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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ต้องการศึกษาการน�ำหลักธรรมเรื่องมงคล ๓๘ ประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันของชาวพุทธในสังคมไทย โดยเน้นการศึกษาในภาพรวมเพือ่ หาความจริงเกีย่ วกับสภาพการณ์
และหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวติ ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทย ผลการวิจยั
พบว่า ชาวพุทธไทยส่วนมากได้นำ� หลักมงคลโดยเฉพาะข้อ ๑-๓๐ มาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน โดยบางข้อ
อาจไม่ได้ปฏิบัติตรงตามค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และบางข้อมีความเข้าใจความหมาย
คลาดเคลื่อน ส่วนมงคลข้อ ๓๑-๓๘ ชาวพุทธไทยเข้าใจว่า คฤหัสถ์ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเป็น
หลักธรรมระดับโลกุตระเหมาะส�ำหรับบรรพชิต ส่วนหลักเกณฑ์ในการประยุกต์ใช้หลักมงคล ๓๘
ของชาวพุทธในสังคมไทยมีหลายอย่าง เช่น การเลือกปฏิบัติตามความสามารถของตน การปรับการ
ปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ : หลักมงคลชีวิต ๓๘, การประยุกต์, ชาวพุทธในสังคมไทย
Abstract

This research paper aimed to study the Buddhists’ application of the principle of
38 mañgala (blessings) in everyday life in Thai society with an emphasis on the study
of its’ overview so as to find out the state of affairs and the criteria or guidelines of
the Thai Buddhists’ application. The research found that most Thai Buddhists had
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์หลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
เพื่อการด�ำเนินชีวิตในสังคมไทย” โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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applied the principle, especially mañgala 1-30, in their everyday life. Some of the
practiced mañgala may not be consistent with the explanation in the Buddhist
texts and some had been misunderstood. As for mañgala 31-38, Thai Buddhists
believed that laymen were unable to practice them because they are supramundane
practices that were suitable for monks. However, the application found in this
research could be used as data for the creation of the guideline for practice of
the principle of 38 mañgala in everyday life. On the other hand, the criteria of the
Buddhists’ application of the principle of 38 mañgala in Thai society are various,
for example, the selection of the mañgala that can be applied, an adjustment of
mañgala to the modern environment.

Keywords : Principle of 38 Mañgala, Application, The Buddhists in Thai Society
บทน�ำ

หลักพุทธธรรมในมงคลสูตร1 เป็นค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “มงคล” ซึง่ ปัจจุบนั มีผนู้ ยิ ม
เรียกว่า “มงคลชีวติ ” ค�ำว่า “มงคล” หมายถึงเหตุแห่งความเจริญด้วยสมบัตทิ กุ ประเภท2 คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้
บุคคลประสบความเจริญทั้งด้านทางโลกและทางธรรม เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสูตรที่พระพุทธองค์
ได้ทรงวางแบบแผนไว้ จะประสบผลส�ำเร็จทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ อยู่ในวัยชรา
เป็นผูห้ ญิง เป็นผูช้ าย มีเชือ้ ชาติ ศาสนาไหนๆ ก็ตาม เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์ตลอดเวลายาวนาน
กว่า ๒๖๐๐ ปี3
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค�ำสอนเรื่องมงคลดังกล่าวในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างรวบรัด
ไม่มีค�ำอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนยากแก่การท�ำความเข้าใจ นักปราชญ์ยุคหลังจึงพยายามอธิบาย
ขยายความไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ถึงกระนั้นก็ยังขาดความชัดเจนในส่วนของวิธีการน�ำไปปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชาวพุทธไทย
หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่มงคลว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคล เช่น การขวนขวายหาของศักดิ์สิทธิ์ที่จะท�ำให้ชีวิต
1

ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑-๑๓/๖-๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๑-๒๗๒/๕๖๑-๕๗๓.
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖.
3
สุภฐาน สุดาจันทร์, “วิพากษ์หนังสือมังคลัตถทีปนี”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม
– ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๗๗.
2
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

พบความสมบูรณ์ ด้วยเชื่อว่าหากใครครอบครองสิ่งนั้น ชีวิตจะมีโชคลาภ เป็นเหตุให้รุ่งเรืองก้าวหน้า
จึงใฝ่หาสิง่ ต่างๆ ซึง่ ส่วนมากเป็นวัตถุภายนอก4 จึงเกิดปัญหาว่า เราควรน�ำหลักมงคลชีวติ ๓๘ ประการ
มาใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบนั เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบต่อปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวพุทธในสังคมไทยจ�ำนวน ๑๐ คน ถึงวิธีการน�ำหลักธรรมในมงคลสูตร
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาปฏิบัติในแต่ละข้ออย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต
อย่างไร ซึง่ วิธกี ารปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการสร้างรูปแบบหรือ
แนวทางส�ำหรับการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิตในชีวิตประจ�ำวันต่อไป

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า หลักมงคลชีวติ ๓๘ ประการ บางข้อมีความคล้ายกัน บางข้อมีความทับซ้อนกัน
บางข้อมีความเกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติหลักมงคลชีวิตบางข้อจึงอาจแยกขาดจากกันได้ยาก และบางข้อ
นักวิชาการก็ตคี วามและอธิบายความหมายต่างกัน อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธในสังคมไทยได้มกี ารน�ำหลัก
มงคลชีวิตไปปฏิบัติตามความเข้าใจของตน โดยการปฏิบัติมงคลบางข้อไม่ได้ตรงกับค�ำอธิบายในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และยังมีความเข้าใจผิดในมงคลบางข้อ แต่การปฏิบัติดังกล่าวสามารถ
น�ำมาใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการสร้างแนวทางส�ำหรับการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิตในชีวิตประจ�ำวันได้
ดังจะได้น�ำมาอภิปรายเป็นล�ำดับสืบไป
๑. การประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทย
จากการศึกษาการปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ ๓๘ ของชาวพุทธไทย เราอาจสรุปการน�ำหลักมงคล
ชีวิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ดังนี้
มงคลข้อที่ ๑ การไม่คบคนพาล ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี กล่าวไว้ว่า “สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า คนพาล”5 จากการสัมภาษณ์นายนาวิน
พิชญ์วิศิษฎ์กุล ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในมงคลข้อนี้ว่า “ได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการคบเพื่อน
สังเกตดูว่าใครเป็นคนใจกว้าง มีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่ให้ความส�ำคัญกับส่วนรวม ก็จะไม่คบค้าสมาคม
ด้วยและพยายามตีตัวออกห่าง”6 ในขณะที่นางจิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ บอกถึงแนวปฏิบัติในมงคล
4

สมิทธิพล เนตรนิมิตร, “มังคลัตถทีปนี : แนวทางการด�ำรงอยู่แห่งชีวิตที่ยั่งยืน”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ,
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๒๐.
5
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, , มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, หน้า ๑๔๗.
6
นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
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ข้อนี้ว่า คนพาลในความรู้สึกจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล เอาแต่ใจตนเอง เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน คือ
เป็นคน พูด คิด ท�ำ ในทางไม่ดี ไม่ถูกต้อง ตนจึงพยายามหลีกเลี่ยง ไม่คบหา7 นายณัฐพล เอกตา
กล่าวว่าเราจะต้องมีสติพิจารณาว่าใครควรคบหรือไม่ควรคบ8
มงคลข้อที่ ๒ การคบบัณฑิต ในคัมภีรม์ งั คลัตถทีปนี ให้ความหมายของ “บัณฑิต” ไว้วา่ หมายถึง
“บุคคลที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ชื่อว่า บัณฑิต”9 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในข้อนี้ พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม ได้กล่าวไว้ว่า “จะพยายามเข้าหาคนดีมีปัญญาและศีลธรรม
ที่ตนพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ โดยจะเลือกเฟ้นคนที่มีลักษณะคิดดี พูดดี ท�ำดีเป็นหลัก เพื่อท�ำให้
ชีวิตตนเองเจริญก้าวหน้า”10 การคบบัณฑิตจึงหมายถึงการคบคนดีที่มีปัญญานั่นเอง
มงคลข้อที่ ๓ การบูชาคนที่ควรบูชา ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้อธิบายไว้ว่า “คนที่
ควรบูชาหมายถึงพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวกทัง้ หลาย”11 แนวปฏิบตั ใิ นมงคลข้อนี้
นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนคุณ ได้กล่าวไว้ว่า ได้ปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น
พระภิกษุ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่น้อง คือผู้มีธรรมสมควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง แม้เขาจะอายุน้อยกว่า
ก็ตาม12 การบูชาในที่นี้จึงเป็นการยกย่องและปฏิบัติดีต่อผู้มีคุณธรรมที่ควรบูชาและผู้มีพระคุณ
มงคลข้อที่ ๔ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม แนวปฏิบัติในมงคลข้อนี้ นายนาวิน พิชญ์วิศิษฎ์กุล
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะเลือกอยู่ในสถานที่ที่เอื้อต่อการเติบโตทางจิตใจ เช่น ร้านหนังสือ วัด สถานศึกษา
สถานที่สัปปายะ ส่วนสถานที่อึกทึก และเต็มไปด้วยสุรา การพนัน จะไม่ย่างกรายเข้าไปใกล้”13
มงคลข้อที่ ๕ การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึง
การท�ำบุญไว้ในกาลก่อนไว้ว่า “ความเป็นผู้ปรารภพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพ
สร้างสมบุญกุศลไว้ในชาติทลี่ ว่ งแล้ว ชือ่ ว่าความเป็นผูท้ ำ� บุญไว้ในกาลก่อน”14 แนวปฏิบตั ใิ นมงคลข้อนี้
นายนาวิน พิชญ์วิศิษฎ์กุล ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม หรือ กฎแห่งเหตุและผล มีเหตุดี
ผลก็ย่อมต้องดี ปัจจุบัน ผมพยามสร้างฐานแห่งการปฏิบัติในกุศลกรรม เพื่อเป็นฐานให้เกิดอานิสงส์
7

จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
ณัฐพล เอกตา, ช่างเทคนิค ๓ บริษัทท่าอากาศยานไทย, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน ๒๕๖๑.
9
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๑.
10
พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม, อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน
8

๒๕๖๑.

11

ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๑๙๗.
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
13
นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
14
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๕, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๑๙๗.
12
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ในอนาคต”15 มงคลข้อนีต้ ามค�ำสอนเป็นเรือ่ งอดีตชาติ การประยุกต์ใช้จงึ ปรับเป็นการท�ำบุญในปัจจุบนั
เพื่อให้เกิดผลในอนาคตซึ่งอาจเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้ กล่าวอีกอย่างคือเป็นการสร้างบุญในอดีต
ของชาตินี้ และสร้างบุญในชาตินี้เพื่อให้กลายเป็นบุญในปางก่อนของชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ ไป
มงคลข้อที่ ๖ การตั้งตนไว้ชอบ ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของการ
ตั้งตนชอบไว้ว่า “คนบางคนในโลกนี้ ย่อมท�ำตนที่ทุศีลให้ตั้งอยู่ในสุศีล ตนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ใน
สัทธาสัมปทา ตนทีต่ ระหนีใ่ ห้ตงั้ อยูใ่ นจาคสัมปทา การตัง้ ตนดังกล่าว ชือ่ ว่า ตัง้ ตนไว้ชอบ”16 แนวปฏิบตั ิ
ในมงคลข้อนี้ นางวิลาสินี วัฒนมงคล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตที่จะรับราชการครูแล้ว
ก็พยายามศึกษาเล่าเรียนให้ตรงสายจนกระทั่งได้รับราชการครูในที่สุด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต”17จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตและเดินตามความฝันที่ตนเอง
ตั้งไว้โดยให้อยู่กรอบแห่งศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ก็ได้ชื่อว่าการตั้งตนไว้ชอบ			
มงคลข้อที่ ๗ ความเป็นพหูสูต ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงความเป็นพหูสูตหรือ
ความเป็นพาหุสจั จะของคฤหัสถ์ไว้วา่ “ความเป็นผูฉ้ ลาดของเหล่าคฤหัสถ์ ซึง่ เกิดขึน้ เพราะฟังหรือเรียน
ศิลปะภายนอก ชื่อว่าพาหุสัจจะของคฤหัสถ์ แม้ในพาหุสัจจะของคฤหัสถ์นั้น พาหุสัจจะใดไม่มีโทษ
พาหุสัจจะนั้นก็จัดเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุน�ำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้ง ๒”18 การประยุกต์ใช้ใน
มงคลข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนคุณ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เป็นผู้ชอบศึกษาหาความรู้ ชอบอ่าน
หนังสือธรรมะ หนังสือที่มีประโยชน์ ชอบฟังสิ่งที่มีประโยชน์ และชอบที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่น19 จากการ
ศึกษาพบว่าการปฏิบัติมงคลข้อนี้คือการพยายามเรียนรู้เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ฉลาดรู้ เป็นผู้ที่
รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทั้งทางโลกและทางธรรม จึงจะเป็นพหูสูตที่แท้จริง
มงคลข้อที่ ๘ ความเป็นผู้มีศิลปะ ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงเรื่องที่ว่าด้วยศิลปะเอาไว้
ว่า “ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมมี ๒ อย่าง ด้วยสามารถแห่งศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ชื่อว่า
ศิลปะ”20 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ ผศ. สุณี เวชประสิทธิ์ ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “ตนเองไม่คอ่ ยมีศลิ ปะเลย
เช่น การวาดรูป การเป็นช่างในด้านต่างๆ เหมือนกับว่าตนเองเกิดมาไม่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์
15

นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.๑/๑๑๖, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๑๙๗.
17
วิลาสินี วัฒนมงคล, ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม, สัมภาษณ์,
๖ เมษายน ๒๕๖๑.
18
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔.
19
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
20
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔.
16
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งานในด้านต่างๆ”21 สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม ที่บอกว่าตนเอง
ไม่มั่นใจว่ามีศิลปะในด้านต่างๆ หรือเปล่า”22จากการสัมภาษณ์การประยุกต์ใช้ในมงคลข้อนี้จะเห็น
ได้ว่าเกิดความเข้าใจความหมายของศิลปะคลาดเคลื่อน ที่จริง ค�ำว่า “ศิลปะ” ในมงคลข้อนี้มี
ความหมายกว้าง เช่น การเป็นคนทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษาหรืออบรมมา ก็ได้ชอื่ ว่ามีศลิ ปะแล้ว
มงคลข้อที่ ๙ วินยั ทีศ่ กึ ษามาดี ในคัมภีรอ์ รรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงเรือ่ งวินยั ๒ ประเภท
ไว้ว่า “วินัยของคฤหัสถ์และวินัยของบรรพชิต ชื่อว่าวินัย”23 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ ร.ท.อนันต์
แสนนามวงษ์ ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ “ได้ปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผนและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ไม่ล่วงละเมิดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับที่หน่วยงานหรือองค์กรก�ำหนดขึ้น”24		
มงคลข้อที่ ๑๐ วาจาสุภาษิต ในวาจาสูตร จตุตถปัณณาสก์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึง
องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต ๕ ประการเอาไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ
เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และท่านผู้รู้ไม่ติเตียน วาจาประกอบด้วย
ประโยชน์พดู ด้วยเมตตาจิต”25 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ได้ให้สมั ภาษณ์
ไว้ว่า “เป็นคนที่ไม่ชอบพูดโกหกมาตั้งแต่เด็ก ชอบพูดแต่ค�ำมธุรสวาจา ไม่ชอบพูดค�ำหยาบ จะพูดแต่
ค�ำที่ดีสร้างสรรค์และมีประโยชน์เท่านั้น”26 มงคลข้อนี้จึงปฏิบัติได้โดยการงดเว้นการพูดชั่วและพูดแต่
สิ่งที่ดีงามหรือสร้างสรรค์
มงคลข้อที่ ๑๑ การบ�ำรุงบิดามารดา ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกาได้แสดงถึงความหมาย
ของการบ�ำรุงไว้ว่า “การท�ำอุปการะด้วยการล้างเท้านวดเฟ้นขัดสีให้อาบน�้ำและการมอบให้ด้วยปัจจัย
๔ ชื่อว่า การบ�ำรุง”27 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ นายนาวิน พิชญวิศิษฏ์กุล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
“เป็นข้อแรกที่ผมให้ความส�ำคัญที่สุด เพราะผมถือว่า ถ้าคนเป็นลูกที่ดีได้ เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น ที่ส�ำคัญ
การดูแลบิดามารดา เป็นหน้าที่ส�ำคัญที่สุดที่ลูกควรจะกระท�ำ หากใครไม่มีโอกาสนี้แล้วผมถือว่าพลาด
โอกาสทีส่ ำ� คัญของชีวติ อย่างน่าเสียดายเลยครับ”28 การบ�ำรุงบิดามารดานีร้ วมถึงการท�ำให้บดิ ารมารดา
ได้พบ สิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะการท�ำให้ท่านเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
21
22

๒๕๖๑.

ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์, อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยพยาบาทเกื้อการุณ, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม, อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน

23

ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.๑/๑๑๗ , ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๐๐.
ร.ท. อนันต์ แสนนามวงษ์, นายทหารธุรการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, สัมภาษณ์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑.
25
อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘.
26
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
27
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๘, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๐๑.
28
นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
24
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มงคลข้อที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร ในสิงคาลกสูตร ปาฏิกวรรค ได้แสดงถึงสิ่งที่มารดาบิดา
ควรจะสงเคราะห์บตุ ร ๕ ประการไว้วา่ “มารดาบิดาผูเ้ ป็นทิศเบือ้ งหน้า..ย่อมอนุเคราะห์บตุ รด้วยหน้าที่
๕ ประการคือ ห้ามไม่ให้ทำ� ความชัว่ ให้ตงั้ อยูใ่ นความดี ให้ศกึ ษาศิลปวิทยา หาภรรยา (สามี) ทีส่ มควรให้
มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร”29 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้นางวิลาสินี วัฒนมงคล ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้วา่ การปฏิบตั ติ อ่ ลูกคือการเอาใจใส่เลีย้ งดูลกู ด้วยความรัก ความทุม่ เทด้วยความปรารถนา
จะให้ลูกได้เติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ความเป็นแม่ต้องให้ทั้งอาหารกายและอาหารใจแก่ลูก ซึ่งเป็น
หน้าทีข่ องแม่ทพี่ งึ ท�ำ มอบสิง่ ทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ เหมาะทีส่ ดุ ให้แก่ลกู อบรมสัง่ สอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและ
สังคม30
มงคลข้อที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา/สามี ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงความหมายของ
ค�ำว่าสงเคราะห์ไว้ว่า “การสงเคราะห์ด้วยการให้ การกล่าวถ้อยค�ำไพเราะ และการประพฤติประโยชน์
ที่เป็นธรรม ชื่อว่าการสงเคราะห์”31 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า “พยายามช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ท�ำความเข้าใจกันให้มาก จึงจะมีความ
ก้าวหน้าในชีวิตครอบครัว”32
มงคลข้อที่ ๑๔ การงานที่ไม่อากูล ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงลักษณะของการงาน
ที่อากูลไว้ว่า “ก็เหตุมีการล่วงเวลาเป็นต้น ชื่อว่า ความที่การงานเหล่านั้นอากูล”33 การประยุกต์ใช้ใน
มงคลข้อนี้ นายณัฐพล เอกตา ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ได้วางแผนการท�ำงานไว้หลากหลาย ควรก�ำหนด
ว่างานไหนควรเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น งานไหนควรเสร็จภายในระยะเวลาที่ยาวนาน ก็ท�ำตาราง
งานให้ชัดเจนแล้วท�ำงานตามนั้น เมื่อก�ำหนดได้เช่นนี้แล้วงานก็จะไม่อากูล”34
มงคลข้อที่ ๑๕ การให้ทาน ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึงความหมายของทาน
ไว้วา่ หมายถึงเจตนาเป็นเหตุบริจาคทานวัตถุมขี า้ วเป็นต้น35 นายนาวิน พิชญวิศษิ ฏ์กลุ ประยุกต์ใช้มงคล
29

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓.
วิลาสินี วัฒนมงคล, ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม, สัมภาษณ์,
๖ เมษายน ๒๕๖๑.
31
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๘.
32
พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม, อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน
๒๕๖๑.
33
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๓๓๖-๓๓๗.
34
ณัฐพล เอกตา, ช่างเทคนิค ๓ บริษัทท่าอากาศยานไทย, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน ๒๕๖๑.
35
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๐๗.
30
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ข้อนี้โดยการท�ำแบบง่าย ๆ เช่น มีโอกาส พาพ่อกับแม่ไปวัดถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร หรือหาก
เพื่อนๆ ต้องการหนังสือ ก็จะอุทิศเวลาไปท�ำส�ำเนามาให้ และเก็บเงินไปจ่ายที่ร้านท�ำส�ำเนาทีหลัง
ซึ่งถือว่าเป็นการบริจาคเรื่องเวลาและความรู้สึก แม้ว่าจะไม่ใช่ธุระของตัวเองก็ตาม36
มงคลข้อที่ ๑๖ การประพฤติธรรม ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมาย
ของค�ำว่า การประพฤติธรรมหรือธรรมจริยา ไว้ว่า “การประพฤติธรรมหรือความประพฤติที่ไม่
ปราศจากธรรม ชื่อว่า ธรรมจริยา การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่า ธรรมจริยา”37 การประยุกต์
ใช้มงคลข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ปกติจะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันและ
จะนั่งสมาธิ ตามเวลาที่มี เช้าจะสวดมนต์นั่งสมาธิ หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป ชอบที่สุดคือการแผ่เมตตาให้ทุก ๆ
ดวงจิต ที่รู้จักและไม่รู้จักทั่วทุกทิศจากใกล้ออกไปไกลแสนไกล”38 มงคลข้อนี้จึงมีขอบข่ายที่กว้าง
มงคลข้อที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า
การสงเคราะห์ญาติไว้วา่ หมายถึงการเกือ้ กูลพวกญาติทตี่ กทุกข์ได้ยากตามก�ำลังของตน39 การประยุกต์
ใช้มงคลข้อนี้ ร.ต.ต.ประศิต ชัยรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ญาติถือว่าเป็นสายโลหิตของเรา ฉะนั้น
เราจะต้องเกือ้ กูลอนุเคราะห์สงเคราะห์บา้ งตามโอกาส แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่ใจดีชว่ ยเหลือในทุกๆ ด้านเสมอไป
เพราะจะท�ำให้ญาติเราไม่รู้จักความล�ำบากและการท�ำมาหากิน”40
มงคลข้อที่ ๑๘ การงานที่ไม่มีโทษ ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงการงานที่ไม่มีโทษ ความ
ว่า “กรรมคือการสมาทานอุโบสถ การขวนขวายในการส่งเสริมบุตรธิดาให้สร้างละเมาะไม้ให้เป็นที่
รื่นรมย์และการสร้างสะพาน เป็นต้น ชื่อว่า การงานอันไม่มีโทษ”41 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้
ส.อ.สุวรรณ ชั้นดี ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การรับราชการทหารที่ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญเพื่อปกป้อง
ประเทศชาติกถ็ อื ว่าประกอบการงานทีไ่ ม่มโี ทษ”42 การปฏิบตั ดิ งั กล่าวอาจไม่ตรงกับค�ำอธิบายในคัมภีร์
แต่พอจะอนุโลมได้เพราะการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์อย่างน้อยก็เป็นการท�ำงานที่ไม่มีโทษ
มงคลข้อที่ ๑๙ การงดเว้นจากบาป คือ การงดเว้นอกุศลกรรมบถ ๑๐ การประยุกต์ใช้มงคล
ข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ “บาปนัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวอย่างยิง่ แค่จติ คิดเรือ่ ง
36

นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒-๑๒๓, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๐๙.
38
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
39
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๐.
40
ร.ต.ต. ประกาศิต ชัยรัตน์, อดีตข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
41
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๒.
42
ส.อ. สุวรรณ ชั้นดี. เสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. สัมภาษณ์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑.
37
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อกุศลเท่านัน้ ยังไม่ถงึ กับลงมือกระท�ำเลย ก็รสู้ กึ ว่าตนเองเศร้าหมองทัง้ วันแล้ว ฉะนัน้ จะพยายามละเว้น
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้”43
มงคลข้อที่ ๒๐ การเว้นจากการดื่มน�้ำเมา การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ ประกาศิต ชัยรัตน์ ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า “ตอนรับราชการต�ำรวจอยู่นั้นไม่แตะต้องน�้ำเมาเลย เพราะค�ำนึงถึงโทษภัยที่เกิดจาก
น�้ำเมาแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตราชการได้”44 สอดคล้องกับนายนาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่”45 การปฏิบัติมงคลข้อนี้จึงเป็นการหลีกเลี่ยง
สิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด
มงคลข้อที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรม ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
ความประมาทไว้ว่า “ความมัวเมา ชื่อว่าความประมาท...การปล่อยจิตไปในกายทุจริตก็ดี ในวจีทุจริต
ก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี ชื่อว่า ความประมาท”46 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้
นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันนั้นจะพยายามตั้งสติ
ในการกระท�ำทุกๆ เรื่องเพื่อไม่ให้จิตหลงไปกับสิ่งหลองลวงต่างๆ”47 การปฏิบัติมงคลข้อนี้จึงเป็น
การฝึกสติให้มีความระมัดระวังในการกระท�ำสิ่งต่าง ๆ
มงคลข้อที่ ๒๒ ความเคารพ ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของ
ความเคารพไว้ว่าหมายถึงการท�ำความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระสาวกของพระตถาคต อาจารย์ อุปัชฌาย์ มารดาบิดา พี่ชายพี่สาว เป็นต้น48 การประยุกต์ใช้มงคล
ข้อนี้ พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ปฏิบัติโดยการแสดงความเคารพใน
คุณความดีของบุคคลอื่นและยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงการนับถือผู้นั้น
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง”49
มงคลข้อที่ ๒๓ ความถ่อมตน ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของความ
ถ่อมตนไว้วา่ ได้แก่ความประพฤติไม่ลำ� พอง ไม่กระด้าง ไม่ถอื ตัว ท�ำตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้า เหมือนโคอุสภะ
43

จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
ร.ต.ต. ประกาศิต ชัยรัตน์, อดีตข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
45
นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
46
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๙.
47
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
48
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๕, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๑๓.
49
พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม, อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน
44

๒๕๖๑.
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เขาขาด และเหมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว50 การประยุกต์ใช้ในมงคลข้อนี้ ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์ ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “ได้ปฏิบัติตนด้วยความนอบน้อมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีพระคุณ ผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิที่
สูงกว่าด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง”51 การถ่อมตนจึงเป็นการแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้อื่น
มงคลข้อที่ ๒๔ ความสันโดษ ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงลักษณะของความสันโดษ
เอาไว้มีใจความว่า “บุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีสันโดษ เพราะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้”52 การประยุกต์ใช้
มงคลข้อนี้ นายณัฐพล เอกตา ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “ได้ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นกรอบของความพอดี พอใจในหน้าที่
การงาน การเงิน การศึกษา และการด�ำรงชีพในปัจจุบัน จึงรู้สึกว่าตนไม่เดือนร้อนในการครองชีพ
เท่าไหร่”53 การปฏิบัติมงคลข้อนี้จึงอยู่ที่การรู้จักพอไม่อยากได้จนเกินความพอดี
มงคลข้อที่ ๒๕ ความกตัญญู การรูพ้ ระคุณและตอบแทนพระคุณของผูอ้ นื่ การประยุกต์ใช้มงคล
ข้อนี้ นางวิลาสินี วัฒนมงคล ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “ในการปฏิบตั เิ รือ่ งความกตัญญูนนั้ สิง่ ทีค่ วรท�ำมากทีส่ ดุ
เป็นอันดับแรกก็คือกตัญญูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอื่น ๆ แม้จะช่วยเหลือเรา
เพียงน้อยนิดนัน่ ก็ถอื ว่าเป็นพระคุณเป็นบุญคุณ ดังนัน้ สมควรจะต้องกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณเหล่านัน้ ”54
มงคลข้อที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมาย
ของการฟังธรรมตามกาลไว้วา่ หมายถึง การฟังธรรมเพือ่ บรรเทาความฟุง้ ซ่านหรือความคิดในทางอกุศล
ต่าง ๆ มีกามวิตกเป็นต้นที่เกิดขึ้น55 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “จะเป็นคนชอบฟังธรรมมาก จะไม่ดูทีวี ไม่ฟังข่าว ไม่ฟังเพลง จะฟังธรรมตลอด หากฟัง
ธรรมคราใดก็จะท�ำให้จิตใจเบิกบานอยู่ตลอดเวลา”56 การปฏิบัติมงคลข้อนี้จึงเป็นการหาโอกาสได้ฟัง
หรือได้อ่านธรรมบ่อยๆ โดยเฉพาะในเวลาที่จิตใจอยู่ในสภาพไม่ปกติ
มงคลข้อที่ ๒๗ ความอดทน ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายและ
ลักษณะของขันติเอาไว้วา่ หมายถึงการไม่แสดงอาการผิดปกติ ท�ำตัวเหมือนไม่ได้ถกู ด่าหรือถูกท�ำร้าย57
การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ ร.ท.อนันต์ แสนนามวงษ์ ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “การเป็นทหารจ�ำเป็นต้องมีความ
50

ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๖, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๑๔.
ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์, อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยพยาบาทเกื้อการุณ, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
52
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓-๔๔.
53
ณัฐพล เอกตา, ช่างเทคนิค 3 บริษัทท่าอากาศยานไทย,, สัมภาษณ์, ๔ เมษายน ๒๕๖๑.
54
วิลาสินี วัฒนมงคล, ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม, สัมภาษณ์,
๖ เมษายน ๒๕๖๑.
55
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๘, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๑๗.
56
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
57
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๙, ขุ.ขุ.อ.(ไทย) ๑/๒๑๙.
51
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อดทน กล้าหาญ เสียสละ มาเป็นอันดับแรก ฉะนัน้ มงคลข้อนีต้ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้ได้ในชีวติ ของการเป็นทหาร”58
มงคลข้อนี้จึงปฏิบัติได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มงคลข้อที่ ๒๘ ความเป็นคนว่าง่าย การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ ส.อ.สุวรรณ ชัน้ ดี ได้ให้สมั ภาษณ์
ว่า “มงคลข้อนี้มีความจ�ำเป็นต่อชีวิตการเป็นทหารที่ต้องเชื่อฟังค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด”59
การปฏิบตั มิ งคลข้อนีจ้ งึ ท�ำได้ดว้ ยการน้อมรับฟังค�ำต�ำหนิหรือค�ำว่ากล่าวตักเตือนในการประกอบอาชีพ
และในสถานการณ์อื่น ๆ
มงคลข้อที่ ๒๙ การพบเห็นสมณะ ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงการเห็นสมณะไว้ว่า
“การเข้าไปหา การบ�ำรุง การระลึกถึง การได้ยินและการเห็น บรรพชิตผู้มีกิเลสอันสงบแล้ว ผู้มีกาย
วาจา จิต และปัญญาอันอบรมแล้ว ผูป้ ระกอบด้วยการฝึกอย่างสูง ชือ่ ว่า การเห็นสมณะ”60 การประยุกต์
ใช้มงคลข้อนี้ นายนาวิน พิชญวิศิษฏ์กุล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “บ่อยครั้งหาโอกาสอยู่อย่างสงบทั้งกายใจ
เพราะรู้สึกว่าความสงบกายใจคือการพักผ่อนทางหนึ่ง เมื่อเจอพระสงฆ์ก็ให้ความเคารพ มีโอกาส
ก็สนทนาธรรมด้วย เพราะชีวิตที่สัมผัสกับความโล่งโปร่งมันเบาสบายครับ”61 การพบเห็นสมณะ
จึงหมายรวมถึงการได้บ�ำรุง ได้สนทนา และได้บูชาพระสงฆ์
มงคลข้อที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงการสนทนาธรรม
ตามกาลไว้วา่ หมายถึงการทีภ่ กิ ษุสนทนาพระสูตรทีไ่ ด้เรียนมาในเวลาพลบค�ำ่ หรือเวลาใกล้รงุ่ เพือ่ ช�ำระ
จิตที่หดหู่ฟุ้งซ่านหรือถูกวิจิกิจฉาครอบง�ำ62 การประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้ นางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล
ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ “การสนทนาทีด่ ที สี่ ดุ ควรเป็นเรือ่ งธรรม ถูกต้องตามกาลเทศะและเป็นการสนทนา
ทีก่ อ่ เกิดประโยชน์”63 ปัจจุบนั การสนทนาธรรมสามารถท�ำได้หลายช่องทางผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น โซเชียล
มีเดียอย่างไลน์ และเฟซบุ๊ค
มงคลข้อที่ ๓๑-๓๘ การบ�ำเพ็ญตบะ การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การท�ำนิพพาน
ให้แจ้ง จิตของผูท้ ถี่ กู โลกธรรมกระทบแล้วไม่หวัน่ ไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตปราศจากธุลี และจิตเกษม
จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวพุทธที่ประยุกต์ใช้หลักมงคล ๓๘ ประการ ในการด�ำเนินชีวิต
ในสังคมไทยปัจจุบนั นัน้ ส่วนใหญ่จะตอบในลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือมงคลข้อที่ ๓๑- ๓๘ เป็นเรือ่ งของ
58

ร.ท. อนันต์ แสนนามวงษ์, นายทหารธุรการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, สัมภาษณ์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑.
ส.อ. สุวรรณ ชั้นดี, เสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, สัมภาษณ์, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑.
60
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๘.
61
นาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมป์เทคเจอร์ จ�ำกัด, สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๖๑.
62
คณะกรรมการแผนกต�ำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๗.
63
จิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล, กรรมการบริษัทชาตรี ชาวด์, สัมภาษณ์, ๘ เมษายน ๒๕๖๑.
59
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การสละเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมให้หลุดพ้นจากทุกข์ ส่วนชีวติ ฆราวาสผูค้ รองเรือนนัน้
จะปฏิบัติได้ถึงแค่มงคลที่ ๓๐ คือการสนทนาธรรมตามกาล เช่น นายนาวิน พิชญวิศิษฎ์กุล กล่าวไว้ว่า
“ผมยังไม่สะดวกที่จะบ�ำเพ็ญตบะและประพฤติพรหมจรรย์เนื่องจากอยู่ในเพศฆราวาสที่ต้องประกอบ
กิจการงานแบบวิสัยฆราวาส”64 สอดคล้องกับนางจิตศรินย์พร ปัญจวัฒนกุล ที่กล่าวว่า “มงคลชีวิต
ข้อที่ ๓๑-๓๘ นั้นจัดเป็นระดับโลกุตระ น่าจะเหมาะส�ำหรับนักบวชที่สละเรือนแล้วเท่านั้น คงไม่เหมาะ
กับชีวิตการครองเรือนเช่นตน”65 พ.ต.ท.หญิงปิยะนุช ศรีสรานุกรม กล่าวว่า “มงคลข้อที่ ๑-๓๐ พอที่
จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้บ้าง แต่มงคลข้อที่ ๓๑-๓๘ คิดว่าคงไม่เหมาะสมกับชีวิตฆราวาสที่ยัง
รับราชการอยู่”66 อย่างไรก็ตาม มงคลเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของคนทั่วไป หากมี
การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
๒. หลักเกณฑ์ในการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทย
จากการศึกษาการน�ำหลักมงคลชีวติ ๓๘ ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของชาวพุทธในสังคมไทย
เราอาจสังเคราะห์การประยุกต์ใช้ดังกล่าวออกมาเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก
มงคล ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทย ซึง่ สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลประกอบการสร้างรูปแบบการประยุกต์
ใช้หลักมงคล ๓๘ ที่เหมาะส�ำหรับชาวพุทธในสังคมไทยต่อไป
๑) การเลือกปฏิบัติตามความสามารถของตน ในการน�ำหลักมงคลชีวิตมาปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวัน ชาวพุทธไทยได้เลือกน�ำหลักมงคลชีวิตที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้ เช่น การเลือกหลักมงคล
ข้อการคบบัณฑิต การไม่คบคนพาล การไม่ดื่มสุรา เป็นต้น ที่ตัวเองสามารถท�ำได้มาปฏิบัติ แต่ไม่ได้น�ำ
หลักมงคลชีวิตข้อ ๓๑-๓๘ มาปฏิบัติเพราะเข้าใจว่าตนเองยังไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติ
ของบรรพชิตผู้สละโลกียวิสัยแล้ว
๒) การปรับหลักมงคลชีวิตให้ง่ายลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สามารถ
ปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ ได้ คือ การปรับหลักมงคลชีวติ ให้ออ่ นลงหรือปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยขึน้ นัน่ คือการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เคร่งครัดนักโดยถือว่าเป็นการปฏิบัติระดับเริ่มต้น หรือปฏิบัติไม่ตรงกับค�ำอธิบายที่อยู่ในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาแต่พอจะอนุโลมได้ เช่น การปฏิบัติตามหลักมงคลข้อวินัยที่ศึกษาดีแล้วด้วยการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของหน่วยงานที่ตนสังกัดซึ่งต่างกับค�ำอธิบายในคัมภีร์
ที่หมายถึงการเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ และการสวดมนต์และนั่งสมาธิโดยถือว่าเป็นการปฏิบัติหลัก
มงคลชีวิตข้อการปฏิบัติธรรมซึ่งตามค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการประพฤติ
64
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กุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะกุศลกรรมบถ ๑๐ บางข้อปฏิบัติได้ยาก เช่น การไม่พูดเพ้อเจ้อคือไม่พูดเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับทางโลก พูดแต่เรือ่ งทางธรรมตลอดทัง้ วันเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยาก การปฏิบตั เิ หล่านีแ้ ม้จะไม่ตรง
กับการปฏิบัติตามค�ำอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแต่ก็พอจะอนุโลมหรือพอจะรับได้
เพราะมีส่วนที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันอยู่บ้างและอย่างน้อยก็เป็นการท�ำความดีตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา
๓) การปรับการปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน จากการที่สิ่งต่าง ๆ
เปลีย่ นไปจากครัง้ โบราณเป็นอย่างมาก การปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ จึงต้องปรับให้เข้ากับสภาพการณ์
ปัจจุบัน ชาวพุทธในสังคมไทยก็ได้พยายามปรับใช้หลักมงคลชีวิตให้เข้ากับชีวิตของตนในสภาพการณ์
ปัจจุบัน เช่น การปฏิบัติตามหลักมงคลข้อการเว้นจากการดื่มน�้ำเมาโดยการเว้นจากการเสพสิ่งที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่และยาเสพติดชนิดต่าง ๆ
๔) การปรับการปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ ให้เหมาะสมกับตนเอง คือการปฏิบตั หิ ลักมงคลชีวติ
โดยปรับให้เข้ากับสถานะหรืออาชีพการงานของแต่ละคน เช่น ผู้ที่มีอาชีพเป็นครูก็ปฏิบัติตามหลัก
มงคลชีวิตข้อการตั้งตนไว้ชอบโดยการพยายามเป็นครูที่ดีซึ่งเข้ากันได้กับค�ำอธิบายในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาเพราะเป็นการตั้งตนไว้ในความดีหรือการท�ำสิ่งที่ดีงาม ผู้ที่มีอาชีพเป็นทหารก็ปฏิบัติ
ตามหลักมงคลชีวิตข้อการมีความอดทนโดยการมีความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารซึ่งก็เข้ากัน
ได้กับค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๕) การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตบางข้อให้สามารถปฏิบัติได้ หลักมงคลชีวิต
บางข้ออาจดูวา่ ท�ำไม่ได้เมือ่ ดูวธิ ปี ฏิบตั ทิ ปี่ รากฏอยูใ่ นคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา หากจะน�ำมาปฏิบตั จิ ะ
ต้องดัดแปลงให้ต่างจากค�ำอธิบาย เช่น การปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตข้อการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน
โดยการท�ำกรรมดีในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลในอนาคต ซึ่งตามค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
หลักมงคลชีวติ ข้อนีไ้ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในปัจจุบนั เพราะหลักมงคลชีวติ ข้อนีห้ มายถึงการได้ทำ� บุญไว้ใน
อดีตชาติ
๖) การขยายการปฏิบัติหลักมงคลชีวิตบางข้อให้กว้างขึ้น เช่น ถิ่นที่เหมาะสมหรือปฏิรูปเทศ
ตามค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่มีการท�ำบุญและมีพระพุทธศาสนาเจริญ
อยู่ ชาวพุทธไทยได้ขยายถิ่นที่เหมาะสมให้ครอบคลุมสถานที่อยู่ที่สะดวก ปลอดภัย และเอื้อประโยชน์
เช่น ร้านหนังสือ สถานศึกษา
๗) การใช้ปญ
ั ญาในการปฏิบตั หิ ลักมงคลชีวติ การปฏิบตั หิ ลักมงคลชีวติ ต้องใช้ปญ
ั ญาไตร่ตรอง
ว่าควรปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะเกิดผลดี เช่น การสงเคราะห์ญาติตอ้ งรูจ้ กั ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ไม่ใช่
ช่วยจนญาติเหล่านั้นเกียจคร้านไม่ยอมช่วยเหลือตัวเอง
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ดังนั้น แม้ชาวพุทธไทยยังอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถปฏิบัติหลักมงคลชีวิตได้ทุกข้อ
และไม่ได้ปฏิบัติตรงตามค�ำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด แต่หลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ที่ได้มาจากการศึกษาการประยุกต์หลักมงคลชีวิต ๓๘ ของชาวพุทธไทยสามารถน�ำมาพัฒนาให้เป็น
รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ส�ำหรับการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต ๓๘ ในชีวิตประจ�ำวันที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาในแต่ละมงคลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ต�ำรา และ
งานวิจัยที่นักวิชาการได้เขียนไว้จะเห็นได้ว่าเราสามารถเลือกหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ น�ำมาปฏิบัติ
ได้ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ ตามโอกาสแห่งชีวิตที่เราประสบอยู่ จากการสัมภาษณ์จะเห็น
ได้วา่ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักมงคลเหล่านีเ้ ป็นวิถชี วี ติ อยูแ่ ล้ว แม้จะไม่ครบทุกข้อและ
ไม่ได้เป็นไปตามค�ำอธิบายในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนาทัง้ หมดก็ตาม เช่น การเลีย้ งดูพอ่ แม่ การเลีย้ งดู
บุตรภรรยา/สามี การให้ทาน การปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว เพราะจากการพิจารณา
ข้อมงคลแต่ละข้ออย่างลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติมงคลข้อหนึ่งข้อใดได้ก็สามารถเชื่อมโยงไปถึง
มงคลอีกหลาย ๆ ข้อ เช่น การมีระเบียบวินัยในตนเอง ก็จะครอบคลุมไปถึงข้อการส�ำรวมจากการ
ดืม่ น�ำ้ เมา การไม่ประมาทในธรรม การอ่อนน้อมถ่อมตน การว่าง่ายสอนง่าย เป็นต้น ดังนัน้ การประยุกต์
หลักมงคลขีวิต ๓๘ ประการ เพื่อการด�ำเนินชีวิต หากพิจารณาให้ลึกซึ้งถี่ถ้วนจึงดูเหมือนกับว่า
หลักธรรมเหล่านี้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของเรานี่เอง ยกเว้นหลักมงคลขีวิตข้อที่ ๓๑ ถึงข้อที่ ๓๘
ที่ชาวพุทธไทยส่วนมากเข้าใจว่ายังไม่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้เพราะเป็นหลักธรรมซึ่งผู้ที่ออกบวช
เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์จึงสะดวกที่จะปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในความเป็นจริง
หากมีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ก็จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
ดังนั้น การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการของชาวพุทธในสังคมไทยจึงแสดง
ให้เห็นว่า ควรมีการศึกษาเรือ่ งหลักมงคลชีวติ เพือ่ หารูปแบบหรือแนวทางการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวติ
ทั้ง ๓๘ ประการ ที่สอดคล้องกับค�ำสอนของพระพุทธศาสนาและเหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตใน
สังคมไทยปัจจุบันต่อไป
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