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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เถรวาท 2. เพ่ือศึกษาประโยชน์ของสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 3. เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ประโยชน์ของสัมมาวาจาสถาบันครอบครัว ด าเนินการศึกษาโดยวิธีกาณวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เน้นการวิ เคราะห์ เอกสาร โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าเนื้อหามาวิเคราะห์ตามขอบเขตของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สัมมาวาจา หมายถึง การพูดความจริง พูดไพเราะอ่อนหวาน พูดถูกต้องตามกาล

สถานที่ พูดเป็นธรรม พูดออกไปแล้วไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน เป็นวาจาที่เมื่อ
กลับออกไปแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษในภายหลัง ค าพูดที่เป็นสัมมาวาจาจึงเป็นพ้ืนฐานธรรมะ ที่ควรมีใน
จิตใจ เพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข   ได้รับรู้ว่าสัมมาวาจาใน
พระพุทธศาสนามีลักษณะ 3 ประการ คือ 1. กถาสัมมาวาจา ได้แก่ การกล่าววาจาที่ดี วาจาที่มี
ศีลธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่ได้พูดเพ่ือตัวเอง ค าพูดนั้นจึงน ามาซึ่งความสุข ความสงบ ไม่เร่า
ร้อน ไม่เดือดร้อน 2. เจตนาสัมมาวาจา ได้แก่ผู้มีเจตนาสมาทานศีลว่าจะละเว้นวจีทุจริต มีการไม่
กล่าวมุสาวาทเป็นต้น และตั้งใจประพฤติปฏิบัติมิให้ล่วงศีลนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ซ่ึงได้แก่การมีหิริ โอตตัปปะ เจตนาในการรักษาศีลนี้เพ่ือระมัดระวังตนเองไม่ให้ไปสู่ทุคติ การกระท า
เช่นนี้ถือว่าเป็นผู้มีสติในการกล่าววาจานั้น 3. วีรตีสัมมาวาจา ได้แก่การงดเว้นจากวจีทุจริต 4 (เว้น
จากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) 

2. ประโยชน์ในส่วนของหลักสัมมาวาจาต่อตนเองและสังคม แบ่งออกเป็น 4 ประการ 
ดังนี้ 1. เพ่ือสังคมแห่งความซื่อสัตย์ ด้วยการเว้นจากการพูดเท็จ หลักการพูดบนพ้ืนฐานของความจริง 
ด ารงด้วยคุณธรรมศีลธรรม เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง มุ่งเน้นการพูดความจริงต่อกัน 2. คือสังคมแห่ง
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ความสามัคคี เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือ การใช้วาจาเพ่ือการสื่อสารด้วยการพูดไม่ให้คน
แตกแยกกัน มีความรักใคร่ปรองดองกัน ใช้วาจาที่สุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน พูดด้วยความหวังดี พูด
เฉพาะเรื่องที่เป็นไปเพ่ือความสงบสุขในสังคม 3. เพ่ือสังคมแห่งความมีเมตตา คือการเว้นจากค าพูด
หยาบคาย การใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน เคารพ ให้เกียรติกันและกัน ถ้อยค าอ่อนโยนนุ่มนวล อัน
ประกอบไปด้วยหลักเมตตาธรรม เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน อาจจะน าไปสู่ความสงบสุขด้วยมิตร
ไมตรี 4. เพ่ือสังคมแห่งความเสียสละ ค าพูดที่มีประโยชน์ ไม่พูดเล่น ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดเหลวไหล 
ค าพูดที่มีคุณลักษณะของการกล่าวแบบมีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ที่แท้จริง เป็นวาจาที่พูดแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือผลดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เป็นวาจาที่ควรค่าแก่การฟัง 

3. หลักสัมมาวาจา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสถาบันครอบครัว เนื่องจากครอบครัว
เป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งน าไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ใน
ชีวิตประจ าวันของคนทุกคนเกี่ยวข้องกับวาจาเป็นหลัก การใช้วาจามีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นการได้
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการใช้สมาวาจาย่อมจรรโลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขผู้วิจัยเห็นว่าต้องให้
สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีหลักสัมมาวาจาประจ าใจ ด้วยเหตุนี้สัมมาวาจาจึงมีความส าคัญในทุกด้าน 
สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัวหรือผู้บริหารในทุกระดับ 
ในทุกองค์กร สัมมาวาจาจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ประเทศชาติเจริญได้ เพราะถ้อยค า
ดี ๆ มีคุณค่า มีประโยชน์ สัมมาวาจานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกควรประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
และเป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพของคนในชาติและสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป 

ค าส าคัญ: การประยุกต์, ประโยชน์ของสมัมาวาจา, สถาบันครอบครัว 
  

Abstract 
This thesis entitled ‘An Analytical Study of Right Speech (Sammãvãcã) In 

Family Institution of the Students of Kanlayaneesithammarat School, Nakhon Si 
Thammarat Province’ has three objectives: 1) to study the concept of right speech in 
Theravada Buddhist scriptures, 2) to study the benefit of right speech in Theravada 
Buddhist scriptures, and 3) to analyze the benefit of right speech in the family 
institution. This is a qualitative research done by analyzing documentaries, Tipiṭaka, 
commentaries, textbooks, academic documents, research works and theses and then 
the descriptive analysis of data and suggestions are done respectively. The research 
findings were found as follows: 

1)  Etymologically, the word ‘Sammãvãcã’ basically means truth telling 
through gentle and right words in the right place and time where such words will not 
hurt oneself and other; this kind of speech, once spoken, will not cause any harm 
and that is why it is called right speech and one should bear this in mind so as to 
guide the happy ways of life while living with others. According to Buddhism, the 
right speech has three aspects: 1) Kathã sammãvãcã; it refers to good verbal action 



856 
 

which is full of morality wishing the listeners benefit, it is not spoken for the sake of 
a speaker’s benefit, therefore, such word brings happiness and peace, 2) 
Cetanãsammãvãcã; it refers to a speaker who intentionally observes precepts by 
avoiding wrong speech, telling lie, for instance, and then attaches to the prescribed 
precepts through responsibility by the help of moral shame and moral dread; the 
intention to follow such a morality will not render one the woe plane, therefore, 
such a speaker is named a mindful person while uttering words, 3) Vĩratĩsammãvãcã; 
it refers to the abstinence from four kinds of wrong speech, lying, malicious speech, 
harsh word and frivolous word. 

2) As far as the benefit of right speech to oneself and society is concerned, 
four aspects are found that: 1) it brings about honesty to a society; based on 
avoidance of telling lie but telling the truth, a society is sustained by virtue and 
morality where real information is disclosed, 2) it brings about harmony to a society; 
the intention to avoid speaking malicious words through truth telling is to harmonize 
people in society where one speaks words with love and gentility wishing others 
goodness resulting in the social peacefulness, 3) it brings about loving kindness to a 
society; when one avoids harsh words by speaking only polite, sweet and humble 
words then loving kindness is thereby caused leading to mutual understanding of 
one another rendering peacefulness and happiness to a society, 4) it brings about 
dedication to a society;  the word being full of benefit and reason which is without 
malicious and frivolous manners will give rise to certain advantages to a speaker and 
listener. 

3) So far as the right speech goes, it becomes extremely essential to the 
family institution because the family serves as the foundation of a community and 
society leading to the prosperity of the nation. It showed that in daily life man is 
mainly concerned with the verbal communication wherein both good and bad words 
could be intentionally expressed. Realizing the important aspect of the right speech 
will bring sustainable stability to a society. A researcher is of the view that members 
of all family should mindfully follow the principle of right speech. Under this 
situation, confidence can be actualized by the rulers in the family institution or even 
in all levels of administration and organization. Suffice it to claim that the progress of 
nation will rise up due to good words and thereby bringing about peacefulness and 
sustainable development to both nation and the world endlessly. 

Keywords: Application, Benefit Of Right Speech , Family Institution. 
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บทน า : 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพูด จึง

ได้มีหลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพูดไว้ไม่น้อย ทั้งที่ได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก พระ
สุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก แต่ที่เห็นเด่นชัดและรับรู้โดยทั่วกันคือหนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ 
นั้นมี “สัมมาวาจา” เป็นหลักส าคัญระดับต้นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ “สัมมาทิฏฐิ” และ 
“สัมมาสังกัปปะ” อาจกล่าวได้ว่า “สัมมาวาจา” นั้นมีความส าคัญอย่างแท้จริง ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนทุกชนชั้น ในทุกสังคม ตั้งแต่สมัยอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตสืบไป (พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส, (สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี”, 2554) หลัก “สัมมาวาจา” ในพระพุทธศาสนามี
ลักษณะ 3 ประการคือ 1. กถาสัมมาวาจา ได้แก่ การกล่าววาจาที่ดี  วาจาที่มีศีลธรรม เพ่ือหวัง
ประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ได้พูดเพ่ือตัวเอง ค าพูดนั้นจึงน ามาซึ่งความสุข ความสงบ ไม่ร้อนไม่เดือดร้อน 2. 
เจตนาสัมมาวาจา ได้แก่ ผู้มีเจตนาสมาทานศีลว่าจะละเว้นวจีทุจริต มีการไม่กล่าวมุสาวาทเป็นต้น 
และตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีให้ล่วงศีลนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งได้แก่การมี
หิริ และโอตตัปปะ เจตนาในการรักษาศีลนี้เพ่ือระมัดระวังตนเองไม่ให้ไปสู่ทุคติการกระท าเช่นนี้ถือ
เป็นผู้มีสติในการกล่าววาจานั้น ๆ 3. วีรตีสัมมาวาจา ได้แก่ การงดเว้นจากวจีทุจริต 4 ในเมื่อมีอารมณ์
ที่จะล่วงปรากฏอยู่เฉพาะหน้า คือไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน แต่เมื่อประสบกับอารมณ์เฉพาะหน้านั้น จงึงดเว้น
เสีย ( พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, (ปรมัตถโชติกะ), 2539) 

อีกประการหนึ่ง “สัมมาวาจา” เป็นหลักธรรมที่ควรแก่การปฏิบัติ โดยแยกเป็นสัมมาวาจา
ในบริบทของวาจาสุภาษิต ที่ผู้พูดจะต้องพูดวาจาที่ถูกกาลเทศะ พูดได้ถูกเวลา ผู้ใดเหมาะกับโอกาส 
หรือผู้ถูกจังหวะ พูดถูกสถานที่ เหมาะกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของสังคม และกลุ่มชนพูดความ
จริงไม่พูดให้คลุมเครือ บิดเบือน พูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานสุภาพ วาจาที่เรียบร้อยนุ่มนวล พูด
ประกอบด้วยสารัตถะ พูดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พูดและผู้ฟัง และพูดด้วยความปราถนาดีต่อผู้ฟัง 
แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หลักสัมมาวาจาในพระพุทธศาสนา ให้งดเว้นวาจาที่ไม่ดีก่อน เมื่อ
งดเว้แล้วทรงแนะน าให้ใช้วาจาที่ดี เป็นคุณประโยชน์ ก่อให้เกิดความสุข ให้พูดแต่ความจริงถูกกาล 
ทุกเวลา ทุกโอกาส และวาจานั้นเป็นวาจาที่อ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย ประกอบด้วยเมตตาจิต วาจา
นั้นต้องเป็นวาจาที่มีประโยชน์ด้วย ในกรณีนี้แม้วาจาที่กล่าวจะเป็นความจริง ก็ไม่ทรงแนะน าให้ต้อง
พูดเสมอไป ทรงสอนถึงวิธีการพูดว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรจะนิ่ง 

ความส าคัญของ”สัมมาวาจา” ยังจัดเป็นทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่ง เพราะการพูด
นั้นเป็นพฤติกรรมทางภาษา ที่ควบคู่ไปกับการฟัง เพ่ือการสื่อสารความหมายระหว่างมนุษย์ เป็นการ
เปล่งเสียงออกมาเป็นภาษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดไป
ยังผู้ฟัง โดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและอากัปกริยา จนเป็นที่เข้าใจกันได้ รวมทั้งกิริยาอาการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาทประเพณีนิยมของสังคม เพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้
ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ การพูดจึงเป็นการสื่อสารสอง
ทาง คือมีทั้งผู้พูด และผู้ฟัง ให้ผู้ฟังได้รับรู้ และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามที่ผู้พูดต้องการ 

ทั้งนี้หลักสัมมาวาจาจะต้องมีเทคนิคและการน าไปใช้ 4 รูปแบบคือ 1. สันทัสสนา ชี้แจง
ให้เด่นชัดในถ้อยค า หรืออากัปกิริยานั้นๆ 2. สมาทปนา ชวนให้อยากรับ เกิดความศรัทธา พร้อม



858 
 

น าเอาไปปฏิบัติ 3. สมตุเตชนา เร้าใจ ให้อาจหาญ แกล้วกล้า เกิดก าลังใจ 4. ส าปหังสนา ปลอบชโลม
ใจ ให้สดชื่นร่าเริง เบิกบาน ไม่หดหู่ ห่อเหีย่ว (วิ.มหา. 1/22/15) 

ในปัจจุบันสังคมไทย ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินชีวิต ตามวิธีแบบไทยไปตามยุค
โลกาภิวัตน์ ค าพูดที่เป็นสัมมาวาจา ถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนา ลดน้อยถอยลงไปตามล าดับ 
ท าไมสังคมไทย มีความแตกแยกเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบ ก่อให้เกิดสังคมที่ไม่สงบสุข ความ
เดือดร้อน และไมว่่าจะเป็นผู้บริหารประเทศ ผู้แทนประชาชนทุกระดับ จนมาถึงสถาบันครอบครัว ถ้า
ผู้น าหรือพ่อแม่หรือคนในครอบครัว พูดคุยกันด้วยถ้อยค าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ตามหลักสัมมาวาจา
แล้วแน่นอนว่าความแตกสามัคคี จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสังคมไทย โดยเฉพาะจะตก
ทอดสู่ลูกหลานเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและโดยผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน คุณธรรม
จริยธรรม แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
โรงเรียน ที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปเผยแพร่พระธรรมค าสอน และได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจ ศึกษาประโยชน์ของสัมมาวาจา โดยมีขอบเขตในบริบทสถาบันครอบครัวไทยเป็นหลัก 
เพ่ือการพัฒนาชีวิตที่ถูกต้อง และตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้จัดท าขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ และน าไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความถูกต้องดีงาม ดังที่พระ
พุทธองค์ตรัสว่า “เราตถาคตจักตรัสถ้อยค าที่แท้จริง ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที่รักที่พอใจ
ของผู้อ่ืน เราตถาคตย่อมรู้กาละที่จะกล่าวถ้อยค านั้น”( ม.ม. 13/86/88) เพราะฉะนั้น “สัมมาวาจา” 
จึงเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับทุก ๆ คนทั้งในชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องสื่อสารกับเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน โดยใช้ในการเผยแพร่พระธรรมค าสั่งสอน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องดีงาม เหมาะสมและ
เข้าใจด้วยมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน อันจะน ามาซึ่งความสุขในสังคมไทยสืบไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า ถ้าได้การศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของสัมมาวาจาในสถาบัน
ครอบครัวโดยละเอียดแล้ว สามารถท าสถาบันครอบครัวมีความสงบสุขได ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพ่ือศึกษาประโยชน์ของสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของสมาจารในสถาบันครอบครัว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย : 
  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการวิเคราะห์เอกสาร 
โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ข้อมูลจากเอกสาร ขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย    
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ หนังสือ 
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เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความ และงานวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย รวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 

2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 เรียบเรียงข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน ทั้งในส่วนข้อมูลที่
ได้จากเอกสารต่างๆ  

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้ังหมด ตามจุดประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
2.3 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
2.4 เรียบเรียงเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย : 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของสัมมาวาจาในสถาบันครอบครัวของ    

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลวิจยัได้ดังนี ้

1. แนวคิดเรื่องสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า สัมมาวาจา
หมายถึง การพูดความจริง พูดไพเราะอ่อนโยน พูดถูกต้องตามกาลเวลา สถานที่  พูดเป็นธรรม พูด
ออกไปแล้วไม่ท าให้ตนเอง และผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อน เป็นวาจาที่เมื่อกล่าวออกไปแล้วไม่
ก่อให้เกิดโทษในภายหลัง ค าพูดที่เป็นสมาวาจาจึงเป็นพ้ืนฐานของคุณธรรมที่ควรมีในจิตใจ เพ่ือเป็น
หลักการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ปราศจากโทษ เพราะการไม่
เบียดเบียนกัน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความมุ่งหมายเพ่ือสันติสุขร่วมกัน สัมมาวาจาจึงเป็น
เครื่องมือที่พัฒนามนุษย์ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  

ได้รู้ว่าสัมมาวาจาในพระพุทธศาสนามีลักษณะ 3 ประการ คือ 1. กถาสัมมาวาจา ได้แก่
การกล่าววาจาที่ดี วาจาดี มีศีลธรรม เพื่อหวังประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่ได้พูดเพ่ือตัวเอง ค าพูดนั้นจึงน ามา
ซึ่งความสุขความสงบ ไม่เร่าร้อน ไม่เดือดร้อน 2. เจตนาสัมมาวาจา ได้แก่ผู้มีเจตนาสมาทานศีล ว่าจะ
ละเว้นวจีทุจริต ไม่กล่าวมุสาวาท เป็นต้น และตั้งใจประพฤติปฏิบัติมิให้ล่วงสิกขาบทนั้น ๆ ด้วย
ความรู้สึกรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเอง แล้วระมัดระวังจิตใจตนเองไม่ให้หลงไปอกุศล การกระท า
เช่นนี้ถือว่าเป็นผู้มีสติในการกล่าววาจานั้น 3. วีรตีสัมมาวาจา งดเว้นจากวจีทุจริต 4 คือ เว้นจากการ
พูดเท็จ, เว้นจากการพูดส่อเสียด, เว้นจากการพูดค าหยาบ, เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ส่วนวิธีการหรือ
เทคนิคที่จะที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ฟังประกอบด้วย 4 วิธีการ คือ 1. สันทัสสนา 
ชี้แจงให้เห็นเด่นชัดในถ้อยค าหรือกิริยานั้น ๆ 2. สมาทปนา ชวนให้อยากรับ เกิดความศรัทธา พร้อม
น าไปปฏิบัติ 3. สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เกิดก าลังใจ 4. สัมปหังสนา ชโลมใจให้สดชื่น
ร่าเริงในจิตใจ ไม่หดหู่ ห่อเหี่ยว  

องค์ประกอบที่ส าคัญของสัมมาวาจา ที่จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังมีอยู่
ด้วยกัน 5 ประการคือ 1. พูดถูกกาล อยู่ในลักษณะของความเหมาะสม  กาเลน ภาสิตา แปลว่าการ
พูดถูกกาละ และตามความหมายทั่วไปว่าเวลา ดังนั้น ค าว่าจะถูกกาละจึงแปลว่าการพูดถูกเวลา ค าว่า
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ถูกเวลา ไม่ใช่หมายถึงถูกกับเวลา เช้า สาย บ่ายเย็น หรือกลางคืน การเข้าใจเช่นนี้ท าให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เพราะท าให้เกิดความเชื่อในเรื่องเวลาขึ้นมาว่าเวลานั้นเวลานี้  เป็นมงคลและไม่เป็น
มงคล 2. พูดความจริง  สัจจ ภาสิตา แปลว่าสัจจะวาจาหรือวาจาสัตย์ คือ เรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริง
ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง ไม่สับปลับ ไม่ตลบตะแลง ไม่หลอะแหละ ไม่คลุมเครือ พูดด้วยความสัจ
จริง ไม่ใช่ค าพูดที่ปั้นแต่งขึ้นให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่เสริมความ ไม่อ าความ เป็นต้น 3. 
พูดค าอ่อนหวาน สณฺห ภาสิตา หมายถึงวาจาที่กล่าวออกมาเป็นวาจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวาน 
เกลี้ยงเกลา ราบเรียบ ละมุนละไม เป็นค าพูดไพเราะ ที่กลั่นออกมาจากน้ าใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ค าหยาบ 
ค าด่า ค าประชดประชัน การเสียดสี ค าหยาบนั้นฟังก็ระคายหู แค่คิดถึงก็ระคายใจ ถ้าจะเปลี่ยนภาษา
เป็นทองค า สัจจะวาจาคือเนื้อทอง ส่วนวาจาอ่อนหวานหรือวาจาสุภาพเรียบร้อยเป็นทองรูปพรรณ 
คือรูปร่างลักษณะของทองค าเครื่องประดับผ่านการเจียระไนอย่างดีมาแล้ว เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ 
แหวน ก าไล เป็นต้น 4. พูดด้วยวาจาที่มีประโยชน์ อัตฺถสญฺหิตา ภาสิตา หมายถึงวาจาที่พูดแล้วเกิด
ประโยชน์ หรือผลดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เป็นเวลาที่ควรแก่การฟัง เป็นวาจาที่ควรพูด แต่ถ้าวาจานั้น
จริงและเป็นวาจาสุภาพ พูดแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร กลับท าให้เกิดโทษ ก็ไม่ควรพูด 5. พูด
ด้วยเมตตาจิต ลักษณะของวาจาที่มีเมตตา พึงทราบจากการกระท าทางกายวาจา ใจ ของมนุษย์ที่มี
เจตนาเป็นปัจจัยชี้ขาด ระหว่างลักษณะดีกับไม่ดี เจตนาจึงบ่งถึงตัวกรรม ให้เห็นถึงลักษณะของวาจา
ที่มีเมตตา เมื่อผู้พูดด้วยเจตนาดีมีไมตรีต่อผู้ฟัง ก็จัดว่าเป็นวาจาสุภาษิต หรือสัมมาวาจา ตามลักษณะ
ของค าพูดประกอบด้วยเมตตา หมายถึงความปรารถนาดีจะให้คนฟังมีความสุขมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น
ไป และประสบความส าเร็จในสิ่งที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ 

2. ประโยชน์ของสัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่าประโยชน์ในทาง
ศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ที่อย่างที่ เห็น ๆ 
กันอยู่ในปัจจุบันขณะ 2. สัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์ในภพหน้า ชาติหน้า ได้แก่สิ่งที่เป็นหลักประกัน
ชีวิตในเบื้องหน้า หมายถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง การที่จะมีจิตใจที่สุขสบายจึงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มี
ศรัทธามีความประพฤติ ซึ่งท าให้มั่นใจตนเองในคุณธรรมต่างๆ เพ่ือความสุขในวันข้างหน้า 3. ปรมัต
ถะ คือประโยชน์สูงสุด หมายเอาพระนิพพาน หรือความมีใจเป็นอิสระ การมีจิตหลุดพ้นมีจิตปลอด
โปร่ง ผ่องใสเบิกบาน หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายในจิตใจ  

ผู้วิจัยยังได้เห็นถึงประโยชน์ในส่วนของหลักสัมมาวาจาต่อตัวเองและสังคม แบ่งออกเป็น 
4 ประการดังนี้ 1. เกิดสังคมแห่งความซื่อสัตย์ ด้วยการเว้นจากการพูดเท็จ บนหลักพ้ืนฐานของ
คุณธรรม คือสัจจวาจา มุ่งเน้นการพูดความจริงต่อกัน พูดด้วยเหตุผลไปในทางสร้างสรรค์ ยึดมั่นใน
ความเป็นจริงทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรือที่เรียกว่าจริงกาย จริงวาจา และจริงใจ 2. เกิด
สังคมแห่งความรักใคร่สามัคคี ด้วยการเว้นจากการพูดส่อเสียด คือการสื่อสารด้วยค าพูดไม่ให้คน
แตกแยกกัน พูดด้วยความหวังดี เว้นการพูดเสียดแทงใจคนให้เกิดความเสียใจ เจ็บใจ พูดด้วยถ้อยค า
ที่ประกอบไปด้วยความรักใคร่ เป็นต้นเหตุของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความปรองดอง 3. เพ่ือ
สังคมแห่งความมีเมตตา คือเว้นจากการพูดค าหยาบ คือการพูดด้วยวาจาสุภาพ อ่อนหวาน เคารพให้
เกียรติ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความสงบ ด้วยความมีมิตรไมตรี ด้วยการเปิดใจ
ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน ลดทิฐิมานะซึ่งกันและกัน ไม่มุ่งเอาชนะกัน 4. เกิดสังคมแห่งความ
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เสียสละ ด้วยการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดเล่น ไม่พูดเหลวไหล พูดค าที่มีประโยชน์ เป็นค าพูดที่
เป็นลักษณะของการพัฒนาตัวเอง และสังคม คือเป็นการพูดที่ให้ผลดีกับทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เป็นวาจาที่
ควรแก่การฟัง และสอดคล้องในภาระหน้าที่ที่ตัวเองท าอยู่  จึงจะต้องมีหลักการในการสร้างความ
ไว้วางใจ และมิตรไมตรี อาศัยประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีสติในการพูด การกองค าพูดอยู่เสมอ
แล้วค่อยพูด 

3. ประโยชน์ของสัมมาวาจาในสถาบันครอบครัว ผลวิจัยพบว่าประโยชน์ของสัมมาวาจา
ในสถาบันครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลัก วจีสุจริต 4 ประการ คือ 1. เว้นจากการพูดเท็จ พูด
ความจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ในการพูดทุกครั้ง 2. เว้นจากการพูดส่อเสียด คือการไม่พูดที่
ท าให้คนอ่ืนเจ็บใจ ไม่พูดที่ให้สังคมเกิดการแตกแยก ท าให้สังคมขาดความสามัคคี เป็นการพูดที่เป็น
อันตรายอย่างยิ่งกับทุกสังคม 3. เว้นจากการพูดค าหยาบ คือการพูดที่สร้างความโกรธความไม่พอใจ
ความเจ็บปวดให้กับผู้ฟัง โดยใช้โทสะเป็นที่ตั้งในการพูดเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความไม่เข้าใจเกิดข้ึน
ในสังคม 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือการพูดที่ไม่มีประโยชน์ การพูดที่ไม่ถูกกาละเทศะ การพูดที่ใช้
อารมณ์ความสนุกสนานเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรพูดท้ัง 4 ประการที่กล่าวมา 

ผู้วิจัยได้รับรู้ว่าหลัก “สัมมาวาจา” เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับสถาบันครอบครัว 
เนื่องจากครอบครัว เป็นรากฐานส าคัญยิ่งของชุมชน และสังคม ซึ่งน าไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อ
ประเทศชาติ และในชีวิตประจ าวันของทุกคนเกี่ยวข้องกับวาจาเป็นหลัก การใช้วาจามีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ดังนั้นการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการใช้สัมมาวาจา ย่อมจรรโลงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
และความแข็งกร้าวที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการไปในทางที่ถูกต้อง
ดีงาม สัมมาวาจาจึงความ ส าคัญในทุกด้าน สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองในครอบครัว 
หรือผู้บริหารในทุกระดับ ในทุกองค์กร แน่นอนว่าจะท าให้ประเทศชาติมีความสุขมีความเจริญ ค าดีๆ
เพราะการเพราะถ้อยค าดี ๆ ค าพูดดี ๆ และมีคุณค่า สัมมาวาจานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลในโลกต้องการใน
การด าเนินชีวิตทุกสังคม และเป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพของคนในชาติและสังคมโลกอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 

  

ข้อเสนอแนะ : 
 จากผลการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของสมาวาจาในสถาบันครอบครัวของ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. สัมมาวาจามีความส าคัญมากกับทุกคน ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สัมมาวาจาอย่างถ่อง
แท้ เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม ในทุกวัย ทุกระดับ และในทุกสังคมโดยรวม 
 2. หลักสัมมาวาจามีความจ าเป็นเสมอมา และตลอดกาลของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะ
กับสถาบันแรกสุดอย่างครอบครัว ความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ได้ ถ้าสังคมนั้นขาดหลัก
สัมมาวาจาในการด ารงชีวิต 
 3. สถาบันครอบครัว จัดเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดของสังคม จึงจ าเป็นเหลือเกินที่จะต้อง
น าหลัก “สัมมาวาจา” มาใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขสืบไป 
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