสามารถแตขาดธรรม อาจเปนเหตุใหใช
ความรูความสามารถนั้นไปในทางที่ผิดก็ได แตการศึกษาที่จะชวยมนุษยไดแทจริงนั้น ไมใชการ
เรียนหนังสือหรือวิชาชีพ แตตองเปนการเรียนธรรมะ เพื่อปฏิบัติตนใหมีศีลธรรม มิฉะนั้นแลว 
ความฉลาดความร่ํารวยที่ไดมาจากการเลาเรียน จะกลายเปนสิ่งสงเสริมความเห็นแกตัว ทําตนเองให
จมอยูภายใตอํานาจกิเลสคือตกอุบายมุขทั้งชีวิตเปน ๆ นั่นเอง และยังทําใหเพื่อนมนุษยเดือดรอนอีก
ดวย เพราะความเปนอันธพาลของตนในลักษณะเชนนี้๔๐ ดังวาจาสุภาษิตที่วา “หนนฺติ โภคา ทุมฺ
เมธํ” แปลวา โภคะทั้งหลายยอมทําลายคนมีปญญาทรามหรือดังนักปราชญชาวตะวันตกโสคราตีส 
กลาวไววา “ชีวิตที่ไมมีการตรวจสอบไมมีคาควรแกการดํารงชีวิต”  ดังนั้น การพัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณดังกลาวจําเปนตองพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปดวย นอกจากจะศึกษาหา
ความรูในตํารับตําราและเรียนรูอาชีพแลว จําเปนตองรูจักและมีธรรมะสําหรับความเปนมนุษยที่
สมบูรณ สามารถเอาชนะสัญชาตญาณอยางสัตวไดดวยการศึกษาที่ดี และถูกตอง ดวยการสราง
ความเปนสุภาพบุรุษ คือรูวาอะไรเปนอะไร ไมเห็นแกตัวจัด ไมแกงแยงชิงดีชิงเดน เบียดเบียน
ทําลายลางกัน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่อยูแวดลอมเรา 
คือเปนบุตรที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน เปนพลเมืองที่ดีของ

                                                           
๔๐พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโญ), การศึกษาในทัศนะของทานพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร : อตัมม

โยจัดพิมพ, ๒๕๓๓), หนา ๒๗ 



 ๑๔๖

ประเทศชาติ เปนศาสนิกที่ดีของศาสนา และที่สุดคือเปนมนุษยที่เต็มเปยมบริบูรณดวยคุณธรรม ซ่ึง
ในการณนี้ตองอาศัยความชวยเหลือเกื้อกูลของสถาบันตาง ๆ เชน ครอบครัว โรงเรียน วัด 
ส่ือมวลชน และผูคนในสังคมที่ดี ๆ ทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร เพราะกัลยาณมิตรเปนคนดี มีปญญา 
เปนสัตบุรุษหรือบัณฑิต สามารถบอกทางดีช้ีทางถูกใหเดินได 
 
  ๔.๔.๓  มงคลท่ีควรใชกับวาทกรรมดานการศึกษา 
 เมื่อไดประยุกตใชวาจาสุภาษิตแลว  มงคลที่ควรใชกับวาทกรรมดานการศึกษาไดแก  
มงคลหมูที่  ๘  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ที่ประกอบดวยมงคล  ๔  หมูคือ  มีความอดทน  เปน
คนวางาย  เห็นสมณะ  สนทนาธรรมตามกาล  เนื้อความของมงคลสูตรขั้นตอนนี้ตีความไดหลาย
ประการ การสรางทีมเพื่อการศึกษา ซ่ึงทําใหคนในองคกรมีความผูกพันในงานมีเปาหมายรวมกัน 
ทําใหทีมมีความรูสึกรับผิดชอบรวมกันเพื่อทําใหงานนั้นสําเร็จไดดวยดี การสรางทีมนั้นเปนเรื่อง
ยากพอสมควรเพราะคนแตละคนมีที่มาตางกันในประเด็นที่เปนปมเดน ปมดอยตางกัน การสราง
ทีมคือการสลายปมตางๆ ใหเปนเนื้อเดียวกันซึ่งหมายถึงการเปดกวางใหมีการแสดงความคิดเห็น
ระหวางกันเพื่อแสวงหาจุดที่เหมือนกันและสงวนเก็บไวในสวนที่มีความแตกตางกันตามมงคลสูตร
เกิดจากการใชเวลาวางมาฟงธรรม การฟงธรรมยอมไดฟงเรื่องที่ยังไมไดฟง เร่ืองที่ไดฟงแลวยอม
เขาใจยิ่งขึ้น ประการที่สําคัญผูฟงธรรมเนืองนิจ ยอมเขาใจถูกและเห็นชอบตามหลักธรรม หาก
ตีความในที่นี้คงหมายถึง การเขารวมประชุม  รวมชั้นเรียน  เพื่อรับฟงนโยบายเพื่อความเขาใจอยาง
พรอมเพรียงกัน การประชุมรวม  นอกจากความเขาใจในตั้งใจศึกษาแลวยังทําใหเกิดความเขาใจ
ระหวางเพื่อนเรียนอันเปนพื้นฐานของการทํางานเปนทีมเปนอยางดี อนึ่งการประชุมจะดําเนิน
เปนไปดวยดีนั้น ยอมเกิดจากการที่ทีมมีคารวธรรม กลาวคือมีความออนนอมถอมตน ไมถือตัวถือ
ตนจนเกิดทิฏฐิสําคัญไปตางๆ เชน ตนเรียนดี ความเกงเหนือกวาผูอ่ืน  เปนตน มีความสันโดษใน
การเรียน ในที่นี้หมายถึงไมตั้งความหวังเกินความรูความสามารถที่ตนมีอยูอันเปนเหตุของการ
ทะเยอทะยานจองจับผิดคิดทําลายผูอ่ืนเพียงเพื่อตนไดเรียนในชั้นที่สูงขึ้น และขอสุดทายเปนผูมี
ความกตัญูซ่ึงตีประเด็นใหแคบลงคือมีสํานึกและใสใจในคุณคาของการเรียนรูมีลักษณะใหเกียรติ
ตลอดเวลา คุณธรรมดังกลาวเปนตัวเชื่อมการเรียนรูใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ขั้นตอน
สุดทายมีการสนทนาธรรมตามกาลซึ่งสืบเนื่องจากขั้นตอนที่เจ็ด คือ นอกจากฟงธรรมเพียงดาน
เดียวแลวเปดโอกาสใหผูฟงไดสนทนาดวยเพื่อสอบถามขอสงสัยในที่นี้หมายถึงเปดกวางทาง
ความคิด การพูดคุยในการเรียนรูในแบบที่เปนทางการ  เชนแสดงความคิดเห็นนั้นควรมีความ
อดทนอดกลั้นไมลุอารมณโกรธแมในบางครั้งมี  ความคิดเห็นไมตรงกัน โดยแสดงทาทีสงบเสงี่ยม



 ๑๔๗

มีบุคลิกภาพ สุภาพในคนทุกระดับชั้น สดชื่นทางกาย  และรับความอบอุนใจจากความเปน
กัลยาณมิตร 

จากตัวอยางที่นํามาแสดงจะเห็นไดวา การศึกษามีความสําคัญทั้งตอตนเองและสังคม          
ผูศึกษาจะประสบความสําเร็จในการศึกษาได ในเบื้องตน จําตองไดส่ิงแวดลอมภายนอกที่ดีนั่นคือ
กัลยาณมิตรผูคอยแนะนําสั่งสอนหรือสภาพแวดลอมที่ดี จึงจะกอใหเกิดการศึกษาที่ดีหรือกระตุน
ใหเกิดปญญาได นอกจากนั้นผูศึกษาจะตองมีโยนิโสมนสิการคือการใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด หรือ
คิดเปน อันเปนปจจัยภายในที่ดีของนักศึกษาเอง จึงจะทําใหมองเห็นวิถีทางในการศึกษาและกาว
ไปสูหลักธรรมอื่น ๆ ตามลําดับซึ่งตองนํามาใชประกอบเพื่อใหถึงจุดมุงหมายสูงสุดของการศึกษา
เปนมนุษยที่สมบูรณตามหลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และไดช่ือวาเปนผูไดที่พึ่งที่ไดแสน
ยาก ดังพระพุทธพจนที่วา บุคคลผูมีตนฝกดีแลว ยอมไดที่พึ่งที่ไดแสนยาก นั่นเอง 

ดังนั้น วาจาสุภาษิตหรือธรรมะจึงเปนสวนประกอบที่ขาดไมไดในการทํางานทุกอยาง 
ไมใชเฉพาะแต ๔ ดานดังกลาวนี้เทานั้น เพราะชวยเกื้อหนุนการทํางานใหประสบความสําเร็จและมี
คุณภาพ สรางบุคลากรใหอยูรวมกันอยางผาสุก และเปนบอเกิดแหงคุณงามความดีทุกชนิดที่สังคม
พึงประสงค และพึงนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนประโยชนขึ้นได 
 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบันมีวัตถุประสงค 
๒ ประการ คือ  

๑.  เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 

๓.  เพื่อศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดานการเมือง 
วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
๕.๑   สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน ผลการศึกษา
ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  พบวา โดยภาพรวม
ทําใหทราบถึงความสําคัญของวาจาสุภาษิตที่มีตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในดาน ตาง ๆ เพราะ
วาจาคือถอยคําที่พูดออกมาเปนภาษาใหผูอ่ืนฟง เปนสิ่งสําคัญที่แสดงออกถึงอุปนิสัยและน้ําใจของ
ผูพูดวาดีหรือรายอยางไรดังคํากลาวที่วาวาจาเชนเดียวกับน้ําใจ นั่นก็หมายถึง ถาพูดจริง ก็สอน้ําใจผู
พูดวาเปนคนซ่ือตรงสุจริตไวใจได ถาพูดเท็จ ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนคดโกง ทุจริตไวใจไมได ถา
พูดชักนําใหเกิดสามัคคีกัน ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนรักสงบ ปราศจากความเห็นแกตัวและความ
ริษยา ถาพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหแตกสามัคคี ก็สอน้ําใจผูพูดวาเปนคนไมรักสงบมีความริษยา
ผูอ่ืนมีใจทราม ถาพูดไพเราะออนโยนกสอน้ําใจเปนคนนุมนวลควรคบ ถาพูดหยาบคายก็สอน้ําใจ
เปนคนลามกรายกาจ ถาพูดประกอบดวยประโยชนก็สอน้ําใจเปนผูใหญรูคาของวาจา อนึ่ง วาจาที่
พูดออกมานั้นยอมแสดงใหผูอ่ืนรูวาผูพูดเปนคนโง เปนคนฉลาด เปนคนดี เปนคนชั่ว และเปน
ผูใหญหรือไม วาจาจึงเปนสิ่งที่ควรระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะชนทั้งหลายจะรูความประสงคของกัน
และกันก็ดวยวาจาที่พูดกัน จะรักกันนับถือกันก็ดวยวาจา จะโกรธกันเกลียดกันก็ดวยวาจา จะ



 ๑๔๙

สามัคคีกันหรือแตกแยกกันก็ดวยวาจา เพราะฉะนั้น จึงตองเลือกพูดแตวาจาที่เปนคุณที่เรียกวาวาจา
สุภาษิต ไมพูดวาจาที่เปนโทษที่เรียกวาวาจาทุพภาษิต 

วาจาสุภาษิตจึงหมายถึงคําพูดที่กลาวดีแลว ถือเปนคติได ไมมีโทษ ไพเราะเสนาะหู เปน
วจีสุจริต กลาวดวยธรรมที่นําออกจากทุกข ซ่ึงพูดหรือเปลงเสียงทําใหผูฟงเขาใจเนื้อความได รวม
ความวา วาจาใดก็ตามที่ไมเบียดเบียนกายและใจของตนและคนอื่นใหเดือดรอน วาจานั้นเปนวาจา
สุภาษิตแท ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสแสดงองคประกอบของวาจาสุภาษิตไวในพระสูตร ๒ แหง ไดแก 
ในสุภาสิตสูตร ตรัสองคประกอบไว ๔ ประการ และในวาจาสูตร ตรัสองคประกอบไว ๕ ประการ 
โดยทรงสรุปไววา วาจาที่ประกอบดวยองคประกอบดังกลาวนี้ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจา       
ทุพภาษิต ไมมีโทษ ผูรูทั้งหลายไมติเตียน และเปนมงคลสูงสุดในชีวิต 
 จากการศึกษาวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรที่กลาวมาทั้งหมดเปนถอยคําหรือขอความที่
กลาวกันมานานเปนคติสอนใจ  ที่นํามาใชกับมงคลสูตรที่มีความหมายในแตละมงคลเปนเหตุแหง
ความเจริญที่เกิดเปนสิริมงคล  เปนพระสูตรในพระพุทธศาสนาที่มีมาจากพระไตรปฎก  วาจา
สุภาษิตในมงคลสูตรทั้ง  ๓๘  ประการ  เปนภาษาที่เขาใจงายเปนคําคลองจอง  เมื่อออกเสียงทําให
เกิดความไพเราะไมยาวเกินไป กะทัดรัด  ในแตละขอมีความหมายโดยรวมเมื่อลงมือปฏิบัติจะเปน
มงคลแกผูปฏิบัติตามอยางแทจริง  ประโยชนของวาจาสุภาษิตสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงให
เกิดความรู  เพราะเปนคําพูดที่แสดงความจริงหรือสัจธรรมของธรรมชาติ ซ่ึงบุคคลทั่วไปไม
สามารถมองเห็นไดเพราะถูกอวิชชาปดบังจักษุไว แตเมื่อไดฟงวาจาสุภาษิตที่ผูรูช้ีแนะแนวทางให
และไดลงมือปฏิบัติตาม จึงทําใหเห็นแจงในสัจธรรมและปฏิบัติตอธรรมชาติไดถูกตอง ดังนั้นวาจา
สุภาษิตจึงมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูฟง ทําใหผูฟงแสดง
ปฏิกิริยาสนับสนุนหรือเปนปฏิปกษตอบางสิ่งบางอยางตอบุคคลบางคน หรือตอส่ิงแวดลอม  ผล
ของวาจาสุภาษิตสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับสภาพจิตใหมีความเขาใจในสิ่ง    
ตาง ๆ อยางมีเหตุผลหรือรูแจงตามความเปนจริงแลว จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือ
ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ลัทธิ ทฤษฎีดั้งเดิมที่เคยไดรับรูมา อาทิ เปลี่ยนจากความไมรูเปน
ความรู ความยึดถือเปนการปลอยวาง หรือเปลี่ยนจากความรัก โกรธ เกลียด เปนความสงสาร เปน
ตน  สามารถทําใหเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดากลายเปนอริยบุคคล   ผลของวาจาสุภาษิตสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กิริยามารยาทหรือวาจาเปนชองทางแสดงออกของสภาพจิตใจ
หรือทัศนคติ เปนการเปดเผยระดับภูมิธรรมและคุณธรรมใหประจักษแกผูพบเห็นหรือไดฟง 
มนุษยเมื่อมีความรูสึกนึกคิดมีทัศนคติอยางไรก็มักแสดงออกมาอยางนั้น ส่ิงที่มนุษยแสดงออกมา
นั้นเรียกวา พฤติกรรม หมายถึงการกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และ
ความรูสึก หรือการกระทําที่สามารถเห็นได เพื่อตอบสนองสิ่งเรา  



 ๑๕๐

 จากการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๓  ผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมทางการเมือง 
การสื่อสาร สังคมและการศึกษาของสังคมไทยปจจุบัน พบวา 

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการเมือง   
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน ในวาทกรรมดาน
การเมืองพบวา  ในดานการเมืองเปนการชวยแนะนําในการปกครองดวย  แนะนําผูนําในทางการ
ปกครองใหประพฤติชอบดวย  โดยเนนใหคําสอนนําไปใชในทางปฎิบัติไดจริง  จึงไมจํากัดตัวอยู
ในการปกครองระบอบใดระบอบหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือมุงเนนการปกครองประเทศเทานั้น  แตมี
คําสอนสําหรับการปกครองทุกระดับทุกชั้น  ไมวาจะเปนระดับประเทศ  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  
หมูบาน  และครอบครัว  โดยเฉพาะผูปกครองหรือผูนํา  ถายกยองสรรเสริญหรือปฏิบัติธรรม  ก็จะ
เปนผูนําที่ดีหรือนําความสําเร็จมาใหในการปกครอง  ดังวาจาสุภาษิตที่วา  “สาธุ  ธมฺมรุจิ ราชา”  
แปลวา  พระราชาทรงพอพระทัยในธรรมเปนพระราชาที่ดี  เพราะการเมืองการปกครองเพื่อใหโลก
เปนอยูอยางผาสุกมีสันติภาพ  และปกครองโดยไมตองใชอาชญากรรม  ผูปกครองจําเปนตองมี
ธรรมะหรือเปนธรรมาธิปไตย  สวนนักปกครองที่ขาดธรรมะ  หรือไมมีธรรมะเปนรากฐานของการ
จัดระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ  ก็จะเกิดปรากฏการณตางๆ  ตามมา  อยางที่เราเห็นกันบอย
คือ  การสวงหาวัตถุ  ทรัพย  ส่ิงของ  อํานาจ  เพื่อประโยชนสวนตน  การใชอํานาจที่ไมเปนธรรม  มี
การเลนพรรคเลนพวกในทางที่ผิด  มีการคอรรัปชั่นโกงกินชาติบานเมือง   
 จึงเห็นไดวาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในหลักการปกครองระดับประเทศ  สังคมหรือ
ครอบครัว  ผูนําในทางการปกครองใหประพฤตชิอบดวย  โดยเนนใหคําสอนนําไปใชในทางปฎิบัติ
ไดจริง  ผูนําที่ผูตามตองการหรืออยากใหมี  นอกจากผูมีคุณธรรมแลวก็นาจะหมายถึงผูนําที่เล็งสุข
เลิศ  ไมแลกเอาความสุขของตนดวยความทุกขของคนอื่น  ยอมเสียสละประโยชนสุขสวนตัวเพื่อ
ประโยชนสุขสวนรวมที่ยิ่งใหญ  เมื่อผูนําตั้งตัวใหเที่ยงตรงแลว  ผูอยูในปกครองจะพากันทําการ
ตามหนาที่  โดยมิพักตองขอรองออกปาก  ถาผูนําไมตั้งตัวใหเที่ยงตรงแลว  แมจะออกปากขอรอง
สักเทาไร  ผูอยูในปกครองเองก็ไมเชื่อฟง  ถึงจะทําก็ทําดวยความจําใจ  ผูนําที่ดีคือผูนําที่นิยมการ
ขมตนเองเปนหลักเกณฑ    ทําใหผูอยูในความคุมครองเปนสุขสําราญเปนที่ตองตาตองใจของเขา
ทั่วไป  และเขาก็จะวางายสอนงาย  ทําตามคําบังคับบัญชาของผูนําดวยน้ําใสใจจริง 

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการสื่อสาร 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน  ในวาทกรรมดานการ

ส่ือสารพบวา  ในการสื่อสารทั้งผูรับและผูเผยแผตองนําหลักธรรมมาใชคือ  ขันติ  ซ่ึงหมายถึงความ
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อดทนอดกลั้น  จึงถือวาเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จในการทํางานทุกอยาง  แมการพูดใหคนฟง
ยอมรับ  นับถือ  และทําตาม  จนบังเกิดผลตามที่ผูสอนแสดงตั้งใจเอาไว  ก็จะตองอาศัยความอดทน
ในการชี้แจงเหตุผลใหเขาใจใหคลอยตาม  ทั้งรูจักพูดและรูจักฟงดวยในขณะเดียวกัน  จึงจะเปนนัก
ส่ือสารหรือนักเผยแผธรรมที่ดี  ซ่ึงคุณสมบัติของผูรับและผูเผยแผคือ  เปนผูรับฟงที่ดี  พูดใหผูอ่ืน
ฟงไดดี  เรียนรูเร่ืองตางๆ  ไดเร็ว  มีความจําดี  รูและคาดการณตางๆ  ดวยไหวพริบปญญา  ช้ีแจงให
เขาหมดความสงสัย  ฉลาดในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน  รูวาอะไรควรไมควร  ไม
กอความทะเลาะคือมีความอดทน  ไมโกรธงาย  

 จึงเห็นไดวาการนําวาจาสุภาษิตไปประยุกตใชจึงเปนแนวทางในดานการสื่อสารจะ
ประยุกตใชหลักธรรม  โดยการเลาเรื่องประกอบแลวสอดแทรกวาจาสุภาษิตลงไปเพื่อใหเขากับ
เร่ืองนั้น ๆ และจะเนนธรรมะที่เปนตัวหลักการเผยแผที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล  
จะเราใจใหผูฟงเกิดความอยากรูแลวคอยสอดแทรกธรรมะภายหลัง  ทั้งใหกําลังใจและชวยช้ีนํา
สังคมใหมองเห็นทางสวางที่ควรเดินในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีการเผยแผทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศนและสื่อ
ส่ิงพิมพ  หรือวรรณกรรมธรรมะสงเสริมปญญาหลากหลายมุมมอง  ลวนแลวแตนาสนใจทั้งนี้  โดย
ที่ทั้ง  ๒  ฝายมีจุดมุงหมายเดียวกัน  คือตองการใหผูฟงไดรับประโยชนจากพุทธธรรมและนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหมากที่สุด 

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานสังคม 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบันในวาทกรรมดานสังคม

พบวา  ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในสังคมสามารถเกิดขึ้นจากสวนรวมคือ  อุภยัตถ  ประโยชน
ทั้งสองฝาย คือผลของการกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองรวมกัน  อาทิ  
ความรักใครปรองดอง  ความพรอมเพรียง  ความสามัคคี  ความสุข  ความเจริญกาวหนา  เปนตน  
การอยูรวมกันในสังคมนั้นนอกจากมุงกระทําเพื่อประโยชนตน  ประโยชนทานแลว  ส่ิงที่ขาดเสีย
มิไดและพึงถือเปนกิจอันดับแรกที่จะตองสรางสรรคใหเกิดขึ้นก็คือประโยชนสวนรวมนั่นเอง  
เพราะเปนประโยชนที่มิไดมุงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง  แตมุงประโยชนเพื่อประชาคม  ชุมชน  สังคม  
ตลอดจนบานเมือง  ประเทศชาติโดยรวม 

 จึงเห็นไดวาในการใชวาจาสุภาษิตในสังคมทําใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย คือผลของ
การกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองรวมกัน เพื่อใหทุกคนทําหนาที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลบุคคลที่ตกทุกขไดยาก  ไรที่พึ่งพาอาศัย  ใหผูเปนชวยเหลือตัวเองไดดวยการสงเคราะหตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม  คือ  พูดชี้แนะประโยชนให  สอนใหรูใหเขาใจดวยวิทยาการในดานตางๆ  
ชวยแกปญหาชีวิตใหคล่ีคลาย  ใหกําลังใจในการตอสู  และผูทําหนาที่เปนผูที่อยูในสังคมที่ดีจําตอง
มีคุณธรรม  จึงจะเขาใจในความทุกขของผูมีปญหาอยางถองแท  และปฏิบัติตอผูมีปญหาไดถูกตอง  



 ๑๕๒

ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีตามมาคือทําใหผูมารับการสงเคราะหพึ่งตัวเองได  ไมเปนปญหาของสังคม  
สังคมเขมแข็งประสานเขาดวยกัน  ยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจใหรวมกันเปนหนึ่งเดียวได  ดวยการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย  มากครั้งเพื่อปรับความเขาใจ  เพื่อหาขอยุติ  เพื่อแกไขปญหา  สําหรับโลกยุค
โลกาภิวัตนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการอยูรวมกันในสังคม 

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการศึกษา 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบันในวาทกรรมดาน

การศึกษาพบวา การศึกษาหาความรูในตํารับตําราและเรียนรูอาชีพแลว จําเปนตองรูจักและมีธรรมะ
สําหรับความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถเอาชนะสัญชาตญาณอยางสัตวไดดวยการศึกษาที่ดี และ
ถูกตอง ประโยชนทั้งสองฝาย คือผลของการกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง
รวมกัน  ดวยการสรางความเปนสุภาพบุรุษ  คือรูวาอะไรเปนอะไร  ไมเห็นแกตัวจัด  ไมแกงแยงชิง
ดีชิงเดน  เบียดเบียนทําลายลางกัน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีความสัมพันธที่ดีกับ
บุคคลที่อยูแวดลอมเราคือ  เปนบุตรที่ดีของพอแม  เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย  เปนเพื่อนที่ดีของ
เพื่อน  เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  เปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา  และที่สุดคือเปนมนุษยที่
เต็มเปยมบริบูรณดวยคุณธรรม ซ่ึงในการนี้ตองอาศัยความชวยเหลือเกื้อกูลจากสถาบันตางๆ  เชน 
ครอบครัว  โรงเรียน  วัด  ส่ือมวลชน  และผูคนในสังคมที่ดีที่ทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร  เพราะ
กัลยาณมิตรเปนคนดี  มีปญญา  เปนสัตบุรุษหรือบัณฑิต  สามารถบอกที่ดีขึ้นทางถูกใหเดินได 

จึงเห็นไดวาจากการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในการศึกษามีความสําคัญตอตนเองและ
สังคม  ซ่ึงผูศึกษาจะประสบความสําเร็จในการศึกษาไดในเบื้องตน  จําตองไดส่ิงแวดลอมภายนอก
ที่ดีนั่นคือ  กัลยาณมิตร  ผูคอยแนะนําสั่งสอนหรือสภาพแวดลอมที่ดี  จึงจะกอใหเกิดการศึกษาที่ดี
หรือกระตุนใหเกิดปญญา  นอกจากนั้นผูศึกษายังตองรูจักใชความคิดที่ถูกวิธี  รูจักคิด  หรือคิดเปน  
อันเปนปจจัยภายในที่ดีของนักศึกษาเอง  จึงจะทําใหมองเห็นวิถีทางในการศึกษาและกาวไปสู
หลักธรรมอื่น ๆ ตามลําดับ  
 
๕.๒  อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน ทั้ง  ๔  
ดานคือ วาทกรรมดานการเมือง  วาทกรรมดานการสื่อสาร  วาทกรรมดานสังคม  และวาทกรรม
ดานการศึกษา  ซ่ึงสามารถแยกอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 



 ๑๕๓

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการเมือง 
 จากผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน วาท
กรรมดานการเมืองนั้นหลักการปกครองระดับประเทศ  สังคมหรือครอบครัว  ผูนําที่ผูตามตองการ
หรืออยากใหมี  นอกจากผูมีคุณธรรมแลวก็นาจะหมายถึงผูนําที่เล็งสุขเลิศ  ไมแลกเอาความสุขของ
ตนดวยความทุกขของคนอื่น  ยอมเสียสละประโยชนสุขสวนตัวเพื่อประโยชนสุขสวนรวมที่
ยิ่งใหญ เมื่อผูนําตั้งตัวใหเที่ยงตรงแลว  ผูอยูในปกครองจะพากันทําการตามหนาที่  โดยมิพักตอง
ขอรองออกปาก  ถาผูนําไมตั้งตัวใหเที่ยงตรงแลว  แมจะออกปากขอรองสักเทาไร  ผูอยูในปกครอง
เองก็ไมเชื่อฟง  ถึงจะทําก็ทําดวยความจําใจ  สอดคลองกับ สมบัติ เสริมศิลป ไดศึกษา “วรรณกรรม
คําสอนของพระพยอม   กลฺยาโณ”   ธรรมะที่ใชสอนมากที่สุด ไดแกอบายมุข ๖ และความเพียร ซ่ึง
ปรากฏกับผูฟงทุกกลุม ดานกลวิธีการนําเสนอธรรมะ พระพยอม กลฺยาโณ จะใหความสําคัญในการ
กลาวคํานําและการสรุปเรื่อง สวนการเสนอธรรมะนั้น ทานจะแทรกธรรมะลงในตัวอยาง นิทาน 
เร่ืองประสบการณ การเปรียบเทียบ และอารมณขัน สวนทัศนะของพระอาจารยพยอม ทานมุงเสนอ
ใหทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด และตองละจากอบายมุขทั้งปวง เพื่อ
ครอบครัวและสังคมจะไดอยูอยางมีความสุข สวนทัศนะที่ปรากฏเดนชัดคือ ขาราชการตองมีความ
ซ่ือสัตย ประหยัด และมุงรับใชประชาชนอยางแทจริง สมณะตองเสนอธรรมะที่ประชาชนนําไป
ปฏิบัติได และตองไมมอบสิ่งมอมเมาแกประชาชน  

วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการสื่อสาร 
จากผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน วาท

กรรมดานการสื่อสารนั้นการเลาเรื่องประกอบแลวสอดแทรกวาจาสุภาษิตลงไปเพื่อใหเขากับเรื่อง
นั้น ๆ และจะเนนธรรมะที่เปนตัวหลักการเผยแผที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล  จะเรา
ใจใหผูฟงเกิดความอยากรูแลวคอยสอดแทรกธรรมะภายหลัง  ทั้งใหกําลังใจและชวยช้ีนําสังคมให
มองเห็นทางสวางที่ควรเดินในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีการเผยแผทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศนและสื่อส่ิงพิมพ  
หรือวรรณกรรมธรรมะสงเสริมปญญาหลากหลายมุมมอง  ลวนแลวแตนาสนใจทั้งนี้  โดยที่ทั้ง  ๒  
ฝายมีจุดมุงหมายเดียวกัน  คือตองการใหผูฟงไดรับประโยชนจากพุทธธรรมและนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตใหมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับ พระครูวิวิธธรรมโกศล ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของความเปนนักเผยแผวา เปนการนําเอาความรูเอาแสงสวางหรือเอาธรรมะไปแนะนําเขา ที่เรียกวา 
ชี้ทางบรรเทาทุกข ช้ีสุขเกษมศานติ์  ช้ีทางพระนฤพาน อันพนโศกวิโยคภัย  การที่จะไปจูงจิต
วิญญาณของชาวบาน ไปสื่อสารหลักการใหเขาเขาใจ นักเผยแผตองมีขอมูลประกอบ โดยอาศัย
หลักสูตรแหงความสําเร็จ คือ ๑. ตองมีคําคมนิด ๒. ตองมีสุภาษิตหนอย ๓. อรอยตองมีคํากลอน ๔. 
ไมงวงนอนตองมีคําขํา 



 ๑๕๔

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานสังคม 
จากผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน วาท

กรรมดานสังคมนั้นการอยูในสังคมทุกคนทําหนาที่ชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่ตกทุกขไดยาก  ไรที่
พึ่งพาอาศัย  ใหผูเปนชวยเหลือตัวเองไดดวยการสงเคราะหตามหลักสังคหวัตถุธรรม  คือ  พูดชี้แนะ
ประโยชนให  สอนใหรูใหเขาใจดวยวิทยาการในดานตางๆ  ชวยแกปญหาชีวิตใหคล่ีคลาย  ให
กําลังใจในการตอสู  และผูทําหนาที่เปนผูที่อยูในสังคมที่ดีจําตองมีคุณธรรม  จึงจะเขาใจในความ
ทุกขของผูมีปญหาอยางถองแท  และปฏิบัติตอผูมีปญหาไดถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับพระมหา    
อรุณ จิตฺตคุตฺโต (สุดประเสริฐ) เร่ือง  ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแผพุทธธรรมของสวน    
โมกขพลาราม ที่สรุปไดวาวา  บุคลากรของสวนโมกข พลารามมีอยูจํานวนมาก จึงเนนที่ความคิด 
เปนของทานอาจารยพุทธทาสซึ่งมีความมุงมั่น ตอการสื่อธรรมไปยังประชาชนทั้งภายในและ
ตางประเทศ สังเกตไดจากปณิธานทั้งสามประการของทานคือ ๑) สงเสริมเพื่อนมนุษยใหเขาถึง
หัวใจแหงศาสนาของตน ๒) สงเสริมความเขาใจระหวางศาสนา ๓) นําเพื่อนมนุษยออกมาจาก
อํานาจของวัตถุนิยม ธรรมะที่บุคลากรของ สวนโมกขส่ือออกมามักเนนถึงแกนแทของพุทธธรรม 
ไมโจมตีกลาวรายตอศาสนาอื่น แตกลับสรางความสามัคคีและชี้ใหเพื่อนมนุษยเห็น พิษภัยวัตถุนิยม
และความงมงาย และสังเกตไดจากเคาโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาของทานและการใชชีวิตของ
ทานเอง ทานใชชีวิตเพื่อการ เผยแผพุทธธรรมอยางแทจริง แมแตการเผาศพและการแบงเถาถาน
ตามพินัยกรรมของทานก็ ยังแสดงธรรม 

 วาจาสุภาษิตกับวาทกรรมดานการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน วาท
กรรมดานการศึกษานั้น  การศึกษามีความสําคัญตอตนเองและสังคม  ผูศึกษาจะประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาไดในเบื้องตนจําตองไดส่ิงแวดลอมภายนอกที่ดีนั่นคือ  กัลยาณมิตร  ผูคอยแนะนําสั่ง
สอนหรือสภาพแวดลอมที่ดี  จึงจะกอใหเกิดการศึกษาที่ดีหรือกระตุนใหเกิดปญญา  นอกจากนั้นผู
ศึกษายังตองรูจักใชความคิดที่ถูกวิธี  รูจักคิด  หรือคิดเปน  อันเปนปจจัยภายในที่ดีของนักศึกษาเอง  
จึงจะทําใหมองเห็นวิถีทางในการศึกษาและกาวไปสูหลักธรรมอื่น ๆ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับ  
วศิน อินทสระ ไดกลาวไว “พุทธวิธีในการสอน” พอสรุปใจความไดวา ในการแสดงธรรมโปรด
เวไนยสัตวของพระพุทธเจานั้น พระองคทรงสรรเสริญอนุศาสนีปาฏิหาริยคือคําสอนที่เปนจริง 
สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติไดผลสมจริง และเปนอัศจรรยวาดีที่สุด ประณีตที่สุด และเปน
ประโยชนที่สุด ในบรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ขอนี้ช้ีใหเห็นวา คําพูดที่เปนวาจาสุภาษิตมี
ประโยชนตอเวไนยสัตวเปนจํานวนมากและเปนความจริงแทที่พระพุทธศาสนาดํารงเปนประโยชน
แกมหาชนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ดวยอานุภาพของอนุศาสนีปาฏิหาริยนั่นเอง พระพุทธองคทรงเนน



 ๑๕๕

ปาฏิหาริยทางคําสอน คือ พูดสอนใหผูฟงนําไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวไดผลตามที่ทรงสอนก็เห็น
เปนอัศจรรย นั่นแหละคือยอดปาฏิหาริยและเปนประโยชนอยางยิ่ง ไมเพียงเฉพาะตนเทานั้น แต
เปนประโยชนทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมาก 
 
๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย
ปจจุบัน  พบวาคําสอนในมงคลสูตรไดใหแนวคิดทางสังคมไทยครบถวนทุกดานคือ  ทั้งดาน
การเมือง  ดานการตลาด  ดานสังคมและดานการศึกษา 
 ๑.  ควรสงเสริมใหมีหลักสูตรการศึกษาดานวาจาสุภาษิตเปนการศึกษาโดยตรง 
 ๒.  หนวยงานที่มีการจัดอบรมผูปฏิบัติงานในทุกสถานะใหรูจักประยุกตใชวาจาสุภาษิต
ในทุก ๆ สายงานจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงใหสัมพันธกันได 
 ๓.  ควรมีการศึกษาวิเคราะหวาจาสุภาษิตอยางถองแทเพื่อนําไปประยุกตใชเปนคติธรรม
ในการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน ใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยไมมีขอ
โตแยงหรือขอกังขาในการปฏิบัติ 
 ๔.  ควรศึกษาวาจาสุภาษิตในดานอื่น ๆ อีก เชน ดานเศรษฐศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ดานกรรม ดานบุคคล เปนตน เพื่อจะไดนํามาใชในสวนที่เปนการเฉพาะเรื่องได และใหมี
ความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น 
 ๕.  หนวยงานสื่อสารมวลชนจะเปนสวนที่เขาถึงประชาชนไดทั่วถึงมากที่สุด  จึงควร
นําเอาประโยชนจากการประยุกตใชวาจาสุภาษิตเขามามีสวนในการปฏิบัติงานถายทอดใหแก
ประชาชน 

 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. หลักพุทธธรรมสามารถนําไปถายทอดไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนชาวพุทธ 
 ๒. ทําใหเปนรูปแบบและวิธีเผยแผที่มีความหลากหลายทันสมัย  เขากับยุค  เขากับ
เหตุการณปจจุบัน 
 ๓. เกิดการเรียนรูถึงหลักธรรมที่จะนําไปเปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตและเปน
ปรัชญาทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน 



 ๑๕๖

 ๔.  ควรศึกษาแรงจูงใจในการนําวาจาสุภาษิตไปใชเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะไดนํา
วาจาสุภาษิตไปใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง มิใชเพียงแคศึกษาไวเปนความรูเทานั้น 

 ขอเสนอแนะตอการศึกษาตอไป 
 ๑. การประยุกตใชหลักธรรมมาใชในกระบวนการใหการปรึกษาทางจิตวิทยา เพราะ
พุทธศาสนามีองคความรูอยูแลว แตยังไมมีการจัดสรรใหเปนระบบ 
 ๒. การนําแนวคิดในพุทธศาสนามาอธิบายเปนปรากฏการณตาง ๆ ของโลก  โดยนํามา
บูรณาการกับศาสตรตาง ๆ แลวสังเคราะหเปนองคความรูที่รวมสมัย 
 ๓. ศึกษาวิเคราะหผลสําเร็จในการเรียนรูพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 

๑.  พระไตรปฎก 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.                
กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(๑)  หนังสือ 
กิติมา  สุรสนธิ.  ความรูท่ัวไปทางการสื่อสาร.  กรุงเทพมหานคร  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  

๒๕๔๐. 
จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร.  สวัสดิการสังคมทางแกวิกฤตสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทฟา

อภัย,  ๒๕๔๐. 
จิตรจํานง  สุภาพ.  กัลยาณวาทะ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น,  มปป. 
จรูญ  สุภาพ.  ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ.  กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทสํานักพิมพ

ไทยวัฒนพานิช,  ๒๕๓๘. 
   .   มงคลชีวิต ภาค ๑. พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร  :  คลังวิทยา,  ๒๕๐๕. 
ปญญาสชาดก.  สังขปตตชาดก.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร,  ๒๕๔๓. 
ป.หลวงสมบุญ,  พันตรี.  ความหมายวาจาสุภาษิต.  กรุงเทพมหานคร  :  พจนานุกรมบาลี-ไทย,  

๒๕๔๐. 
พระเทพเวที  (ประยุทธ ปยุตโต).  วาจาสุภาษิต.  กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

๒๕๓๓. 
พระธรรมกิตติวงศ,พระ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต). การตีความพุทธศาสนสุภาษิต. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๕๐. 
พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  พุทธวิธีบริหาร.  กรุงเทพมหานคร  :  มหาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๙. 
 .  วิชาการเทศนา.  กรุงเทพมหานคร  :  เอมี่เทรดดิ้ง,  ๒๕๔๔. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก  ญาณสิทฺธิ).  มงคล  ๓๘  ประการ.  กรุงเทพมหานคร  :  มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๒. 
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๒๕๓๙. 
พระศรีปริยัติโมลี  (สมชัย  กุสลจิตฺโต)  พระสงฆผูนําสังคม.  กรุงเทพมหานคร  :    มหาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๗. 
พระอัคควงศาจารย,  สัททนีติปกรณ  ธาตุมาลา.  สุภาสิตา.  กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ,  

๒๕๒๓. 
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ความเปนมาหรือความสําคญัของปญหาของการวิจัย 
         ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญเรื่องมารยาทในการพูด ดังจะเห็นไดจากมีสุภาษิตและ
คําพังเพย เกี่ยวกับเรื่องการพูดอยูเปนจํานวนมาก ที่คุนหูกันเปนอยางดี เชน “ปากเปนเอก เลขเปน
โท หนังสือเปนตรี” “พูดดีเปนศรีแกปาก” เปนตน ดังนั้น การจะพูดอะไรจึงตองพิจารณาให
เหมาะสมวาถูกตองตามกาลและสถานที่หรือไม เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณหรือไม เพราะ
การพูดนั้น “กอนพูดเราเปนนายของคําพูด เมื่อพูดแลวคําพูดเปนนายเรา” คือนํามาถึงความเสื่อม
หรือความเจริญแกผูพูดได ขึ้นอยูกับวาพูดอะไรออกไป  ความสําคัญของเรื่องการพูดนี้ สมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสไวในมงคล ๓๘ ประการ ขอที่ ๑๐ วา “สุภาษิตา จ ยา วาจา : 
วาจาสุภาษิต” เปนหนึ่งในมงคลสูงสุดของชีวิต วาจาสุภาษิตคือ คําพูดที่ผานกลั่นกรองมาแลว ไมใช
สักแตพูดและเปนคําพูดที่มีสาระเปนประโยชนซ่ึงองคประกอบของวาจาสุภาษิตนั้น ประกอบดวย1 

๑. ตองเปนคําจริง ไมใชคําพูดที่ปนแตงขึ้นไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมบิดเบือน
จากความจริง ไมเสริมความ ไมอําความ ตองเปนเรื่องจริง  

๒. ตองเปนคําสุภาพ เปนคําพูดไพเราะที่กล่ันออกมาจากน้ําใจที่บริสุทธิ์ ไมเปนคําหยาบ 
คําดา คําประชดประชัน คําเสียดสี คําหยาบนั้นฟงก็ระคายหู แคคิดถึงก็ระคายใจ  

๓. พูดแลวกอใหเกิดประโยชน เกิดผลดีทั้งแกคนพูดและคนฟง  ถึงแมคําพูดนั้นจะจริง
และเปนคําสุภาพ  แตถาพูดแลวไมเกิดประโยชนอะไรกลับจะทําใหเกิดโทษก็ไมควรพูด  

๔. พูดไปดวยจิตเมตตา พูดดวยความปรารถนาดี อยากใหคนฟงมีความสุข มีความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป ในขอนี้หมายถึงวา แมจะพูดจริงเปนคําสุภาพพูดแลวเกิดประโยชน แตถาจิตยังคิดโกรธ 
มีความริษยาก็ยังไมสมควรพูด  

๕. พูดถูกกาลเทศะ แมใชคําพูดที่ดี เปนคําจริง เปนคําสุภาพเปนคําพูดที่มีประโยชน และ
พูดดวยจิตที่เมตตา  แตถาผิดจังหวะไมถูกกาลเทศะผูฟงยังไมพรอมที่จะรับแลว จะกอใหเกิดผลเสีย
ได  เชน จะกลายเปนประจานกันหรือจับผิดไป  
                                                 

1โกศล  อนุสิม,  เรียนธรรมในธุรกิจ  :  มงคล  ๓๘  กลยุทธเติบโตอยางยั่งยืน (๙) วาจาสุภาษิต, 
(กรุงเทพมหานคร  :  กรุงเทพธุรกิจ,  ๒๕๕๑),  หนา ๒. 



  ๕.๑ พูดถูกเวลา (กาล) คือ รูวาเวลาไหนควรพูด เวลาไหนยังไมควรพูด ควรพูดนาน
เทาไร ตองคาดผลที่จะเกิดขึ้นไวดวย  

  ๕.๒ พูดถูกสถานที่ (เทศะ) คือ รูวาในสถานที่เชนไร เหตุการณแวดลอมเชนไร จึงควรที่
จะพูดหากพูดออกไปแลวจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไร เชน  มีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไมใหดื่มเหลา
แตไมเตือนขณะที่กําลังเมาอยูอยางนี้นอกจากเขาจะไมฟงแลว เราเองอาจเจ็บตัวได “คนฉลาดไมใชเปน
แตพูดเทานั้น ตองนิ่งเปนดวย”  “คนที่พูดเปนนั้น ตองรูในสิ่งที่ไมควรพูดใหยิ่งกวาสิ่งที่ควรพูด”  
 เมื่อพิจารณาตามหลักทั้ง ๕ ขางตนดูวา เปนความจริงหรือไม ในโลกนี้มีใครบางที่ ไม
ตองการฟงคําพูดที่เปนความจริง ไมตองการฟงคําพูดที่สุภาพ ไมตองการฟงคําที่มีประโยชน ไม
ตองการฟงคําพูดที่มีแตความเมตตา ไมตองการฟงคําพูดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ทุกคนลวน
แลวแตตองการฟงคําพูดดังกลาวทั้งสิ้น ในองคกรทั้งหลาย ลูกนองกับเจานายตองการคําพูดที่เปนความ
จริงจากกันและกัน คูคาก็ยอมตองการคําพูดที่เปนความจริงจากกันและกัน ไมวาผูนอยหรือผูใหญ ก็
ลวนแตตองการคําพูดที่สุภาพ ใหเกียรติ ใหความเคารพ ใหความนับถือจากอีกฝายหนึ่ง ผูคาผูขาย ก็
ยอมจะตองการคําพูดที่เปนประโยชน เกิดผลดีจากคูเจรจา หากตางฝายตางพูดไมจริง พูดไรสาระ หา
ประโยชนอันใดไมได การทําธุรกรรมที่จะกอใหเกิดการตกลงทางธุรกิจ ก็คงเกิดขึ้นไดยากในองคกร
ของเรานั้นมีการพูดวาจาสุภาษิตกันบางหรือไม หรือวามีแตวาจาทุภาษิตที่ไรประโยชน มีแตคําโกหก
หลอกลวง ผูนอยโกหกผูใหญเพื่อเอาตัวรอด ผูใหญโกหกผูนอยเพื่อเอารัดเอาเปรียบ แบบนี้องคกรก็คง
หาความเติบโตและยั่งยืนไดยาก  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคล
สูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ถึงความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา  ผลและคุณของการใชวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาตอการใช
วาทกรรมดานการเมือง  วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษา เพื่อ
นําผลและคุณของการใชวาจาสุภาษิตไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.  เพื่อศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อศึกษาความสอดคลองของวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร 

๓.  เพื่อศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมดานการเมือง 
วาทกรรมดานการสื่อสาร วาทกรรมดานสังคมและวาทกรรมดานการศึกษาของสังคมไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 



วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๑.  การดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะมีวิธีการดําเนินการและขั้นตอนของการวิจัย
ตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ 
  ๑) สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ที่
เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตอไปนี้ 
  ๒) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
  ๓) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร งานวิจัย และหนังสืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ 
 ๒. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ เมื่อผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลดังกลาวขางตนนั้นแลว ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  ๑) ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปรียบเทียบกับ
เนื้อหา (ตัวขอมูล) 
  ๒) ผูวิจัยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนเกณฑในการวิเคราะหขอมูล 
และตัดสินใจ 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๓   ผลการศึกษาความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา  พบวา  

วาจาสุภาษิตจึงหมายถึงคําพูดที่กลาวดีแลว ถือเปนคติได ไมมีโทษ ไพเราะเสนาะหู เปนวจี
สุจริต กลาวดวยธรรมที่นําออกจากทุกข ซ่ึงพูดหรือเปลงเสียงทําใหผูฟงเขาใจเนื้อความได รวม
ความวา วาจาใดก็ตามที่ไมเบียดเบียนกายและใจของตนและคนอื่นใหเดือดรอน วาจานั้นเปนวาจา
สุภาษิตแท ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสแสดงองคประกอบของวาจาสุภาษิตไวในพระสูตร ๒ แหง ไดแก 
ในสุภาสิตสูตร ตรัสองคประกอบไว ๔ ประการ และในวาจาสูตร ตรัสองคประกอบไว ๕ ประการ 
โดยทรงสรุปไววา วาจาที่ประกอบดวยองคประกอบดังกลาวนี้ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจา       
ทุพภาษิต ไมมีโทษ ผูรูทั้งหลายไมติเตียน และเปนมงคลสูงสุดในชีวิต 



ความหมายและคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในมงคลสูตรวาจาสุภาษิตในมงคล
สูตรทั้ง  ๓๘  ประการ ช้ีใหเห็นประโยชนของการปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการเปนมงคลชีวิตที่
สอนใหรูวาความเจริญรุงเรืองในชีวิต เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของตนเองทั้งสิ้น หาไดเกิดจาก
ผูอ่ืน ส่ิงอื่น หรือวัตถุ โชคลางใดๆ ที่มาจากภายนอกไม  คําสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนที่ยึด
หลักเหตุผลอาจพิสูจนไดดวยการปฏิบัติ สอนใหพิจารณาดวยเหตุผลกอนแลวจึงเชื่อ ดังนั้น  มงคล
หรือขอปฏิบัติทั้ง ๓๘ ขอ ลวนแตเปนคานิยมอันพึงยึดถือ หรือนําประพฤติปฏิบัติ เพราะจะทําให
บุคคลเจริญกาวหนา และทําใหสังคมเจริญกาวหนาตามไป    
 จากการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๓  ผลการศึกษาการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรตอการใชวาทกรรมทางการเมือง 
การสื่อสาร สังคมและการศึกษาของสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓ พบวา 

 วาทกรรมดานการเมือง   
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ในวาท
กรรมดานการเมืองพบวา  ในดานการเมืองเปนการชวยแนะนําในการปกครองดวย  แนะนําผูนําใน
ทางการปกครองใหประพฤติชอบดวย  โดยเนนใหคําสอนนําไปใชในทางปฎิบัติไดจริง  จึงไมจํากัด
ตัวอยูในการปกครองระบอบใดระบอบหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือมุงเนนการปกครองประเทศเทานั้น  
แตมีคําสอนสําหรับการปกครองทุกระดับทุกชั้น  ไมวาจะเปนระดับประเทศ  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  
หมูบาน  และครอบครัว  โดยเฉพาะผูปกครองหรือผูนํา  ถายกยองสรรเสริญหรือปฏิบัติธรรม  ก็จะ
เปนผูนําที่ดีหรือนําความสําเร็จมาใหในการปกครอง  ดังวาจาสุภาษิตที่วา  “สาธุ  ธมฺมรุจิ ราชา”  
แปลวา  พระราชาทรงพอพระทัยในธรรมเปนพระราชาที่ดี  เพราะการเมืองการปกครองเพื่อใหโลก
เปนอยูอยางผาสุกมีสันติภาพ  และปกครองโดยไมตองใชอาชญากรรม  ผูปกครองจําเปนตองมี
ธรรมะหรือเปนธรรมาธิปไตย  สวนนักปกครองที่ขาดธรรมะ  หรือไมมีธรรมะเปนรากฐานของการ
จัดระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ  ก็จะเกิดปรากฏการณตางๆ  ตามมา  อยางที่เราเห็นกันบอย
คือ  การสวงหาวัตถุ  ทรัพย  ส่ิงของ  อํานาจ  เพื่อประโยชนสวนตน  การใชอํานาจที่ไมเปนธรรม  มี
การเลนพรรคเลนพวกในทางที่ผิด  มีการคอรรัปชั่นโกงกินชาติบานเมือง   

 วาทกรรมดานการสื่อสาร 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ในวาท

กรรมดานการสื่อสารพบวา  ในการสื่อสารทั้งผูรับและผูเผยแผตองนําหลักธรรมมาใชคือ  ขันติ  ซ่ึง
หมายถึงความอดทนอดกลั้น  จึงถือวาเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จในการทํางานทุกอยาง  แมการ
พูดใหคนฟงยอมรับ  นับถือ  และทําตาม  จนบังเกิดผลตามที่ผูสอนแสดงตั้งใจเอาไว  ก็จะตองอาศัย



ความอดทนในการชี้แจงเหตุผลใหเขาใจใหคลอยตาม  ทั้งรูจักพูดและรูจักฟงดวยในขณะเดียวกัน  
จึงจะเปนนักสื่อสารหรือนักเผยแผธรรมที่ดี  ซ่ึงคุณสมบัติของผูรับและผูเผยแผคือ  เปนผูรับฟงที่ดี  
พูดใหผูอ่ืนฟงไดดี  เรียนรูเร่ืองตางๆ  ไดเร็ว  มีความจําดี  รูและคาดการณตางๆ  ดวยไหวพริบ
ปญญา  ช้ีแจงใหเขาหมดความสงสัย  ฉลาดในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน  รูวาอะไร
ควรไมควร  ไมกอความทะเลาะคือมีความอดทน  ไมโกรธงาย  

 วาทกรรมดานสังคม 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ใน       

วาทกรรมดานสังคมพบวา  ในการประยุกตใชวาจาสุภาษิตในสังคมสามารถเกิดขึ้นจากสวนรวมคือ  
อุภยัตถ  ประโยชนทั้งสองฝาย คือผลของการกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกตองรวมกัน  อาทิ  ความรักใครปรองดอง  ความพรอมเพรียง  ความสามัคคี  ความสุข  ความ
เจริญกาวหนา  เปนตน  การอยูรวมกันในสังคมนั้นนอกจากมุงกระทําเพื่อประโยชนตน  ประโยชน
ทานแลว  ส่ิงที่ขาดเสียมิไดและพึงถือเปนกิจอันดับแรกที่จะตองสรางสรรคใหเกิดขึ้นก็คือ
ประโยชนสวนรวมนั่นเอง  เพราะเปนประโยชนที่มิไดมุงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง  แตมุงประโยชน
เพื่อประชาคม  ชุมชน  สังคม  ตลอดจนบานเมือง  ประเทศชาติโดยรวม 

 วาทกรรมดานการศึกษา 
 การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓  ในวาท

กรรมดานการศึกษาพบวา การศึกษาหาความรูในตํารับตําราและเรียนรูอาชีพแลว จําเปนตองรูจัก
และมีธรรมะสําหรับความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถเอาชนะสัญชาตญาณอยางสัตวไดดวย
การศึกษาที่ดี และถูกตอง ประโยชนทั้งสองฝาย คือผลของการกระทําที่ทุกฝายไดรับจากการ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองรวมกัน  ดวยการสรางความเปนสุภาพบุรุษ  คอืรูวาอะไรเปนอะไร  ไมเห็น
แกตัวจัด  ไมแกงแยงชิงดีชิงเดน  เบียดเบียนทําลายลางกัน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
มีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่อยูแวดลอมเราคือ  เปนบุตรที่ดีของพอแม  เปนศิษยที่ดีของครู
อาจารย  เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน  เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  เปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา  
และที่สุดคือเปนมนุษยที่เต็มเปยมบริบูรณดวยคุณธรรม ซ่ึงในการนี้ตองอาศัยความชวยเหลือเกื้อกูล
จากสถาบันตางๆ  เชน ครอบครัว  โรงเรียน  วัด  ส่ือมวลชน  และผูคนในสังคมที่ดีที่ทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตร  เพราะกัลยาณมิตรเปนคนดี  มีปญญา  เปนสัตบุรุษหรือบัณฑิต  สามารถบอกที่ดีขึ้น
ทางถูกใหเดินได 



การประยุกตใชวาจาสุภาษิตในมงคลสูตรกับสังคมไทยปจจุบัน พระครูนิยมจันทโพธิ  พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
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