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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั ิในการพัฒนา
ตนเองตามหลักมงคลสูตร 2) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาตนเองตามหลักคาสอนในสุภาษิตพระร่วง และ 3)
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลักปฏิบตั กิ ารพัฒนาชีวติ ตามหลักมงคลสูตรกับหลักคาสอนทีป่ รากฏในสุภาษิต
พระร่วง ผลการศึกษาพบว่า
มงคลสูต รเป็ นหลักการพัฒนาตนเอง มีองค์ธ รรม 38 ประการ เป็ นระบบการพัฒนาตัง้ แต่ ข นั ้
พืน้ ฐานจนถึงขัน้ สูงสุด คือ พระนิพพาน โดยสามารถจาแนกตามลักษณะของการพัฒนาตนเองออกเป็ น 3 ขัน้
คือ ขัน้ พื้นฐาน 18 องค์ธรรม ขัน้ กลาง 12 องค์ธรรม และขัน้ สูง 8 องค์ธรรม ส่วนสุภาษิตพระร่วงสามารถ
จาแนกตามลักษณะของการพัฒนาตนเองออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านการมีสมั พันธไมตรี 2) ด้านการใช้
ชีวติ 3) ด้านการประกอบกิจการ 4) ด้านพฤติกรรม 5) ด้านองค์ความรู้ และ 6) ด้านจิตใจ ในความสัมพันธ์
ระหว่างมงคลสูตรกับสุภาษิตพระร่วง พบว่ามีสอดคล้องกันในแนวทางของการพัฒนาตนเอง มี คาสอนใน
สุภาษิตพระร่วง จานวน 129 บทที่สมั พันธ์กบั หลักมงคลสูตร แต่มี 16 บทที่ไม่มคี วามสอดคล้องกันเพราะ
เนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นความเชื่อท้องถิน่ ในส่วนทีแ่ ตกต่างกันคือ เป้ าหมายและวิธกี ารนาเสนอ
คาสาคัญ: การพัฒนาตนเอง, มงคลสูตรทีป่ รากฏในสุภาษิตพระร่วง

ABSTRACT
There are 3 objectives of the research: 1) To study the concept and practice self-development
according to the principle of Mangala Sutta, 2) To study the concept of self-development according
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บทความวิจยั นี้เป็ นบทสรุปของโครงการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลัก
มงคลสูตรทีป่ รากฏในสุภาษิตพระร่วง” ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณการวิจยั จาก สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ผ่านสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2560

อาจารย์ประจาหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผูว้ จิ ยั ร่วมประกอบด้วย พระครูพพิ ธิ จารุธรรม, ภูวเดช สินทับศาล
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to the doctrine in Phraruang Proverbs, and 3) To analyze the relationship between principles of life
development according to Mangala Sutta and the doctrines in Phraruang Proverbs
The study indicated that: Mangala Sutta, there are 38 blessings, the principle of selfdevelopment from the basic to complete life in human beings to the highest Dharma in Buddhism –
Nirvana. The Mangala Sutta can be classified by nature of self-development into three categories: 1)
basic self-development consists of 18 blessings, 2) intermediate self-development consists of 12
blessings, and 3) advanced self-development consists of 8 blessings.
Phraruang Proverbs is classified as Didactic literature, it can be classified according to the
characteristics of self-development into 6 groups: 1) in relationship, 2) in life, 3) in business, 4) in
behavior, 5) in knowledge and 6) mental development. In term of relationship between the practice
of life in accordance with Mangala Sutta and the doctrine in Phraruang Proverbs the study revealed
that the 129 verses in Phraruang Proverbs are related to Mangala Sutta 38, but there are 16
verses not correspondence with the Mangala Sutta because the contents are local belief. The
differences are the goal and the presentation method.
Keywords: Self-development, Mongkhala Suttra in Phraruang Proverbs.

บทนา
สุภาษิตพระร่วง เป็ นมรดกทางด้านภาษาและวรรณกรรมทีส่ บื ทอดกันแต่โบราณ สันนิษฐานว่าเดิม
น่ าจะเป็ นวรรณกรรมแบบมุขปาฐะภาษิตและคาสอน และขยายมาเป็ นวรรณกรรมลายลักษณ์รูปแบบต่างๆ
เช่น โคลงประดิษฐ์พระร่วง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศ ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบับจารึกวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ร่ายสุภาษิตพระ
ร่วง ฉบับวัดเกาะ ร่ายสุภาสิทตัง ฉบับวัดลาด อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กาพย์สุภาษิตพระร่วง ฉบับวัด
เกาะ และสุภาษิตพระร่วงคาโคลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยมีสานวน
เนื้อหาคาสอนตรงกันเป็ นส่วนใหญ่ หากแต่มกี ารใช้ถ้อยคาภาษาที่ตรงกันบ้าง ผิดแผกไปจากกันบ้าง อัน
เนื่องมาจากการเรียบเรียงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในต่างยุค ต่างสมัย และต่างถิน่ กัน ภาษิตคาสอนดังกล่าวนี้
เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า “สุภาษิตพระร่วง” แต่ละสานวนอาจมีช่อื เรียกเฉพาะแตกต่างกันออกไป ข้อคิดคาสอนใน
สุภาษิตเหล่านี้สว่ นใหญ่มรี ากฐานทีม่ าร่วมกัน และเป็ นความคิดทีต่ กทอดสืบต่อกันมาทางมุขปาฐะ คืออาศัย
ปากต่อปากเล่าสู่กนั ฟั ง ตัง้ แต่ก่อน พ.ศ. 1800 มาถึงสมัยทีพ่ ระร่วงขึน้ เป็ นกษัตริยก์ รุงสุโขทัย ข้อคิดคาสอน
ดังกล่าวก็แพร่หลายทัวไปเชื
่
่อกันว่าเป็ นข้อคิดคาสอนทีพ่ ระร่วงทรงใช้อบรมสังสอนพลเมื
่
องของพระองค์ให้
ประพฤติปฏิบตั ใิ นแนวทางทีถ่ ูกต้อง สุภาษิตพระร่วงจึงได้รบั การยอมรับว่าเป็ นหลักในการปฏิบตั ติ วั เพราะ
เป็ นหลักคาสอนสาหรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม
แนวคิดเรื่องหลักการปฏิบตั ิตนให้เจริญรุ่งเรืองนัน้ ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า
มงคลสูตร มี 38 ประการ แต่มเี ป้ าหมายเชิงจริยศาสตร์ในหลายระดับทีต่ ่อยอดกับขึน้ ไปจนถึงความพ้นทุกข์
อย่างสิน้ เชิงคือพระนิพพาน การพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนาจึงเป็ นการพัฒนาที่ครอบคลุมทัง้ กายภาพ
คุณธรรม และจิตวิญญาณ มงคลสูตรทัง้ 38 ประการเป็ นกระบวนการช่วยให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากไม่ดไี ปสูพ่ ฤติกรรมทีด่ ไี ด้แน่นอน เพราะเป็ นหลักคาสอนทีส่ อนให้บุคคลปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
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ตัง้ แต่ระดับขัน้ ต่าจนถึงขัน้ สูงสุด บรรลุถงึ โลกุตตรธรรม หมดทุกข์โดยสิน้ เชิง จึงนับได้ว่าเป็ นหลักธรรมสาหรับ
กลับตนของบุคคลทีป่ ระพฤติผดิ พลาดได้อย่างยอดเยีย่ ม ดังจะเห็นได้จากบทสรุปในมงคลสูตรความว่า
ผูป้ รารถนาสุขในโลกนี้ สุขในโลกหน้าและสุขอันเป็ นโลกุตระ ละการเสพชนพาลเสีย อาศัยบัณฑิต
แล้วบูชาท่านผูค้ วรบูชาทัง้ หลายอยู่อย่างนี้...เป็ นผูม้ จี ติ ไม่หวันไหว
่
ด้วยโลกธรรมทัง้ 8 ดุจภูเขาสิเนรุ ไม่
สะเทือนด้วยลมและฝน ฉะนัน้ เป็ นผูไ้ ม่เศร้าโศก ไม่มกี เิ ลสเพียงดังธุลี มีความเกษม, และเหล่าชนผูม้ คี วาม
เกษม ย่อมเป็ นผูไ้ ม่พ่ายแพ้ในทีท่ งั ้ ปวง และถึงความสวัสดี (เป็ นผูม้ คี วามสวัสดีไป) ในทีท่ งั ้ ปวง2
ทัง้ สุภาษิตพระร่วงและมงคลสูตร ต่างก็มเี ป้ าหมายในการสังสอนในแนวทางการพั
่
ฒนาตนเองให้เป็ น
สมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เป็ นเสมือนคู่มอื การประพฤติปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมถูกต้อง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างหลักธรรมทีป่ รากฏในมงคลสูตรกับหลัก
คาสอนทีป่ รากฏในสุภาษิตพระร่วง ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในเชิงเนื้อหาสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด อันเป็ น
ฐานไปสูร่ ปู แบบการพัฒนาตนเองทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ยังยื
่ นต่อไป
แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
จอห์น อีเลียต และเกรแฮม วิลเลีย่ ม (Kemp & Williams) เป็ นอาจารย์ประจาวิชาบริหารการศึกษา
ของเชฟฟิ ลด์ซติ โ้ี ปลีเทค ประเทศอังกฤษ ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเองทีเ่ รียกว่า การพัฒนาสมรรถภาพ
ในวิชาชีพ คือการพัฒนาตนเองด้วยการทาให้ตนเองเป็ นผูม้ สี มรรถภาพในวิชาชีพของตนเอง ซึง่ ผูท้ จ่ี ะเป็ นผูท้ ่ี
สมรรถภาพของงาน 3 ระดับ3 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับดนัย เทียนพุฒ ซึง่ กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญใน
การเรียนรูข้ องคนในการฝึกอบรมและพัฒนาว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ นันคื
่ อ4 1. ความรู้ (knowledge)
2. ทักษะ (skill) และ 3. เจตคติ (Attitude)
วิธกี ารหรือกิจกรรมในการพัฒนาตนเองนัน้ สามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กบั ผู้ท่ตี ้องการพัฒนา
ตนเองตามแนวคิดของบอยเดล (Boydell) ซึ่งมีวธิ ีการในการพัฒนาตนเองที่หลากหลายและคลอบคลุมวิธี
พัฒนาตนเองของวิชาการหลายท่าน โดยบอย แสดงความคิดเห็นไว้ดงั ต่อไปนี้5
1. วิธกี ารพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง จะประกอบไปด้วยกิจ กรรม 9 กิจกรรม คือ (1) การจดบันทึก
ส่วนตัว (2) การพิจารณาย้อนหลัง (3) การทบทวนสิง่ ที่เกิดขึน้ (4) การพัฒนาจิตใต้สานึก (5) ความกล้าใน
การลองสิง่ ใหม่ๆ (6) การทดลองความประพฤติรปู แบบใหม่ (7) การปรับปรุงพลังความตัง้ ใจ (8) การเปิ ดใจให้
กว้างเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ และ (9) การจัดการกับส่วนดีและส่วนเสีย
2. วิธกี ารปรับปรุงความคิด เช่น การอ่าน การจดบันทึก การประมวลตารางข้อมูล การจดจาสิง่ ต่างๆ
และ การคิดอย่างมีเหตุผล
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มังคัลตถทีปนี แปล เล่มที่ 5, หน้า 171
อ้างใน เปาวลี วิมลู ชาติ, “การศึกษาควรรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมการทหารสือ่ สาร”, การวิ จยั ส่วนบุคคล, หน้า 21-22.
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ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่ งท้าทายความสาเร็จของธุรกิ จ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 65-67.
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ข้าราชการกรมการทหารสือ่ สาร”, การวิ จยั ส่วนบุคคล, หน้า 22-25.
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3. วิธอี ่นื บางประการเพื่อพัฒนาตนเอง เช่น การอบรมตามหลักสูตร การเรียนรูใ้ นหลักสูตรระยะสัน้
การสอนและฝึ กผู้อ่นื ๆ การจัดทาโครงการพิเศษ การเป็ นสมาชิกองค์การวิชาชีพ และสมาคมต่างๆ หรือ
แม้กระทังการเขี
่
ยนบทความลงวารสาร เป็ นต้น
4. วิธกี ารพัฒนาความแข็งแรง การพักผ่อน และแง่มุมบางประการตนเอง เช่น การสร้างสมาธิและจิต
ด้วยการออกกาลังกาย การฝึกหายใจ การทาสมาธิ การปรับปรุงอารมณ์ เป็ นต้น
5. วิธกี ารให้ผอู้ ่นื มีสว่ นร่วมในการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมสนทนา การเข้ากลุ่ม เป็ นต้น
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตนเองเป็ นกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งมีความครอบคลุมทัง้ ทางด้า น
ความรู้ ทักษะและเจตคติ วิธกี ารเหล่านี้มคี วามสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตนเองในทางพระพุทธศาสนา คือ
หลักมงคลสูตร ซึง่ มีกระบวนการพัฒนาตนเองไปตามลาดับจากขัน้ พืน้ ฐานไปสูข่ นั ้ สูงสุด
การพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตร
ในคัมภีรป์ รมัตถโชติกา อรรถกถามงคลสูตร ได้กล่าวถึงทีม่ าของมงคลสูตรว่า มหาชนทัวชมพู
่
ทวีป
สงสัยว่าอะไรคือมงคล มีการถกเถียงโต้แย้งกันไปมาของสานักต่างๆ ท้าวสักกะเทวราช จึงให้เทพบุตรองค์
หนึ่งเป็ นผูท้ ลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงมงคลสูตรแก่เทวดาเหล่านัน้ 6 และทรงแสดง
แก่พระอานนท์อกี ครัง้ หนึ่งในภายหลังนั น้ ประกอบด้วยองค์ธรรมทัง้ สิน้ 38 ประการ เนื้อหาขององค์ธรรมทัง้
38 ประการนี้ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มีดงั ต่อไปนี้
การไม่คบคนพาล
การบูชาคนทีค่ วรบูชา
อยู่ในถิน่ ทีเ่ หมาะสม
การตัง้ ตนไว้ชอบ
ความเป็ นพหูสตู
วินยั ทีศ่ กึ ษามาดี
การบารุงมารดาบิดา
การสงเคราะห์ภรรยา
การให้ทานการ
การสงเคราะห์ญาติ
การงดเว้นจากบาป
ความไม่ประมาทในธรรม
ความเคารพ
ความสันโดษ
ฟั งธรรมตามกาล
ความอดทนความ
การพบเห็นสมณะ
การเผาผลาญบาป
6

ขุ.ขุ.อุ. 1/163-168.

การคบบัณฑิต
นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน
นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
ความเป็ นผูม้ ศี ลิ ปะ
วาจาสุภาษิต นี้เป็ นมงคลสูงสุด
การสงเคราะห์บุตร
การงานทีไ่ ม่อากูล นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
ประพฤติธรรม
การงานทีไ่ ม่มโี ทษ นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
การงดเว้นจากการดื่มน้าเมา
นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
ความถ่อมตน
ความกตัญญู
นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
เป็ นคนว่าง่าย
การสนทนาธรรมตามกาล นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
การประพฤติพรหมจรรย์
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การเห็นอริยสัจ
จิตไม่เศร้าโศก
จิตเกษม

การทานิพพานให้แจ้ง นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด
จิตของผูท้ ถ่ี ูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวันไหว
่
จิตปราศจากธุลี
นี้เป็ นมงคลอันสูงสุด7

จากการทีค่ าสอนในมงคลสูตรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมคาสอนในพุทธศาสนาทัง้ หมด เรียงลาดับจาก
ง่ายไปหายาก พันเอกปิ่ น มุทุกนั ต์ได้นาเสนอเนื้อหาในแต่ละมงคลโดยนาเสนอแผนภูมกิ ารจัดลาดับองค์ธรรม
ในมงคลสูตรทัง้ 38 ประการเป็ นแบบขัน้ บันได โดยมีมงคลในข้อต้นๆ เป็ นส่วนฐานของบันได มีมงคลในลาดับ
ท้ายๆ เป็ นส่วนยอดของบันได วางเวียงตามวิถที างของการปฏิบตั ิจากต่ าไปหาสูง 8 จากง่ายไปหายาก.และ
จากขัน้ ตอนการสร้างความก้าวหน้าทางชีวติ ไปสูก่ ารสร้างความก้าวหน้าทางจิต 9 ในงานวิจยั นี้ได้นาองค์ธรรม
มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตนเอง พบว่าหลักธรรมในมงคลสูตรนัน้ สามารถจาแนกตาม
ลักษณะของการพัฒนาตนเองออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. หลักการพัฒนาตนเองขัน้ พืน้ ฐาน (ความรู)้ ประกอบด้วยหลักธรรมทีเ่ ป็ นมงคล 18 ประการ ได้แก่
การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชา อยู่ในถิน่ ทีเ่ หมาะสม การสร้างสมความดีไว้ก่อน
การตัง้ ตนไว้ชอบหรือดารงตนถูกต้อง การรอบรู้วทิ ยาการ ความชานาญในศิลปะ การมีระเบียบวินัย การ
พูดจาดีเป็ นวาจาสุภาษิต การเลีย้ งดูบดิ ามารดา การเลีย้ งดูบุตรธิดา การเลีย้ งดูภรรยา การทางานไม่ให้คงค้
ั ่ าง
การบาเพ็ญทาน การประพฤติเป็ นธรรม การสงเคราะห์ญาติ และการทางานไม่มโี ทษ
2. หลักพัฒนาตนเองขัน้ กลาง (ทักษะ) ประกอบด้วยหลักธรรมทีเ่ ป็ นมงคล 12 ประการ ได้แก่ การ
งดเว้นจากบาป การสารวมจากการดื่มน้ าเมา การฟั งธรรมตามกาล ความอดทน ความเป็ นผูว้ ่าง่ายสอนง่าย
การคบหาสมณะ การสนทนาธรรมตามกาล ความไม่ประมาทในธรรม ความเป็ นผูม้ สี มั มาคารวะ การถ่อมตัว
ความสันโดษ และความกตัญญู
3. หลักพัฒนาตนเองขัน้ สูง (เจตคติ) ประกอบด้วยหลักธรรมทีเ่ ป็ นมงคล 8 ประการ ได้แก่ ความมี
ตบะ การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นแจ้งในอริยสัจ ทานิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวันไหวในโลกธรรม
่
จิตไม่
เศร้าโศก จิตปราศจากธุลี และจิตเกษมจากโยคะ
แนวคิดการพัฒนาตนเองตามหลักหลักมงคลสูตรจึงเป็ นการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติ กล่าวคือ เป็ นการพัฒนาการพัฒนาตนเองตามลาดับจากขัน้ พืน้ ฐานคือการปรับองค์ความรู้
เช่น การคบบัณฑิต การศึกษาศิลปะวิทยา การใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คนในสังคมตัง้ แต่ระดับครอบครัว
ญาติมติ ร และสังคมวงกว้าง จากนัน้ จึงก้าวสูก่ ารพัฒนาทางด้านทักษะ คือความอดทน ความประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเองในสถานการณ์การต่างๆ และพัฒนาสู่การพัฒนาขัน้ สูงสุดคือการพัฒนาทางจิต การพัฒนาตนเองที่
ครอบคลุมองค์ประกอบทัง้ 3 ประการนี้ มีความสอดคล้องกับกันแนวคิดเรื่องไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา คือ
ศีล สมาธิ และปั ญญา จึงทาให้มงคลสูตรเป็ นสูตรการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมต่อการนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
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การพัฒนาตนเองตามหลักสุภาษิ ตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วงจัดอยู่ในประเภทวรรณคดีคาสอน (Didactic literature) เกิดจากการเก็บสะสม
รวบรวมถ้อยคาสังสอนที
่
ม่ คี ุณค่า ผูร้ วบรวมมักจะไม่จดั หมวดหมู่แยกประเภทว่าสอนเกีย่ วกับอะไร แต่จะนา
เรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยยึดสัมผัสทีส่ อดคล้องกันเป็ น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บัญญัตพิ ระร่วง หรือสุภาษิตบัญญัติ
พระร่วง บางฉบับเพี้ยนเป็ น ประดิษฐ์พระร่วง อันเป็ นชื่อที่พ้องกับโครงประดิษฐ์พระร่วง วรรณคดีอกี เรื่อง
หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย 10 สุภาษิตพระร่วงมีคุณค่าทัง้ ด้านสติปัญญา ด้านวรรณศิลป์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณค่าทางด้านสังคม สามารถรับรูแ้ ละยึดถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ไิ ด้อย่างไม่หมดยุคหมดสมัย
ผูแ้ ต่งสุภาษิตพระร่วงมีการสันนิษฐานแตกต่างกันออกไปเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มทีเ่ ห็นว่าแต่งขึน้ สมัย สุโขทัย
เป็ นพระราชนิพนธ์ของกษัตริยท์ ่มี นี ามว่า พระร่วง ซึง่ อาจเป็ นพ่อขุนรามคาแหงหรือพระยาลิไทยก็ได้ 11 2.
กลุ่มทีเ่ ห็นว่าเป็ นสานวนทีแ่ ต่งขึน้ ใหม่ เนื่องจากมีลกั ษณะการประพันธ์ทด่ี าเนินตามกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์
อย่างเคร่งครัด หรืออาจเป็ นการคัดลอกมาจากวรรณกรรมเรื่ องอื่น เช่น สุภาสิทตัง เป็ นต้น 12 และ 3. กลุ่มที่
เห็นว่าเป็ นการนาสุภาษิตเก่ามาชาระใหม่ มีผแู้ ต่งหลายคนช่วยกันรวบรวมจากความทรงจาบ้าง จากจารึก
บ้าง และมีการแต่งเติมในภายหลังบ้างเพื่อให้ขอ้ ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ 13
สุภาษิต พระร่ วงเป็ น คาสอนเชิงธรรมะบ้าง เชิง วัฒ นธรรมสั ง คมบ้า ง เชิง จารีต ประเพณีบ้าง ใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาตนเองทัง้ ด้านความประพฤติ มารยาท ความรู้
จิตใจ โดยจัดกลุ่มทีม่ คี วามใกล้เคียงกันและ/หรือเป็ นกลุ่มทีม่ แี นวทางในการประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาตนเอง
พบว่าหลักการในสุภาษิตพระร่วงนัน้ สามารถจาแนกตามลักษณะของการพัฒนาตนเองออกเป็ น 6 กลุ่ม
1. การพัฒ นาตนเองด้า นการมีสมั พัน ธไมตรี หมายถึง สุ ภ าษิต ที่มีค าสอนในลัก ษณะของการ
ประพฤติตนต่อบุคคลรอบข้างให้มคี วามเหมาะสมกับฐานะ บุคคล หน้าทีก่ ารงาน เป็ นการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองให้เหมาะสมกับการคบหาสมาคมกับผูอ้ ่นื มีทงั ้ หมด 49 สุภาษิต เช่น อย่าอวดหาญแก่เพื่อน ทีร่ กั
อย่าดูถูก ปลูกไมตรีอย่ารูร้ า้ ง เป็ นต้น
2. การพัฒนาตนเองด้า นการใช้ชีวิต หมายถึง สุภาษิต ที่มีคาสอนในลัก ษณะของการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยในสังคม การมีอุดมการณ์ในการดารงชีวติ การใช้สติ สัมปชัญญะ การรอบคอบ ไม่ประมาทในการ
ดาเนินชีวติ มีทงั ้ หมด 30 สุภาษิต เช่น อย่าใฝ่ เอาทรัพย์ท่าน ประพฤติตามบุรพรบอบ อย่าประกอบกิจเป็ น
พาล อย่าใฝ่ สงู พ้นศักดิ ์ เป็ นต้น
3. การพัฒนาตนเองด้านการประกอบกิจการ หมายถึง สุภาษิตที่มีคาสอนเกี่ยวกับการประกอบ
สัมมาอาชีพ การทางานให้ประสบผลสาเร็จ มีทงั ้ หมด 16 สุภาษิต เช่น ให้หาสินเมื่อใหญ่ หว่านพืชจักเอาผล
มีสนิ อย่าอวดมัง่ อาสาจงพอแรง เป็ นต้น
4. การพัฒ นาตนเองด้ า นพฤติก รรม หมายถึ ง สุ ภ าษิ ต ที่มีค าสอนในลัก ษณะของการพัฒ นา
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความประพฤติ กิรยิ ามารยาท การวางตัวทีเ่ หมาะสม เป็ นการปรับปรุงด้านกายภาพ มี
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เปลือ้ ง ณ นคร, “จากสุภาษิตไทยเดิมมารวมรวบเป็ นสุภาษิตพระร่วง”, ใน พ่อขุนรามคาแหงไม่ได้แต่งสุภาษิ ต
พระร่วง, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม, 2528), หน้า 59-60.
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ทัง้ หมด 18 สุภาษิต เช่น อย่านัง่ ชิดผูใ้ หญ่ อย่าขัดแข็งผูใ้ หญ่ น้ าเชีย่ วอย่าขวางเรือ อย่าได้รบั ของเข็ญ นอบ
ตนต่อผูเ้ ฒ่า เป็ นต้น
5. การพัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ หมายถึง สุภาษิตทีม่ คี าสอนในลักษณะของการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ การปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ การแสวงหาประสบการณ์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทางาน
พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้ยงิ่ ขึน้ ไป มีทงั ้ หมด 11 สุภาษิต เช่น เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ผูเ้ ฒ่าสังจงจ
่ าความ ครูบาสอน
อย่าโกรธ เป็ นต้น
6. การพัฒนาตนเองด้านจิตใจ หมายถึง สุภาษิตทีม่ คี าสอนในลักษณะของการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม จิตใจ พัฒนาจิตวิญญาณ เป็ นคาสอนทีเ่ น้นการพัฒนาภายใน เช่น ความคิ ด ความเห็น ทัศนคติ มี
ทัง้ หมด 31 สุภาษิต เช่น สร้างกุศลอย่ารูโ้ รย อย่าใฝ่ ตนให้เกินตัว เห็นงามตาอย่าปอง โทษตนผิดพึงรู้ สูเ้ สีย
สินอย่าเสียศักดิ ์ เป็ นต้น
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์หลักปฏิ บตั ิ การพัฒนาชี วิตตามหลักมงคลสูตรกับหลักคาสอนที่ ปรากฏใน
สุภาษิ ตพระร่วง
จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า เป้ าหมายและหลักการของมงคล 38 ในฐานะเป็ นเครื่องมือพัฒนา
ตนเอง มี 2 ระดับ คือ การพัฒนาชีวติ เพื่อให้เป็ นคนดีของสังคม การพัฒนาเพื่อความสิ้ นไปของกิเลส มีขนั ้
ของการพัฒนาชีวติ 3 ระดับ คือระดับพืน้ ฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ในระดับพืน้ ฐานนัน้ มุ่งเน้นการตัง้ ใจให้
เป็ นสัมมาทิฐิ ในระดับกลางเป็ นการพัฒนาตนเองผูอ้ ่นื และระดับสูงนัน้ เป็ นการพัฒนาเพื่อชีวติ ทีด่ งี าม ดังนัน้
ค าสอนในมงคลสู ต รจึง สามารถจ าแนกเป็ นกระบวนการของการพัฒ นาชีวิต ได้ เ ป็ น 5 กระบวนการ
ประกอบด้วย 1. กระบวนการปรับฐานความคิด 2. กระบวนการสร้างความพร้อม 3. กระบวนการดาเนินชีวติ
เพื่อครอบครัว 4. กระบวนการดาเนินชีวติ เพื่อสังคม และ 5. กระบวนการดาเนินชีวติ เพื่อชีวติ ทีด่ งี าม
ส่ว นสุภ าษิต พระร่ว งนัน้ ได้ก ล่ าวถึง หลัก ประพฤติป ฏิบ ัติของมนุ ษย์ท งั ้ หมด 145 สุภ าษิต .แยก
ออกเป็ น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย การพัฒนาชีวติ ด้านการมีสมั พันธไมตรี การพัฒนาชีวติ ด้านการใช้ชวี ติ การ
พัฒนาชีวติ ด้านการประกอบกิจการ การพัฒนาชีวติ ด้านพฤติกรรม การพัฒนาชีวติ ด้านองค์ความรู้ และการ
พัฒนาชีวติ ด้านจิตใจ
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบความสัมพันธ์ของหลักการพัฒนาชีวิตระหว่างมงคลสูตรกับหลักคาสอนใน
สุภาษิตพระร่วงในลักษณะที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน คือ ความสอดคล้องกันนัน้ พบว่า มงคลสูตรกับ
สุภาษิตพระร่ว งล้วนเป็ น แต่ ค าสอนที่มีห ลักการเพื่อเป็ นแนวทางของการประพฤติปฏิบตั ิต นให้เป็ นคนดี
ประสบความสาเร็จในชีวติ ดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข สามารถประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ทางด้านระบอบความคิด การดารงชีวติ การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคม
รวมถึงการพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ จากการศึกษาพบว่า คาสอนในสุภาษิตพระร่วง จานวน 129 บทมี
ความสัมพันธ์กบั หลักมงคลสูตร 38 แต่ไม่ครบทัง้ 38 ประการ มีเพียง 16 บทเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นส่วนของความเชื่อ
ท้องถิ่นซึ่งมีเนื้อหาเป็ นเชิงวิถชี ุมชนจึงไม่สอดคล้องกับหลักธรรมในมงคลสูตร แต่กไ็ ม่ได้มคี วามขัดแย้งกัน
นันเป็
่ นเพราะจุดมุ่งหมายของคาสอนของทัง้ สองอย่างแตกต่างกัน
ในส่วนที่แตกต่างกันนัน้ คือ เป้ าหมาย และวิธกี ารนาเสนอ เป้ าหมายของมงคลสูตรนัน้ เป็ นไปเพื่อ
ชีวติ อันเป็ นอุดมสุข คือ พระนิพพาน จึงเป็ นการพัฒนาชีวติ เพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริง เป็ นการพัฒนา
จนถึงจุดสูงสุดของชีวติ แต่สุภาษิตพระร่ วงนัน้ มีคาสอนทีม่ ุ่งต่อการดาเนินชีวติ ในสังคมอย่างสงบสุข แม้จะมี
คาสอนทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ อิงแอบกับคาสอนทางพระพุทธศาสนา แต่กย็ งั ไม่มเี ป้ าหมายสูงสุด
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คือ พระนิพพาน ส่วนวิธกี ารนาเสนอนัน้ พบว่า มงคลสูตรมีความเชื่อมโยงกันเป็ นลาดับ จาก 1 ไปสู่ 2 จาก 2
ไปสู่ 3 แต่ ก็สามารถน ามาปฏิบตั ิได้เป็ น เฉพาะข้อ ๆ ได้ด้วย ส่วนในสุภาษิตพระร่ว งนัน้ ไม่ ได้เรีย งลาดับ
ความสาคัญก่อนหลัง ทาให้เนื้อหากระโดดไปมา ไม่ต่อเนื่องเป็ นส่วนเป็ นตอนเหมือนมงคลสูตร มีคาอธิบาย
เฉพาะสุภาษิต ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั และไม่ได้มเี นื้อหาสาระทีต่ ่อเนื่องกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง พบว่า
หลักคาสอนในมงคลสูตรนัน้ มีความลุ่มลึกตามลาดับ มีพฒ
ั นาการจากง่ายไปสู่ยาก ถือได้ว่าเป็ นรูปแบบการ
พัฒนาตนเองทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ แต่เนื่องจากระดับความยาก-ง่าย นี้เองทาให้เห็นว่า ข้อจากัดทางด้านสติปัญญา
วิถกี ารดาเนินชีวติ และเป้ าหมายชีวติ ของมนุษย์มคี วามแตกต่างกัน ศักยภาพและขอบเขตในการพัฒนาชีวติ
จึงแตกต่างกัน ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั แบ่งกระบวนการของการพัฒนาชีวติ ตามหลักมงคลสูตรไว้ 5 กระบวนการ ที่
ควรนามากล่าวถึงในทีน่ ้คี อื กระบวนการที่ 5 ซึง่ เป็ นกระบวนการขัน้ สูงสุดของการพัฒนาชีวติ คือ พระนิพพาน
แน่ นอนว่าในกระบวนนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทาให้สาเร็จได้โดยง่าย การจะนาหลักมงคล 38 ประการไปใช้ในการ
พัฒนาชีวติ อย่างครบถ้วนนัน้ จึงเป็ นไปได้โดยยาก ดังนัน้ การจัดระดับองค์ธรรมเป็ นกระบวนการนั ้น จะช่วย
ให้สามารถกาหนดขอบเขตของการพัฒนาชีวติ ได้ตามลาดับ และเพื่อให้แนวทางการพัฒนาชีวติ ตามหลัก
มงคลสูตรนี้ได้รบั การพัฒนาต่อยอดไปอีกระดับหนึ่ง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ควรจัดทาหลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาชีวติ ตามหลักมงคลสูตรให้
เป็ นหลักสูตรที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา อาจเป็ นหลักสูตรรายวิชา หรือหลักสูตรในรูปแบบ
กิจกรรม เพื่อเป็ นการนาหลักธรรมไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงและประยุกต์เข้ากับการดาเนินชีวติ ได้จริง เมื่อ
ได้หลักสูตรตามกฎเกณฑ์ท่กี ระทรวงศึกษากาหนดแล้ว จึงเสนอให้แต่ละโรงเรียนนาเข้ าไปเป็ นรายวิชาหรือ
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนตามสมควร ส่ว นหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมนัน้ สามารถขยายไปยัง
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้อกี ด้วย
2. เนื่องจากมีการจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ ซึง่ จัดโดยเอกชน กลุ่มงาน มี
กลุ่มวิทยากรที่ชานาญด้านการพัฒ นาชีวติ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจัดขึน้ ตาม
สถานทีต่ ่างๆ คณะสงฆ์ควรมีคณะทางานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยอาศัยหลักมงคล 38 ประการเป็ น
ตัวนา นอกจากจะได้มกี ารพัฒนาบุคลากรแล้วยังสามารถสอดแทรกแนวคิดทางพระพุทธศาสนา อันเป็ น
แนวคิดทีย่ งยื
ั ่ นไว้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรได้ดว้ ย
3. สาหรับสุภาษิตพระร่วงนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการชาระในบางสุภาษิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั กล่าวคือ บางสุภาษิตนัน้ ไม่เข้ากับยุคสมัยแล้ว กับยังอาจกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนในสมัยปั จจุบนั
ด้วย เช่น ลูกเมียอย่าวางใจ ตนเป็ นไทยอย่าคบทาส เป็ นต้น เพราะคาสอนเหล่ านี้มลี กั ษณะทีข่ ดั แย้งกับหลัก
ของความเป็ นมนุ ษย์ และไม่เป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั อนึ่ง คาว่าชาระในที่น้ี ไม่ได้หมายถึงให้แก้ไข
ถ้อยคาในสุภาษิตพระร่วง แต่ควรให้คาแนะนาหรือเสนอแนะประกอบการนาเสนอสุภาษิตแต่ละบทไว้ดว้ ย
จากการศึกษาแนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรทีป่ รากฏในสุภาษิตพระร่วง ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาในขอบเขตเฉพาะการพัฒนาตนเอง ในเชิงความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างมงคลสูตร
กับสุภาษิตพระร่วง ยังมีประเด็นทีง่ านวิจยั นี้ยงั ไปไม่ถงึ แต่มคี วามน่าสนใจทีค่ วรแก่การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
ดังนี้
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1. แนวคิดสังคมอุดมปั ญญา: รากฐานจากมงคลสูตรสูส่ งั คมสมัยใหม่
2. ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของหลักคาสอนสุภาษิตพระร่วงในสถานการณ์ปัจจุบนั
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