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๗๖๓

    

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในในวรรณกรรมอีสานเรื่อง 

นางนกกระจอก 
� พระวัชรพงษ� ธมฺมวโร (ทาสีแสง) 

๗๖๗ 

๒ วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
� ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 

๗๗๘ 

๓ ผีตาโขนอัตลักษณ�ร1วมของประชาคมอาเซียน 
� พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ ใต/ศรีโตร 

๗๘๘ 

๔ กระบวนการจัดการของศูนย�ฟ56นฟูสุขภาวะของผู�สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
� พระมหาสุภวิชญ� ปภสฺสโร 

๗๙๗ 

๕ วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของ
ไทยและลาว 
� พระครูจิรธรรมธัช, ผศ. (พิเศษ) ดร. 

๘๐๙ 

๖ การศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว1างบาปและทุกข�ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
� พระมหาเรืองสันต� สนฺตมโน  

๘๑๙ 

๗ การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของพอลริเคอร�กับพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� สงวน หล/าโพนทัน 
� พระครูวินัยอํานาจ พลป=ฺโญ, ดร.  
� พระมหาภัฏชวัชร� เขมทสฺสี  
� สิรภพ สวนดง 
�วรเวช ประเสริฐศร ี

๘๓๑ 
 
 
 
 

๘ แนวคิดทางด�านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ 
� กิตติพัทธ� โมราสุข  

๘๔๗ 

๙ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� 
� พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.  

๘๕๙ 

๑๐ บทบัญญัติพ้ืนฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร�างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
� พระมหาธานินทร� อาทิตวโร, ดร. 

๘๗๒ 
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 ๗๖๔ 

� ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร 
๑๑ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตผาบมาร 

� พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัย) อิสฺสโร 
� พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร. 
� พระครูจิรธรรมธัช, ผศ. ดร.  

๘๙๑ 
 

๑๒ การศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว� : กรณีพระจันทกุมาร 
� พระครูวิบูลปBญโญภาส (สุริยา จอมแก/ว) 
� พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.  

๙๐๓ 
 

๑๓ สัมมาทิฏฐิกับการแก�ป@ญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป 
� พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชCวย), ดร. 
� พระมหาพิสิฐ วิสิฏDฐป=ฺโญ  
� พระสํารอง ส=ฺญโต 
� พระมหาประสงค� กิตฺติญาโณ, ดร. 

๙๑๒ 
 
 

๑๔ ศึกษาวิเคราะห�พระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยในเชิงสัญญะ 
� พระสังเวียน ธีรป=ฺโ=, ดร.  
� พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. 

๙๒๒ 
 

๑๕ การประยุกต�ใช�วิสัยทัศน�เชิงพุทธ 
� พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร. 

๙๓๖ 

๑๖ การเสริมสร�างสันติสุขด�วยหลักสัมมาทิฏฐิในหมู1บ�านโนนตาปูA ตําบล
คูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
� พระจันทร�จรัส ป=ฺญาธโร (สุหญ/านาง)  

๙๔๗ 

๑๗ การศึกษาการปรับใช�หลักพุทธธรรมเพ่ือปBองกันป@ญหาติดเกม
ออนไลน�ของวัยรุ1นบ�านขามเปC6ย ตําบลบ�านแฮด อําเภอบ�านแฮด 
จังหวัดขอนแก1น 
� พระบริสุทธิ์ ยนฺตสีโล (ชะนูหม่ืน)  

๙๕๖ 

๑๘ ศึ กษาผ� า บั ง สุ กุ ล ในกา รส1 ง เ ส ริ ม วิ ถี ชี วิ ตของพร ะส งฆ� ใ น
พระพุทธศาสนา 
� พระอนุสรณ� อธิป=ฺโญ (รื่นกลิ่น) 

๙๖๔ 

๑๙ การศึกษาในทัศนะพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เพ่ือสังคม
แห1งสันติสุข 
� พระจาตุรงค�  อาจารสุโภ, ดร.  

๙๗๒ 
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๗๖๕

๒๐ ปรัชญาและศาสนา : กรณีศึกษาประเพณีกับศาสนาในอําเภอคําชะอี 
� พระอดิเรก อาทิจฺจพโล 

๙๘๔ 

๒๑ การส1งเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสร�างสันติภาพ 
� พระครูวาปIจันทคุณ, ดร. 
� ศุภกฤต  เทศกําจร 
� พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร. 

๙๙๘ 

๒๒ ไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพความเปKนมนุษย� ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
� พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร. 

๑๐๑๐ 

๒๓ ป@จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิป@สสนาของ
อุบาสกและอุบาสิกาณ วัดท1าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
� พระอินทรปกรณ� ฐิตสุโภ (ตรีไวทยานนท�) 

๑๐๒๓ 

๒๔ ศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ี
ปฏิบัติวิป@สสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
� พระสุขุม พลธโร (อุดมไพบูลย�วงศ�) 

๑๐๓๕ 

๒๔ ศึกษาการปฏิ บัติ วิป@สสนาภาวนาท่ีส1งผลต1อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผู�บําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิก
ยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
� พระสมุห�ธีระ สนฺติธมฺโม (เกCงธัญกรรม) 

๑๐๔๕ 

๒๕ ศึกษาแนวความคิดเรื่องการประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระเกิด ฐิตญาโณ (ดุนขุนทด) 

๑๐๕๕ 

๒๗ ศึกษาการใช�เสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระพิเชฐ กมฺมสุโภ (ยุสายาท) 

๑๐๖๔ 

๒๘ ศึกษาตบะกับการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระทวนทอง ปชฺโชโต (ด/วงบุญดี) 

๑๐๗๘ 
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 ๗๖๖ 

๒๙ การศึกษาวิเคราะห�องค�ความรู�และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิ
มัคคศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก1น 
� พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. 
� ดร.วิเชียร แสนมี 

๑๐๘๕ 

๓๐ การดําเนินชีวิตตามโครงการหมู1บ�านรักษาศีล ๕ ของชาวพุทธ 
 อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
� พระครูสุเมธธรรมกิจ (ฐิตเมโธ/กุดสมบัติ) 

๑๑๐๕ 

๓๑ การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพ1อทองคําวัดโพธิ์ศรี
ทุ1ง ตําบลทุ1งฝน อําเภอทุ1งฝน จังหวัดอุดรธานี   
� พระครูโสภณชยาภิวัฒน�/อนาลโย (พันวัล) 

๑๑๑๔ 

๓๒ การตีความคําสอนเรื่องอิทัปป@จจยตาของพุทธทาสภิกขุ 
� ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน 

๑๑๒๙ 

๓๓ การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต1อสังคมไทย 
� ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค� 

๑๑๔๙ 

๓๔ แนวคิดการเผยแผ1คําสอนพุทธศาสนากับหน�าท่ีของนักวางแผน
การเงิน 
� ดร.ประวิทย� บุญใจ 

๑๑๕๙ 

๓๕ แนวคิดเก่ียวกับอริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธปรัชญา 
� ดร.เสรี ศรีงาม 

๑๑๖๙ 

๓๖ ผญาภาษิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนอีสาน 
� สCงสุข ภาแก/ว 

๑๑๘๔ 

๓๗ การศึกษาวจีสุจริตในพุทธศาสนาเถรวาท 
� ณรงค� ศรีจันเวียง 

๑๑๙๕ 
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๗๖๗

ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอก 
A Study on the Buddhist Teaching and the Dhamma Riddle 

in the I- San Literature : Nang nokkajok 

  พระวัชรพงษ� ธมฺมวโร (ทาสีแสง)* 
พระราเชนทร� วิสารโท, ผศ.ดร., พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร.**  

บทคัดย1อ 

การศึกษาเรื่อง ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง
นางนกกระจอก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค�ของการศึกษาอยูC ๓ ข/อ ๑) เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเปPนมาของวรรณกรรมเรื่องนางนกกระจอก ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนางนกกระจอก ๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนางนกกระจอกท่ีมีตCอวิถีชีวิตของชาวอีสาน การศึกษานี้การวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมเรื่องนางนกกระจอก ท่ีมีอิทธิพลตCอสังคม 
รวมท้ังมีบทบาททางสังคมในหลายด/านท้ังด/านการเผยแผC การสั่งสอน การเปPนเรื่องตัวอยCาง
ของกิจกรรมตCางๆ โดยการนําแนวคิดทฤษฏีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
เปรียบเทียบหรือเปPนหลักธรรมตัวอยCางเพ่ือประกอบเปPนองค�ความรู/ทางพระพุทธศาสนา 
สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้  

ด/านอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนาง
นกกระจอกท่ีมีตCอวิถีชีวิตของชาวอีสาน มีการทําเปPนบทกลอนลําเรือง และมีการปรับเปPนบท
เทศ ๓ ธรรมาสน� เพ่ือใช/เปPนกิจกรรมท่ีประชาชนประกอบกิจกรรมสCวนรวม เชCน ประเพณี 
ฮีดสิบสอง เสร็จ ก็จะมีการให/คณะหมอลํา หรือคณะพระสงฆ�ท่ีเปPนนักเทศได/นําเสนอใน
บทบาท เพ่ือเปPนคติธรรม ให/ได/คบคิด หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให/ชีวิตดีข้ึน หรือ
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Abstract 

The purposes of this thesis entitled “A study of the principle of 
DHamma and moral conception in E-san literature of NangnokKrachok” were; 
1) to study the chronicle of NaghnokKrachok literature 2) to study the 
principle of Dhamma and moral conception as appeared in NangnokKrachok 
literature and 3) to study the influence of the principle of Dhamma and 
moral conception as appeared in NangnokKrfachok literature towards E-san 
people’s lives. This study was the qualitative research by studying from the 
documents of NangnokKrachok literature towards the society including the 
social roles in various aspects such as propagating, preaching and to be 
model of various activities by comparing the conceptual theory and the 
principle of Buddhist doctrine or the principle of model of Dhamma in order 
to be the body of Buddhist knowledge and it can be concluded as follows: 

The principle of Dhamma and the moral conception as appeared in 
NangnokKrachok literature are regarded as consistence of a lot of principles of 
Dhamma and to be a significant literature as the doctrinal literature because 
it concerned with the teaching Dhamma of NangnokKracbok with her husband 
who died and reborn again to be TaowVorakit and Nang Chantakhachon. The 
source was originated from section 40, that is, Sabbhasiddhi as conceptual 
framework because the structure and operation were in the same way as 
Sabbhasiddh . It was just different from improvement of item in order to comply 
with E-san locality only, that is, that is, there are a lot of Buddhist teachings in 
the content of NangnokKrachok for example, the doctrine of Kamma, the 
doctrine of recollection of the previous the life, the doctrine of the gratefulness, 
the doctrine of the results of Kamma, the doctrine of death, the doctrine of 
previous birth, the doctrine of violation of third precept, that is, to abstain from 
sexual misconduct and the doctrine of the Six Directions etc.  
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๑. บทนํา 
วรรณกรรมมิใชCเปPนแตCเพียงสื่ออยCางเดียว หากสิ่งท่ีแฝงลึกลงไปในชCองไฟระหวCาง

ตัวอักษร ยังสะท/อนให/เห็นถึงความต้ืนลึกหนาบางทางภูมิปBญญาของผู/เขียน และลึกลงไปใน
ภูมิปBญญานั้นก็คือความจริงใจท่ีผู/เขียนสะท/อนตCอตัวเองและตCอผู/อCาน วรรณกรรมเปPนสCวน
หนึ่งของชีวิตมนุษย� ชาติท่ีเจริญแล/วทุกชาติจะต/องมีวรรณกรรมเปPนของตัวเอง และ
วรรณกรรมจะมีมากหรือน/อย ดีหรือเลว ก็แล/วแตCความเจริญงอกงามแหCงจิตใจของชนในชาติ
นั้นๆ วรรณกรรมเปPนเครื่องชี้ให/รู/วCา ชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแคCไหนและยุคใดมี
ความเจริญสูงสุด ยุคใดมีความเสื่อมทรามลง เพราะฉะนั้นวรรณกรรมแตCละชาติ จึงเปPน
เครื่องชี้วัดได/วCา ยุคใดจิตใจของประชาชนในชาติ มีความเจริญหรือเสื่อมอยCางไรด/วยเหตุนี้ 
วรรณกรรมจึงเปPนเครื่องมือสื่อสารความรู/สึกนึกคิดถCายทอดจิตนาการและแสดงออกซ่ึง
ศิลปะอันประณีตงดงาม การศึกษาหรืออCานวรรณกรรมแตCละเรื่องทําให/ผู/อCานมองเห็นภาพ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของยุคสมัยท่ีผู/ประพันธ�ได/สะท/อนผCานมุมมองของ
ตนออกมา รวมท้ังทําให/ผู/อCานเข/าใจความรู/สึกนึกคิดของผู/คนท่ีมีตCอสภาพการณ�เหลCานั้นด/วย
ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสําคัญตCอมนุษย�แทบทุกด/านอาจกลCาวได/วCา สังคมมนุษย�ท่ีเจริญมี
อารยธรรม และเทคโนโลยีในปBจจุบันนี้ ต้ังอยูCบนพ้ืนฐานของวรรณกรรมท้ังสิ้น วรรณกรรม
ตCางมีบทบาทความสําคัญ และอิทธิพลไมCมากก็น/อย ซ่ึงคุณคCาเหลCานี้ได/มีผู/แสดงความคิดเห็น
ไว/หลากหลาย๑ 

พระพุทธศาสนาได/เข/ามาสูCดินแดนภาคอีสานในหลายยุคสมัยคือ มีท้ังสCวนท่ีเปPน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบทวารวดี ท่ีสืบเนื่องมาต้ังแตCสมัยพระเจ/าอโศก หรือ
พระพุทธศาสนามหายานอันเปPนอิทธิพลของอาณาจักรมหานคร (นครวัดนครธม) แตCท่ีเปPน
พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ�ท่ีเข/ามาในภาคอีสานก็คือสมัยพระเจ/าฟUางุ/ม๒ และท่ีชัดเจน
มากท่ีสุดก็คือสมัยพระเจ/าโพธิสาลราชกุมารเพราะสมัยนี้พระองค�ได/ทําการติดตCอกับเชียงใหมC
และสุโขทัยจึงมีการนําเอาคัมภีร�และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเข/ามาเผยแผCในดินแดน
ลาวและภาคอีสานท่ีเปPนสCวนหนึ่งของอาณาจักรด/วยซ่ึงผลจากการท่ีพระพุทธศาสนาได/เผย
แผCเข/าไปสูCดินแดนลาวและภาคอีสานนั้นก็ปรากฏวCาชาวอีสานก็ได/มีการสร/างวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข/องกับพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยเรื่องราวชาดกในคัมภีร�พระพุทธศาสนา และ
เรื่องราวตํานานของท/องถ่ินหรือเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับความเชื่อด้ังเดิมมาผูกเข/ากันเปPนเรื่องราว
ท่ีนCาสนใจจนกลายมาเปPนวรรณกรรมท/องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ/านในท่ีสุด 

                                                           

๑ พิทยา วCองกุล, พลานุภาพแห1งวรรณกรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ/า, 
๒๕๔๐), หน/า ๑. 

๒ มหาสีลา วีระวงศ�, พงศาวดารลาว ต้ังแต1บุลานเถิง ๑๙๔๖, (เวียงจันทร� : สํานักพิมพ�มัน
ทาตุลาด, ๒๕๔๔), หน/า ๓๗-๓๙. 
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วรรณกรรมพ้ืนบ/านอีกสานมีท้ังท่ีเปPนมุขปาฐะและลายลักษณ� ข/อมูลท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมท้ังสองประเภท ล/วนสําคัญและทรงคุณคCา ท้ังนี้เพราะวรรณคดีซ่ึงเปPนศิลปะ
ประจําชาตินั้น โดยท่ัวไปแล/วเกิดจากอัจฉริยภาพนักปราชญ�หรือกวี ซ่ึงเปPนผู/ทรงความรู/ใน
ราชสํานัก สCวนวรรณกรรมพ้ืนบ/าน เชCน นิทานพ้ืนฐาน เกิดจากคนธรรมดาท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือวCา
เปPนพลเมืองสCวนใหญCของประเทศ เพราะฉะนั้นแม/วCาวรรณกรรมพ้ืนบ/านจะเปPนเรื่องเล็กน/อย
ก็ตาม แตCโดยแท/จริงแล/วเปPนสิ่งท่ีควรศึกษาอยCางยิ่ง เพ่ือความเข/าใจอันดีตCอเพ่ือนมนุษย�และ
สังคมโดยสCวนรวม๓ 

วรรณกรรมพ้ืนบ/านอีสานเกือบทุกเรื่องไมCวCาจะเปPน ผาแดง นางไอC สังข�สินไซ ขูลู
นางอ๊ัวะขุนทึง กาละเกด หรือแม/แตCกํ่ากาดํา เปPนต/น ก็จะมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข/องกับหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาแทรกอยูCแทบท้ังสิ้นและวรรณกรรมเรื่องนางแตงอCอนก็เปPนวรรณกรรม
อีกเรื่องหนึ่งท่ีนCาสนใจและเปPนท่ีรู/จักกันในหมูCของชาวอีสานและเปPนเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับ 
วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ/านอีสานแตCงในรูปแบบร/อยกรองท่ีแสนจะไพเราะ โดยในเรื่องกลCาวถึง
มีนกกระจอกน/อย ๒ ผัวเมียทํารังอยูCท่ีเคราพระฤาษี วันหนึ่งพCอนกได/ออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยง
แมCนก และลูกอCอน ไปถูกดอกบัวหุบกลีบขังไว/ไมCสามารถกลับมาหาลูกเมียได/ เม่ือกลับมาได/
ทะเลาะกับแมCนก และสาบานวCาถ/าตนนอกใจคูCของตนดังท่ีแมCนกกลCาวหาก็ขอให/มีบาปเทCา
ฤาษีฤาษีได/ยินจึงโกรธ ถามนกวCาทําไมตนจึงมีบาป นกบอกวCาเพราะฤาษีไมCมีลูกสืบสกุล ตาย
ไปก็ตกนรก (คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ� - ฮินดู) ฤาษีจึงไลCนกไปอยูCท่ีอ่ืนและตนก็ลา
เพศฤาษี ไปมีชีวิตครอบครัวเชCนคนท่ัวไป นกสองผัวเมียพาลูกไปอาศัยป�าเลา อยูCมาวันหนึ่ง
ไฟไหม/ป�า พCอนกและแมCนกสัญญากันวCาจะไมCทอดท้ิงลูก จะขอตายในกองไฟพร/อมๆ กัน แตC
เม่ือไฟมาถึง พCอนกทนความร/อนไมCไหวจึงบินหนีไป ท้ิงให/แมCนกกับลูกตายในเปลวไฟ กCอน
ตายได/สาบานวCาจะไมCพูดกับผู/ชายเปPนอันขาด นางนกกระจอกไปเกิดเปPนลูกสาวเจ/าเมืองแหCง
หนึ่งชื่อนางจันทะจร นางมีรูปรCางงดงามแตCไมCยอมพูดจากับผู/ชายเลย พCอนกไปเกิดเปPนชาย
หนุCมรูปงาม ลูกชายของเจ/าเมืองแหCงหนึ่ง มีนามวCาท/าววรกิต เม่ือโตเปPนหนุCมได/ยินกิตติศัพท�
ความงามของนางจันทะจรจึงมาหา พระราชาบิดานางจันทะจรได/ป�าวร/องให/ผู/มีวิชาดีมา
รักษาโรคท่ีนางไมCยอมพูดกับผู/ชาย ชายใดสามารถทําให/นางพูดด/วย จะยกนางให/อภิเษกเปPน
คูCครอง ท/าววรกิตไปเรียนวิชาถอดจิตกับพระอาจารย�และไปอาสาพูดกับนาง ท/าววรกิตได/
ถอดจิตไปไว/กับหมอนกับเครื่องใช/ตCางๆ ทําให/เครื่องใช/นั้นๆ พูดได/ และเลCานิทานให/หมอนฟBง
เปPนนิทานโจมตีให/ร/ายผู/หญิง แตCนางไมCยอมพูดด/วย ในท่ีสุดได/เลCาเรื่องนกกระจอกแตCตอนจบ
แกล/งเลCาให/ผิดวCานกตัวเมียไมCยอมรักษาสัญญาบินหนีกCอน ปลCอยให/นกตัวผู/ตายกับลูกในกอง

                                                           

๓ กุหลาบ มัลลิกะมาส, คติชาวบ�าน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวนพิมพ�, ๒๕๐๙), หน/า      
คํานํา. 
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ไฟ นางจันทะจรโกรธมากเผลอตัวพูดแย/งวCาไมCจริง เม่ือนางพูดแล/วบิดาจึงอภิเษกให/ท/าว     
วรกิตครองเมืองกับนางจันทะจรตามสัญญา๔ 

จากเนื้อเรื่องของนางนกกระจอกนี้ถือวCาเปPนเรื่องท่ีมีความไพเราะมาก ถึงอยCางไรก็
ตามในความไพเราะนั้นก็มีการสอดแทรกคําสอนท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว/ด/วย เชCน 
คําสอนเรื่องบุญบาปและบุพเพสันนิวาส เรื่องกรรม ความกตัญ=ู เปPนต/น ทําให/ข/อมูลท่ีได/
นําเสนอไปดังกลCาวนั้นถือวCาเปPนเรื่องท่ีมีความสําคัญและนCาสนใจและทําให/ผู/ศึกษามีความ
สนใจท่ีจะศึกษาค/นคว/าลงไปในรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏในเรื่องนาง
นกกระจอกนั้นวCามีอะไรบ/างและเม่ือค/นพบแล/วจะสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช/ในการ
ดําเนินชีวิตและแก/ไขปBญหาสังคมได/อยCางไร ซ่ึงผู/ศึกษาเห็นวCาหากได/ดําเนินการศึกษาจนถึง
ท่ีสุดแล/วผลการวิจัยดังกลCาวคงจะเปPนประโยชน�ตCอการนําเสนอท่ีเปPนหลักการแนวคิดทฤษฏี
ท่ีมีอิทธิพลในด/านดีๆตCอสังคม ศูนย�การศึกษาตCางๆ และผู/สนใจท่ีจําไปใช/ประโยชน�ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปBจจุบันได/อยCางมีความสุข 

๒. บริบทความเปKนมาของชาดกและนิทานชาดกภาคอีสาน 
เพ่ือท่ีจะให/การศึกษาในประเด็นเรื่องหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ภาคอีสานเรื่องนางนกกระจอกได/มากข้ึนผู/วิจัยเห็นวCาควรท่ีจะต/องนําเอาแนวคิดเรื่องนิทาน
ชาดกมากลCาวในฐานะท่ีวรรณกรรมภาคอีสานเรื่องนางนกกระจอกจัดเปPนวรรณกรรมท่ีเปPน
นิทานชาดกพ้ืนบ/านท่ีมีปรากฏในปBญญาสชาดก โดยมีรายละเอียดท่ีจะต/องศึกษาดังตCอไปนี้ 

๑. ความหมายของชาดก  
คําวCา“ชาดก”หมายถึง เรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ/าพระพุทธเจ/าทุก

พระองค�กCอนท่ีจะตรัสรู/เปPนพระสัมมาสัมพุทธเจ/านั้นพระองค�เสวยพระชาติตCางๆ เปPนมนุษย�
บ/างเทวดาบ/างสัตว�บ/างฯลฯแตCละพระชาติพระองค�ทรงบําเพ็ญตนเปPนพระโพธิสัตว�ด/วยการ
บําเพ็ญพระบารมีธรรมตCางๆเพ่ือจะได/ตรัสรู/เปPนพระสัมมาสัมพุทธเจ/าเปPนองค�ตCอไป๕ หรือ
หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ/าอยC างหนึ่ ง ในจํานวนคําสอนเก/าอยCาง ท่ี เรี ยกวC า 

                                                           

๔ พระอริยานุวัตร (อารีย�) เขมจารี, นกกระจอก (ท�าววรกิต นางจันทะจร), (ขอนแกCน : ศูนย�
อนุรักษ�วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๑๓), หน/า ๕. 

๕ พัฒน�เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๕), หน/า ๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๗๗๒ 

“นวังคสัตถุศาสน�” แปลวCาคําสอนของพระศาสดามีองค� ๙๖ หรือหมายถึงคัมภีร�เลCมหนึ่งใน
จํานวน ๑๕ เลCมของคัมภีร�ขุททกนิกายในพระสุตตันตป�ฎก๗ 

นอกจากนี้ยังมีผู/ให/ความหมายเอาไว/ดังตCอไปนี้ 
๑. เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนแล/วคือเกิดข้ึนในอดีตข/ามภพข/ามชาติโดยไมCจํากัดวCาจะ

หCางไกลไปก่ีชาติสCวนเรื่องเปPนอดีตแตCยังอยูCในชาติเดียวกันไมCเรียกวCาชาดก 
๒. เรื่องท่ีเกิดข้ึนแล/วหรือเรื่องในอดีตนั้นจะต/องเก่ียวข/องกับพระพุทธเจ/าเม่ือครั้ง

ยังเปPนพระโพธิสัตว�ในภพภูมิตCางๆ เปPนคนบ/างเปPนสัตว�บ/างสลับกันไปแตCมีข/อท่ีนCาสังเกตวCา
ไมCวCาพระพุทธเจ/าเสวยพระชาติเปPนอะไรจะมีคุณสมบัติแตกตCางจากผู/ อ่ืนท่ีเห็นได/ชัด๒
ประการคือ ก. รูปสมบัติพระพุทธเจ/าจะมีรูปสมบัติตCางจากผู/อ่ืนคือจะมีรCางกายสมบูรณ�ถ/า
เปPนสัตว�จะเปPนเพศผู/ถ/าเปPนคนจะเปPนเพศบุรุษมีความสงCางามเปPนท่ีสะดุดตาแกCคนท่ัวไปข. 
ธรรมสมบัติพระพุทธเจ/าไมCวCาเสวยพระชาติเปPนคนหรือสัตว�จะมีคุณธรรมสูงโดยเฉพาะบารมี
ธรรมท้ัง ๑๐ อยCางใดอยCางหนึ่งหรือหลายๆอยCางจากการท่ีพระองค�มีคุณสมบัติท้ัง๒ประการ
นี้เองจึงได/รับการยกยCองให/เปPนหัวหน/าผู/นําและเปPนท่ีพ่ึงของผู/อ่ืนในชาตินั้นๆ 

๓. เปPนชื่อของพระพุทธพจน�จัดอยูCในองค�ๆ หนึ่งในนวังคสัตถุศาสน�คือคําสอนของ
พระบรมศาสดาอันประกอบด/วยองค� ๙ 

๔. เปPนชื่อคัมภีร�ๆ หนึ่งปรากฏในขุททกนิกายซ่ึงมีท้ังหมด ๑๕ ประเภท๘ 
กลCาวโดยสรุปชาดกผู/วิจัยได/จําแนกความหมายเปPน ๓ ลักษณะคือ ๑) ชาดก

หมายถึงเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ/าท้ังหลาย ๒) ชาดกหมายถึงคําสอนอยCางหนึ่งใน
จํานวนเก/าอยCางของพระพุทธเจ/าท่ีเรียกวCา “นวังคสัตถุศาสน�” และ ๓) ชาดกหมายถึงคัมภีร�
เลCมหนึ่งในจํานวนคัมภีร� ๑๕ เลCมของคัมภีร�ขุททกนิกายในพระสุตตันตป�ฎกประวัติความ
เปPนมาของชาดกท่ีมาของชาดกหรือคําสอนสCวนใหญCได/มาจากนิทานชาวบ/านซ่ึงเปPนเรื่องท่ี
เลCาสูCกันฟBงทางมุขปาฐะมาช/านานกCอนสมัยพุทธกาล 

๒. กําเนิดของชาดก 
สําหรับท่ีมาของชาดกนั้นมีท่ีมาจากหลายแหลCงท้ังจากนิทานชาวบ/านแล/วบาง

เรื่องยังได/มาจากเรื่องในพระสูตรบางพระสูตรและพระวินัยบางพระวินัยด/วยกรรมวิธีในการ
ดัดแปลงพระสูตรและพระวินัยเหลCานี้ ก็เปPนไปในทํานองเดียวกันกับนิทานพ้ืนบ/านคือการ
ระบุวCาเปPนเรื่องราวของพระพุทธเจ/าในอดีตนิทานชาดก ๕๔๗ เรื่องนั้นมีลักษณะเปPนนิทาน
                                                           

๖ นิยะดาเหลCาสุนทร, ป@ญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีต1อวรรณกรรมร�อยกรอง
ไทย, (กรุงเทพมหานคร : แมCคําผาง, ๒๕๓๘), หน/า ๒๖. 

๗ สุภาพรรณณบางช/าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปvฎกท่ีแต1งในประเทศไทย
, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน/า ๓๔. 

๘ พิสิฐ เจริญสุข, เกร็ดความรู�ในนิทานชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, 
๒๕๓๙), หน/า ๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๗๗๓

พ้ืนบ/านเกCาแกCมีมากCอนพุทธกาลดังพระบรมราชาธิบายเรื่องนิบาตชาดกของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล/าเจ/าอยูCหัวตอนหนึ่งวCา “เรื่องชาดกนี้ไมCใชCเรื่องราวครั้งพุทธกาลเปPนเรื่องท่ีมี
มาเกCาแกCกCอนพุทธกาลท่ีพึงจะกําหนดได/ด/วยหลักฐานหลายๆอยCางถึงในชาดกก็รับวCาเปPน
เรื่องเกCาด/วยข้ึนอตีเตทุกๆแหCงเม่ือพระพุทธเจ/าทรงแสดงธรรมถึงท่ีควรจะให/ความชัดข้ึนด/วย
ชักนิทานข้ึนมากลCาวมาชักมาสาธกให/เห็นความกระจCางข้ึนคําท่ีแสดงโดยวิธีนี้เรียกวCาชาดกใน
บาลีข้ึนต/นวCาภูตปุพฺพํ (เรื่องเคยมีมาแล/ว) จัดเข/าในนวังคสัตถุศาสน� (คําสอนของ
พระพุทธเจ/ามีองค�เก/า)”๙ 

อีกตอนหนึ่งวCา “สCวนนิทานชาดกนี้จึงปรากฏวCาเปPนนิทานเกCาซ่ึงเลCาสืบตCอกันมา
ช/านานไมCใชCเลCาข้ึนใหมCในเวลาพุทธกาลหรือผู/แตCงจะแตCงประดิษฐ�ข้ึนใหมCภายหลังเปPนนิทาน
เกCาท่ีมีอยูCแล/วเว/นแตCเรื่องปรารภและเรื่องกลับชาติซ่ึงจะยกกลCาวในภายหลัง”สอดคล/องกับ
สืบพงศ�ธรรมชาติ๑๐ ซ่ึงกลCาวถึงกําเนิดของชาดกไว/ 

โดยสรุปวCาชาดกมีจํานวนมากมิใชCมีในคัมภีร�ชาดกพระสุตตันตป�ฎกเทCานั้นชาดก
บางเรื่องตCางออกไปจากคัมภีร�การท่ีเกิดชาดกข้ึนมามากทําให/พุทธศาสนิกชนได/รับรู/เรื่องชาดก
หลากหลายโดยชาดกเหลCานี้กําเนิดข้ึนมาได/ ๔ ทางคือ ๑) พระพุทธเจ/าทรงระลึกได/ ๒) 
พระพุทธเจ/าทรงนํานิทานเกCามาดัดแปลงสั่งสอนพุทธศาสนิกชน๓) ผู/รู/ทางพุทธศาสนานําเค/า
เรื่องเดิมจากแหลCงตCางๆ มาแตCงใหมC ๔) ผู/รู/ทางพุทธศาสนาผู/แตCงชาดกข้ึนมาเองโดยไมCอาศัยเค/า
โครงเรื่องจากท่ีอ่ืนนอกจากนี้เฉลิมมากนวลยังได/อธิบายถึงท่ีมาของชาดกท่ีลักษณะคล/ายคลึง
กับคํากลCาวข/างต/นวCา ๑) นิทานชาดกมีท่ีมาจากคัมภีร�ท่ีเกCาแกC ๒) มาจากนิทานชาวบ/านท่ีพระ
อรรถกถาจารย�ยกมาเปPนตัวอยCางในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ๓) นิทานชาดกมาจาก
เรื่องราวในประวัติศาสตร�หรือพงศาวดารของบ/านเมืองยุคโบราณกCอนพุทธกาล ๔) นิทาน
เปรียบเทียบเชิงสั่งสอนซ่ึงพระบรมศาสดาหรือสาวกได/แตCงเรื่องข้ึนเพ่ือสั่งสอนธรรม
โดยตรง๑๑ 

๓. ชาดกในประเทศไทย 
ชาดกเปPนคัมภีร�วรรณคดีบาลีในพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทพระพุทธศาสนานิกาย

นี้ได/แพรCหลายและมีอิทธิพลในประเทศไทยสมัยสุโขทัยสมัยพCอขุนรามคําแหงมหาราช
พระองค�ทรงนิมนต�พระสังฆราชผู/ ซ่ึงเปPนนิกายลังกาวงศ�มาจากนครศรีธรรมราชมา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยจนชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาพระสังฆราชได/นําเอา
                                                           

๙ กรมศิลปากร, นิบาตชาดกเล1ม ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร�
กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), หน/า ๘. 

๑๐ สืบพงศ� ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก (Jataka Literature), (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
สโตร�, ๒๕๔๒), หน/า ๑.  

๑๑ เฉลิม มากนวล, “การวิเคราะห�และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป”, วิทยานิพนธ�
นิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๑๗. 
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 ๗๗๔ 

พระคัมภีร�พระไตรป�ฎกและอรรถกถามายังสุโขทัยและมีการศึกษาพระคัมภีร�เหลCานี้ในราช
สํานักด/วยดังหลักฐานปรากฏในวรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาเรื่อง “ไตรภูมิพระรCวง” 
หรือ “เตมิภูมิกถา”ซ่ึงเปPนพระราชนิพนธ�ของพยาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี๑ แหCงวงศ�พระ
รCวง) เพราะฉะนั้นหลักฐานชาดกท่ีแพรCเข/ามาในประเทศไทยมีปรากฏในศิลาจารึกพCอขุน
รามคําแหงดังกลCาวมาและในหนังสือไตรภูมิพระรCวงดังข/อความในบางแผนกต/นเรื่องวCา 
“พระธรรมไตรภูมิกถานี้ธเอามาแตCคัมภีร�ใดบ/างเลCาเอามาแตCอัตถกถาพระจตุราคนั้นก็มีฎีกา
พระอภิธรรมวตารก็มีบ/าง...ในพระธรรมชาดกก็มีบ/าง” นอกจากนี้การเรียกคํานามท้ังหลาย
ไมCวCาจะเปPนมนุษย�เทวดาสัตว�ฯลฯในหนังสือไตรภูมิพระรCวงเปPนชื่อหรือการเรียกคํานามท่ีมีใน
นิทานชาดกเชCนอินทรีย�พรหมครุฑนาคกินนรกินรีและช/างโดยเฉพาะช/างฉัททันต�ตรงกับ
นิทานชาดกเรื่อง “ฉัททันตชาดก” และในหนังสือเลCาเรื่องในไตรภูมิพระรCวงของพระยา
อนุมานราชธนมีกลCาวไว/ตอนหนึ่งเก่ียวกับช/างฉัททันต�วCา “ท่ีชาวบ/านรู/จักชื่อดีมีแตCชื่อ
เดียวกันคือช/างฉัททันต� (หกงา) เพราะมีเรื่องพระยาฉัททันต�เปPนเรื่องชาดกวCาพระพุทธเจ/า
เคยเสวยพระชาติคือเกิดเปPนช/างนี้อยูCชาติหนึ่งช/างเหลCานี้อยูCคูหาหรือถํ้าทองท้ังนั้น”๑๒ 

๓. สรุปผลการศึกษา 
ประวัติความเปPนมาของวรรณกรรมเรื่องนางนกกระจอก เปPนวรรณกรรมอีสานถือ

วCาเปPนผลงานการแตCงของนักปราชญ�ชาวพุทธอีสานท่ีได/พิจารณาเห็นวCา การเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผCพระพุทธศาสนาในยุคโบราณนั้นเปPนไปด/วยความยากลําบาก 
ดังนั้นทCานจึงได/นําเอานิทานพ้ืนบ/าน หรืออุปมาของพระพุทธเจ/า ท่ีเลCากันในเชิงมุขปาฐะมา
ปรับประยุกต�แตCงใหมCเพ่ือให/เข/ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนาและเข/าใจได/งCาย เข/ากับยุค
สมัย นอกจากนั้นก็นําเอานิทานธรรมบทท่ีแตCงโดยพระพุทธโฆสาจารย�ท่ีเปPนเรื่องเลCาสมัย
พุทธกาลท่ีเปPนแรกคําสอนท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาเข/าไปทําให/เรื่องเลCานิทานพ้ืนบ/านได/
กลายมาเปPนนิทานชาดกท่ีให/คติธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาอันจะเปPนประโยชน�
ตCอการนําไปเผยแผC ยกตัวอยCาง เปPนกลอนลํา เปPนกลอนเทศ ๓ ธรรมาสน� แม/กระท้ังเปPนบท
เทศในการปฏิบัติ ซ่ึงเปPนการสอดแทรกนิทานชาดกและธรรมบทเข/าไปในนิทานพ้ืนบ/าน นั้นก็
เพ่ือท่ีจะปรับให/นิทานเรื่องเลCาพ้ืนบ/านได/มีสารัตถะของคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากนิทาน
ธรรมดาก็กลายมาเปPนนิทานชาดก เปPนวรรณกรรมและสามารถนําไปเปPนอุปกรณ�ในการเผยแผC
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให/เกิดความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาและให/กับประชาชน
ในการดําเนินชีวิตในท/องถ่ินภาคอีสานและประชาชนท่ัวไป  

นอกจากนั้นนักปราชญ�ชาวอีสานยังได/สร/างระบบวัฒนธรรมของการเผยแผC
พระพุทธศาสนาผCานวรรณกรรมชาดกในมิติของวรรณกรรมอีสานด/วยการกําหนดให/มีการ
                                                           

๑๒ พระยาอนุมานราชธน, เล1าเร่ืองในไตรภูมิพระร1วง, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 
๒๕๑๕), หน/า ๔๓. 
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นําเอาวรรณกรรมอีสานมาอCานหรือแสดงเปPนเรื่องเลCาในงานมงคลและอวมงคลของชุมชน 
เชCน งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองานทําบุญแจกข/าว ชาวอีสานจึงนิยมเอาหนังสือผูกใบ
ลานเรื่องตCางๆมาอCานให/ผู/คนท่ีมารCวมงานได/ฟBง บทกลองลําของคณะหมอลําในท/องถ่ินท่ีมี
ความหลากหลายและมีการประยุกต�ให/เข/ากับสภาพสังคมปBจจุบัน และประยุกต�เปPนบทเทศ 
๓ ธรรมาสน� ท่ีชาวอีสานจะมีการจัดให/มีกิจกรรมการเทศ ๓ ธรรมาสน� ในประเพณี ฮีดสอบ
สองคลองสิบสี่ และกิจกรรมต้ังแตC การข้ึนบ/านใหมC การแตCงงาน แม/กระท้ังงานศพ ทําให/เกิด
การซึมซับเอาคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว/ในคราวเดียวกัน จะเปPนการปลูกฝBง
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในการดําเนินชีวิตไปในเวลาเดียวกัน 

วรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกถือวCาเปPนวรรณกรรมท่ีเดCนมากเรื่องหนึ่งใน
ฐานะท่ีเปPนวรรณกรรมประเภทคําสอนทางพระพุทธศาสนาและผสมผสานไปด/วยเรื่องของ
ความบันเทิง เนื่องจากวCานิทานนกกระจอกนั้นมีเรื่องเชิงรักๆ ใครCๆ ปรากฏอยูCด/วย ซ่ึงเค/า
เรื่องสันนิษฐานวCานCาจะนําเค/าเรื่องดัดแปลงนิทานชาดกจากปBญญาสชาดก มาเปPนเรื่องนาง
นกกระจอก ซ่ึงเปPนการนําค/าโครงเรื่องของนิทานชาดกเรื่องเดิมคือท/าวสรรพสิทธิ แตCตCอมาก็
มาเปลี่ยนเปPนท/าววรกิตในภาคภาษาอีสาน และนางเอกจากนางจันทโสภามาเปPนนางจันทะ
จร เรื่องนี้ประเด็นท่ีมาถือวCาเปPนเรื่องท่ีมีท่ีมาคCอนข/างจะชัดเจนตCางเพียงเปPนการนําเอา
นิทานพ้ืนบ/านมาแทรกเข/าไว/ในเรื่องเดียวกันนั้น และเนื่องจากวCาวรรณกรรมอีสานเรื่องนาง
นกกระจอกนั้นเปPนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทคําสอน ดังนั้น ในเนื้อหาของ
วรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอก จึงเต็มไปด/วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติ
ธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับการนําไปปรับใช/ในชีวิตประจําวันอยูCเปPนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการ
วิจัยนั้นผู/วิจัยได/ค/นพบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูCในเนื้อหาของเรื่องนาง
นกกระจอกมีดังตCอไปนี้ ๑) หลักคําสอนเรื่องกรรม ๒) คําสอนเรื่องการระลึกชาติ ๓) ความ
กตัญ=ูกตเวที ๔) กรรมและผลของกรรม ๕) คําสอนเรื่องความตาย ๖) คําสอนเรื่อง
บุพเพสันนิวาส ๗) คําสอนเรื่องโทษของการผิดศีลข/อท่ี ๓ การมีสุมิจฉาจาร ๘) คําสอนเรื่อง
ทิศ ๖ และ ๙) คําสอนเรื่องอธิษฐาน      

นอกจากนั้นจากการศึกษามาท้ังหมดก็จะพบวCา ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสาน
เรื่องนางนกกระจอกจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให/ชีวิตดีข้ึน หรือคติ
ในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูCการบรรลุเปUาหมายของการดําเนินชีวิตท่ีดีงามในสังคมทุก
ยุคทุกสมัย เปPนจํานวนมาก ยกตัวอยCางท่ีมีปรากฏชัดและเดCน เชCน ๑) คติธรรมเรื่องความ
ซ่ือสัตย� ๒) คติธรรมเรื่องการบุญกรรมนําแตCง ๓) คติธรรมเรื่องความสุข ๔) คติธรรมเรื่อง
ธรรมชาติของสตรีและบุรุษ ๕) คติธรรมเรื่องความขยันหม่ันเพียร  

จากการศึกษาเรื่ องนางนกกระจอกมาท้ังหมดก็จะพบวCาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกนั้นได/มีอิทธิพลตCอการ
ดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ ๑) อิทธิพลด/านประเพณีเปPนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข/าไปมี
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อิทธิพลตCอการจัดประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เชCน ประเพณีการแตCงงาน ประเพณี
การบายศรีสูCขวัญ ๒) อิทธิพลด/านสังคมเปPนอิทธิพลท่ีเก่ียวข/องกับสังคมโดยเฉพาะการเมือง
การปกครอง ท่ีนางนกกระจอกได/กลCาววCาผู/ปกครองต/องเปPนคนท่ีต้ังอยูCในธรรม ไมCลุอํานาจ
แกCอคติ นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตCอคําสอนท่ีมีตCอผู/หญิงหรือผู/ชายวCาควรประพฤติอยCางไรจึง
จะเปPนการเหมาะสมหรือสมควร ๓) อิทธิพลด/านความเชื่อสําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกท่ีมีตCอความเชื่อนั้นก็มี
อยูCหลายประการ เชCน ๑) ความเชื่อเรื่องการเวียนวCายตายเกิดเปPนอิทธิท่ีมาจากความเชื่อ
กรรมหรือหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักท่ีวCา ทําดีได/ดี ทําชั่วได/ชั่ว และหลักกรรม
ยังสอนวCาเม่ือเชื่อวCาทําดีได/ดีทําชั่วได/ชั่วแล/วก็มีผลของกรรมก็คือหากทําความดีก็จะได/ไปเกิด 
ณ ภพภูมิท่ีดี ถ/าหากทํากรรมชั่วก็จะได/ไปเกิด ณ ภพภูมิท่ีไมCดี ซ่ึงอันนี้ถือวCาเปPนกฎการเวียน
วCายตายเกิดของพระพุทธศาสนา ๒) ความเชื่อเรื่องบุญ-บาป เปPนความเชื่อวCาเม่ือเราทําดีทํา
ชั่วหรือทําบุญหรือบาปบุญหรือบาปนั้นจะสCงผลตCอการดําเนินชีวิตของเราได/ตลอดเวลา     
๓) ความเชื่อเรื่องการต้ังสัจอธิษฐาน เปPนความเชื่อในเรื่องของการอธิษฐานจิตท่ีจะกCอให/เกิด
ผลคือความดีงามหรือความต้ังใจท่ีผู/อธิษฐานจะต/องการเปPนอะไร ในเรื่องนางนกกระจอกได/
ปรารถนาท่ีจะเกิดเปPนมนุษย�ไมCอยากเกิดมาเปPนนกอีก และปรารถนาท่ีจะไมCพูดกับผู/ชาย ซ่ึง
ท่ีสุดทางก็ได/สมความปรารถนาทีได/ต้ังจิตเอาไว/ ๔) ความเชื่อเรื่องการบวงสรวงผีเสื้อเมือง
และการบนบานพระพุทธรูปสําหรับความเชื่อเรื่องนี้ถือวCาเปPนความเชื่อท่ีมีปรากฏใน
วัฒนธรรมล/านช/าง และชาวอีสานจะมีความเชื่อเก่ียวกับการบูชาศาลหลักเมือง หรือผีเสื้อ
เมือง และพระพุทธรูป โดยชาวอีสวานเชื่อวCาหลักเมืองและพระพุทธรูปองค�ใหญCนั้นมีเทวดา
รักษา การไปบนบานกับพระพุทธรูปโดยมากมักจะสําเร็จจึงได/มีการไปบนบานกันใน ๒ 
สถานท่ีนี้ ๕) อิทธิพลในด/านการดําเนินชีวิตนับวCาเปPนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกท่ีมี
อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตในแงCของหลักคําสอนวCาอะไรควรทําไมCควรทํา ซ่ึงอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกนั้นก็ได/แกC   

(๑) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการรักษาศีล  
(๒) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการยอมรับความจริง  
(๓) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการดูแลครูบาอาจารย� 
(๔) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการเลือกคูC 
(๕) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการรู/จักเสง่ียมเจียมตัว 
(๖) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการลงมือทําเองไมCยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ 
(๗) อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตด/านการทําบุญ 
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นอกจากนั้นจากการศึกษาในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางนกกระจอกพบวCา
หลักธรรมและคติธรรมได/ให/คุณคCากับผู/ท่ีศึกษาหรือผู/ท่ีอCานได/เปPนอยCางดีใน ๒ ประการนี้คือ 
๑) คุณคCาตCอตนเอง ท่ีจะทําให/การกระทําสิ่งตCางๆตCอตนเองและคนอ่ืนเราจะเห็นคุณคCาของ
แตCละอยCาง ๒) คุณคCาตCอสังคม ท่ีจะสร/างความรักความสามัคคีให/เกิดเปPนจริยธรรมทําให/
สังคมมีความนCาอยูC 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ :  
กรมศิลปากร. นิบาตชาดก เล1ม ๑๐. กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร� 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 
กุหลาบ มัลลิกะมาส. คติชาวบ�าน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวนพิมพ�, ๒๕๐๙. 
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วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
The Integrative concept of Buddhist Modle to Protect Environment 

    ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ* 

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาวิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�
สิ่งแวดล/อม พระพุทธศาสนามีวิธีคิดเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล/อม ทําให/มองเห็นวCาพระพุทธศาสนา
เห็นความสําคัญตCอสิ่งแวดล/อม เม่ือสิ่งแวดล/อมมีความจําเปPนตCอมวลมนุษยชาติ ในฐานท่ี
มนุษย�อยูCรCวมกับการอนุรักษ�สิ่งแวดล/อม เพ่ือทําให/ผู/คนในสังคมจะต/องมีสติคือการตรึกตรอง 
ไตรCตรอง ใครCครวญ และพิจารณาวCาวิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล/อม  
สามารถให/การสร/างระบบการจัดการท่ีดี หากปฏิบัติได/อยCางนี้การอนุรักษ�สิ่งแวดล/อม ก็จะ
กCอประโยชน�สุขแกCผู/ให/มนุษย� และสิ่งแวดล/อมเปPนเสมือนหนึ่งวCาการเปPนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับธรรมชาติ ท่ีวCาการเกิดข้ึนต้ังอยูCและดับไป  

คําสําคัญ: วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธ, อนุรักษ�สิ่งแวดล/อม 

Abstract 

This purpose of this article is to study the Buddhist integrative 
concept to protect the environment. In Buddhism, there isthe conceptual 
model to protect the environment. It can be seen that Buddhism emphasizes 
an importance on the environment. When the environments are necessary for 
all human beings as they live together with environment protection in order 
to encourage people in society to have the mindfulness, that is, to be 
thoughtfulness, consideration and intuition and to consider that the  
integrative concept of Buddhist model to protect the environment can be 
applied for good management system. If this practice can be performed, the 
protection of environment will result in good benefit for human beings and 
the environment will be associated with the nature, that is, birth, 
maintenance and declination. 

                                                           

* ผู/ชCวยศาสตราจารย� (ทางพระพุทธศาสนา) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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Keywords: The Integrative concept of Buddhist Modle, Protect Environment.    

๑. บทนํา 
สังคมปBจจุบันได/เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด/านสิ่งแวดล/อม ท่ีกําลังถูก

ทําลายและสCงผลกระทบตCอมนุษย�และบรรดาสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย อันจะกCอให/เกิดภัยวิบัติตCางๆ 
ปBญหาภัยแล/ง ปBญหาน้ําเสีย และอ่ืนๆ เพราะปBญหาเหลCานี้ไมCวCาจะเปPนด/านมลพิษ การ
ทําลายระบบนิเวศวิทยา และสาเหตุเหลCานี้  คือ ปBญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากร เปPนผลทํา
ให/เกิดปBญหานอกจากนั้นการนําเทคโนโลยี่ ท่ีทันสมัยไปใช/ในการผลิตในด/านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ท่ีสCงผลตCอความสมดุลของสิ่งแวดทางธรรมชาติ และผลกระทบเหลCานี้ก็จะเกิด
วิกฤตการณ�ด/านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมนอกจากนั้นยังนําไปสูCการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เกิดปBญหาการแปรปรวนของโลก เกิดปBญหาโลกร/อน ปBญหา
ปรากฏการณ�เรือนกระจก ปรากฏการณ�เอลนิโญC ปBญหาการละลายตัวของธารน้ําแข็ง การ
เกิดแผCนดินถลCม และการเกิดน้ําทCวม การมีขยะของสารพิษท่ีตกค/างมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดทางพระพุทธศาสนา ถือวCาเปPนเรื่องท่ีจะต/องทําให/ได/หรือจะต/องไตรCตรอง  
หรือการทําให/เปPนปรากฏเปPนรูปเปPนรCางหรือสามารถทําให/มองเปPนรูปธรรมได/ ซ่ึงสามารถ
เปPนสิ่งท่ีกําหนดให/เปPนหลักหรือเปPนแนวทางซ่ึงสามารถยอมรับกันได/ เม่ือเราพูดถึงพุทธ
ศาสนา มองในแงCท่ีวCา มนุษย�สื่อสัมพันธ�กัลป�มนุษย�ได/อยCางไร และในธรรมชาติ มนุษย�สื่อ
สัมพันธ�กับสิ่งแวดล/อมอยCางไร เวลาเราพูดถึงมนุษย�กับธรรมชาติ เหมือนกับวCามนุษย�อยูCจุด
หนึ่งและธรรมชาติอยูCอีกจุดหนึ่ง แตCในความเปPนจริงแล/ว มนุษย�เปPนสCวนหนึ่งของธรรมชาติ  
เราไมCได/ออกไปยืนแปลกแยกจากธรรมชาติ แนวคิดแบบตะวันตก อาจจะมองวCา มนุษย�จะมี
ความเกCงกล/าสามารถมากถ/าครอบครองธรรมชาติ หยิบเอาธรรมชาติมาใช/ประโยชน�ตามท่ี
ตนเองต/องการ ออกไปสูCแนวทางของการทําลายล/าง ในสCวนนี้เราต/องเข/าใจใหมCวCา มนุษย�อยูC
ในธรรมชาติ ทางพระพุทธศาสนาก็บอกวCา ทุกสิ่งทุกอยCางท่ีเกิดในธรรมชาติมันเกิดข้ึนอยูCแกC
กันและกัน เม่ือสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นก็เกิด เม่ือสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นก็ดับเม่ือต/นไม/ล/มลงไปต/นหนึ่งก็
หมายความวCาธรรมชาติแวดล/อมท่ีเคยอยูCกับต/นไม/นั้นก็สูญเสียไป บรรดาสัตว�น/อยใหญCท่ีเคย
อาศัยต/นไม/นั้น ก็ทีผลกระทบไปด/วย ทุกอยCางในโลกดูเหมือนได/วางไว/ในลักษณะท่ีวCา การพึง
พาอาศัยกันและกันท่ีชัดเจนมากในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ/าตรัสถึงการรักษาสิ่งแวดล/อม 
วCาการอยูCกับธรรมชาติหรือการอยูCใกล/กับธรรมชาติ หรือการเห็นความสําคัญของสิ่งมีชีวิต 
การให/ความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตแม/จะเปPนสัตว�ตัวเล็ก ก็เห็นความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องการ
บริโภคน้ําท่ีมีสัตว�มีชีวิต๑ ภิกษุรู/อยูCวCาน้ํามีสัตว�มีชีวิตรู/อยูCวCาสัตว�มีชีวิตจะตายเพราะการ

                                                           

๑ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๘๗/๕๐๔. 
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บริโภคก็ยังบริโภค ต/องอาบัติปาจิตตีย�๒ ภิกษุไมCเปPนไข/ไมCพึงถCายอุจจาระ ปBสสาวะ หรือบ/วน
น้ําลายลงบนของเขียวต/องอาบัติทุกกฎ๓ 

แนวทางในการอนุรักษ�สิ่งแวดล/อม ในโลกล/วนแตCอิงอาศัยซ่ึงกัน สัตว�มีชีวิตก็อาศัย
ซ่ึงกันและกัน  ด/วยเหตุปBจจัยเดียวกัน ไมCวCาจะเปPนคนหรือสัตว�ล/วนแล/วแตCอาศัยปBจจัยเดียว
กันาธรรมชาติเปPนสิ่งท่ีเดียวกัน และเอ้ือตCอการดําเนินชีวิตของสรรพสัตว� จึงจําเปPนต/อง
อนุรักษ�เอาไว/        

๒. ส่ิงแวดล�อมในความหมายโดยท่ัวไป    
พระราชบัญญัติสCงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแหCงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และ

พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔๔ ให/คํานิยามความหมายวCา สิ่งแวดล/อมไว/
เหมือนกันคือ สิ่งตCางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูCรอบตัวมนุษย�  ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย�สร/างข้ึนและสิ่งท่ีมนุษย�มิได/ทําข้ึน       

คําวCา“สิ่งแวดล/อม” ตามความหมายของพระราชบัญญัติสCงเสริมและรักษาคุณภาพ
แวดล/อมแหCงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นิยามวCา หมายถึงสิ่งตCางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีอยูCรอบตัวมนุษย�ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย�ได/ทําข้ึน๕   

สิ่งแวดล/อม คือ สิ่งท่ีอยูCล/อมรอบๆ ตัวเราท้ังมีชีวิตหรือไมCมีชีวิตและท้ังท่ีเปPน
สามารถสัมผัสและจับต/องได/มองเห็นได/ท้ังท่ีเปPนแวดล/อมทางกายภาพและสิ่งแวดล/อมทาง
ชีวภาพ และเปPนนามธรรม และสิ่งแวดล/อมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมท่ีมนุษย�
สร/างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีเก่ียวพันกันสัมพันธ�เปPนปBจจัยเก้ือกูลกัน ในปBจจุบัน สิ่งแวดล/อมตาม
ธรรมชาติ ได/ถูกนํามาใช/อยCางฟุ�มเฟ�อยสิ้นเปลืองเกินความจําเปPนมากยิ่งข้ึน และมนุษย�สร/าง
ข้ึน มีชีวิตและไมCมีชีวิต ท้ังท่ีมีประโยชน�และมีโทษ  

จากสภาพปBญหาท่ีเก่ียวกับวิธีคิดกับสิ่งแวดล/อม ซ่ึงเปPนเกิดจากการเพ่ิมของ
ประชากรโลกอยCางรวดเร็ว สCงผลกระทบตCอการนําเอาสิ่งแวดล/อมเพ่ือสนองความต/องการ
ของมนุษย� ทําอยCางจึงจะเกิดความสุขและสนองความต/องการในการชีวิตมนุษย�  หรือการใช/

                                                           

๒ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๘๙/๕๐๕.  
๓ วิ.มหา (ไทย) ๒/๖๕๔/๗๓๗.   
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู1หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้น จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน/า 
๑๒๓๑. 

๕ พระราชบัญญตัิสCงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแหCงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, ธีระพล  อรุณะ
กสิกรและคณะรวบรวม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�วิญ=ูชน, ๒๕๔๒), หน/า ๘. 
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ทรัพยากรอยCางฟุ�มเฟ�อยท่ีขาดการควบคุม และการดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน� คือ๖ การ
เผยแพรCกระจายไปท่ัวโลก การท่ีประชาคมโลกไมCวCาจะอยูC ณ จุดใด สามารถรับรู/ สัมพันธ�หรือ
รับผลจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได/อยCางรวดเร็วกว/างขวาง ซ่ึงเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารทนเทศ 
เปPนต/น จนกลายเปPนพฤติกรรมเคยชินของมนุษย�การเผCาถCานเพ่ือใช/เองและหรือถ/ามากก็จะเพ่ือ
สร/างรายได/ และผลกระทบท่ีจะตามมาอีกมากมาย สิ่งเหลCานี้จําเปPนต/องได/รับการแก/ไข     

ปBญหาของชุมชนและสังคม การสร/างจิตสํานึกวCาการอยูCรCวมกับธรรมชาติอยCางมี
ความสุขต/องทําอยCางไร การปลูกฝBงอยCางไร ท่ีแสดงความรักตCอธรรมชาติ และการมีเมตตา
ตCอธรรมชาติวCาเปPนสิ่งดีงามนCารัก เม่ือเรามองสังคมโลกหรือสังคมในเวลาเดียวกัน มนุษย�
ท้ังหลายมีการพัฒนาท่ีไมCเทCากัน คือมีคนทุกชนชั้นท่ีอยูCในสังคมใหญC แนCนอนวCาการท่ีมนุษย�
ท้ังหลายมีความแตกตCางกันหลายด/าน   

ดังนั้น ในแนวทางของการพัฒนาอันเปPนไปตามเหตุปBจจัยท่ีแตกตCางกัน แตCความ
เปPนกฎธรรมชาติได/ให/ความเสมอกันทุกคนเทCาเทียมกัน แตCเหตุผลอันเปPนปBจจัยท่ีสําคัญคือ 
การกระทําของเขาเอง นี้ก็คือ ทุกคนเสมอกันตCอหน/ากฎธรรมชาติคนท่ีได/พัฒนาตนถึง
จุดหมายของชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาท่ียอมรับวCามนุษย�ท้ังปวงท่ีมีความแตกตCางกันตามท่ี
เขาเปPน จึงมีมาตรฐานของความเปPนมนุษย� ๒ ประการคือ ทCามกลางความแตกตCาง
หลากหลายนั้น ประการท่ีหนึ่ง ขอให/ทุกคนซ่ึงอยูCรCวมโลกและรCวมกฎธรรมชาติเดียวกันนี้
รักษาตัวให/อยูCในเกณฑ�อยCางตํ่า ท่ีจะไมCทําการท่ีเปPนการละเมิดเบียดเบียนหรือการทําลาย
ตนเองหรือผู/อ่ืน ประการท่ีสอง ขอให/ทุกคนในฐานะแหCงมนุษย�ซ่ึงเปPนสัตว�ท่ีมีธรรมชาติ แหCง
การท่ีจะดีเลิศได/ด/วยฝ�กฝนด/วยการพัฒนาตนเอง หรือการฝ�กตนให/เปPนมนุษย�ผู/มีใจสูงจน
กลายเปPนรูปแบบในการพัฒนาตนเอง หรือเปPนพฤติกรรมเคยชินนั่นเอง 

๒.๑ ส่ิงแวดล�อมกับพระพุทธศาสนาในบริบทของสังคมไทย 
ปBญหาสิ่งแวดล/อมกับวิธีการหาหนทางเพ่ือแก/ไขปBญหาสิ่งแวดล/อมในปBจจุบัน 

ปBญหาท้ังทางด/านกายภาพและปBญหาด/านชีวภาพ ในพระพุทธศาสนากลCาวถึงแนวคําสอนวCา
ด/วยเรื่องสิ่งแวดล/อมในคัมภีร�พระวินัยป�ฎก ได/หลักคําสอนเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล/อมอยCางไร 
และพระพุทธศาสนามีหลักการหรือแนวทางเพ่ือแก/ปBญหาสิ่งแวดล/อมอยCางไร 

พระพุทธเจ/าได/ตรัสกCอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานวCา “อานนท� บางทีพวกเธอ
อาจจะคิดวCา “ปาพจน�มีพระศาสดาลCวงลับไปแล/ว พวกเราไมCมีพระศาสดา” ข/อนี้พวกเธอไมC
พึงเห็นอยCางนั้น ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล/วบัญญัติแล/วแกCเธอ ท้ังหลาย หลังจากเรา
ลCวงลับไป ก็จะเปPนศาสดาของเธอท้ังหลาย๗  และลําดับนั้น พระผู/มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
                                                           

๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู1หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้นท� จํากัด, ๒๕๕๖), หน/า ๑๐๙๐. 

๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๗๘๒ 

ท้ังหลายมาตรัสวCา “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขารท้ังหลายมีความเสื่อม
ไปเปPนธรรมดา เธอท้ังหลายจงทําหน/าท่ีให/สําเร็จด/วยความไมCประมาทเถิด” คือ ตลอดเวลา 
๔๕ ปI วCาความไมCประมาทเพียงบทเดียว นี้เปPนพระปBจฉิมวาจาของพระตถาคต๘ การมีวินัย  
การเห็นแกCสCวนรวม ความเห็นอกเห็นใจกัน การให/อภัย และการฝ�กฝนตน เพ่ือให/สังคมระดับ
บุคคล เพ่ือลดความขัดแย/งความเห็นแกCตัว ดังนั้น การฝ�กฝนตนเองให/มีสติมีหิริโอตตัปปะ 
และมีเปUาหมายเพ่ือเสริมสร/างปBญญาให/เข/าถึงชีวิต เพ่ือให/เข/าถึงความจริงของชีวิต หรือสัจ
ธรรม แตCก็ต/องอาศัยสภาพแวดล/อม อันได/แกCสภาพความเปPนอยูC ตลอดจนระเบียบชีวิตและ
ระบบความสัมพันธ�ระหวCางมนุษย� หรือแบบแผนของสังคมนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกวCา วินัย 
ดังในสมัยพุทธกาลคําวCา ธรรมวินัย เปPนชื่อเรียกของพุทธศาสนา 

ในคัมภีร�พระไตรป�ฎก ซ่ึงกลCาวถึงการอยูCกับธรรมชาติ หรือข/อปฏิบัติสําหรับภิกษุผู/
อยูCป�าตามธรรมชาติ ตลอดถึงความสัมพันธ�กันระหวCาง มนุษย� เทวดา สัตว�ป�า และป�าไม/ และ
การเกิดข้ึนหรือการต้ังอยูCของธรรมชาติตลอดถึงกฎธรรมชาติท่ีเปPนปBจจัยสัมพันธ�และมี
ลักษณะเสมอเหมือนกันของสรรพสิ่งและสิ่งแวดล/อมทางธรรมชาติ      

พระพุทธเจ/าทรงห/ามตัดต/นไม/ การขุดดิน เม่ือมีผู/ติเตียนก็ทรงประชุมสงฆ�ปรับ 
อาบัติปาจิตตีย� เปPนวิธีการให/มองเห็นวCาสิ่งมีชีวิตท้ังหมดมีความสําคัญตCอกันและกัน  

๒.๒ รูปแบบการบูรณาการเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม  
ความเปPนมิตรตCอธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ไมCทําลายไมCเห็นแกCตัว การมองสิ่ง

ท้ังหลายวCาเปPนเพ่ือนรCวมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน มองธรรมชาติโดยสัมพันธ�กับการพัฒนา
ตนของมนุษย�ด/วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ความรู/จักประมาณ ความรู/จักพอดี 
พิจารณาคุณคCาแท/ คุณคCาเทียม และการปรับพฤติกรรมเคยชินของบุคคลและสังคม และท่ี
สําคัญการสร/างสรรค�ใช/วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พัฒนาแบบองค�รวมโดยมีจริยธรรมเปPน
ตัวบูรณาการ สิ่งสําคัญจะต/องมีวินัยในตัวเอง สรรพสิ่งท้ังหลายล/วนแตCเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง)  
จึงมีความเก่ียวข/องสัมพันธ�อยCางเปPนปBจจยาการ ซ่ึงไมCมีอะไรดํารงอยูCอยCางแยกสCวน โดยไมC
เก่ียวข/องกับสิ่งอ่ืน ฉะนั้นแม/จะมีความแตกตCางหลากหลาย ก็เชื่อมโยงสัมพันธ�กันเปPนบูรณา
การ ท้ังหมดท้ังปวงจึงเปPนองค�รวม และความหลากหลายทางวัตถุหรือทางกายภาพ เกิดข้ึน
จากความเปPนไมCเท่ียง ความหลากหลายทางวัตถุเปPนเหตุให/เกิดชีวิต ถ/าวัตถุมีความเปPนหนึ่ง
เดียว เชCน มีธาตุใดธาตุเดียวจะเกิดสิ่งมีชีวิตไมCได/   

๒.๓ พระพุทธศาสนากับความกตัญ�ูต1อธรรมชาติ 
ในรามเณยยกสูตร๙ พระอรหันต�ท้ังหลายอยูCในท่ีใด ไมCวCาจะเปPนบ/านหรือเปPนป�า 

เปPนท่ีลุCมหรือเปPนท่ีดอนก็ตาม ท่ีนั้นเปPนภูมิสถานท่ีนCารื่นรมย� พระพุทธศาสนามองเรื่อง

                                                           

๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 
๙ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๖๑/๓๘๑-๓๘๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๗๘๓

ธรรมชาติในลักษณะท่ีมีความกตัญ=ู ก็ผู/ใดก็ตามท่ีใช/รCมเงาของต/นไม/ แล/วตัดก่ิงลิดรอนต/นไม/ 
ถือวCาเปPนคนอกตัญ=ูคบไมCได/ ดังในพระธรรมวินัยท่ีพูดถึง เชCน การสร/างส/วม การสร/าง
ห/องน้ํา มีแม/กระท้ังการอาบน้ําร/อนในหน/าหนาวให/ทําอยCางไร  ใช/วัสดุอะไรในการสร/างส/วม 
มีทางระบายน้ํายังไง ซ่ึงนCาอัศจรรย�มาก เพราะพระสงฆ�เข/าอยูCในป�าทําอยCางไรจะไมCทําลาย
ป�า การรักษาความสมดุลของป�าไว/ด/วย นอกจากนั้นแนวคิดเรื่อง การนําเอาของท่ีใช/แล/ว 
กลับนําใช/ใหมCอีก เชCน เอาผ/าจีวรท่ีเกCาไมCใช/แล/วมาทําประโยชน� เช็ดเท/า ถูฟ��น หรือผสมกับ
ดินเหนียวกCอเปPนเนื้อเด่ียวกับดินเพ่ือฉาบดินบ/าง  เพราะฉะนั้นจะเห็นได/วCา จีวรท่ีผCานการใช/
งานท่ีมีคCายิ่ง  

จากแนวคิดเนื่องท่ีกลCาวมานั้น เปPนสิ่งท่ีบรรดาชาวพุทธท้ังหลายควรเอาแนว
ตัวอยCางท่ีพระพุทธเจ/าได/ทรงปฏิบัติ  เพ่ือเปPนแนวทางท่ีกCอให/เกิดความพอเพียงและเรียบงCาย   

๓. วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
สรรพสิ่งในจักรวาลสิ่งมีชีวิตมีความสลับซับซ/อนโดยเฉพาะอยCางยิ่งมนุษย�มีความ

เปPนพิเศษและนCาสนใจมากท่ีสุดไมCวCาจะเปPนด/านชีววิทยา เนื่องจากมนุษย�อาศัยการดํารงชีพ
และ การรักษาเผCาพันธุ� หรือชาติพันธุ� การเรียนรู/จากธรรมชาติทางด/านสังคมวิทยามนุษย� มี
ความต/องการท่ีมีความจําเปPนข้ันพ้ืนฐานไมCวCาจะเปPน อาหาร ท่ีอยูCอาศัย เครื่องนุCงหCม การ
เรียนรู/หรือประสบการณ� การนันทนาการ และการมีสุขภาพท่ีดี ดังนั้น มนุษย�มีความแตกตCาง
จากสัตว� เพราะมนุษย�เปPนสัตว�โลกท่ีชนิดเดียวท่ีมีความเปPนพิเศษกวCาสัตว�อ่ืนๆ   

ความเก่ียวข/องกับสิ่งแวดล/อมทางสังคม เพราะสิ่งแวดล/อมท่ีอยูCใกล/ชิดกับมนุษย�
และสิ่งใกล/ๆ หมายความวCา ทุกสิ่งทุกอยCางท่ีมนุษย�เข/าไปเก่ียวข/องท้ังใกล/และไกล  
สิ่งแวดล/อมทางสังคม การกระทําของคนข้ึนอยูCกับความคาดหวัง ความต/องการการยอมรับ 
และการตําหนิของผู/อ่ืนบุคคลหรือสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงผู/อ่ืนคาดหวัง ขณะท่ีการทํา
หน/าท่ีวCาตนเองทําตามหน/าท่ีเพ่ือรักษาสิ่งแวดล/อมมากน/อยเพียงใด   

ดังนั้น สิ่งแวดล/อมซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีอยูCล/อมรอบๆ ตัวเรา ทุกชนิดท้ังท่ีเปPนแวดล/อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล/อมทางชีวภาพ  มีอิทธิพลเก่ียวพันกันสัมพันธ�เปPนปBจจัยเก้ือกูลกัน  

๓.๑ การบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม   
สิ่งแวดล/อมยCอมมีปBญหาสลับซับซ/อนมากมาย ไมCวCาเปPนปBญหาของมนุษย�หรือปBญหา

ของสิ่งแวดล/อมล/วนแตCปBญหาเชCนเดียวกัน ปBญหาของมนุษย�ซ่ึงเปPนท้ังปBญหาของบุคคลและ
สังคม ปBญหาเหลCานี้ถ/าหากวCาสามารถแก/ไขปBญหาได/ ก็ถือวCาชีวิตมีความสุข ชีวิตมีสามารถดํารง
อยูCได/หรืออาจจะบอกวCาชีวิตมีความสมดุล  ในทางตรงกันข/ามถ/าหากวCาไมCสามารถแก/ไขปBญหา
พ้ืนฐานดังกลCาวได/ ก็จะเกิดความทุกข�ระทมใจ เรียกได/วCาชีวิตไมCสมดลนั่นเอง   



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๗๘๔ 

ดังนั้น สภาพปBญหาท้ังหลายถ/าไมCมีความสมดุลกันแล/วยCอมเกิดปBญหาในทาง
พระพุทธศาสนา การปราศจากไมCโลภ ไมCโกรธ ไมCหลง โดยเด็ดขาด กลCาวคือ ปราศจากกิเลส
และความทุกข� ก็คือสภาพท่ีเรียกวCา นิพพาน นั่นเอง๑๐         

ฟริตจ�อฟ คาปร/า ให/ความหมาย “holistic” ไว/วCา ระบบตCางๆ ท่ีผสานเปPนหนึ่งเดียว  
หนCวยชีวิตทุกหนCวยนับต้ังแตCบักเตรีท่ีเล็กท่ีสุดไปจนถึงพืชพันธุ�  สัตว�และมนุษย�เปPนองค�รวมท่ี
ผสานเปPนหนึ่งเดียว เซลในรCางกาย ระบบการทํางานของสมองมนุษย� ระบบองค�รวมของสังคม
ปลวก  รังผึ้ง หรือครอบครัวมนุษย� ระบบนิเวศวิทยาท่ีประกอบด/วยหนCวยชีวิตนานาประเภท  
และสิ่งไมCมีชีวิตซ่ึงมีปฏิกิริยาตCอกันและกัน สิ่งท่ีถูกสงวนในเขตป�า เขาไมCใชCต/นไม/แตCละต/นหรือ
หนCวยชีวิตแตCละหนCวยเทCานั้น โดยเกิดข้ึนพร/อมๆกันเปPนเหตุปBจจัยแกCกันและกัน๑๑ 

ฟริ๊ตจอฟ คาปร/า ได/นิยามคําวCา “paradigm” ไว/วCา กระบวนทัศน� คือทัศนะใน
การมองความจริง เปPนการเปลี่ยนแปลงข้ันรากฐานในทางความคิด การรับรู/ ตลอดจนระบบ
คุณคCาตCางๆ และได/นิยามกระบวนทัศน�ทางสังคมวCา กลุCมของความคิด คุณคCา การรับรู/และ
การปฏิบัติท่ีใช/รCวมกันโดยประชาคมหนึ่ง ท้ังหมดนี้กCอให/เกิดทัศนะตCอความเปPนจริงแบบหนึ่ง
และวิถีทางของการจัดระเบียบตCางๆ ภายในประชาคมนั้นก็ตังอยูCบนพ้ืนฐานของกระบวน
ทัศน�ดังกลCาว๑๒      

พฤติกรรมของมนุษย�จนเปPนความเคยชิน ซ่ึงกCอให/เกิดแบบพฤติกรรมท่ียากตCอการ
เปลี่ยนแปลง อันจะเปPนปBจจัยท่ีสําคัญสCงเสริมหรือขัดขวางความคิดท่ีดีมนุษย�สามารถนํา
ความสุขจากการได/ สุขจากการให/ สุขจากการมีเมตตา และความสุขท่ีเปPนอิสระได/ เปPนการ
แก/ปBญหาให/เปPนระบบ หรือการแก/ปBญหาแบบองค�รวม คือ ต/องผสานกัน หรือบูรณาการหรือ
องค�ประกอบ การแก/ปBญหาแบบบูรณาการ  คือ 

๑. พฤติกรรมท่ีเคยชินมีความดีงามเก้ือกูล การแก/ปBญหาต/องมีวินัย มีกติกา พุทธ
ศาสนาพูดถึงการทําบุญคือการให/  

๒. การสCงเสริมกําลังใจ  มีความเพียรพยาม หรือการอนุรักษ� ต/องแก/ปBญหาพฤติท่ี
เคยชินอยCางไร ก็ต/องพยายามการอยูCในธรรมชาติ หรือการรักธรรมชาติ    

๓. ความรู/ความเข/าใจ   

                                                           

๑๐ สาโรช  บัวศรี, บูรณาการ, สารานุกรมศึกษาศาสตร�  ฉบับกาญจนาภิเษก คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปC จัดพิมพ�เปKนท่ีระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๕๐ ปC พุทธศักราช ๒๕๓๙, (คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๙), 
หน/า ๓๓๖-๓๓๗. 

๑๑ ฟริตจ�อฟ คาปร/า, จุดเปลี่ยนแห1งศตวรรษ เล1ม ๓, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, บรรณาธิการไทยพระ
ประชา ปสนฺนธมฺโม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๙), หน/า ๕. 

๑๒ เรื่องเดียวกัน. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๗๘๕

ดังนั้น บทบาทท่ีสําคัญตCอการรักษาสิ่งแวดล/อมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่อง
ของธรรมชาติ หรือการอยูCป�าของพระสงฆ�  หรือเรื่องพระธรรมวินัยในการรักษาป�าหรือการ
อนุรักษ�ป�า ดังท่ีปรากฏในโคลิสสานิสูตร๑๓ พระพุทธเจ/าตรัสวCา “บุญยCอมเจริญท้ังกลางวัน
และกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ แกCชนท่ีปลูกสวนไม/ดอกไม/ผลปลูกต/นไม/ให/รCมเงา สร/าง
สะพาน โรงน้ํา บCอน้ํา และศาลาท่ีพักอาศัยท้ังชนเหลCานั้นยังต้ังอยูCในธรรม สมบูรณ�ด/วยศีล 
จึงไปสวรรค�อยCางแนCนอน” และพระพุทธองค�ทรงใช/ใบไม/เปPนสื่อดังในสีสปาวนสูตร๑๓ และ
ในขทิรปBตตสูตร๑๔ อุปมาด/วยใบตะเคียน  

ในเรื่องของกฎธรรมชาติการยอมรับใช/กฎธรรมชาติในการพัฒนาและแสดงความรู/
ความเข/าใจของเราเก่ียวกับความเปPนจริงของโลกท่ีปรากฏแตCกฎเหลCานี้ไมCได/ดํารงอยูCโดยตัว
มันเอง ถ/ามันดํารงอยูCได/โดยตัวมันเองก็แสดงวCามันสามารถดํารงอยูCได/โดยปราศจากโลกแหCง
ปรากฏการณ� หากกลCาวถึงความเปPนจริงท่ีรับรู/กันโดยท่ัวไปแล/ว การยอมรับทุกสิ่งทุกอยCางท่ี
สามารถแสดงให/เห็นได/ด/วยตรรกะและความรู/ท่ีสมเหตุสมผลคําวCา ความรู/ท่ีสมเหตุสมผล 
หมายถึง ความรู/ท่ีเราสามารถรับรู/ได/โดยตรง หรือไมCก็สามารถบCงบอกได/โดยการอนุมาน 
รวมท้ังความรู/ท่ียอมรับได/ เพราะมีการรายงานท่ีเชื่อถือได/ แตCเราเชื่อวCากฎตCาง ๆ ของสมมติ
สัจจะนี้ไมCได/เปPนไปอยCางสุCมเดาหรือถูกกําหนดโดยพระเจ/า อีกท้ังเราไมCอธิบายด/วยความคิด
เชิงอันตะวิทยา (คือทัศนะท่ีถือวCา การเปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังปวงมีจุดหมายปลายทางท่ี
แนCนอนอยูC จุดหมายปลายทางนี้เปPนตัวกําหนดความเปPนไปของสิ่งแตCละสิ่ง จึงเทCากับวCา สิ่ง
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนอธิบายโดยการอ/างอิงถึงอนาคต)   

ในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมท่ีชี้จัดวCาการมีแบบอยCางทางพุทธท่ีจะ
สามารถทําให/เราเห็นเปPนไปตามความเปPนจริงหรือสิ่งท่ีอิงตCอกันหรือการเปPนปBจจัยท่ีเอ้ือตCอ
กันเปPนเหตุเปPนปBจจัยตCอกัน 

๓.๒ หลักธรรมพระพุทธศาสนาเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม   
๓.๒.๑ หลักปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท แปลวCา เกิดข้ึนพร/อมด/วยการ

อาศัย หรือการบังเกิดท่ีอาศัยกัน คือธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนพร/อม หรือการเกิดข้ึนพร/อมกัน
แหCงธรรมท้ังหลายเพราะอาศัยกันและกัน นับเปPนหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของพระพุทธศาสนา
แสดงให/เห็นวCาสิ่งท้ังหลายท้ังปวงล/วนเกิดมาจากเหตุปBจจัย เม่ือรวมกันจึงหมายถึงอาการท่ีสิ่ง
ท้ังหลายอาศัยกันและกันแล/วเกิดข้ึนพร/อมกันกลCาวอีกอยCางคืออาการท่ีเหตุการณ�อันหนึ่ง
เกิดข้ึนจากการอาศัยกันและกันของสิ่งท่ีเปPนเหตุปBจจัยของกันและกันท่ีเรียกวCาความเปPนปBจจัย

                                                           

๑๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๕. 
๑๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 
๑๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๒/๖๑๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๗๘๖ 

แบบอัญญมัญญปBจจัย๑๕ ในโพธิกถา๑๖ ได/ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี 
เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด สิ่งท้ังปวงต/องอิงอาศัยสิ่งอ่ืนในการเกิดข้ึนต้ังอยูCและดับไปหรือ
เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของเหตุปBจจัย๑๗ 

พระพุทธศาสนามองวCา สิ่งท้ังหลายเปPนธรรมชาติท่ีมีอยูCและเปPนไปตามธรรมดาใน
ระบบความสัมพันธ�แหCงเหตุปBจจัย และมนุษย�ก็เปPนสCวนหนึ่งของธรรมชาติเชCนกัน มนุษย�ซ่ึง
เปPนธรรมชาติสCวนหนึ่งนั้นด/วย จึงเปPนสCวนหนึ่งอยูCในระบบสัมพันธ�แหCงเหตุปBจจัยท่ีเปPนองค�
รวมอันนี้ ชีวิตและการกระทําของมนุษย�เปPนอยCางไรความสัมพันธ�แหCงเหตุปBจจัย ก็จะสCงผล
ตามระบบความสัมพันธ�แหCงปBจจัยนั้น  

ดังนั้น คําวCา ปฏิจจสมุปบาท เปPนคําท่ีพระพุทธเจ/าทรงใช/กฎหรือความจริงนี้
โดยตรง ดังท่ีพุทธพจน�ท่ีตรัสในปBจจยสูตรวCา ภิกษุท้ังหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท
และปฏิจจสมุปปBนนธรรมแกCเธอท้ังหลายเธอท้ังหลายจงฟBงจงใสCใจให/ดีเราจักกลCาวภิกษุ
เหลCานั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล/วพระผู/มีพระภาคจึงได/ตรัสเรื่องนี้วCา ปฏิจจสมุปบาท ใน
กระบวนการนี้ตถตา (ความเปPนอยCางนั้น) อวิตถตา (ความไมCคลาดเคลื่อน) อนัญญถตา 
(ความไมCเปPนอยCางอ่ืน) อิทัปปBจจยตา (ความท่ีมีสิ่งนี้เปPนปBจจัยของสิ่งนี้) ดังพรรณนามาฉะนี้
แลนี้เรียกวCาปฏิจจสมุปบาท พุทธพจน�ท่ียกมานี้แสดงวCา ปฏิจจสมุปบาท เปPนชื่อรวมสําหรับ
เรียกระบวนการธรรมชาติอันนี้ ปฏิจจสมุปบาทเปPนหลักธรรมท่ีสําคัญมากท่ีพระพุทธเจ/าได/
ตรัสรู/และตรัสพระพุทธพจน�นี้ไว/วCา “ผู/ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู/นั้นชื่อวCาเห็นธรรม ผู/ใดเห็น
ธรรมผู/นั้นชื่อวCาเห็นปฏิจจสมุปบาท”๑๘  

วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล/อม มีแนวความคิดเพ่ือท่ีจะรักษา
สิ่งแวดล/อม การมุCงให/มนุษย�กับธรรมชาติ รู/ธรรมชาติ และเข/าใจธรรมชาติ เสมือนวCาธรรม
เปPนหนึ่งเด่ียวกับความเปPนธรรมชาติ เพราะต/องการอาศัยสิ่งท่ีเปPนปBจจัยซ่ึงกันและกันใน
ระบบนิเวศน�ธรรมชาติ มีการอยูCรCวมกัน การพ่ึงพา การตCอสู/ ทําลาย และการด้ินรนเพ่ือการ
อยูCรอด  สิ่งเหลCานี้ล/วนแตCเปPนปBจจัยท่ีกCอให/เกิดการวิวัฒนาตCอสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตในโลกให/
สามารถอยูCรCวมกันหรือผสมผสานกันกลมกลืนกันและสูCภาวะท่ีเปPนความสมดุลทางธรรมชาติ  

๔. สรุปและข�อเสนอแนะ  
จากการศึกษาจากเอกสารคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนา พบวCา วิธีคิดแบบบูรณาการ

เชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล/อม ทําให/เข/าใจสภาพปBญหาของสิ่งแวดล/อมท้ังหมด เปPนปBญหา
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ผีตาโขนอัตลักษณ�ร1วมของประชาคมอาเซียน 
Phi Ta Khon Identities of the ASEAN Community 

พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ ใต/ศรีโตร* 

บทคัดย1อ 

การทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย ได/สCงเสริมการทCองเท่ียวโดยการสCงเสริมสนับสนุน
ให/วัฒนธรรมประเพณีท/องถ่ิน อาทิเชCน การละเลCน ผีตาโขน อําเภอดCายซ/าย จังหวัดเลย เพ่ือ
สร/างให/เปPนสินค/าทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ� มีคุณคCา และมีอัตลักษณ� และการละเลCน
ท/องถ่ินในจังหวัดเลยนั้น สCวนใหญCจะมีความเก่ียวข/องและผูกพันอยูCกับวิถีชีวิตและความเชื่อ
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและบรรพบุรุษท่ีสืบทอดตCอกันมา จากความเชื่อความศรัทธา
อยCางแรงกล/าและความเข/มแข็งของชุมชนเองล/วนเปPนปBจจัยท่ีสCงผลทําให/เกิดความรCวมมือ
รCวมใจในการจัดงานประเพณีและการละเลCนของชุมชน เม่ือต/องเข/าสูCประชาคมอาเซียน การ
ปรับตัวของภาครัฐและชุมชนในการสCงเสริมการนําอัตลักษณ�ของวัฒนธรรมประเพณีท/องถ่ิน
ในประเทศมาสCงเสริมการทCองเท่ียวในประเทศประชาคมอาเซียน เพ่ือเปPนกลไกท่ีขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม 

คําสําคัญ: ผีตาโขน, อัตลักษณ�, ประชาคมอาเซียน 

Abstract 

Tourism Authority of Thailand Promotes tourism by promoting the 
local culture as Phi Ta Khon district left cursing an offense to create a product 
with a unique cultural values and identity. And local activities in the province. 
Most relevant and binding on life and faith in Buddhism and ancestor passed 
down. The belief, faith and strength of the community are all factors that result 
in cooperation in the tradition and culture of the community. When the ASEAN 
community Adaptation of the government and the community to promote the 
cultural identity of the local tradition in the promotion of tourism in ASEAN. The 
engine that drives the economy and society. 

Keywords: Phi Ta Khon, Identities, Asean Community 

                                                           

* วิทยาลัยสงฆ�เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๑. บทนํา 
การรวมตัวกันเปPนประชาคมอาเซียนมีประเด็นสําคัญสามมิติได/แกC หนึ่งมิติ

ประชาคมการเมืองและความม่ันคง สองมิติประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และสามมิติ
ประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงเปPนการกCอกําเนิดประชาคมอาเซียนท่ีมีความเปPนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ดังวิสัยทัศน�ของประชาคมอาเซียนท่ีวCาหนึ่งวิสัยทัศน� หนึ่งอัตลักษณ� หนึ่งประชาคม (One 
Vision, One Identity, One Community) การรวมตัวกันดังกลCาวมีจุดมุCงหมายเพ่ือให/เกิด
สันติภาพ ความม่ันคง ความมีเสถียรภาพ มีเศรษฐกิจเติบโตอยCางยั่งยืน มีความม่ังค่ังและ
ความก/าวหน/าทางสังคมรCวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน๑  

มิติด/านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือสร/าง
ภูมิภาคท่ีมีความม่ันคงทางสังคม (Social Security) ให/ประชากรในสังคมอยูCรCวมกันอยCางมี
ความเอ้ืออาทรกัน มีสภาพความเปPนอยูC ท่ีดี ได/รับการพัฒนาทุกด/าน โดยสCงเสริมความ
รCวมมือด/านตCางๆ เพ่ือเสริมสร/างรากฐานให/แกCประชาชนในภูมิภาคมีความม่ันคง มีอัตลักษณ�
รCวมกัน (Shared Identity) ทCามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�
ของประเทศในประชาคมอาเซียน 

ในปBจจุบันประเทศไทยกําลังหันมาให/ความสนใจและจับกระแสการพัฒนาด/านการ
ทCองเท่ียวมากข้ึนภายหลังจากการรวมตัวกันของกลุCมประเทศในอาเซียน การทCองเท่ียวแหCง
ประเทศไทย ในฐานะองค�กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ทCองเท่ียวของประเทศได/เตรียมความพร/อมท่ีจะก/าวสูCการเปPนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปI ๒๕๕๘ ด/วยการก/าวไปสูCการเปPนหนCวยงานท่ีมีความเปPนเลิศทางการตลาดการ
ทCองเท่ียวยุคใหมC (ModernMarketing) ในระดับสากล มีวิสัยทัศน�ท่ีแสดงได/ถึงความเปPนผู/นํา
ในตลาดอุตสาหกรรมทCองเท่ียวระดับโลกหรืออยCางน/อยก็ในตลาดทCองเท่ียวกลุCมประเทศ
อาเซียนหรือกลCาวอีกนัยหนึ่งได/วCาเปPนเปUาหมายของการทํางานในปBจจุบัน 

แนวคิดหนึ่งของการสCงเสริมการทCองเท่ียวประเศไทยสCวนหนึ่งคือการทCองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม โดยให/ความสําคํญประเพณีท/องถ่ินเพ่ือเปPนกลไกท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
อยCางแท/จริงให/แกCท/องถ่ิน คือ ชุมชน ท่ีรัฐได/ปUอนท้ังเครื่องมือและทรัพยากรลงไปใน
หนCวยงานระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมสร/างให/เกิดการพัฒนาและสร/างศักยภาพ อัตลักษณ� และ
ความเข/มแข็งให/กับชุมชน อาทิ เชCนประเพณีแหCผีตาโขน จัดเปPนสCวนหนึ่งในงานบุญประเพณี
ใหญCหรือท่ีเรียกวCา “งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ของชาวอําเภอดCานซ/าย จังหวัดเลย 

บทความนี้ ผู/เขียนได/ค/นคว/าข/อมูลจากการค/นคว/าเอกสารทางวิชาการ และมุมมอง
เชิงวิพากษ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือฉายภาพการปรับตัวของภาครัฐและชุมชนในการ

                                                           

๑ การศึกษาเพ่ืออาเซียน. แหลCงท่ีมา : http://www.bic.moe.go.th/newth/images/ 
stories/one_vision_one_identity.pdf [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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สCงเสริมอัตลักษณ�ของประเพณีท/องถ่ินมาสCงเสริมเพ่ือเปPนกลไกท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ชุมชนให/แกCท/องถ่ิน และสCงเสริมการทCองเท่ียวของในกลุCมประชาคมอาเซียนโดยมีสาระสําคัญ 
๒ สCวน คือ ๑) ความรCวมมือด/านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนในการเสริมสร/างอัตลักษณ�
รCวมกัน ๒) การสCงเสริมการทCองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการสCงเสริมประเพณีท/องถ่ินการละเลCนผี
ตาโขนอําเภอดCานซ/าย จังหวัดเลยเม่ือต/องเข/าสูCประชาคมอาเซียนและสรุปเชิงวิพากษ�โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความรCวมมือด/านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนในการเสริมสร/างอัตลักษณ�
รCวมกัน การรวมตัวเปPนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เปPนหนึ่งเสาหลักของ
ประชาคมเอาเซียน โดยการกCอต้ังประชาคมสังคมละวัฒนธรรมอาเซียนมีจุดมุCงหมายหลัก
เพ่ือทําให/ประชาชนเกิดความตระหนักรู/ ถึงความเปPนประชาคมอาเซียนให/มีความคุ/นเคยตCอ
กันและรับผิดชอบตCอสังคม สามารถบรรลุเปUาหมายท่ีต/องการให/ประชาชนในรัฐภาคีอาเซียน
มีความเปPนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัตลักษณ�รCวมกัน สร/างสังคมแหCงการแบCงปBนและใสCใจ
ระหวCางกัน (building a caring and sharing society) และทําให/ประชาชนอยูCดีกินดี มี
สวัสดิการท่ีดีข้ึน กลCาวโดยสรุปประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนี้ ให/ความสําคัญใน
ประเด็นของทรัพยากรมนุษย� วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให/เกิดการพัฒนาอยCาง
ยั่งยืน ตลอดจนทาให/เกิดความกลมเกลียวในหมูCประชาชนอาเซียน 

คุณลักษณะและองค�ประกอบของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปUาหมาย
หลักของกรอบความรCวมมือนี้คือ การทําให/เกิดประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเปPน
ศูนย�กลาง เปPนสังคมท่ีรับผิดชอบเพ่ือกCอให/เกิดความเปPนอันหนึ่งอันเดียวกันและความเปPน
เอกภาพในหมูCประชาชาติและประชาชนอาเซียน มีการเสริมสร/างอัตลักษณ�รCวมกัน สร/าง
สังคมท่ีมีความเอ้ืออาทรและแบCงปBน ประชาชนมีสCวนรCวม สCงเสริมให/ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ความเปPนอยูC  และสวัสดิการท่ีดีโดยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
สัญลักษณ�ทางวัฒนธรรมมีความสําคัญยิ่งในฐานะท่ีสะท/อนการแสดงออกของความเปPนชาติ 
ความเจริญรุCงเรือง และเปPนแบบฉบับอันดีงามประจําชาติ๒ จะทําหน/าท่ีหลักในการสนับสนุน
การสร/างพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรCงเพ่ือกCอให/เกิดความเข/าใจอันดี การเปPนเพ่ือนบ/านท่ีดีและการ
แบCงปBนความรับผิดชอบ เคารพในความแตกตCางทางวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของ
ประชาชนอาเซียน 

การท่ีอาเซียนจะสามารถมีอัตลักษณ�รCวมกันได/นั้นจะต/องมีความตระหนักรู/รCวมกัน
วCาตนเปPนสCวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน มีใจรักรCวมกัน มีความเชื่อมโยงทางจิตใจ มีจิตสา
นึกและวัฒนธรรมรCวมกัน โดยอัตลักษณ�อาเซียนนั้นมีความท/าทายในแงCของการสร/างจิตสา

                                                           

๒ ธิญาดา ยอดแก/ว, การศึกษาสัญลักษณ�ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ1มอาเซียน, 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), หน/า ๒๔. 
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นึกอันดีงาม ให/ทุกคนรCวมกันเปPนสCวนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียน โดยคนในอาเซียนต/องมอง
อนาคตรCวมกัน เลิกนึกถึงความขัดแย/งท่ีมีมาในอดีต อีกประเด็นท่ีสําคัญคือ แตCละชาติสมาชิก
อาเซียนยCอมมีอัตลักษณ�เฉพาะตน และมีอัตลักษณ�ยCอยเฉพาะในชาติของตนอีกมากมาย 
หรืออาจมีอัตลักษณ�รCวมกับคนในประเทศเพ่ือนบ/าน ดังนั้นในการสร/างอัตลักษณ�รCวมอาเซียน
อันดับแรกต/องยอมรับในความแตกตCางระหวCางกันและให/เกียรติวCามีศักด์ิศรีเสมอกัน เพ่ือ
แสวงหาจุดยืนรCวมกัน และสร/างอัตลักษณ�อาเซียนตCอไป  

อัตลักษณ�ร1วมของวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนเปPนสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากประกอบด/วยประเทศสมาชิกมากถึง ๑๐ ประเทศ และแตCละสังคมก็ได/รับ
อิทธิพลจากชาติตCางๆ อาทิ อิทธิพลจากจีน อิทธิพลจากอินเดีย อิทธิพลจากชาติตะวันตก 
รวมท้ังอิทธิพลจากศาสนา อาทิ ศาสนาพุทธ ฮินดูและอิสลาม เปPนต/น ซ่ึงความหลากหลาย
เหลCานี้ ๓ สามารถจําแนกออกเปPนกลุCมใหญCๆ ได/ ๓ กลุCม ได/แกC 

๑. กลุ1มวัฒนธรรมลุ1มแม1น�าโขง (ไทย-ลาว-กัมพูชา-พมCา-เวียดนาม) เนื่องจากวCา
บริเวณลุCมแมCน/าโขงเปPนเขตอาณาซ่ึงเปPนท่ีต้ังของหลายประเทศ เปPนแหลCงอารยธรรมท่ี
สําคัญมีความโดดเดCน ประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ คCานิยม ในบริเวณนี้ท้ังท้ังความ
คล/ายคลึงและแตกตCางกัน เนื่องด/วยอาณาบริเวณท่ีมีอาณาเขตติดตCอกัน ประชาชนมีการไป
มาหาสูC ค/าขาย มีกิจกรรมสัมพันธ�รCวมกันอยCางสมํ่าเสมอและตCอเนื่อง สCงผลให/วัฒนธรรมของ
แตCละประเทศ มีลักษณะเฉพาะของตนเอง แตCก็มีบางสCวนท่ีความคล/ายคลึงกับวัฒนธรรมของ
ประเทศอ่ืนๆ วัฒนธรรมของไทยลาวกัมพูชามีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความคล/ายคลึงกัน
มากกวCาพมCาและเวียดนามซ่ึงได/รับอิทธิพลจากจีน ตัวอยCางวัฒนธรรมรCวมในภูมิภาค ได/แกC 
ด/านภาษา (ไทย-ลาว-เขมร) ท่ีมีตัวอักษร คําท่ีมีความหมายคล/ายคลึงกัน โดยได/รับอิทธิพลมา
จากภาษาสันสกฤต โดยคนไทย ลาว เขมร สามารถสื่อสารเข/าใจกันได/ อยCางไรก็ดีภาษาเขมร
มีความแตกตCางจากภาษาเพ่ือนบ/าน เนื่องจากไมCมีเสียงวรรณยุกต� ด/านการแสดง มีการแสดง
รามเกียรต์ิ เปPนมรดกรCวมทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดCนของอาเซียน ต/นเค/าของเรื่องรามเกียรต์ิ
คาดวCามาจากเรื่องรามายณะของอินเดีย ซ่ึงเปPนนิทานท่ีแพรCหลายอยูCท่ัวไปในภูมิภาคเอเชีย
ใต/ ตCอมาอารยธรรมอินเดียได/แพรCหลายเข/ามาในภูมิภาคนี้ เรื่องรามายณะจึงแพรCหลายไปท่ัว
ภูมิภาค แตCละประเทศได/ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให/สอดคล/องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจน
กลายเปPนวรรณคดีประจําชาติไป ดังปรากฏในหลายๆ ชาติ เชCน ลาว พมCา กัมพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ล/วนมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิเปPนวรรณคดีประจําชาติท้ังสิ้น ด/านนาฏศิลป�และ
ดนตรี การแสดงราของไทย ลาว เขมรมีความคล/ายคลึงกัน สังเกตได/จากลีลาการแสดงรCายรํา

                                                           

๓ กมลชนก แซCเล/า, รายงานส1วนบุคคล เร่ืองการศึกษาวัฒนธรรมร1วมเพ่ือสร�างอัตลักษณ
อาเชียน.โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ1นใหม1 รุ1นท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน ก.พ.ร.กมลชนก แชCเล/า, ๒๕๕๗), หน/า ๓๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๗๙๒ 

ท่ีอCอนช/อย ทCวงทCาการรCายรํารวมท้ัง เครื่องดนตรีท่ีได/รับอิทธิพลซ่ึงกันและกัน แตCมีการ
ปรับเปลี่ยนให/เข/ากับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆ ท้ังนี้ ด/วยสภาพภูมิศาสตร� และ
ลักษณะการประกอบอาชีพท่ีเปPนเกษตรกรรม สCงผลตCอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
ท่ีอาศัยอยูCในแถบใกล/เคียงกันให/มีความคล/ายคลึงกัน ด/านประเพณีสงกรานต� เปPนประเพณีปI
ใหมCของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมCาเชCนเดียวกัน  

นอกจากนี้ชนกลุCมน/อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกา
และทางตะวันออกของประเทศอินเดียก็มีประเพณีนี้เชCนเดียวกัน ประเพณีนี้เปPนประเพณี
เกCาแกCซ่ึงสืบทอดมาแตCโบราณคูCมากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันวCา ประเพณีตรุษ
สงกรานต� หมายถึงประเพณีสCงท/ายปIเกCา และต/อนรับปIใหมC คําวCา "ตรุษ” เปPนภาษาทมิฬ 
แปลวCา “การสิ้นปI” พิธีสงกรานต� เปPนพิธีกรรมท่ีสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ/านใกล/
เรือนเคียงได/มาพบปะสังสรรค� แสดงความเคารพตCอผู/อาวุโส มีการใช/น้ําเย็นเพ่ือใช/รดให/แกC
กันเพ่ือความชุCมชื่น และขอพรจากผู/ใหญC เปPนการแสดงความกตัญ=ูกตเวทิตา ปBจจุบัน
ประเพณีสงกรานต� ถือเปPนวันครอบครัว วันเริ่มต/นปIใหมCตามประเพณีนิยม 

๒. กลุ1มวัฒนธรรมมาเลเชีย-อินโดนีเชีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร� ประเทศ
เหลCานี้เปPนกลุCมประเทศท่ีประชาชนสCวนใหญCนับถือศาสนาอิสลาม แตCก็มีประชาชนสCวนหนึ่ง
นับถือศาสนาพุทธ คริสต� และฮินดูด/วยสัดสCวนท่ีแตกตCางกันไป ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี 
ศิลปะ การแสดง จะมีความคล/ายคลึงกัน โดยสิงคโปร�มีวัฒนธรรมผสมผสานระหวCางจีน
มาเลย�อินเดีย เปPนความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีนCาสนใจ ตัวอยCางของมรดกวัฒนธรรม
รCวมในกลุCมนี้ ได/แกC การใช/ภาษามาเลย� (หรือมลายู) ในชุมชนภาคใต/ของไทย และภาษา
มาเลย� ยังสามารถสื่อสารเข/าใจได/กับภาษาอินโดนีเซีย มาตรฐานอยCางเปPนทางการของภาษา
มลายูนั้น มีการตกลงรCวมกันระหวCางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน วCาใช/บาฮาซารีเยาเปPน
มาตรฐาน อันเปPนภาษาของหมูCเกาะรีเยา ซ่ึงถือวCาเปPนต/นกําเนิดของภาษามลายูมาช/านาน 
ด/านการแตCงกาย ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะแตCงกายด/วยชุดสุภาพเรียบร/อยคลุม
ท้ังตัว ไมCเป�ดเผยสัดสCวนแกCสาธารณะ ซ่ึงการแตCงกายนี้มีความคล/ายคลึงกัน เชCน กลุCมคน
ภาคใต/ตอนลCาง ประชาชนชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปPนต/น ด/านการแสดง หนังตะลุงหรือ 
Wayang ซ่ึงหมายถึง ศิลปะการเชิดหนังหรือหุCนเปPนสิ่งท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมรCวมของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน เชCน ไทย อินโดนีเซีย หนังตะลุงมีต/นกําเนิดมาจากเกาะชวา อินโดนีเซีย 
แล/วแพรCหลายไปท่ีอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต/รวมท้ังประเทศไทยตลอดหลาย
ร/อยปI ท่ีผCานมาหนังตะลุงได/รับความนิยมในราชสํานักชวา บาหลี และรวมถึงชาวบ/านท่ัวไป 
หนังตะลุงจากทุกท่ีจะตCางกันด/วยขนาดรูปรCางและรูปแบบ แตCจะมีความเหมือนกันคือจะทํา
จากหนังวัวและมีคันชัก และเลCนประกอบดนตรีเครื่องทองเหลืองเชCน ฆ/อง ในสCวนของ
ประเทศสิงคโปร�นั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกท้ังสCวนใหญCยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ
ด้ังเดิม ทําให/สิงคโปร�มีวัฒนธรรมหลากหลาย ท้ังทางด/านอาหาร การแตCงกาย ตลอดจนการ
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เซCนไหว/วิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องเทพเจ/าท่ีแตกตCางกันไป ชาวจีนสCวนมาก
บูชาเจ/าแมCกวนอิม กวนอูเทพเจ/าแหCงความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ/าจีนองค�อ่ืนๆ ขณะท่ีชาว
ฮินดูบูชาเทพวิษณุ เปPนต/น 

๓. กลุ1มวัฒนธรรมฟvลิปปvนส� ภูมิประเทศของอินโดนีเซียและฟ�ลิปป�นส� มีความ
คล/ายคลึงกันแตCวัฒนธรรมของฟ�ลิปป�นส�เปPนการผสมผสานกันระหวCางตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีเปPนเอกลักษณ�เฉพาะวัฒนธรรมฟ�ลิปป�นส�ท่ีได/รับอิทธิพลจากสเปน ซ่ึงเปPนเจ/า
อาณานิคมมาเปPนระยะเวลานาน ในขณะเดียวกันก็ได/ผสานวัฒนธรรมพ้ืนเมือง ตัวอยCางของ
มรดกวัฒนธรรมกลุCมนี้ ได/แกC ด/านภาษา มีการใช/ภาษามากกวCา ๑๗๐ ภาษา โดยสCวนมาก
เกือบท้ังหมดนั้นเปPนตระกูลภาษายCอยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก สCวนภาษาตCางประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีใช/กันมากในประเทศฟ�ลิปป�นส�มีท้ังหมด ๘ ภาษา ได/แกC ภาษาสเปน ภาษาจีน
ฮกเก้ียน ภาษาจีนแต/จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด� ภาษาปBญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษา
อาหรับ ด/านการแสดง นาฏศิลป�ดนตรี สเปนเปPนชาติตะวันตกชาติหนึ่งท่ีมายึดครองดินแดน
ในเอเชียเปPนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะประเทศฟ�ลิปป�นส� และสเปนพยายามสร/าง
ฟ�ลิปป�นส� ซ่ึงมีชาวพ้ืนเมืองเดิมเปPนชาวเกาะท่ีนับถือศาสนาอิสลามให/เปPนตัวแทนของสเปน
ในภูมิภาคตะวันออก ด/วยเหตุนี้สเปนจึงนําเอาประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาเข/ามา
ครอบคลุมชาวพ้ืนเมือง ศิลปะการแสดงตามแบบฉบับของสเปนจึงปรากฏข้ึนในดินแดนของ
ประเทศฟ�ลิปป�นส�และเม่ือชาวพ้ืนเมืองฟ�ลิปป�นส�ได/มีการติดตCอกับชาวพ้ืนเมืองมลายูซ่ึงนับ
ถือศาสนาอิสลามด/วยกัน จึงทาให/นาฏศิลป�ได/แพรCขยายเข/ามาในดินแดนมลายูด/วย ด/านการ
แตCงกาย ชุดแตCงกายประจําชาติของฟ�ลิปป�นส� ชายสวมเสื้อท่ีเรียกวCา บารอง หญิงแตCงชุด
กระโปรงยาว สวมเสื้อแขนสั้นจับจีบ แล/วยกต้ังข้ึนเหนือไหลC คล/ายปIกผีเสื้อ เรียกวCาชุด 
บาลินตาวัก ซ่ึงได/รับอิทธิพลจากตะวันตก ด/านประเพณี ได/รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากสเปน
และเม็กซิโก จะเห็นได/จากความเชื่อในศาสนาคาธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกปI 
ฟ�ลิปป�นส�จะมีงานรื่นเริง เรียกวCา Barrio Fiesta เปPนการฉลองนักบุญของเมือง หมูCบ/านและ
เขตการปกครองตCางๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ การ
จุดพลุไฟ การประกวดความงาม และการเต/นรํา เปPนต/น 

จากท่ีกลCาวมาสรุปได/วCา แตCละชาติสมาชิกอาเซียนมีอัตลักษณ�เฉพาะตน และมีอัต
ลักษณ�ยCอยเฉพาะในชาติของตนท่ีหลากหลาย หรืออาจมีอัตลักษณ�รCวมกับคนในประเทศ
เพ่ือนบ/านด/วย ดังนั้นอัตลักษณ�รCวมอาเซียนอันดับแรกต/องยอมรับในความแตกตCางระหวCาง
กันและให/เกียรติวCามีศักด์ิศรีเสมอกัน เพ่ือแสวงหาจุดยืนรCวมกัน เพราะแตCละประเทศใน
อาเซียนมีวัฒนธรรมการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์และภูตผีมากCอนท่ีศาสนาหลักของโลกคือ ฮินดู 
พุทธ อิสลาม คริสต�จะเผยแผCเข/ามา ความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนานั้นเปPนสิ่งท่ี
คนในอาเซียนจะต/องยอมรับ เคารพในความแตกตCางและพยายามอยูCรCวมกันอยCางสันติ 
การศึกษาประวัติศาสตร�เพ่ือสร/างอัตลักษณ�รCวม มองหาอนาคตรCวมกันเพ่ือสร/างความเคารพ
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ซ่ึงกันและกัน ยอมรับซ่ึงกันและกัน เข/าใจท่ีดีตCอกัน หาจุดรCวมทางประวัติศาสตร�ท่ีดีตCอกัน
เพ่ือสร/างสังคมสงบสุขท่ีมีอัตลักษณ�รCวมกัน 

๒. การส1งเสริมการท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในปBจจุบันการทCองเท่ียวถือเปPนประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ีภาครัฐได/ให/

ความสําคัญและสCงเสริม อาทิเชCน การทCองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีได/เกิดข้ึนกับสถานท่ีซ่ึงเปPน
แหลCงชุมชนท่ีมีเอกลักษณ� หรือวัฒนธรรมเฉพาะ สิ่งท่ีเกิดรCวมกับการทCองเท่ียวคือ การ
นําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให/นักทCองเท่ียวได/เรียนรู/ เชCน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปPนเอกลักษณ�ของท/องถ่ินสินค/าและการให/บริการตCางๆ ในแตCละ
ท/องถ่ินโดยการสร/างสรรค�ท่ีเปPนสิ่งท่ีดึงดูดนักทCองเท่ียวและยังเปPนสิ่งท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ชุมชนโดยทรัพยากรเหลCานี้ล/วนมีสCวนสําคัญในการพัฒนาและสCงเสริมการทCองเท่ียวให/แกC
ชุมชนนั้นๆ อยCางยั่งยืน  

การทCองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปPนการทCองเท่ียวเพ่ือมุCงให/เกิดความภาคภูมิใจท่ี
มุCงเน/นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร� โบราณคดี และสถานท่ีตCางๆ ท่ีมนุษย�สร/างข้ึน 
โดยเก่ียวเนื่องกับความเปPนอยูCของสังคม การสCงเสริมการทCองเท่ียวท่ีใช/ชุมชนเปPนฐานในการ
บริหารจ/ดการทCองเท่ียวแบบหนึ่งท่ีมีศักยภาพ โดยเน/นกระบวนการมีสCวนรCวมของชุมชนใน
การจัดการ และสนับสนุนการเกิดประโยชน�แกCเศรษฐกิจชุมชนของคนในท/องถ่ินอีกด/านหนึ่ง
ด/วย๔ ทCองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมุCงพัฒนาให/ “คน” เปPนหัวใจสําคัญของการทCองเท่ียวเน/นถึง
การสร/างศักยภาพของคนในท/องถ่ิน ผู/ประกอบการผู/ให/บริการให/คนในท/องถ่ินเข/ามามีสCวน
รCวมในการจัดการทCองเท่ียวของชุมชน เพ่ือนําไปสูCการดูแลรักษาและฟ��นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยให/มีความสมดุลย�กับภูมิปBญญาอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมและเก้ือกูลตCอเศรษฐกิจ
ของชุมชน การสCงเสริมการทCองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปPนแนวคิดหนึ่งของการสCงเสริมการ
ทCองเท่ียวประเทศไทย โดยการสCงเสริมประเพณีท/องถ่ินการละเลCนผีตาโขน อําเภอดCานซ/าย 
จังหวัดเลยเพ่ือให/เปPนกลไกท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยCางแท/จริงให/แกCท/องถ่ินเม่ือต/อง
เข/าสูCประชาคมอาเซียน 

๓. บทสรุปเชิงวิพากษ� 
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเพ่ือความรCวมมือในการพัฒนาในด/านตCางๆ การ

รวมตัวกันเปPนประชาคมอาเซียน มีประเด็นหนึ่งคือ มิติประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ประเด็นความสําคัญคือความรCวมมือกันการสร/างสังคมท่ีมีเอกลักษณ� มีอัตลักษณ�รCวมกัน 
ประชาชนมีความรู/สึกเปPนเจ/าของรCวมกัน เปPนอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถรCวมกันสร/าง
                                                           

๔ สินธุ� สโรบล, การท1องเท่ียวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ�พ้ืนท่ีภาคเหนือ,
(เชียงใหมC : สํานักงานสนับสนุนการวิจัย : สินธุ� สโรบล, ๒๕๔๖), หน/า ๙. 
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สังคมท่ีมีเอกภาพรCวมกันพัฒนาในทุกๆ ด/าน ประชาชนสามารถอยูCรCวมกันได/อยCางกลมกลืน 
มีความสุขและได/รับการพัฒนาในทุกๆ ด/าน 

การทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย ได/สCงเสริมการทCองเท่ียวโดยการสCงเสริมสนับสนุน
ให/วัฒนธรรมประเพณีท/องถ่ิน อาทิเชCน การละเลCน ผีตาโขน อําเภอดCานซ/าย จังหวัดเลย เพ่ือ
สร/างให/เปPนสินค/าทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ� มีคุณคCา และมีอัตลักษณ� ควรสนับสนุนให/มี
การพัฒนาในด/านตCางๆ ดังตCอไปนี้ 

๑) ด/านการพัฒนาทรัพยากรทCองเท่ียว เปPนการพัฒนาสถานท่ีอันเปPนจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักทCองเท่ียวจะเดินทางเข/ามาทCองเท่ียวพร/อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ทางการทCองเท่ียวให/สามารถดึงดูดใจนักทCองเท่ียวให/เข/ามาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมิน
ศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และกําหนดกิจกรรมทCองเท่ียวท่ีอนุรักษ�
ทรัพยากรทCองเท่ียว และสิ่งแวดล/อม พร/อมท้ังให/ความรู/ เ ก่ียวกับแหลCงทCองเท่ียวแกC
นักทCองเท่ียวด/วย 

๒) ด/านการพัฒนาสิ่งแวดล/อมในแหลCงท/องถ่ิน เปPนการพัฒนาเพ่ีออนุรักษ�
สิ่งแวดล/อมในแหลCงทCองเท่ียวให/อยูCในสภาพเดิมหรือดีกวCาเดิม และปUองกันผลกระทบด/านลบ
จากการทCองเท่ียว โดยต/องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการทCองเท่ียวอยCางตCอเนื่อง 

๓) ด/านการพัฒนาธุรกิจทCองเท่ียว เปPนการพัฒนาธุรกิจด/านบริการอํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกCนักทCองเท่ียว เพ่ีอตอบสนองความต/องการของนักทCองเท่ียวให/ได/รับความ
พึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบตCอการอนุรักษ�ทรัพยากรทCองเท่ียวและสิ่งแวดล/อมด/วย 

เม่ือต/องเข/าสูCประชาคมอาเซียน การปรับตัวของภาครัฐและชุมชนในการสCงเสริม
การนําอัตลักษณ�ของวัฒนธรรมประเพณีท/องถ่ินในประเทศมาสCงเสริมการทCองเท่ียวใน
ประเทศประชาคมอาเซียน เพ่ือเปPนกลไกท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให/แกCท/องถ่ินนําไปสูC
การสร/างอัตลักษณ�รCวมของประชาคมอาเซียนซ่ึงต/องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ประวัติศาสตร�
และการรับรู/ข/อมูลขCาวสารของกันและกัน โดยอยูCบนพ้ืนฐานด/านผลประโยชน�ของภูมิภาค มี
ตัวตนรCวมกัน จารีต คCานิยม และความเชื่อ รวมท้ังความรู/สึกรCวมในฐานะประชาคมอาเซียน 
มีความเปPนอันหนึ่งอันเดียวกันทCามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือสร/างอัตลักษณ�
รCวมของประชาคมอาเซียน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ :  
กมลชนก แซCเล/า. รายงานส1วนบุคคล เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมร1วมเพ่ือสร�างอัตลักษณ

อาเชียน. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุCนใหมC รุCนท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๗.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.พ.ร., ๒๕๒๗. 
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กาญจนา สวนประดิษฐ�. ผีตาโขน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอด1านซ�าย จังหวัดเลย. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๓. 

ธิญาดา ยอดแก/ว. การศึกษาสัญลักษณ�ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ1มอาเซียน. 
นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

สินธุ�  สโรบล. การท1องเท่ียวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ�พ้ืนท่ีภาคเหนือ. 
เชียงใหมC : สํานักงานสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖. 

ศูนย�วัฒนธรรม จังหวัดเลย และคณะ. สมบัติเมืองเลย. เลย : รุCงแสงธุรกิจการพิมพ�, ๒๕๔๐. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ธรรมาสน� นิยมรัตน�จรูญ. “การออกแบบเรขศิลป�สําหรับงานประเพณีผีตาโขน”. 

วิทยานิพนธ�ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป� ภาควิชานฤมิต
ศิลป� คณะศิลปกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สนอง อุปลา. “พัฒนาการประเพณีผีตาโขน อําเภอดCานซ/าย จังหวัดเลย”. วิทยานิพนธ�
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กระบวนการจัดการของศูนย�ฟ56นฟูสุขภาวะของผู�สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา 
The Management of Rehabilitation Centers, Health of The Elderly, 

According to Buddhist Principles 

พระมหาสุภวิชญ� ปภสฺสโร/วิราม, ผศ.* 

บทคัดย1อ 

การท่ีสัดสCวนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนเร็วและตCอเนื่อง หมายถึง จํานวนผู/สูงอายุมี
ขนาดใหญCข้ึนเรื่อยๆ และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร/างประชากรสูงอายุพบแนวโน/ม
จํานวนมากและสัดสCวนผู/สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปIข้ึนไป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ได/ประมาณแนวโน/มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทยจะเพ่ิมจาก
ปI ๒๕๓๓ เปPนร/อยละ ๗.๒ ในปI ๒๕๔๘ เปPนร/อยละ ๑๐.๒ ในปI ๒๕๕๘ เปPนร/อยละ ๑๓.๒ 
และในปI ๒๕๖๓ เปPนร/อยละ ๑๕.๓ จากการประชุมสมัชชาผู/สูงอายุระดับชาติ ปI ๒๕๕๑ ได/
สรุปวCา ปBจจุบันประเทศไทยมีประชากรสูงอายุประมาณ ๗.๐๒ ล/านคน หรือคิดเปPนร/อยละ 
๑๐.๗ ของประชากรท้ังประเทศ ทําให/ประเทศไทยเริ่มก/าวเข/าสูCสังคมผู/สูงอายุ  และจะเปPน
สังคมผู/สูงอายุอยCางแท/จริง ในราวปI พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ขณะนั้นประเทศไทยจะมีผู/สูงอายุ
ประมาณร/อยละ ๑๙.๒ ซ่ึงจะสCงผลกระทบตCอการพัฒนาด/านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การเตรียมความพร/อมของสังคมไทยเข/าสูCสังคมผู/สูงอายุ จึงเปPนเรื่องสําคัญท่ีต/องเรCง
ดําเนินการ ได/แกC การสร/างความตระหนักของประชากรในเรื่องการเตรียมตัวเพ่ือเข/าสูCวัย
สูงอายุอยCางมีคุณภาพ  เพ่ือศึกษาและเข/าใจธรรมชาติของสภาวะรCางกายและจิตของตนเองท่ี
จะปรับทัศนคติ แนวคิดความเชื่อและยอมรับความเปPนจริงของชีวิตจึงจําเปPนต/องพ่ึงพาทาง
ศาสนาด/านกระบวนการเรียนรู/ตามแนวพระพุทธศาสนาเปPนการฝ�กฝนพัฒนาตนจนประสบ 
ผลสําเร็จไปตามลําดับตามสติปBญญาและความพร/อมของแตCละบุคคลโดยแนวทางออกของ
ปBญหาตามพุทธวิธี อันเปPนวิธีทางพระพุทธศาสนาท่ีจะชCวยเหลือบรรเทา และปUองกัน รวมถึง
แก/ไขปBญหาของผู/สูงอายุ หลักพุทธวิธีเชCน หลักไตรลักษณ�และหลักอริยสัจสี่ 

คําสําคัญ: สุขภาวะของผู/สูงอายุ 

 

 

                                                           

*อาจารย�ประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ�เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราช
วิทยาลัย  
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Abstract 

The proportion of elderly people increases rapidly and constantly 
refers to the number of seniors grows steadily and rapidly changing 
population structure seniors find many promising and the proportion of the 
elderly aged 60 years and over Office of Economic and Social Development. 
National Thailand has about demographic trends will increase from the year 
2533 is 7.2 In 2548 to 10.2 percent in 2558 to 13.2 percent in 2563 and 15.3 
percent from the General Assembly seniors nationally in 2551 concluded that 
the country has a population of about 7.02. million, or 10.7 percent of the 
country's population. Thailand began stepping into an aging society. And an 
aging society will truly be in the year 2568. At that time, Thailand will have 
19.2 percent of the elderly, which will affect the economic and social 
development of the country. Readiness of Thailand to the aging society. It is 
important to speed up the process, including raising awareness of population 
issues in preparation to enter old age with quality. To study and understand 
the nature of physical and mental condition to justify their attitude. The 
concept of faith and accept the reality of religious life it is necessary to rely 
on the learning process along religious practice and develop their experience. 
According to the results achieved by the intellect and the availability of 
individual approach to the problem, according to the Buddhist way. Buddhism 
as a way to help alleviate and prevent the problem of the elderly. Buddhist 
ways The Trinity and the Four Noble Truths. 

Keyword: Health of the Elderly 

๑. บทนํา  
สังคมผู/สูงอายุเปPนสภาวะท่ีประเทศไทยจะต/องดูแล และให/ความสําคัญอยCาง

ยิ่งยวดเนื่องจากวCาเปPนกลุCมประชากรท่ีมีคุณคCาตCอสังคม เปPนผู/ได/ทําประโยชน�ให/แกC
ประเทศชาติ และยังเปPนผู/มีความรู/ ประสบการณ�ชีวิตท่ีให/ประโยชน�แกCสังคม หาใชCเปPนภาระ
แกCสังคมไมC  ในศตวรรษท่ี ๒๑ นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยตCางเข/าสูCวิกฤตการณ�
ประชากรสูงอายุจะเห็นได/จากภาวะประชากรสูงอายุ หรือการมีสัดสCวนประชากรอายุ ๖๕ ปI
ข้ึนไปเกินร/อยละ ๗ ของประชากรท้ังหมด และความเร็วหรือเวลาท่ีใช/ในการเพ่ิมประชากร
สูงอายุเปPนสองเทCาตัว  
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จากการนําเสนอรายละเอียดของผู/สูงอายุและปBญหาของผู/สูงอายุ ท้ังเรื่อง
ความหมายลักษณะความต/องการและความสนใจ บทบาท รวมถึงปBญหาของผู/สูงอายุ จะเห็น
ได/วCาผู/สูงอายุเปPนบุคคลท่ีอยูCในวัยท่ีควรต/องให/ความสําคัญและดูแลเอาใจใสCเปPนพิเศษ 
โดยเฉพาะอยCางยิ่งผู/สูงอายุท่ีประสบปBญหาในด/านตCางๆ ทางด/านรCางกาย ด/านสังคม และ
ด/านจิตใจ เพ่ือให/ผู/สูงอายุสามารถดํารงชีพในสังคมได/อยCางความสุขกCอนจะอําลาสังขารไป 
ปBญหาของผู/สูงอายุดังกลCาวทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนเก่ียวกับในเรื่องนี้อยCางไร
บ/าง และผู/สูงสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได/อยCางไรจึงจะคลายจากทุกข�และดําเนินชีวิตของ
ตนเองด/วยความผาสุก ด/วยความรู/เทCาทันสภาพของปBญหาเหลCานั้นพร/อมกับแก/ไขและปฏิบัติ
ได/ถูกต/องตามหลักการของวิธีการทางพระพุทธศาสนา 

๒. ภาวะสุขภาพผู�สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู/สูงอายุ เปPนปรากฏการณ�ทางชีวภาพ และทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมท่ัวไป เม่ือสมาชิกของสังคมมีอายุมากข้ึน๑ 
ประเวศ วะสี๒  ให/ความหมายของภาวะสุขภาพผู/สูงอายุวCา เปPนสุขภาวะท่ีสมบูรณ�

ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางกาย หมายถึง รCางกายท่ีสมบูรณ�แข็งแรง คลCองแคลCวมี

กําลัง ไมCพิการ มีเศรษฐกิจหรือปBจจัย ท่ีจําเปPนพอเพียง ไมCมีอุบัติภัยหรืออันตรายมี
สิ่งแวดล/อมท่ีสCงเสริมสุขภาพ คําวCา กาย ในท่ีนี้หมายถึง ทางภายภาพด/วย 

๒. สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คลCองแคลCวมี
ความเมตตาสัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปBญญา รวมถึงการลดความเห็น
แกCตัวลงไปด/วย เพราะตราบใดท่ียังมีความเห็นแกCตัว ก็จะมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิตไมCได/ 
  ๓. สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางสังคม หมายถึง การอยูCรCวมกันด/วยดี มีครอบครัวท่ีอบอุCน 
ชุมชนเข/มแข็ง สังคมมีความยุติธรรมเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีระบบการบริการ 
ท่ีดี มีความเปPนประชาสังคม   
 ๔. สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิตวิญญาณ (Spiritual  well-being) หมายถึง สุขภาวะ
ท่ีเกิดข้ึน เม่ือทําความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคCาอันสูงสCงหรือสิ่งสูงสุด เชCน  การเสียสละ 
การมีความเมตตา การเข/าถึงพระรัตนตรัยหรือการเข/าถึงพระผู/เปPนเจ/า เปPนต/น ความสุขทาง
จิตวิญญาณเปPนความสุขท่ีไมCระคนอยูCกับความเห็นแกCตัว แตCเปPนสุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษย�
หลุดพ/นจากความมีตัวตน (Self transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความผCอนคลาย  เบาสบาย 
                                                           

๑ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมวิทยาภาวะสูงอายุ : ความเปKนจริงและการคาดการณ�ใน
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน/า ๗. 

๒ ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณ�ของมนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดี, ๒๕๔๓), 
หน/า ๔.   
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มีความปIติแผCซCาน มีความสุขอันประณีตและล้ําลึกหรือความสุขอันเปPนทิพย� มีผลดีตCอ
สุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม 

ภาวะสุขภาพของบุคคลประกอบด/วยภาวะท่ีมีสุขภาพดี และภาวะเจ็บป�วย
สนับสนุนหรือตCอเนื่องกันไป และเปPนประสบการณ�ตลอดชีวิตของมนุษย�ทุกคนท่ีหลีกเลี่ยง
ไมCได/  การรับรู/ของบุคคลตCอภาวะสุขภาพนั้น จะดําเนินไปตามแกนความตCอเนื่องของภาวะ
สุขภาพดี และภาวะเจ็บป�วย แตCการรับรู/มีความแตกตCางกันในแตCละบุคคลคือ  บางคนรับรู/วCา
ความเจ็บป�วยเปPนสิ่งผิดปกติเล็กน/อยและไมCเปPนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต   

ภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการ โดยผู/สูงอายุจะประสบกับ
ปBญหาสุขภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด/านรCางกาย จิตใจ และสังคม ผู/สูงอายุมีความรู/สึก
สูญเสียอํานาจบทบาท และสถานะทางสังคม มีปBญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความเสื่อมถอย
ของรCางกายนิยามสุขภาพจึงอาจเปลี่ยนไปตามปBญหาท่ีมีผลกระทบตCอการดํารงชีวิต ท้ังนี้  
วิไลวรรณ ทองเจริญ๓ กลCาววCา ภาวะสุขภาพดีของผู/สูงอายุ หมายถึง การมีอิสระในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความต/องการ โดยไมCต/องพ่ึงพาผู/อ่ืน และมีความรู/สึกมีคุณคCาในตนเอง  
ดัชนีบCงชี้ภาวะสุขภาพของผู/สูงอายุจึงประกอบด/วย การมีกําลังทําในสิ่งท่ีต/องการพ่ึงพา
ตนเองได/ในกิจวัตรประจําวัน และมองโลกในแงCดี สามารถเผชิญกับความเปPนจริง และ
ยอมรับในสิ่งท่ีไมCสามารถกําจัดหรือแก/ไขได/๔   

๓. แนวคิดภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
คําท่ีใช/เรียกบุคคลวCา คนชราหรือผู/สูงอายุนั้น โดยท่ัวไปเปPนคําท่ีใช/เรียกบุคคลท่ีมี

อายุมาก ผมขาว หน/าตาเหี่ยวยCน การเคลื่อนไหวเชื่องช/า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๕ 
ให/ความหมายคําวCาชราวCา แกCด/วยอายุ ชํารุดทรุดโทรม แตCคํานี้ไมCเปPนท่ีนิยมเพราะ กCอให/เกิด
ความหดหูCใจ และความถดถอยสิ้นหวัง ท้ังนี้ จากผลการประชุมของคณะผู/อาวุโส โดย 
พล.ต.ต. หลวงอรรถสิทธิสุนทร เปPนประธาน ได/กําหนดคําให/เรียกวCา ผู/สูงอายุ แทน ต้ังแตC
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เปPนต/นมา ซ่ึงคํานี้ให/ความหมายท่ียกยCองให/เกียรติแกCผู/ท่ีชราภาพ
วCาเปPนผู/ท่ีสูงท้ังวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ� 

                                                           

๓ วิไลวรรณ  ทองเจริญ,  “ความวิตกกังวลแรงสนับสนุนทางสังคมและความต/องการของ
บุคคลกCอนวัยเกษียณอายุ”, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร�ผู�สูงอายุ, ปIท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓, ๒๕๔๓, หน/า 
๑๑๙-๑๒๒.   

๔ ประคอง  อินทรสมบัติ, การประเมินภาวะสุขภาพในผู�สูงอายุ, (รามาธิบดีพยาบาลสาร, 
๒๕๓๙), หน/า ๒-๓. 

๕ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ�คส�พับลิเคชันส�, ๒๕๔๖), หน/า ๓๔๗. 
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สุรกุล  เจนอบรม๖ ได/กําหนดการเปPนบุคคลสูงอายุวCา บุคคลผู/จะเข/าขCายเปPน
ผู/สูงอายุ  มีเกณฑ�ในการพิจารณาแตกตCางกันโดยกําหนดเกณฑ�ในการพิจารณาความเปPน
ผู/สูงอายุไว/ ๔ ลักษณะดังนี้ 

๑. พิจารณาความเปPนผู/สูงอายุจากอายุจริงท่ีปรากฏ (Chronological Aging)  
จากจํานวนปIหรืออายุท่ีปรากฏจริงตามปIปฏิทินโดยไมCนําเอาปBจจัยอ่ืนมารCวมพิจารณาด/วย 

๒. พิจารณาความเปPนผู/สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรCางกาย  
(Physiological Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพ่ิมข้ึนตาม
อายุขัยในแตCละปI 

๓.  พิจารณาความเปPนผู/สู งอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  
(Psychological Aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด/านจิตใจ สติปBญญา การรับรู/
และเรียนรู/ท่ีถดถอยลง 

๔. พิจารณาความเปPนผู/สูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociological Aging)  จาก
บทบาทหน/าท่ีทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ�กับกลุCมบุคคล ตลอดจนความ
รับผิดชอบในการทํางานลดลง 

ศศิพัฒน� ยอดเพชร๗ ได/เสนอข/อคิดเห็น ของบาร�โร และสมิธ (Barrow  and  
Smith) วCา  เปPนการยากท่ีจะกําหนดวCาผู/ใดชราภาพหรือสูงอายุ แตCสามารถพิจารณาจาก
องค�ประกอบตCางๆ ได/ดังนี้คือ 

๑. ประเพณีนิยม (Tradition) เปPนการกําหนดผู/สูงอายุ โดยยึดตามเกณฑ�อายุท่ี
ออกจากงานเชCน ประเทศไทยกําหนดอายุวัยเกษียณอายุ เม่ืออายุครบ ๖๐ ปI แตCประเทศ
สหรัฐอเมริกา กําหนดอายุ ๖๕ ปI เปPนต/น 

๒. การปฏิบัติหน/าท่ีทางรCางกาย (Body Functioning) เปPนการกําหนดโดยยึด
ตามเกณฑ�ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาท่ีแตกตCาง
กันในวัยสูงอายุอวัยวะตCางๆ ในรCางกาย จะทํางานน/อยลงซ่ึงแตกตCางกันในแตCละบุคคลบาง
คนอายุ ๕๐ ปI ฟBนอาจจะหลุดท้ังปากแตCบางคนอายุถึง ๘๐ ปI ฟBนจึงจะเริ่มหลุด เปPนต/น 

๓. การปฏิบัติหน/าท่ีทางด/านจิตใจ (Mental Functioning) เปPนการกําหนดตาม
เกณฑ�ความสามารถในการคิดสร/างสรรค� การจํา การเรียนรู/ และความเสื่อมทางด/านจิตใจ  

                                                           

๖ สุรกุล เจนอบรม, วิสัยทัศน�ผู�สูงอายุและการศึกษานอกระบบสําหรับผู�สูงอายุไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : นิชินแอดเวอร�ไทช่ิงกรุ�ฟ, ๒๕๔๑), หน/า ๖-๗. 

๗ ศศิพัฒน� ยอดเพชร, สวัสดิการผู�สูงอายุ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก, รายงานการติดตามการสํารวจข�อมูล
ผู�ด�อยโอกาสในเขตภาคตะวันออก (เด็กด�อยโอกาส คนพิการ ผู�สูงอายุ สตรีกลุ1มเสี่ยง), (ระยอง : ศูนย�
การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก, ๒๕๔๔), หน/า ๑๐-๑๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๐๒ 

สิ่งท่ีพบมากท่ีสุดในผู/ท่ีสูงอายุคือ ความจําเริ่มเสื่อม ขาดแรงจูงใจซ่ึงไมCได/หมายความวCาบุคคล
ผู/สูงอายุทุกคนจะมีสภาพเชCนนี้ 

๔. ความคิดเก่ียวกับตนเอง  (Self-Concept) เปPนการกําหนดโดยยึดความคิดท่ี
ผู/สูงอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติผู/สูงอายุมักจะเกิดความคิดวCา “ตนเองแกC  อายุมากแล/ว”  
และสCงผลตCอบุคลิกภาพทางกาย ความรู/สึกทางด/านจิตใจ และการดําเนินชีวิตประจําวันสิ่ง
เหลCานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดท่ีผู/สูงอายุนั้นๆ ได/กําหนดข้ึน 

นอกจากนั้น  ศศิพัฒน�  ยอดเพชร  ได/เสนอผลการศึกษาภาคสนามวCา การกําหนด
อายุท่ีเรียกวCาเปPน “คนแกC” สCวนใหญCระบุวCามีอายุ ๖๐ ปIข้ึนไป แตCบางพ้ืนท่ีมีข/อพิจารณา
อ่ืนๆประกอบ เชCน ภาวะสุขภาพ บางคนอายุประมาณ ๕๐-๕๕ ปI แตCมีสุขภาพไมCแข็งแรงมี
โรคภัยและทํางานไมCไหว ผมขาว หลังโกง ก็เรียกวCา “แกC” บางคนมีหลานก็รู/สึกวCาเริ่มแกC  
และเริ่มลดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจลง กลุCมผู/สูงอายุไมCใสCใจตCอตัวเลขอายุ แตCพิจารณาตัดสิน
จากองค�ประกอบ เชCน สภาพรCางกาย ปวดเอว ปวดตามข/อ เดินไปไกลๆ ไมCไหว ทํางานหนัก
ไมCคCอยได/ เหนื่อยงCาย ไมCมีแรง เปPนต/น  

จากความหมาย ผู/สูงอายุ ท่ีนักวิชาการหลายทCานได/กลCาวถึง สรุปได/วCา ผู/สูงอายุ 
หมายถึง ผู/ท่ีมีอายุต้ังแตC ๖๐ ปIข้ึนไป ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของรCางกาย และจิตใจไปในทางท่ี
เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 

๔. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู�ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 กระบวนการเรียนรู/ทางพุทธศาสนาจะต/องสัมพันธ�กับอายตนะ และมีศรัทธาใน
ฐานะองค�ธรรมเบ้ืองต/นกCอนๆ ท่ีนําเข/าสูCกระบวนการเรียนรู/  หลักธรรมท่ีสัมพันธ�กับ
กระบวนการเรียนรู/ จะมีเกณฑ�การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู/ ท่ีมีความเก่ียวข/องสัมพันธ� 
และวิธีการปฏิบัติอยCางเปPนระบบ 

๕. ความหมายของการเรียนรู�ตามแนวพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาให/ความสําคัญตCอการเรียนรู/ของมนุษย� โดยมีแนวคิดวCามนุษย�จะ 

เปPนผู/ประเสริฐหรือเปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ด/วยการฝ�ก๘ เปPนการฝ�กฝนพัฒนาตนจนประสบ 
ผลสําเร็จไปตามลําดับตามสติปBญญาและความพร/อมของแตCละบุคคล๙ การฝ�กฝนหรือการ
เรียนรู/ จึงเปPนกระบวนการท่ีสําคัญตCอการดํารงชีวิต เพราะมนุษย�ต/องติดตCอเก่ียวข/องกับ
สิ่งแวดล/อม ตCาง ๆ หรือเก่ียวข/องสัมพันธ�กับโลกในฐานะปBจเจกบุคคลและการอยูCรCวมกันใน
สังคม ดังนั้น มนุษย�จึงต/องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล/อม ตามยุค ตาม
สมัย ตามกาลเวลา เพ่ือการดํารงชีวิตอยูCรCวมกันได/อยCางปกติสุข เชCนเดียวกับทฤษฎีการ
                                                           

๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓. 
๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๖๒/๒๒๗. 
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เรียนรู/ทางตะวันตกท่ีมี ความคิดวCามนุษย�สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทาง
ท่ีดีข้ึนภายหลังจากการเรียนรู/ 

บุคคลสําคัญทางพระพุทธศาสนาและนักการศึกษาแนวพุทธได/ให/ความหมายของ 
การเรียนรู/ไว/ดังนี้ 

พระธรรมป�ฎก๑๐  ได/ให/ความหมายของ "การเรียนรู/" ไว/วCา เดิมเรามีแตCคําวCา เรียน 
เวลานี้เม่ือพูดถึงคําวCา เรียนรู/ ในฐานะวิทยาการตCาง ๆ เรามัก นิยมตามแนวคิดตะวันตก เรา
ก็เทียบกับศัพท�ภาษาอังกฤษวCา learning แตCเดิมเรา แปลวCา เรียน การศึกษาก็เทCากับคําวCา 
เรียน เทCานั้น เพราะคําวCา เรียน เปPนคําไทยสCวนคําวCา ศึกษา เปPนคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต 
คือ ศิกฺษา และตรงกับภาษาบาลีวCา สิกฺขา 

พระราชวรมุนี๑๑ ได/ให/ความหมายของการเรียนรู/ไว/ในหนังสือ ปรัชญาการศึกษา
ไทยวCา "การเรียนรู/" ไว/วCา ''การศึกษา (สิกขา) ก็คือการพัฒนาชีวิตท่ีดี (มรรค=พรหมจริยะ) 
ซ่ึงมีปBญญาเปPนแกนนําโดยตลอด เริ่มด/วยใช/ปBญญาพัฒนาชีวิต ไปจนถึง ชีวิตท่ีเปPนอยูCด/วย
ปBญญา 

พุทธทาสภิกขุ๑๒ ได/ให/ความหมายของคําวCา "ศึกษา" ไว/วCา คําวCาศึกษาในภาษาไทย
อาจจะแคบไป ภาษาบาลีวCา สิกขา ในภาษาสันสกฤต เรียกวCา ศิกฺษา คํา ๓ คํานี้ แม/จะ
แตกตCางกันโดยชื่อหรือโดยพยัญชนะแตCก็เปPนคํา คําเดียวกัน สิกขา ในภาษาบาลี หมายถึง 
การประพฤติปฏิบัติ การทําเพ่ือให/ดับทุกข� โดยสิ้นเชิง รวมถึงความรู/ด/วย เพราะฉะนั้นความรู/
กับการปฏิบัติต/องไปด/วยกัน ไมCแยกกัน 

จากความหมายดังกลCาวข/างต/นคําวCา เรียนรู/ เรียน สิกขา ศึกษา และพัฒนาจึงเปPน
คําท่ีใช/แทนกันได/ โดยท่ีพระพุทธศาสนาให/ความสําคัญกับ สิกขา แปลวCา ธรรมชาติอัน 
บุคคลพึงศึกษา ปฏิปทาอันบุคคลพึงศึกษา การพัฒนา การฝ�ก ฝ�กปรือ ฝ�กอบรม๑๓  

ปฏิปทาอันบุคคลพึงศึกษานี้ ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนามุCงเน/นไปท่ีข/อ 
ประพฤติปฏิบัติ ๓ อยCาง คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปBญญาสิกขา๑๔ หรือเรียกวCา 
ไตรสิกขา ซ่ึงสาระของไตรสิกขา ก็คือ การฝ�กฝนอบรมตนเพ่ีอความถึงพร/อมแหCงธรรมท่ีเปPน 
กุศลเพ่ือการดํารงอยูCด/วยดีหรือความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล/อมไมCวCาจะเปPนวัตถุหรือสังคมด/วย

                                                           

๑๐ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฦาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน/า ๓๖-๓๗. 

๑๑ พระราชวรมุนี (ประยุทธ� ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย  ฉบับแก�ไขรวบรวมใหม1, พิมพ�
ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘), หน/า ๔๘. 

๑๒ พุทธทาสภิกขุ (อ/างใน พระจาตุรงค�  อาจารสุโภ), ม.ป.ป., หน/า ๑๑๙-๑๒๐. 
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙.๒๕๔๙), หน/า ๖๐๓. 
๑๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘-๓๐๙,๘๕/๓๑๐-๓๑๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๐๔ 

กาย วาจา ใจ (อธิสีลสิกขา) การฝ�กฝนคุณภาพจิตใจให/เกิดความต้ังม่ัน แนCวแนC ไมCฟุUงซCาน 
รวมถึง การฝ�กฝนจิตให/มีคุณธรรม สCงเสริมตCอการดํารงชีวิตท่ีดีงามและสามารถท่ีจะก/าวสูC
การฝ�กฝน อบรมด/านปBญญาตCอไป (อธิจิตตสิกขา) และการฝ�กฝนปBญญาให/รู/เทCาทันระบบ
ความสัมพันธ�ของสิ่งท้ังปวงตามธรรมชาติ (อธิปBญญาสิกขา) ซ่ึงหมายถึงอายตนะภายในกับ
อายตนะภายนอก๑๕ ได/แกC 

๑) จักขุ (ตา) กับรูป (รูป) ๒) โสตะ (หู) กับ สัททะ (เสียง) ๓) ฆานะ (จมูก) กับ 
คันธะ (กลิ่น)  ๔) ชิวหา (ลิ้น) กับ รส (รส) ๕) กาย (กาย) กับ โผฏฐัพพะ (สิ่งท่ีถูกต/องกาย) 
๖) มโน (ใจ) กับธรรมารมณ� (สิ่งท่ีใจนึกคิด) 

พระพุทธศาสนามีจุดหมายของการเรียนรู/สูงสุดท่ีปBญญา กลCาวคือ ปBญญาท่ีรู/เทCา
ทัน สิ่งท้ังปวงตามธรรมชาติ ดังนั้นมนุษย�จึงต/องเรียนรู/ท่ีจะฝ�กฝนควบคุมระมัดระวังตนให/
รู/เทCาทัน เม่ือตาเห็นรูป จมูกได/กลิ่น หูได/ยินเสียง ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส ใจรับรู/อารมณ� ให/เกิด 
ประโยชน�แกCตนเองภายในขอบเขตของสิ่งท่ีได/เรียนรู/ นั้นๆ สามารถท่ีจะดําเนินชีวิตให/ถูกต/อง 
ดีงาม แก/ปBญหาในชีวิตและดับทุกข�ได/ ดังท่ีองค�สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ/าไต/ตรัสไว/วCา 

“ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือยังไมCรู/ยิ่ง ไมCกําหนดรู/ ไมCคลายกําหนัด ไมCละจักขุ เปPนผู/ 
ไมCควรเพ่ือความสิ้นทุกข�...โสตะ ฯลฯ  ฆานะ ฯลฯ บุคคลเม่ือ ยังไมCรู/ยิ่ง ไมCกําหนดรู/ ไมCคลาย
กําหนัด ไมCละมโน เปPนผู/ไมCควรเพ่ือความสิ้นทุกข� 

๖. ทางออกของป@ญหาผู�สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา 
ทุกปBญหายCอมหนทางในการแก/ไขอยูCเสมอ เชCนกันกับปBญหาของผู/สูงอายุก็มี

หลากหลายวิธีในการแก/ไขดังกลCาว อาจอาศัยเทคนิควิธีการทางการแพทย� หรืออาศัยยา
รักษาโรคหรือวิธีบําบัดตCางๆ เพ่ือเปPนทางเลือกในการแก/ไขปBญหาของผู/สูงอายุ พุทธศาสนา
เองก็มีหลักและทางออกให/ กับผู/ สู งอายุ เชCน กัน นั่ น คือ “พุทธวิ ธี ” อันเปPนวิธีทาง
พระพุทธศาสนาท่ีจะชCวยเหลือบรรเทา และปUองกัน รวมถึงแก/ไขปBญหาของผู/สูงอายุ หลัก
พุทธวิธีคือ การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีพระพุทธองค�ได/ทรงวางไว/ให/กลCาวคือ  

๑. หลักไตรลักษณ� และหลักอริยสัจส่ี 
ทางออกของการแก/ไขปBญหาการเปลี่ยนแปลงทางด/านรCางกายตามหลักไตรลักษณ�

และอริยสัจสี่มีดังนี้ 
๑.๑ หลักไตรลักษณ� หมายถึง  ลักษณะสามประการแหCงสังขาร ธรรมท้ังหลาย 

ได/แกC อนิจตา คือ ความไมCเท่ียง ทุกขตา คือ ความเปPนทุกข� และอนัตตตา คือ ความเปPน
สิ่งของไมCใชCคน๑๖ ไตรลักษณ�เรียกอีกอยCางหนึ่งวCาสามัญลักษณะหรือลักษณะท่ีเสมอกันแกC
สังขารท้ังหลาย พระพุทธเจ/าจะอุบัติหรือไมCก็ตาม หลักท่ีสามนี้ก็ยังคงมีอยูCเปPนธรรมดา
                                                           

๑๕ สํสฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓/๒๒. 
๑๖ พระธรรมป�ฎก, อ/างแล/ว ๒๕๓๕, หน/า ๑๐๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๐๕

พระพุทธเจ/าทรงเปPนเพียงผู/ค/นพบและนํามาเป�ดเผยให/ได/ทราบไตรลักษณ�เปPนหลักธรรมท่ี
แสดงให/เห็นวCาแกCนแท/ของชีวิตนั้นเปPนสิ่งไมCเท่ียง เปPนทุกข� และไมCใชCของตน ท้ังในเรื่อง
สCวนประกอบท่ีรวมกันเปPนชีวิต หรือ ขันธ�ห/า (รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) สิ่งท่ี
เชื่อมตCอกันให/เกิดความรู/หรือ อายตนะ ๑๒ (หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ธรรมารมณ�) การเสวยอารมณ�หรือ เวทนา ๖ รวมถึงความรู/แจ/งอารมณ�หรือ วิญญาณ 
๖ เปPนต/น ซ่ึงพระพุทธเจ/าทรงใช/หลักไตรลักษณ�ตรัสสั่งสอนบรรดาพระภิกษุท้ังหลายถึงความ
ไมCเท่ียง ความเปPนทุกข� และความเปPนสิ่งของไมCใชCตัวตนดังปรากฏในพระสุตตันตป�ฎก 

๑.๒ อริยสัจจ�สี่ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความ
จริงท่ีทําให/ผู/เข/าถึงกายเปPนอริยะประกอบด/วย๑๗ ทุกข� หมายถึง ความทุกข�สภาพท่ีทนได/
อยาก สภาวะบีบค้ัน ขัดแย/ง บกพรCอง ขาดแกCนสารและความเท่ียงแท/ ไมCให/ความพึงพอใจ
แท/จริง ได/แกC ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมCเปPนท่ีรัก การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก 
ความปรารถนาไมCสมหวัง โดยยCอวCา อุปทานขันธ� ๕ 

ทุกขสมุทัย หมายถึง เหตุเกดแหCงทุกข� หรือสาเหตุให/เกิดทุกข� ได/แกC ตัณหา ๓ คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

ทุกขนิโรธ หมายถึง ความดับทุกข�ได/แกC ภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป ภาวะท่ีเข/าถึงเม่ือ
กําจัดอวิชชา สํารองตัณหาสิ้นแล/ว ไมCถูกยCอมไมCติดข/อง หลุดพ/น สงบ ปลอดโปรCง เปPนอิสระ
คือ นิพพาน 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายถึงปฏิปทาท่ีนําไปสูCความดับแหCงทุกข�ข/อปฏิบัติให/ถึง
ความดับทุกข� ได/แกC อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยCางหนึ่งวCา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวCา 
ทางสายกลาง มรรคมีองค� ๘นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปBญญา 

๒. หลักสาราณียธรรมหลักโลกธรรม  และหลักสังคหวัตถุ 
สังคมในทุกระดับชั้นเปPนแหลCงรวมคนหลายๆ คนเข/าด/วยกัน ซ่ึงในจํานวนผู/คน

เหลCานั้น แตCละคนตCางก็มีชีวิต  มีจิตวิญณาณ มีความรู/สึกนึกคิดและมีจุดหมายปลายทางท่ี
แตกตCางกันออกไป และด/วยเหตุนี้เองบางครั้งจึงทําให/สังคมต/องเกิดปBญหาหรือมีความสับสน
วุCนวายข้ึน อันเนื่องมาจากความแตกตCางทางด/านความคิดของแตCละคน  ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ี
สังคมมีปBญหาข้ึนจะเปPนด/วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู/ท่ีจะทําหน/าท่ีในการแก/ไขปBญหาเหลCานี้ให/
หมดสิ้นไปได/ ก็หาเปPนใครท่ีไหนไมC หากแตCเปPนหน/าท่ีของสมาชิกทุกๆ คนในสังคมนั่นเองท่ี
จะต/องสามัคคีรCวมใจกันแก/ไขปBญหาและพัฒนาสังคมของตนเองให/ดีและมีความก/าวหน/ามาก
ยิ่งข้ึน  หากสังคมใดต/องการท่ีจะเสริมสร/างความสามัคคีและความเปPนป�กแผCนให/เกิดข้ึน ก็
ควรท่ีจะต/องนําเอาหลักธรรมท้ัง ๖ ประการไปใช/อยูCตลอดเวลา กลCาวคือ 

 

                                                           

๑๗ พระธรรมป�ฎก, อ/างแล/ว, ๒๕๓๕, หน/า ๑๘๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๐๖ 

๓. หลักสาราณียธรรม 
สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเปPนท่ีต้ังแหCงความให/ระลึกถึง ธรรมท่ีเปPนเหตุให/

ระลึกถึงกัน หรือหลักการอยูCรCวมกัน ประกอบด/วย ๖ ประการคือ ๑๘ 
เมตตากายกรรม คือ การชCวยเหลือกิจธุระของผู/รCวมหมูCคณะด/วยความเต็มใจแสดง

กิริยาอาการสุภาพ  เคารพนับถือกัน ท้ังตCอหน/าและลับหลัง 
เมตาวจีกรรม คือ การชCวยบอกแจ/งในสิ่งท่ีเปPนประโยชน� สั่งสอน แนะนํา ตักเตือน

ด/วยความหวังดี กลCาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังตCอหน/าและลับหลัง 
เมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําแตCสิ่งท่ีเปPนประโยชน�แกCกัน มอง

กันในแงCดี มีหน/าตายิ้มแย/มแจCมใสตCอกัน 
สาธารณโภคี คือ เม่ือได/สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม/เปPนของเล็กน/อย ก็ไมCหวงไว/ผู/

เดียว  นํามาแบCงปBนเฉลี่ยเจือจาน ให/ได/มีสCวนใช/สอยบริโภคท่ัวกัน 
สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต/องตามระเบียบวินัย ไมCทําตน

ให/เปPนท่ีรังเกียจของหมูCคณะ 
ทิฏฐิสามัญญตา คือ  มีความเห็นชอบรCวมกัน ในข/อท่ีเปPนหลักการสําคัญท่ีจะ

นําไปสูCความหลุดพ/น สิ้นทุกข� หรือขจัดปBญหา 
๔. หลักสังคหวัตถุ  
สังคหวัตถุ หมายถึง หลักธรรมท่ีเปPนเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ผู/คนและ

ประสานหมูCชนไว/ในสามัคคี ประกอบด/วย๑๙ 
ทาน หมายถึง การให/คือ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผC เสียสละ แบCงปBน ชCวยเหลือกันด/วยสิ่งของ 

ตลอดถึงให/ความรู/และแนะนําสั่งสอน 
ป�ยวาจาหรือเปยยวัชชะ หมายถึง วาจาเปPนท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน้ําใจ หรือวาจา

ซาบซ้ึงใจ คือ กลCาวคําสุภาพไพเราะอCอนหวานสมานสามัคคี ให/เกิดไมตรีและความรักใครCนับ
ถือตลอดถึงแสดงประโยชน�ประกอบด/วยเหตุผลเปPนหลักฐานจูงใจ ให/นิยมคล/อยตาม 

อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน� คือ ขวนขวายชCวยเหลือกิจการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน� ตลอดถึงชCวยแก/ไขปรับปรุงสCงเสริมในทางจริยธรรม 

สมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต/นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกันในชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกข�โดยรCวมรับรู/รCวมแก/ไข ตลอดถึงวางตน
เหมาะแกC ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ�และสิ่งแวดล/อม ถูกต/องตามธรรมในแตCละกรณี 

พระพุทธเจ/าได/ทรงตรัสถึงองค�ประกอบและความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔ ไว/ใน
พระสุตตันตป�ฏกวCา 

                                                           

๑๘ พระธรรมป�ฎก, อ/างแล/ว,  ๒๕๓๕,  หน/า ๒๓๓-๒๓๕. 
๑๙ พระธรรมป�ฎก, อ/างแล/ว,  ๒๕๓๕, หน/า ๑๖๗-๑๖๘. 
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ภิกษุท้ังหลาย  สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ 
สังคหวัตถุ ๔ ประการ อะไรบ/าง คือ ทาน (การให/) เปยยวัชชะ (วาจาเปPนท่ีรัก)

อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน�) สมานัตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) ภิกษุท้ังหลาย สังคห
วัตถุ ๔ ประการนี้แลฯ 

๗. สรุป 
ภาวะสุขภาพผู/สูงอายุ เปPนปรากฏการณ�ทางชีวภาพ และทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมท่ัวไป เม่ือสมาชิกของสังคมมีอายุมากข้ึน ภาวะสุขภาพของบุคคลประกอบด/วย ภาวะท่ี
มีสุขภาพดี และภาวะเจ็บป�วยสนับสนุนหรือตCอเนื่องกันไป และเปPนประสบการณ�ตลอดชีวิต
ของมนุษย�ทุกคนท่ีหลีกเลี่ยงไมCได/ การรับรู/ของบุคคลตCอภาวะสุขภาพนั้น จะดําเนินไปตาม
แกนความตCอเนื่องของภาวะสุขภาพดี บุคคลผู/จะเข/าขCายเปPนผู/สูงอายุ มีเกณฑ�ในการ
พิจารณาแตกตCางกันโดยกําหนดเกณฑ�ในการพิจารณาความเปPนผู/สูงอายุไว/ ความกดดันทาง
อารมณ�และความเจ็บป�วย เปPนการกําหนดโดยยึดตามสภาพรCางกาย และจิตใจ ผู/สูงอายุจะ
เผชิญกับสภาพโรคภัยไข/เจ็บอยูCเสมอ เพราะสภาพทางรCางกายและอวัยวะตCางๆ เริ่มเสื่อมลง 
ดังนั้น เพ่ือศึกษาและเข/าใจธรรมชาติของสภาวะรCางกายและจิตของตนเองท่ีจะปรับทัศนคติ 
แนวคิดความเชื่อและยอมรับความเปPนจริงของชีวิตจึงจําเปPนต/องพ่ึงพาทางศาสนาด/าน
กระบวนการเรียนรู/ตามแนวพระพุทธศาสนาเปPนการฝ�กฝนพัฒนาตนจนประสบ ผลสําเร็จไป
ตามลําดับตามสติปBญญาและความพร/อมของแตCละบุคคลโดยแนวทางออกของปBญหาตาม
พุทธวิธี อันเปPนวิธีทางพระพุทธศาสนาท่ีจะชCวยเหลือบรรเทา และปUองกัน รวมถึงแก/ไข
ปBญหาของผู/สูงอายุ หลักพุทธวิธีเชCน หลักไตรลักษณ�และหลักอริยสัจสี่เปPนต/น 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
ประคอง อินทรสมบัติ. การประเมินภาวะสุขภาพในผู�สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร,   

๒๕๓๙. 
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณ�ของมนุษย�. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดี, ๒๕๔๓. 
พระครูประคุณสรกิจ. การศึกษาวิธีการสอนวิป@สสนากัมมฏฐานตามแนวทางของวิป@สสนา

วิเวกอาศรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
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พระธรรมป�ฎก (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ) .  พจนานุ กรมพุทธศาสตร�ฉ บับประมวลธรรม .  
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.   

_______. “กระบวนการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาคนสูCประชาธิปไตย”. ในสาระความรู�ท่ีได�จากการ
สัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย/ผลงานทาง วิชาการ เก่ียวกับเรื่อง
กระบวนการเรียนรู�. รวบรวมและจัดพิมพ�โดยกรมวิชาการกรุงเทพมหานคร : 
องค�การค/าของคุรุสภา, ๒๕๔๔. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ�ครั้งท่ี  
๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ�  ปยุตโต). ปรัชญาการศึกษาไทย  ฉบับแก�ไขรวบรวมใหม1. พิมพ� 
ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๒๘. 

พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรมบูชา, ม.ป.ป.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพ�ครั้งท่ี ๑.  

กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ�คส�พับลิเคชันส�, ๒๕๔๖. 
ศศิพัฒน� ยอดเพชร. สวัสดิการผู� สูงอายุ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ศาสตราจารย�สุมน อมรวิวัฒน�. “แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม”. ในวิถีการเรียนรู�ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและ
รวมข�อเขียนจากนักคิด. รวบรวมและจัดพิมพ�โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหCงชาติ. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีการเรียนรู/ของคนไทย, ๒๕๔๖. 

สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาภาวะสูงอายุ : ความเปKนจริงและการคาดการณ�ใน 
สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สุรกุล  เจนอบรม. วิสัยทัศน�ผู�สูงอายุและการศึกษานอกระบบสําหรับผู�สูงอายุไทย.  
กรุงเทพมหานคร : นิชินแอดเวอร�ไทชิ่งกรุ�ฟ, ๒๕๔๑. 

 (๒) วารสาร : 
วิไลวรรณ  ทองเจริญ และลิวรรณ อนุนาภิรักษ�. “ความวิตกกังวลแรงสนับสนุนทางสังคม

และความต/องการของบุคคลกCอนวัยเกษียณอายุ”. วารสารพฤฒาวิทยาและเวช 
ศาสตร�ผู�สูงอายุ, ปIท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓, ๒๕๔๓.   
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วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาว 
Research Articles: An Analysis of the Buddhism Correlation of 

Thai and Laos Monks 

พระครูจิรธรรมธัช, ผศ. (พิเศษ) ดร.* 

บทคัดย1อ 

การวิจัย เรื่อง วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทย
และลาว มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย อยูC ๓ ข/อ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพความสัมพันธ�ทางด/าน
พระพุทธศาสนาระหวCางไทย-ลาว ๒) เพ่ือวิเคราะห�ปBจจัยในการสร/างความสัมพันธ�ทางด/าน
พระพุทธศาสนาระหวCางไทยและลาว ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการสร/างความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนาระหวCางไทยและลาวให/เกิดความยั่งยืน มีพ้ืนท่ีทางการศึกษาคือ ประเทศไทยท่ี
ชายแดนติดกับประเทศลาวโดยการศึกษาบทบาทของพระมหาเถระของไทยและลาวเปPน
รูปแบบการสร/างความสัมพันธ�  รวมท้ังปBจจัยท่ีเปPนปBจจัยการสร/างความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนา และโดยการจัดการสัมมนากลุCมระหวCางพระสงฆ�และประชาชนของสอง
ประเทศ ๒ ครั้ง มีผู/เข/ารCวมการสัมมนา ๔๐ รูป/คน ครั้งท่ี ๑ เพ่ือหาข/อสรุปในประเด็นท่ีสําคัญ
ของการวิจัยท่ีมีความสัมพันธ�เกิดความยั่งยืน ทางพระพุทธศาสนากับวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
ได/แบCงกลุCมเปPน ๕ กลุCม การสัมมนาครั้งท่ี ๒ จะเปPนการนําข/อมูลท่ีได/จากการลงพ้ืนท่ีในแตCละ
กลุCมมาวิเคราะห� เพ่ือให/ได/การพัฒนาการสCงเสริมให/เกิดความยั่งยืน สามารถสรุปได/ดังนี้ 

การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระไทยและลาว
สามารถสรุปได/ดังนี้ วCา พระมหาเถระท้ัง ๔ รูป มีความเหมือนและความตCางกัน สิ่งท่ีมีความ
เหมือนกันคือการเทศนาให/กับกลุCมประชาชนท้ังสองประเทศเกิดการศรัทธาจนกลายเปPน
ความสัมพันธ�เวลาท่ีมีการจัดกิจกรรมจะมีประชาชนท้ังสองประเทศเข/ารCวมเปPนจํานวนมาก  
ทางด/านประเพณีก็เปPนสิ่งท่ีท้ังสองประเทศมีการปฏิบัติเหมือนกันคือเรื่องของฮีดสอบสอง  
แตCสิ่งท่ีพระมหาเถระท้ัง ๔ ทCานทําให/เกิดความเปPนเอกลักษณ�คือการปฏิบัติธรรมรCวมกับ
ประเพณี ทําให/เข/าสภาพความสัมพันธ�ทางด/านพระพุทธศาสนาระหวCางไทย-ลาวในปBจจุบัน 

การวิเคราะห�ปBจจัยในการสร/างความสัมพันธ�ทางด/านพระพุทธศาสนาระหวCางไทย
และลาว สามารถสรุปผลการวิจัยได/วCามีหลายด/านท่ีเปPนปBจจัยในการสร/างความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนามายาวนาน ท้ังด/านการเมืองท่ีท้ังสองประเทศให/การสงเสริม และสนับสนุน
การติดตCอกันหลากหลายท้ังทางเศรษฐกิจ นโยบายของการบริหารประเทศด/าน
พระพุทธศาสนาก็เปPนปBจจัยการสร/างความสัมพันธ�หลักมายาวนานโดยทางคณะสงฆ�ท่ีลาวให/

                                                           

* อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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การยอมรับการศึกท่ีได/รับมาตรฐานท่ีประเทศไทยทังการเรียนบาลี และเรียนคณะ
พระพุทธศาสนา และท่ีเปPนปBจจัยท่ีสําคัญอีกประคือการเปPนพระพุทธศาสนาเถรวาท
เหมือนกัน ปBจจัยอีกอยCางคือรูปแบบประเพณี ท่ีท้ังสองประเทศมีประเพณีฮีดสิบสองคลอง
สิบสี่ท่ีเหมือนกัน รวมท้ังความเชื่อท่ีมีความผูกพันกับแมCน้ําโขง คือความเชื่อเรื่องพญานาค  
และความเชื่อเรื่องเจ/าแมCสองนาง ซ่ึงท้ังประเพณีและความเชื่อล/วนเปPนปBจจัยในการสร/าง
ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 

การเสนอแนวทางการสร/างความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาระหวCางไทยและลาว
ให/เกิดความยั่งยืนคณะผู/วิจัยได/จัดการสัมมนาความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหา
เถระของไทยและลาวข้ึนสองครั้งโดยการแบCงกลุCมการสัมมนา ๕ ด/านคือ ด/านการศึกษา
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ เปPนการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีท้ังสอง
ประเทศให/ความสําคัญ ต้ังแตCระดับ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาเอก และนักธรรมตรี 
โท เอก รวมท้ังระดับเปรียญธรรม สCวนมากพระสงฆ�ท่ีลาวจะมาศึกษาท่ีประเทศไทย จึง
สามารถสรุปได/วCาเปPนความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาให/เกิดความยั่งยืนด/านการเผยแผC
พระพุทธศาสนา  สามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ สCวนมากการเผยแผCพระพุทธศาสนาจะเปPน
ลักษณะของระดับพระมหาเถระผู/ท่ีมีชื่อเสียงท่ีอยูCประเทศไทยและประเทศลาว จะเปPน
ลักษณะของการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ การแสดงธรรมของแตCละทCาน 
ซ่ึงแตCละทCานจะมีรูปแบบเฉพาะของแตCละทCาน ทําให/ประชาชนท้ังสองประเทศให/ความสนใจ
และมีความจํานวนมาก จึงสามารถสรุปได/วCารูปแบบการเผยแผCพระพุทธศาสนาของสอง
ประเทศให/เกิดความยั่งยืน ด/านรูปแบบพระพุทธศาสนาสามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ การ
ปกครองของพระสงฆ�ของประเทศลาวมีเพียงคณะสงฆ�ลาวเพียงนิกายเดียงซ่ึงแตกตCางจาก
ประเทศไทยท่ี มีสองนิกาย มีธรรมยุ ตินิกายและมหานิกายแตCความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนาจะเปPนรูปแบบของพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกันทําให/เกิดความยั่งยืน 
ด/านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปได/ดังนี้ เปPนความสัมพันธ�ทางพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพันธ�กับการดําเนินชีวิตท่ีมีมาช/านาน มีกิจกรรม การเกิด การ
บวช การแตCงงาน การข้ึนบ/านใหมC การตาย และประเพณีฮีดสิบสองคลองสิบสี่  รวมท้ังความ
เชื่อท่ีมีสัมพันธ�กับแมCน้ําโขงทําให/เกิดความยั่งยืน และด/านอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธ�กับ
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปได/วCาเปPนการทCองเท่ียวของประชาชนของสองประเทศ 

คําสําคัญ: วิเคราะห�, ความสัมพันธ�, พระพุทธศาสนา, พระมหาเถระ, ไทยและลาว 

Abstract 

Research on the relationship of the Buddhism of Thai senior monks 
and Laos senior monks has three objectives namely: 1. To study of the 
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relationship of Buddhism between Thailand and Laos 2. To analyze the factor 
to make the correlation of Buddhism between Thailand and Laos 3.To 
propose to build relationships of Buddhism between Thailand and Laos to 
achieve sustainability.  

The analysis of the Buddhist relationship of the Thai and Lao Monk 
can be summarized as follows that the four monks are similar and different. 
The same thing is to preach to the people of the two countries, to believe in 
the relationship, when the events are to be attended by the people of both 
countries. Traditionally, it is something that both countries have to deal with 
But what the four monks to create a unique identity is the practice with 
tradition The current state of Buddhism in Thailand and Laos. 

An Analysis of the Factors Relating to Buddhism in Thailand and Laos 
It can be concluded that there are many aspects that have contributed to 
the longstanding Buddhist relationship The politics of both countries is 
complementary And supports a wide variety of economic and social 
interactions Policy of country administration Buddhism is a major factor in 
building long-standing relationships by the Lao clergy in accepting the 
standardized war in Thailand. To study Pali And the Faculty of Buddhism And 
that is another important factor is the same Theravada Buddhism Another 
factor is tradition The two traditions of Lockheed have twelve traditional 
canoes Including beliefs that have ties to the Mekong River Is the belief of the 
serpent And the belief of two goddesses Both traditions and beliefs all 
contribute to the creation of important Buddhist relationships. 

The area is educational Thailand’s border with Laos . The seminar 
between the monks and people of the two countries had held for two times, 
forty persons had attended the seminar. The first seminar was the conclusion 
of the research on the key issues relating to the purpose of research. The 
group was divided into five groups, the data of second seminar obtained from 
the area of each group. It can be analyzed and summarized as follows:The 
correlation analysis of the senior monks of Thai and Laos, the first group is 
the study of Buddhism.  The study of Buddhism of both countries focus on 
the level of Secondary School to High School, Bachelor Degree to Ph.D. 
Degree, NakDhamma Tri to NakDhammaEk ,and Pali Study grade one to  grade 
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Nine. The most of Laos monks came to study in Thailand, It was the 
relationship among the two religious form of Buddhism. The second groups is 
to study Buddhism’s propagation. The study can be summarized as follows: 
the most of the propagation of Buddhism is the MahaThera monk who is 
famous in Thailand and Laos. It is the characteristic of applying the Buddha’s 
teachings in their lives. The Buddha’s teachings consist of the 
MahasatipatthanaSutta, and consideration of thirty two formats of walking 
meditation. The way of preaching the Buddha’s teachings of senior monks 
have a specific style of each person. So the people of both countries interest 
and follow to practiseDhamma a lot. It can conclude that it is the form of 
Buddhism’s propagation of the two countries.The third group is to study the 
format of Buddhism. It can be summarized as follows: the rule of Laos monks 
have only a sect in Laos, but Thai monks have two sects (DhammayuttikaNikaya 
and Theravada Nikaya). However the correlation’s format of Buddhism is as 
Theravada Nikaya.The fourth group is the study of Buddhist rituals. It can be 
summarized as follows: The relationship  of Buddhist rituals are associated with 
the lifelong activity, the ordination, marriage, traditional housewarming, death, Hit 
SibsongClong Sib See ceremony, and the belief is concerned with the relation of 
the Mae Khong river. 

The fifth group is to study the general relation of Buddhism. It can 
summary that it is the travel of citizens of both countries. 

Keywords:  An Analysis, Buddhism, correlation, Thai and Laos 

๑. บทนํา 
การเผยแผCพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น กระทํากันหลายรูปแบบ เชCน การปฏิบัติตน

ให/มีปฏิปทานCาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปBญหาข/อข/องใจ และการแสดง
ธรรม เปPนต/น โดยท่ีพระพุทธเจ/าประทานหลักในการเผยแผCให/พระสาวกยึดถือเปPนหลัก
ปฏิบัติในการแสดงธรรม คือ ให/มีเนื้อหาตCอเนื่องกันไปตามลําดับ ชี้แจงแสดงเหตุผลให/เข/าใจ
ชัดเจนในแตCละประเด็น แสดงธรรมเพราะอาศัยความเอ็นดูตCอสรรพสัตว� มุCงจะให/ประโยชน�
แกCผู/ฟBง แสดงธรรมเพราะไมCเห็นแกCอามิสสินจ/าง และไมCแสดงธรรมกระทบตนและผู/อ่ืน๑ จึง
อธิบายได/วCาการท่ีจะเผยแผCพระพุทธศาสนาให/ไปไกลได/ต/องอาศัยผู/ ท่ีรู/จริงในคําของ
                                                           

๑ องฺ.ป=ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓, องฺ.ป=ฺจก. (บาลี) ๒๒ /๑๕๙/๑๗๔-๑๗๕. 
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พระพุทธเจ/า แล/วก็นําไปแสดงธรรมในท่ีดินแดนตCางๆ เพ่ือการเผยแผCพระพุทธศาสนาให/
ม่ันคง และมีความสัมพันธ�กันอยCางสามัคคี เหลCาพระมหาเถระในยุคหลังจึงมีการสานตCอคํา
สองของพระพุทธองค�ให/มีการเผยแผCสัมพันธ�กับนานาประเทศ 

รูปแบบการเผยแผCพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระไทยและลาว  การเผยแผC
พระพุทธศาสนาในแตCละทCานนั้นได/สร/างความสัมพันธ�กันของเหลCาพระสงฆ�ในดินแดนพ้ืนท่ี
ตCางๆท่ีมีการแพรCกระจายพระพุทธศาสนาไปถึง เพราะเปPนการนําคําสอนของพระพุทธองค�
ไปประกาศบอกสอนให/เหลCาสาวกของพระพุทธเจ/า พระมหาเถระแตCละทCานจะมีรูปแบบการ
เผยแผCท่ีแตกตCางกัน พระมหาเถระบางทCานใช/การสร/างในรูปมธรรม เชCน การสร/างเจดีย�  
สร/างรอยพระพุทธบาท สร/างพุทธสถานสําคัญในดินแดนตCางๆท่ีทCานได/เดินทางไปเพ่ือเผยแผC
พระพุทธศาสนา สCวนพระมหาเถระบางทCานก็จะเผยแผCพระพุทธศาสนาโดยนามธรรมคือการ
เทศนาธรรมตCางๆ โดยการนําหลักธรรมของพระพุทธเจ/าไปเทศนาในดินแดนตCางๆ  พระมหา
เถระหลายทCานได/สร/างสิ่งท่ีเปPนความเชื่อของท้ังสองประเทศเข/าด/วยกันด/วยหลักคําสองของ
พระพุทธศาสนาท่ีเปPนหนึ่งเดียวโดยระบุวCาเราคือชาวพุทธท่ีมีพระพุทธเจ/าองค�เดียวกันการ
เผยแผCพระพุทธศาสนาของพระเถระท้ังไทยและลาวนั้นนอกจากจะสร/างความเปPนหนึ่งเดียว
ของชาวพุทธแล/วยังสร/างความสามัคคีให/เกิดข้ึนในสองประเทศด/วย สังเกตจากในวัดท่ี
ประเทศลาวก็จะมีพระมหาเถระท่ีประเทศไปไปสร/างวัดบ/าง เจดีย�บ/าง รCวมท้ังพุทธสถาน
สําคัญอ่ืนๆอีกมากมาย สCวนพระมหาเถระท่ีประเทศลาวเองก็เชCนกันก็มารCวมสร/างพุทธสถาน
สําคัญท่ีประเทศไทยหลายแหCงด/วย   

ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาระหวCางพระมหาเถระไทยและลาวจึงเปPนสิ่งท่ีผู/
ศึกษามีความสนใจท่ีอยากจะศึกษาบทบาทและหน/าท่ีของพระมหาเถระ ประชาชนท่ีสําคัญ
ท้ังสองประเทศในหลายๆด/าน ท้ังด/านชุมชน ด/านสังคม ด/านประเทศ เพ่ือทราบข/อมูล  
รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ ประเพณี เพ่ือท่ีจะได/พัฒนาหรือตCอยอดให/เกิดความสัมพันธ�ท่ียัง
ยืน ให/เกิดผลประโยชน�มากท่ีสุดท้ังตCอการศึกษา ชุมชน และประเทศ ซ่ึงจะเปPนแบบแผนใน
การอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม ประเพณี  สิ่งประดิษฐ�ท่ีเปPนภูมิปBญหา รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิต 
เพราะถือวCาเปPนความสัมพันธ�ตัวอยCางท่ีไมCสร/างความขัดแย/งและเปPนประโยชน�ให/กับการ
ปกครอง เชCน องค�กร รวมท้ังประเทศ 

๒. แนวคิดทฤษฏี 
ผู/ศึกษาได/รวบรวมแนวคิดและทฤษฏี ท่ีมีความสัมพันธ�กับพระมหาเถระของไทย

และลาวโดยการศึกษาการเผยแผCพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ท่ีได/อธิบายจุดมุCงหมายใน
การเผยแผCพระพุทธศาสนารวมถึงคุณสมบัติของนักเผยแผCพระพุทธศาสนาท้ังภายในและ
ภายนอกทําให/ทราบถึงคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ�กับพระมหาเถระไทยและลาวในการนําคํา
สอนของพระพุทธเจ/าไปเผยแผCในดินแดนตCางๆ เพ่ือสร/างความสามัคคีระหวCางพระมหาเถระ
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ในดินแดนตCางๆและกลุCมประชาชน ในการสร/างความเปPนหนึ่งเดียวทางพระพุทธศาสนาท่ีมี
ความสัมพันธ� กับประเทศ สังคม ชุมชน และตัวบุคคล ผู/ศึกษายังได/รวบรวมหลักและทฤษฏี
การเผยแผCพระพุทธศาสนาในแงCมุมตCางๆ เชCน หลักการสอนท่ัวไป  ลีลาการเผยแผCของ
พระพุทธเจ/า วิธีการเผยแผCของพระพุทธศาสนา และเทคนิค วิธีการแบบตCางๆ ภาษาท่ี
พระพุทธเจ/าใช/สื่อสารด/วย รวมท้ังทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เชCน 

วิธีการเผยแผ1ของพระพุทธศาสนา 
การเผยแผCพระธรรมคําสอนในสมัยครั้งพุทธกาล เปPนการเผยแผCแบบตัวตCอตัว

กลCาวคือ ใครก็ตามท่ีสงสัยหรือต/องการแก/ปBญหาในชีวิต บุคคลนั้นก็จะแสวงหาคําตอบด/วย
ตัวเอง๒ ซ่ึงพระพุทธศาสนาสมัยนั้นเปPนเพียงสํานักท่ีเกิดข้ึนมาในทCามกลางสํานักตCางๆ ท่ีมี
อิทธิพลตCอผู/คนในสมัยนั้น และเปPนทางเลือกท่ีประชาชนท่ีต/องการคําตอบชีวิตท่ีถูกต/องและ
เห็นจริง พระพุทธเจ/าได/เผยแผCคําสอนด/วยพระองค�เอง โดยการตอบปBญหาชีวิตหรือข/อสงสัย
ตCางๆ ท่ีเก่ียวข/องกับทุกข�ของชีวิต การตรัสรู/ของพระองค� เปPนหลักประกันความเข/าใจชีวิต 
เปPนทางออกของประชาชนในครั้งนั้น พระองค�ตอบปBญหาโดยตรัสถึงหลักความจริงอัน
เก่ียวเนื่องกับชีวิตท่ีผู/คนประสบอยูC ใครสงสัยเรื่องใด สิ่งใด พระองค�คือ จุดหมายปลายทาง
ของประชาชน แม/แตCเจ/าลัทธิตCางๆ ท่ีต/องการถามปBญหา บ/างถามแบบลองเชิง บ/างท/าทาย 
สุดท/ายคําตอบ คือ การยอมรับเปPนศิษย� เปPนสาวกของพระองค�เปPนสCวนมาก ซ่ึงในจุดนี้เอง 
สาวกท้ังหมดจึงไมCตอบปBญหาด/วยตัวเอง แตCจะพามาเฝUาพระองค�เพ่ือให/พระองค�ตรัสปBญหา
นั้นให/แจCมแจ/ง จึงเปPนท่ียอมรับของการเผยแผCธรรมแบบใหมCข้ึนมาในทCามกลางสํานักท่ี
อวดอ/างตCางๆ นานามากมาย จนมีวรรณะตCางๆ ตลอดถึงสาวกของลัทธิอ่ืนและประชาชน 
ตCางก็เลื่อมใสศรัทธาคําสอนของพระองค�อยCางมาก นี่คือ ความสําเร็จในการเผยแผCหลักธรรม
ของพระองค� เพราะมีหลักการท่ีชัดเจนและเปPนไปเพ่ือประชาชน เปPนไปเพ่ือความสงบสุข
ของสัตว�ท้ังปวง พร/อมท้ังเทวดา เปUาหมายของการเผยแผC มีท้ังระยะเบ้ืองต/น (การสื่อสาร)ใน
ทCามกลาง (การยอมรับนับถือ) และท่ีสุด (ทางเข/าสูCพระนิพพาน) สCวนหลักการและวิธีการ 
พร/อมท้ังเปUาหมาย คือจุดเดCนท่ีแตกตCางจากลัทธิตCางๆ ในสมัยนั้นอยCางสิ้นเชิง 

ทฤษฏี การเปล่ียนแปลงทางสังคมและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง การท่ีระบบสังคม 

กระบวนการแบบอยCางหรือรูปแบบทางสังคม เชCน ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว 
ระบบการปกครองได/เปลี่ยนแปลงไป ไมCวCาจะเปPนด/านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้

                                                           

๒ อรทัย พนาราม, “สื่อมวลชนกับการเผยแผCพระพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสน�ศึกษา
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ปIท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๓, ( กันยายน–ธันวาคม ๒๕๔๗) : หน/า ๖. 
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อาจจะเปPนไปในทางก/าวหน/าหรือถดถอย เปPนไปได/อยCางถาวรหรือชั่วคราว โดยการวางแผนให/
เปPนไปหรือเปPนไปเอง และท่ีเปPนประโยชน�หรือให/โทษก็ได/ท้ังสิ้นข้ึนอยูCกับการเปลี่ยนแปลง๓ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเก่ียวข/องกับการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา ความ
ทันสมัย การพัฒนาสังคม ผลกระทบตCอสังคม การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา สังคม
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคมของชุมชน องค�ประกอบของโครงสร/างทางสังคมความสัมพันธ�
ทางสังคมคCานิยมความเชื่ออัตลักษณ�ระบบความรู/ สCวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําให/เกิด
การเปลี่ยนแปลงใน ๓ ด/าน ด/านเศรษฐกิจด/านสังคมด/านวัฒนธรรม  สCวนปBจจัยท่ีมีผลตCอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล/อม ธรรมชาติ และประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัศนคติ/ความเชื่อของคนในสังคมการเคลื่อนไหวทางสังคมกระบวนการทางวัฒนธรรมการ
ประดิษฐ� คิดค/นสิ่งใหมC๔ 

๓. รูปแบบการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของ

ไทยและลาว ในบทนี้คณะผู/วิจัยได/ วิเคราะห�บทบาทของพระมหาเถระของไทยและลาว  โดย
การศึกษาจากประวัติของแตCละทCานท่ีมีความสัมพันธ� กับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
พิธีกรรมความเชื่อ รวมท้ังด/านอ่ืนๆ ของแตCละทCานเพ่ือเปPนการทราบถึงความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนาของท้ังสองประเทศมาอยCางยาวนาน  และคณะผู/วิจัยได/จัดการสัมมนากลุCม
โดยมีพระมหาเถระไทยและลาวท่ีเปPนพระท่ีมีบทบาททางด/านการศึกษาท่ีประเทศไทยและ
ลาว ประมาณ ๔๐ รูป/คน เชCน เปPนพระท่ีเปPนครู อาจารย� หรือมีบทบาททางด/าน
พระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญหรือท่ีสอนด/านพระพุทธศาสนาของประเทศลาวโดยการจัด
สัมมนาออกเปPนสองครั้ ง ครั้งแรกคือการสัมมนาเพ่ือหาประเด็นความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนาของไทยและลาวเก่ียวกับเรื่องประเด็นตCางๆตามวัตถุประสงค�ท่ีสร/าง
ความสัมพันธ�ระหวCางไทยและลาวเพ่ือหาแนวทางการสCงเสริมและพัฒนา  ครั้งท่ีสองสัมมนา
ตามประเด็นเพ่ือให/ได/ข/อมูลเชิงลึกและสามารถนําประเด็นตCางๆเพ่ือมาสร/าง สCงเสริม  และ
พัฒนาความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาให/มีความยั่งยืนให/ได/รูปแบบและเปPนกระบวนการ
ข้ันตอนมากข้ึน 

 
 

                                                           

๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท�สังคมวิทยา อังกฤษ -ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔), หน/า ๓๘. 

๔ อุบล เสถียรปกิรณกรณ�, การศึกษาสังคมวิทยา, คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร�,
(วิทยาลัยครูนครปฐม, ๒๕๒๘), หน/า ๕๒. 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาว

จากการวิเคราะห�วิจารณ� และการสัมมนาให/เกิดความยั่งยืนท้ัง ๒ ครั้ง สามารถสรุปได/ดังนี้ 
๑. วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระไทยและลาว

การศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระไทยและลาวใน
การศึกษาข/างต/นจะใช/การวิเคราะห�พระมหาเถระของไทยและลาว ๔ รูปเพ่ือให/ทราบ
ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาผCานบทบาทด/านตCางๆ มีการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
การเผยแผCพระพุทธศาสนา พิธีกรรม รวมท้ังด/านอ่ืนๆ การวิเคราะห�ผCานบทบาทของหลวงปู�
เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ/านหม/อ อ.ศรีเชียงใหมC หลวงพCอพระครูภาวนาปBญญา
ภรณ� วัดเนินพระเนาวนาราม ต.โพธ�ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย บทบาทของหลวงพCอพระมหา
ปาล อานนฺโท  วัดโศกป�าหลวง นครหลวงเวียงจันทร� บทบาทของหลวงพCอพระมหาผCอง, ดร. 
วัดองค�ต้ือมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทร� ซ่ึงจากการศึกษาบทบาทของพระมหาเถระไทย
และลาวท่ีมีบทบาทความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนา ในแตCละด/านของแตCละทCานจะมีความ
แตกตCางกันอยูCทCานหนึ่งท่ีเปPนจุดเดCน คือ หลวงพCอพระมหาผCอง, ดร. วัดองค�ต้ือมหาวิหาร  
นครหลวงเวียงจันทร� ซ่ึงจากจากศึกษาทCานมีบทบาทเน/นในด/านการศึกษาของพระสงฆ�ใน
ประเทศลาวเปPนสําคัญโดยการสCงเสริมการศึกษาท้ังทางโลกและบาลี รวมท้ังการสร/าง
โรงเรียน  และวิทยาลัยสงฆ�องค�ต้ือ ข้ึนและมีความสัมพันธ�กับคณะพระสงฆ�หรือมหาเถร
สมาคมท่ีประเทศไทยมาอยCางยาวนาน  สCวนบทบาทในด/านอ่ืนก็จะมีความเหมือนกันกับพระ
มหาเถระทCานอ่ืน ท้ังสามทCานคือ ในเรื่องของพิธีกรรมจะเปPนการสCงเสริมและจัดให/มีการ
ปฏิบัติธรรมควบกันกับประเพณีฮีดสิบสอง  การเทศนาธรรมจะเปPนการให/คติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันซ่ึงจะมีเอกลักษณ�ของแตCละทCานท่ีมีความแตกตCางกันสCวนในด/านอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ�จะเปPนความศรัทธาเฉพาะสCวนบุคคลท่ีมีตCอพระมหาเถระท้ัง ๔ ทCาน เชCนการ
ทําบุญในกิจกรรมตCางๆของชีวิตและครอบครัว 

๒. วิเคราะห�ปBจจัยท่ีมีผลตCอความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของไทยและลาวปBจจัย
ท่ีมีผลตCอความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของไทยและลาว จะเปPนการวิเคราะห�ด/านตCางๆ 
ท่ีปรากฏเห็นในสังคมปBจจุบันโดยการสัมภาษณ�และสัมมนาโดยมีการยกประเด็นการศึกษา มี 
ด/านการเมือง ด/านพระพุทธศาสนา ด/านประเพณี  ด/านความเชื่อ และด/านอ่ืนๆ 

ด/านการเมืองสามารถสรุปได/วCา มีความสัมพันธ�ในด/านอ่ืนมากมายหลายด/าน ท้ัง
ทางเศรษฐกิจ  นโยบายของทางภาครัฐในแตCละยุค การค/าขาย รวมท้ังการคมนาคม ก็จะเปPน
การสCงเสริมให/มีการพัฒนาชCวยเหลือซ่ึงกันและกันมาตลอดจนยิ่งปBจจุบันมีการเป�ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ (AEC) มากข้ึนก็จะเปPนปBจจัยความสัมพันธ�ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาเชCนกัน 
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ด/านพระพุทธศาสนา เปPนอีกปBจจัยหนึ่งท่ีเปPนความสัมพันธ�กันมาต้ังแตCสมัย ยุค
ของพระเจ/าอโศกมหาราช ในยุคท่ีชื่อวCาเปPนดินแดนสุวรรณภูมิ ยาวมาจนถึงปBจจุบันจนถึง
ระบบการปกครองท้ังสองประเทศมีความแตกตCางกัน แตCรูปแบบพระพุทธศาสนาท่ีเปPนเถร
วาทก็เปPนปBจจัยท่ีทําให/เกิดความสัมพันธ�กันไปอีกด/านของท้ังสองประเทศ 

ด/านประเพณี เปPนปBจจัยท่ีสําคัญเพราะท้ังสองประเทศไทยและลาวมีรูปแบบการ
ปฏิบัติท่ีเหมือนกันมาอยCางยาวนานคือประเพณีท้ังสิบสองเดือนของคนอีสานและคนลาวคือ
เรื่องฮีดสิบสองคลองสิบสี่ จึงเปPนปBจจัยสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับพระสงฆ� และพระมหา
เถระไทยและลาวก็เปPนปBจจัยท่ีสร/างความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนามายาวนานเชCนกัน 

ด/านความเชื่อเปPนอีกปBจจัยท่ีมีความเชื่อมโยงรCวมกันเพราะสภาพพ้ืนท่ีติดกับแมCน้ํา
โขงความเชื่อท่ีมีเหมือนกันหรือมีความสัมพันธ�กันจะเปPนความเชื่อกับสายน้ํา จากการศึกษามี
อยูCสองเรื่องคือ ความเชื่อเรื่องพญานาค และความเชื่อเรื่องเจ/าแมCสองนาง จึงถือได/วCาเปPน
ปBจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับพระพุทธศาสนาของท้ังสองประเทศมาต้ังแตCยาวนานเพราะในครั้ง
อดีตประชาชนท้ังสองประเทศไทยและลาวตCางต/องอาศัยแมCน้ําโขงในการอุปโภค และบริโภค  
ประชาชนสCวนมากจึงมีความผูกพันกับแมCน้ําโขงมาโดยตลอด 

ด/านอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธ�กับพระพุทธศาสนา จากการศึกษาสภาพจะเปPนกิจกรรม
ของประชาชนท้ังสองประเทศมีการติดตCอ ทCองเท่ียว การศรัทธาในสถานท่ีตCางๆของกลุCมคน
ท่ีมีตCอพระสงฆ�  และวัด  ทําให/เปPนปBจจัยท่ีมีความเก่ียวข/องและโยงกับพระพุทธศาสนาอีก
ปBจจัย 

๓. การสัมมนาความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาระหวCางไทย-ลาวให/เกิดความ
ยั่งยืน การเสนอแนวทางการสร/างความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาระหวCางไทยและลาวให/
เกิดความยั่งยืนคณะผู/วิจัยได/จัดการสัมมนาความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหา
เถระของไทยและลาวข้ึนสองครั้งโดยการแบCงกลุCมการสัมมนา ๕ ด/านคือ ด/านการศึกษา
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ เปPนการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีท้ังสอง
ประเทศให/ความสําคัญ ต้ังแตCระดับ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาเอก และนักธรรมตรี 
โท เอก  รวมท้ังระดับเปรียญธรรม  สCวนมากพระสงฆ�ท่ีลาวจะมาศึกษาท่ีประเทศไทย จึง
สามารถสรุปได/วCาเปPนความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาให/เกิดความยั่งยืน ด/านการเผยแผC
พระพุทธศาสนา  สามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ สCวนมากการเผยแผCพระพุทธศาสนาจะเปPน
ลักษณะของระดับพระมหาเถระผู/ท่ีมีชื่อเสียงท่ีอยูCประเทศไทยและประเทศลาว จะเปPน
ลักษณะของการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ การแสดงธรรมของแตCละทCาน 
ซ่ึงแตCละทCานจะมีรูปแบบเฉพาะของแตCละทCาน ทําให/ประชาชนท้ังสองประเทศให/ความสนใจ
และมีความจํานวนมาก จึงสามารถสรุปได/วCารูปแบบการเผยแผCพระพุทธศาสนาของสอง
ประเทศให/เกิดความยั่งยืน ด/านรูปแบบพระพุทธศาสนาสามารถสรุปการศึกษาได/ดังนี้ การ
ปกครองของพระสงฆ�ของประเทศลาวมีเพียงคณะสงฆ�ลาวเพียงนิกายเดียงซ่ึงแตกตCางจาก
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ประเทศไทยท่ี มีสองนิกาย มีธรรมยุ ตินิกายและมหานิกายแตCความสัมพันธ�ทาง
พระพุทธศาสนาจะเปPนรูปแบบของพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกันทําให/เกิดความยั่งยืน 
ด/านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปได/ดังนี้ เปPนความสัมพันธ�ทางพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพันธ�กับการดําเนินชีวิตท่ีมีมาช/านาน มีกิจกรรม การเกิด การ
บวช การแตCงงาน การข้ึนบ/านใหมC การตาย และประเพณีฮีดสิบสองคลองสิบสี่  รวมท้ังความ
เชื่อท่ีมีสัมพันธ�กับแมCน้ําโขงทําให/เกิดความยั่งยืน และด/านอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธ�กับ
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปได/วCาเปPนการทCองเท่ียวของประชาชนของสองประเทศ 
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การศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว1างบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
An Analytical Study of The Relationship Between Pãpa and Dukkha in 

Theravãda Buddhist Philosophy 

พระมหาเรืองสันต� สนฺตมโน* 
พระมหาพรชัย สิริวโร ดร., ผศ.ดร.ณัทธีร� ศรีดี** 

บทคัดย1อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องบาปในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจัยนี้เปPนการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว1า บาป คือ กรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ ซ่ึงเปPนกรรมท่ี
เกิดจากอกุศลเจตนาและสามารถสCงผลให/ผู/ทําได/รับความเดือดร/อน บาปมีหลายประเภท มี
ท้ังท่ีจําแนกตามลักษณะ การกระทํา และหลักเกณฑ�การให/ผล บาปเกิดจากสาเหตุคือกิเลส 
กิเลสเปPนแรงจูงใจให/มนุษย�และสัตว�ในภพภูมิตCางๆ บาปเปPนสังขตธรรมอยCางหนึ่งท่ีมีอยูCจริง 
คือ เปPนสิ่งท่ีมีอยูCตามหลักปฏิจจสมุปบาท กรรมนิยาม และไตรลักษณ� สCวนความทุกข� คือ 
สภาวะท่ีกายและใจถูกบีบค้ันกดดันจากเหตุปBจจัยตCางๆ จนทําให/มีความรู/สึกไมCสบายกายไมC
สบายใจ ความทุกข� มี ๒ ประเภท คือ ความทุกข�ทางกาย และความทุกข�ทางใจ ความทุกข�
เกิดจากเหตุปBจจัยหลากหลาย แตCในปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ และกรรมนิยาม ความทุกข�
เกิดจากสาเหตุคือกิเลสและการทําบาป ความทุกข�เปPนสังขตธรรมอยCางหนึ่งท่ีมีอยูCจริง คือ 
เปPนสิ่งท่ีมีอยูCตามหลักปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ กรรมนิยาม และไตรลักษณ� สําหรับ 
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�เปPนความสัมพันธ�ท่ีเปPนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
อริยสัจ ๔ กรรมนิยาม และไตรลักษณ� กลCาวคือ หลักปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ และกรรม
นิยามถือวCา กิเลสเปPนสาเหตุของการทําบาป การทําบาปเปPนสาเหตุของความทุกข� การท่ีจะ
ได/รับทุกข�มากหรือทุกข�น/อยนั้นข้ึนอยูCกับวCาทําบาปหนักหรือบาปเบา ถ/าทําบาปหนัก ก็ได/รับ
ทุกข�มาก ถ/าทําบาปน/อย ก็ได/รับทุกข�น/อย สCวนหลักไตรลักษณ�ถือวCา บาปและทุกข�เปPนสิ่งไมC
เท่ียง เปPนทุกข� และเปPนอนัตตา ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ไมCใชCความสัมพันธ�อยCาง
เครCงครัดตายตัว แตCเปPนความสัมพันธ�ท่ีข้ึนอยูCกับเง่ือนไขหรือเหตุปBจจัย ดังนั้น แนวคิดเรื่อง
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ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาทจึงจัดเปPนนิยัตินิยมแบบอCอน 
(mild determinism) เพราะถือวCาความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ไมCได/เปPนไปใน
ลักษณะเครCงครัดตายตัว แตCเปPนไปตามเง่ือนไขหรือเหตุปBจจัย งานวิจัยนี้แสดงให/เห็นวCา 
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปกับความทุกข�เกิดข้ึนเพราะอาศัยเหตุและผล เพราะผลทุกอยCาง
ยCอมมีสาเหตุ ไมCมีสิ่งใดท่ีเกิดข้ึนดํารงอยูCโดยปราศจากสาเหตุ ความทุกข�ก็เชCนกัน ยCอมมี
สาเหตุ สาเหตุของความทุกข�ก็คือกรรมชั่ว 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ�, บาป, ทุกข�, พุทธปรัชญาเถรวาท 

Abstract 

This thesis entitled ‘An Analytical Study of the Relationship between 
Pãpa and Dukkha in Theravãda Buddhist Philosophy’ has three objectives: 1) 
to study the concept of Pãpa in Theravãda Buddhist philosophy, 2) to study 
the concept of Dukkha in Theravãda Buddhist philosophy and 3) to analyze 
the relationship between Pãpa and Dukkha in Theravãda Buddhist philosophy. 

This is a documentary research: 
In the study of first objective, it was found that the concept of Pãpa 

basically means bodily, verbally and mentally bad action which is caused by 
unwholesome intention resulting in doer’s suffering. According to Buddhism, 
there are many types of Pãpa; it can be classified in terms of its characteristics of 
action and criteria of outcome, it can be named according to the causes of 
defilements; human beings and animals in various planes are motivated to do 
bad actions. It is argued that Pãpa belongs to things conditioned by causes and 
really exists; its existence depends upon theory of dependent origination, order 
of act and three common characteristics. In the second objective, it was found 
that Dukkha basically means states where body and mind are conditioned by 
various causes and effects leading to physical and mental unsatisfactoriness. 
According to Buddhism, there are two kinds of suffering; physical and mental 
suffering. In this matter, the so-called suffering can be caused by many factors 
but in the theory of dependent origination, four noble truths and order of act, 
the suffering is caused by defilements and bad actions. It is argued that suffering 
also belongs to things conditioned by causes and really exists; its existence 
depends upon the theory of dependent origination, four noble truths, order of 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๒๑

act and three common characteristics. In the third objective, it was found that 
the relationship between Pãpa and Dukkha really exist; it hinges upon the 
function of theory of dependent origination, four noble truths, order of act and 
three common characteristics. It is argued that according to the theory of 
dependent origination, four noble truths and order of act, bad actions are caused 
by defilements and suffering is caused by bad actions. It is explained that one 
will get more or less degree of suffering depending upon the more or less degree 
of Pãpa one has done; the more weight of Pãpa one did, the more suffering one 
becomes, the less weight of Pãpa one did, the less suffering one becomes. As 
regards the principle of three common characteristics, both Pãpa and Dukkha are 
impermanent, satisfactory and no-self. Since the relationship between Pãpa and 
Dukkha is not determined but indetermined conditioned by many factors 
involved, it, therefore, according to Theravãda Buddhist philosophy, becomes 
mild determinism because of its own characteristics and conditions. 

In this research, therefore, suffice it to say that the relationship between 
Pãpa and Dukkha is caused by causes and effects; all effects are caused by 
causes, this means that nothing arises out of nothing, in the same token suffering 
is also caused by certain cause; the cause of suffering is caused by bad actions. 

Keyword: The Relationship, Pãpa, Dukkha, Theravãda Buddhist Philosophy. 

๑. บทนํา 
คําสอนเรื่องบาปในพุทธปรัชญาเถรวาท เปPนสCวนหนึ่งของคําสอนเรื่องกรรม 

เพราะวิถีชีวิตของคนทุกคนนับต้ังแตCเกิดจนตาย ทุกชีวิตจะดําเนินไปในทางดีหรือทางชั่ว ก็
ข้ึนอยูCการกระทําท่ีตนทําไว/ท้ังสิ้น ซ่ึงคนจํานวนไมCน/อยมีความสงสัยวCาบาปนั้นมีอยูCหรือไมC ดัง
พระพุทธพจน�วCา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว�โลกยCอมเปPนไปตามกรรม”๑ สCวนหนึ่งอาจเปPนผล
มาจากกรรมเกCาท่ีได/เคยกระทําไว/ในอดีต อีกสCวนหนึ่งอาจเปPนผลมาจากกรรมใหมCท่ีสร/างข้ึน
เอง ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ถ/าหากไมCมีการสอนเรื่องบาปแล/ว ก็ไมCสามารถท่ี
จะทําให/คนเห็นโทษของการกระทําท่ีไมCดีตCางๆของมนุษย�ได/ เชCน การกระทําอกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ การกระทําอนันตริยกรรม เปPนต/น วCาผลของการกระทําเชCนนี้ จะมีคุณลักษณะ
เชCนไร เม่ือมีคําสอนเรื่องบาปเชCนนี้ ยCอมทําให/มนุษย�ท่ีมีพฤติกรรมละเมิดกุศลกรรมบถ ๑๐ 
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ประการเปPนต/น รู/สึกเกรงกลัวตCอผลของการกระทําของตนนั้น และจะนําไปสูCการงดเว/นการ
กระทําดังกลCาวท่ีไมCดีนั้นได/ ซ่ึงจะนําไปสูCจุดมุCงหมายสูงสุดคือความสงบสุขของชีวิตของมนุษย�ได/ 

พุทธปรัชญามีความเห็นวCาชีวิตเต็มไปด/วยความทุกข�จากการเกิด การแกC การเจ็บ 
การตาย การพลัดพรากจากสิ่งอันเปPนท่ีรัก การประสบกับสิ่งอันไมCเปPนท่ีรักท่ีชอบใจก็ล/วนแตC
เปPนความทุกข� พุทธปรัชญากลCาวถึงเรื่องทุกข�วCาเปPนสัจธรรมแหCงชีวิต จะเห็นได/วCาหลักคํา
สอนสําคัญๆในพุทธปรัชญาได/แกC อริยสัจ ไตรลักษณ� เบญจขันธ� ล/วนกลCาวถึงเรื่องทุกข�ท้ังสิ้น 
จึงถูกมองวCาเปPนทุนิยมเพราะสอนวCาสรรพสิ่งท้ังหลาย ไมCเท่ียง สิ่งท้ังหลาย เปPนทุกข� ก็จะทํา
ให/คนเกิดความท/อถ/อยความหดหูC เกิดความเบ่ือหนCายไมCอยากทําอะไร แตCมนุษย�เปPนสัตว�ท่ีมี
อุดมคติ มีความปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายของชีวิต ๓ ระดับ คือความสุข ความดีและ
ความพ/นทุกข� แตCละคนก็มีวิธีการแสวงหาความสุขความดีและความพ/นทุกข�๒ แตกตCางกัน
ออกไป ท้ังความดีและความพ/นทุกข� ก็เพ่ือเก้ือหนุนให/ชีวิตมีความสุข โดยธรรมชาติของ
มนุษย�ทุกคนล/วนต/องการความสุข เกลียดความทุกข� ความทุกข�จึงเปPนสิ่งท่ีมนุษย�ไมCต/องการ
มนุษย� จึงพยายามแสวงหาคําตอบเก่ียวกับเรื่องทุกข�และหาทางออกจากความทุกข�อันเปPน
ภาวะท่ีชีวิตไมCต/องการ 

เรื่องบาปกับความทุกข�นั้นมีความสัมพันธ�กัน เนื่องจากวCามีเหตุการณ�หลายๆอยCาง
ท่ีปรากฏให/เห็นวCามีบางอยCางท่ีไมCเปPนไปตามกฎธรรมชาติของการกระทําท่ีไมCสัมพันธ�กัน เชCน 
มีบางคนทําชั่วเลวทราม แตCกลับมีหน/ามีตาในสังคม มีคนนับถือ และมีทรัพย�สมบัติเสวยสุข
ได/อยCางมากมาย ทําไมผลของบาปท่ีเขาทําจึงไมCสCงผลในทันทีท่ีเขาทําชั่วนั้น หรือบาปไมCมี
จริง จึงไมCมีการแสดงผลอะไรออกมา ปBญหาความสงสัยตCางๆเหลCานี้ ถูกเก็บสะสมไว/ใน
ความรู/สึกของคนทุกยุคทุกสมัย ท่ีสําคัญปBจจุบันนี้เปPนยุคแหCงเทคโนโลยี ทุกอยCางให/ผลทันตา 
แตCเหตุไฉนบาปกลับไมCให/ผลทันตา นี้เปPนเพราะอะไร ในพุทธปรัชญาจะมีคําตอบให/เขา
เหลCานั้นอยCางไร ปBญหาเรื่องความสัมพันธ�ระหวCางบาปและความทุกข�นี้ ยังไมCมีการศึกษา
วิเคราะห�อยCางเปPนระบบ อยCางไรก็ตามมนุษย�ก็สามารถรู/และเข/าใจเรื่องกระบวนการทีทําให/
เกิดบาป และการให/ผลได/โดยการศึกษาหลักธรรมในพุทธปรัชญาอยCางลึกซ้ึง แตCก็เปPนเรื่องท่ี
นCาเสียดายท่ีผู/คนสCวนใหญCมิได/ให/ความสนใจในเรื่องนี้เทCาท่ีควร สังเกตได/จากการดําเนินชีวิต
ของผู/คนในสังคมปBจจุบัน พากันตามกระแสโลกไปอยCางไมCมีจุดหมายปลายทาง ขาดความ
สนใจในการศึกษาหลักธรรม สนใจแตCวิชาการทางโลก โดยเฉพาะอยCางยิ่งด/านเทคโนโลยี
สมัยใหมC ท่ีเข/าใจกันวCาเปPนการบCงบอกถึงความเจริญของมนุษย� ซ่ึงเปPนเพียงความเจริญ
ทางด/านวัตถุเทCานั้น สCวนทางด/านจิตใจของมนุษย�นับวันมีแตCจะเสื่อมลง โดยจะเห็นได/จาก
ขCาวคราวตามหน/าหนังสือพิมพ�ท่ีแสดงให/เห็นวCาผู/คนท้ังหลายเริ่มมีคุณธรรมจริยธรรมลด

                                                           

๒ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด, 
๒๕๔๒), หน/า ๓๑. 
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น/อยลงไปทุกที ผู/คนขาดความเข/าใจในเรื่องของชีวิตจึงไมCรู/เทCาทันความจริง เม่ือไมCรู/เทCาทัน
ความจริงเก่ียวกับความเปPนไปของชีวิต ก็ยCอมกCอให/เกิดความทุกข�อยCางไมCมีท่ีสิ้นสุด ดังนั้น 
หากคนเราหันมาให/ความสนใจและศึกษาหลักธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมและการ
ให/ผลแล/ว ก็ยCอมเปPนนิมิตหมายท่ีดีท่ีจะทําให/คนในสังคมอยูCรCวมกันอยCางมีความสุข๓ 

ปBจจุบันในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ�ระหวCางบาป การให/ผลของบาป 
และการเวียนวCายตายเกิดน/อยลง ปBญหาการละเมิดศีลธรรมคงจะลดน/อยลงไป หากมนุษย�มี
ความกลัวบาป แตCหากมนุษย�ยังไมCมีความเชื่อในเรื่องนี้หรือยังมีความสงสัย มนุษย�ก็อาจจะไมC
อยูCในกรอบแหCงจริยธรรมหรือศีลธรรม และถ/ามนุษย�เชื่อวCาไมCมีผลกรรมดีกรรมชั่วแล/ว ใน
การดําเนินชีวิตก็ไมCเกรงกลัวบาปกรรมอะไรท้ังนั้น ซ่ึงจะมีผลทําให/สังคมไมCอาจจะอยูCในความ
เปPนระเบียบเรียบร/อย ดังนั้น ถ/าเรามองในแงCของนักปฏิบัตินิยม ก็ต/องยอมรับวCาความเชื่อ
เรื่องกฎแหCงกรรมจะชCวยทําให/สังคมดีข้ึนในทางพุทธปรัชญาก็ได/กลCาวถึงความสัมพันธ�บาป
และทุกข�ในพุทธปรัชญา ไว/ในหลายๆลักษณะซ่ึงจะได/ศึกษารายละเอียดตCอไป 

จากปBญหาและเหตุผล ท่ีกลCาวมา ผู/ วิจั ยจึ งสนใจท่ีจะศึกษาค/นคว/า เรื่ อง
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและความทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาทวCาเปPนอยCางไร มี
ความสัมพันธ�กันมากน/อยเพียงไร 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องบาปในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓. เพ่ือวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช/การวิจัย

เอกสารเปPนหลัก (Documentary Research) ซ่ึงมีลําดับในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๑.  รวบรวมข/อมูลเ ก่ียวกับแนวคิดเรื่องบาป และแนวคิดเรื่องทุกข�  จาก

พระไตรป�ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับภาษาไทยเปPนหลัก และเอกสารหนังสือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข/อง 

๒. วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓. นําเสนอสรุปผลการวิจัย 
 

                                                           

๓ สุจิตรา อCอนค/อม, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงแก/วการพิมพ�, ๒๕๔๒), 
หน/า ๙๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
แนวคิดเรื่องบาป 

บาป หมายถึง ความชั่ว, ลามก๔ การกระทําท่ีจัดวCาเปPนบาปนั้น จะต/องเปPนการ
กระทําท่ีประกอบด/วยเจตนาหรือความจงใจ หากการกระทําใดเกิดข้ึนหรือกระทําลงไปโดย
ปราศจากเจตนา การกระทํานั้นไมCจัดวCาเปPนบาป สําหรับการกระทําท่ีประกอบด/วยเจตนานี้ 
จําแนกเปPน ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยแบCงเปPน ๒ ประเภทคือ กุศล
กรรม (กรรมดี) อกุศลกรรม (กรรมชั่ว) เม่ือจําแนกกรรมตามเกณฑ�การให/ผล แบCงกรรมได/
เปPน ๑๒ อยCาง โดยแบCงการให/ผล ตามกาล ตามหน/าท่ี และตามความหนักเบา บาปชนิด
เดียวกันอาจให/ผลหลายครั้ง เพราะเปPนบาปแรง บาปท่ียังไมCให/ผล อาจทําให/ผู/ทําบาปเข/าใจ
วCา หมดบาปแล/ว แตCแท/ท่ีจริงแล/วยังไมCหมด วิบากกรรมนั้นอาจไมCได/แสดงเห็นในชาติเดียว 
หากมองในระยะสั้น อาจทําให/เข/าใจคลาดเคลื่อนได/ เพราะบาปบางอยCางอาจยังไมCได/สCงผล 
ทําให/คนบางคนเกิดความท/อแท/ เข/าใจผิดวCา ทําดีไมCได/ดี ทําชั่วไมCได/ชั่ว ดังนั้นการพิจารณา
เรื่องบาปต/องมองเปPนสายยาว ต้ังแตCอดีต ปBจจุบัน ถึงอนาคต การมองเปPนสายยาวจึง
เก่ียวข/องไปถึงสังสารวัฎ การสอนให/คนเชื่อเรื่องสังสารวัฎ เปPนการสอนให/คนเกรงกลัวตCอ
บาป ทําความดีเพ่ือหลีกหนีอบาย ๔ เปPนอยCางน/อย แตCก็ไมCได/หมายความวCา จะมุCงเน/นให/คน
ไปสวรรค�หรือพรหมโลก เพราะตราบใดท่ีสัตว�โลกยังต/องเวียนเกิดเวียนตายอยูCในสังสารวัฎ  
ก็ยังไมCปลอดภัยหรือพ/นทุกข�ได/ ดังนั้นจุดมุCงหมายสูงสุดคือการสิ้นบาป เพ่ือออกจากสัง
สารวัฎ โดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค� ๘ เพ่ือละเหตุแหCงทุกข� เพ่ือดับตัณหา เพ่ือเข/าถึง
ภาวะท่ีเรียกวCา นิพพาน เม่ือตัณหาดับ ทุกข�ถูกขจัดออกไป ก็จะไมCมีการเวียนวCายตายเกิดอีก 
ในพระไตรป�ฏกจําแนกบาปออกเปPน ๓ อยCางคือ จําแนกตามลักษณะ จําแนกตามทางกระทํา 
และจําแนกตามหลักเกณฑ�การให/ผล สาเหตุท่ีทําให/เกิดบาปคือ ตัณหาและทิฏฐิ รากเหง/าแหCง
ตัณหาและมิจฉาทิฏฐิ คือ อวิชชา (ความไมCรู/จริง) อโยนิโสมนสิการ (ความไมCทําไว/ในใจโดยแยบ
คาย) อัสมิมานะ (ความถือตัว) อหิริกะ (ความไมCละอายตCอบาป) อโนตตัปปะ (ความไมCเกรงกลัว
ตCอวิบากกรรม) และอุทธัจจะ (ความฟุUงซCาน) และกิเลส ได/แกC สภาวธรรมฝ�ายชั่วท่ีเปPนอกุศล มี
อยูCในสันดานของปุถุชนทุกคน ทําให/จิตเสื่อมทราม ชักจูงให/ทําความชั่วตCางๆ กิเลสเปPนสภาพ
ธรรมท่ีเศร/าหมองและเรCาร/อน ทําสัตว�ท้ังหลายท่ียังมีกิเลสให/ต/องเศร/าหมองและเรCาร/อน และ
บาปมีอยูCจริงภายใต/กฏปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ กรรมนิยาม และไตรลักษณ� 

แนวคิดเรื่องทุกข� 
ทุกข� หมายถึง สภาพแย/งตCอความสุข ถูกบีบค้ันอยูCตลอดเวลา คือ ภาวะท่ี

เปPนไปตามธรรมชาติท่ีครอบคลุมสรรพสิ่ง ทําให/สรรพสิ่งท้ังหลายไมCสามารถท่ีจะรักษาสภาพ

                                                           

๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท� (ชําระ
เพ่ิมเติมช1วงท่ี ๑), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน/า ๑๘๐. 
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เดิมของตัวเองไว/ได/ เนื่องจากสิ่งตCางๆ เหลCานี้ไมCมีความเปPนของตนเอง ต/องอาศัยปBจจัยอ่ืน
เกิดข้ึนในรูปของกระแสตCอเนื่อง ด/วยการยึดม่ันในขันธ� ๕ จึงมีสภาพอันเปPนท่ีต้ังแหCงทุกข�๕ 
ความทุกข�แบCงออกเปPนหลายประเภท แตCประมวลเข/าแล/วได/ ๒ ประเภท คือ  

๑. ความทุกข�ทางกาย หมายถึง ความทุกข�ท่ีเกิดข้ึนทางกายของมนุษย�และสัตว� 
ได/แกC การขาดปBจจัยสี่ในการดํารงชีวิต การเสวยผลกรรม การเกิด ความแกC ความเจ็บป�วย 
ความตาย๖ และ๒. ความทุกข�ทางใจ หมายถึง ความทุกข�ท่ีเกิดภายในจิตใจของสรรพสัตว� 
ได/แกC ความโศก ความคร่ําครวญ ความไมCสําราญทางใจ ความคับแค/นใจ ความประจวบกับ
สิ่งไมCเปPนท่ีรัก การพลัดพรากจากสิ่งท่ีตนรักใครC ความต/องการหรือปรารถนาในสิ่งใดแล/ว
ไมCได/ตามท่ีใจปรารถนา๗ 

การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว1างบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�มีความสอดคล/องและเชื่อมโยงกับหลักธรรมใน

พุทธปรัชญาท้ัง ๔ ด/าน ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห�กฎปฏิจจสมุปบาทสัมพันธ�กับบุคคลท่ีทําบาปแล/วได/เสวยวิบากคือ

ทุกข� เปPนอีกสิ่งหนึ่งท่ีสามารถกระทําได/ ซ่ึงวิเคราะห�ได/ ๒ ทัศนะ คือตามทัศนะของพุทธโฆ
สาจารย�เห็นวCา มีการเวียนวCายตายเกิดแบบข/ามภพข/ามชาติ ซ่ึงต/องเปPนไปตามกฎปฏิจจสมุป
บาทนี้ประกอบด/วยกิเลส กรรม และวิบาก เปPนตัวกําหนด ในขณะเดียวกันพุทธทาสภิกขุได/
ให/ทัศนะโดยการอธิบายวCา มีผลท่ีเกิดข้ึนในปBจจุบันทันที๘ ดังอุทาหรณ�ในเรื่องจุนทสูกริก 
สมัยท่ีพระพุทธเจ/าประทับ ณ เวฬุวนาราม ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อ จุนทสูกริก มีอาชีพฆCา
สุกรขาย ท้ังเขาก็ชอบบริโภคเนื้อสุกรมาก จนต/องรับประทานทุกวัน มิอาจวCางเว/นได/ ในเวลา
ท่ีมีทุพภิกขภัย เขาจะใช/เกวียนบรรทุกข/าวเปลือกไปแลกลูกสุกร แล/วนําลูกสุกรมาเลี้ยงไว/จน
เติบใหญC เม่ือเขาประสงค�จะฆCาตัวใด ก็จับตัวนั้นมัดกับหลัก แล/วใช/ค/อนทุบจนท่ัว เพ่ือให/เนื้อ
พอง และเม่ือแนCใจวCา สุกรตายแล/ว ก็งัดปากออก กรอกน้ําร/อนท่ีกําลังเดือดพลCานลงไปใน
ปากสุกร น้ํานั้นจะพาเอาสิ่งสกปรกท้ังหลายออกมาทางทวาร ทําซํ้ากันอยCางนี้ จนหมดสิ่ง
สกปรก จากนั้นก็ใช/ไฟลนขน แล/วใช/ดาบตัดศีรษะสุกร เอาภาชนะรองเลือด ชําแหละเนื้อ
ออกคลุกกับเลือดแล/วนําไปป��งนั่งรับประทานพร/อมกับบุตรและภรรยา และขายสCวนท่ีเหลือ 
นายจุนทสูกริกทําอยูCอยCางนี้เปPนเวลา ๕๕ ปI โดยไมCได/ทําบุญอะไรเลย ตCอมาเขาป�วยร/องคลุ/ม
คลั่ง สCงเสียงร/องดังลั่นเหมือนเสียงสุกร คลานไปมาอยูCในเรือนนั้น พวกญาติจึงชCวยกันมัดป�ด
ปาก แตCธรรมดาแรงกรรมไมCมีใครห/ามได/ นายจุนทสูกริกยังสCงเสียงร/องดังลั่นจนคนแถวบ/าน
                                                           

๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๐/๑๑๘.  
๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๖/๑๑๙,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๓/๓๒๖. 
๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๔/๓๒๖,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๗/๑๑๙. 
๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕/๒๘ ; มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏ��กถา (ป�โม ภาโค), พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๓๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน/า ๑๑๖-๑๑๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๒๖ 

ใกล/เรือนเคียงกัน หนวกหูไมCเปPนอันหลับอันนอน เขาเท่ียวร/องอยูCอยCางนั้น เพราะความเรCา
ร/อนในนรกแผดเผาอยูC ๗ วัน ครั้นถึงวันท่ี ๘ ก็ตายไปเกิดในอเวจีมหานรกในสCวนทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุเห็นวCา ตCอมาการท่ีนายจุนทสูกริกป�วยร/องคลุ/มคลั่ง สCงเสียงร/องดังลั่นเหมือน
เสียงสุกรคลานไปมาอยูCในเรือนนั้น พวกญาติจึงชCวยกันมัดป�ดปาก แตCธรรมดาแรงกรรมไมCมี
ใครห/ามได/ นายจุนทสูกริกยังสCงเสียงร/องดังลั่นจนคนแถวบ/านใกล/เรือนเคียงกัน ตอนนี้เองทํา
ให/เห็นวCานายจุนทสูกริกเหมือนตกนรกท้ังเปPนในขณะท่ีอยูCในโลกมนุษย� เพราะนรกในภาษา
ธรรมของทCานหมายถึง ความร/อนใจเหมือนไฟเผา เม่ือใดมีความร/อนใจเหมือนไฟเผา เม่ือนั้น
เรียกวCาเปPนนรก ในภาษาธรรมะ ใครทําความร/อนใจให/เกิดข้ึนแกCตนเอง ในลักษณะเหมือน
ไฟเผาเม่ือไร ก็เรียกวCาตกนรกเม่ือนั้น๙ นี่คือการตกนรกในปBจจุบันขณะของทCานพุทธทาส
ภิกขุ 

ปฏิจจสมุปบาทกับกรรมจึงมีสCวนสัมพันธ�กันในเชิงเปPนเหตุเปPนผลตCอกัน กลCาวคือ
กรรมจะเกิดข้ึนก็ตCอเม่ือมีกิเลสวัฎฏ� ๓ อยCาง อวิชชา ตัณหา และอุปาทานเปPนเหตุให/เกิด
กรรมวัฎฎ� อวิชชา คือกิเลสท่ีเปPนเหตุให/เกิดสังขาร เม่ือไมCรู/จริงตามหลักอริยสัจ ๔ คือไมCรู/ถึง
ความทุกข� ไมCรู/ถึงสาเหตุให/เกิดทุกข� ไมCรู/ถึงความดับทุกข� และไมCรู/ถึงหนทางดับทุกข� จึงแสดง
พฤติกรรมออกมาทางกาย วาจา และใจ จึงเกิดปฏิสนธิวิญญาณตCอไป วนเวียนเปPนวัฎจักร
ของสังสารวัฏอยCางไมCมีท่ีสิ้นสุด  

๒. อริยสัจ ๔ เปPนหมวดธรรมท่ีพระพุทธเจ/าทรงแสดงให/เห็นถึงความเปPนเหตุ
ปBจจัยเชCนเดียวกับปฏิจจสมุปบาท ท่ีเกิดข้ึนและดับไปตามอํานาจแหCงเหตุปBจจัย มี
ความสัมพันธ�กันในฐานะท่ีเปPนเหตุเปPนผล กลCาวคือไมCมีสิ่งใดสามารถเกิดข้ึนได/เองโดยไมCมี
เหตุปBจจัย เรื่องบาปก็เชCนเดียวกัน คือ เกิดจากกิเลส คือตัณหา ซ่ึงในหลักปฏิจจสมุปปบาท
แสดงถึงกิเลสท่ีทําให/เกิดบาปก็คือ อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ถ/าไมCมีอวิชชา สังขารใน
กรรมวัฎฎ�ก็ไมCสามารถเกิดข้ึนได/ ถ/าไมCมีตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติชรา มรณะ โสกะ ปริเทว
ทุกขโทมนัส อุปายาส ก็ไมCสามารถเกิดข้ึนได/ สCวนในหลักอริยสัจ ๔ ท่ีพระพุทธเจ/าทรงแสดง
จะเห็นได/วCา ท่ีมนุษย�ต/องเกิดมารับผลของกรรมในภพชาติตCางๆ ก็เกิดจากกิเลสคือตัณหา ซ่ึง
ทําให/สัตว�โลกต/องด้ินรนทําบาปกันตCอไป จึงต/องเกิด แกCเจ็บ ตาย ประสบกับความทุกข�
วนเวียนอยูCอยCางนี้ อยCางมิรู/จบสิ้นตราบเทCาท่ียังไมCรู/จริงในอริยสัจ ๔ และปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรคมีองค� ๘ ตามท่ีพระพุทธเจ/าทรงแสดงไว/ในกัมมนิโรธสูตรวCา ปฏิปทาท่ีให/ถึงความ
ดับกรรม คืออริยมรรคมีองค� ๘ มี สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ) 

                                                           

๙ พุทธทาสภิกขุ, ภาษาคน-ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน/า ๓๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๒๗

ดังนั้น จึงเห็นได/วCา สรรพสิ่งท้ังปวงในโลกนี้ตามทัศนะพุทธปรัชญา จะเกิดข้ึนยCอม
มีเหตุมีปBจจัยทําให/เกิดข้ึน บาปก็เชCนกัน มาจากสาเหตุคือกิเลสหรือตัณหา ซ่ึงถือวCาสมุทัยทํา
ให/เกิดบาป ผลก็คือทุกข� กิเลสหรือตัณหาตัวนี้มีอวิชชาเปPนต/นตอใหญC บาปเปPนสิ่งท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได/ตามเหตุตามปBจจัย เม่ือบาปสCงผลทําให/เกิดวิบากท่ีทําให/เกิดความทุกข�และต/อง
เวียนวCายตายเกิด ดังท่ีพุทธทาสภิกขุได/กลCาวถึงความสําคัญของการศึกษาเรื่องอริยสัจ ๔ ท่ีมี
ความสัมพันธ�ตCอการเวียนวCายในสังสารวัฎ ท่ีต/องทําให/กCอบาปและเสวยวิบากกรรมตCอไป 
โดยยกพุทธพจน�ท่ีตรัสไว/ในโกฎิคามวรรค สรุปได/วCา เพราะไมCรู/แจ/งแทงตลอดในทุกข�อริยสัจ 
เพราะไมCรู/แจ/งแทงตลอดในทุกข�ทุกขสมุทยอริยสัจ เพราะไมCรู/แจ/งแทงตลอดในทุกขนิโรธ
อริยสัจ เพราะไมCรู/แจ/งแทงตลอดในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ จึงต/องเท่ียวเรCรCอนไปตาม
กาลยาวนานอยCางนี้ แตCเม่ือได/รู/แจ/งแทงตลอดอริยสัจ ๔ เหลCานี้แล/ว ถอนตัณหาซ่ึงเปPนเหตุ
ให/เกิดทุกข�และเกิดภพได/แล/ว ภพก็จะสิ้นไป ภพใหมCก็จะไมCมีอีก๑๐ 

ความสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีทCานพุทธทาสได/กลCาวถึง ก็คือการเวียนเกิดเวียน
ตายของสัตว�โลก ท่ีต/องวนเวียนไปตามแรงบาปของตนเอง เพ่ือให/ทราบถึงความลําบากใน
การเกิดมาเปPนมนุษย� เพ่ือหาทางให/พ/นไปจากวัฏสงสาร และวิธีการสําคัญก็คือรู/แจ/งเห็นจริง
ตามหลักอริยสัจ ๔ ดังความท่ีทCานยกมาจากพุทธพจน�ท่ีทรงอุปมาไว/วCา สัตว�ท่ีได/เกิดกลับมาสูC
หมูCมนุษย�นั้นมีน/อย เปรียบเหมือนความแตกตCางระหวCางฝุ�นนิดหนึ่งเทCาท่ีพระพุทธองค�ทรง
ช/อนข้ึนด/วยปลายพระนขา(เล็บ)นี้กับมหาปฐพี แล/วตรัสถึงอริยสัจ ๔ วCา สัตว�ท้ังหลายท่ี
กลับมาเกิดเปPนหมูCมนุษย�มีเพียงเล็กน/อย สCวนสัตว�ท่ีกลับมาเกิดนอกจากมนุษย�มีจํานวน
มากกวCา เพราะไมCได/เห็นอริยสัจ ๔ เม่ือเปPนเชCนนี้ จึงควรทําความเพียรเพ่ือความรู/แจ/งแทง
ตลอดในอริยสัจ ๔๑๑ 

๓. ความสัมพันธ�กับหลักกรรมนิยาม ซ่ึงจากการศึกษาทําให/ทราบวCา บาปและทุกข�
หรือกฎแหCงกรรมนี้ เปPนกฎธรรมชาติกฎหนึ่ง ท่ีในภาษบาลีเรียกวCา“นิยาม” แปลวCา กําหนด
อันแนCนอน ทํานองหรือแนวทางท่ีแนCนอน หรือความเปPนไปไปอันมีระเบียบ๑๒ กฎธรรมชาติ
หรือนิยามนี้ พระอรรถกถาจารย�ได/แสดงเอาไว/วCา มี๕ อยCาง เรียกวCา นิยาม ๕๑๓ จึงเปPนเรื่อง
ท่ีควรวิเคราะห�วCาบาปและทุกข�(วิบาก) หรือกฎแหCงกรรมนี้ มีความสัมพันธ�กับนิยาม๕ในแงCใด 
แตCในเบ้ืองต/น ผู/วิจัยขอแนะนําให/ทราบกCอนวCา นิยามท้ัง ๕ มีดังนี้คือ ๑) อุตุนิยามกฎ
ธรรมชาติเก่ียวกับปรากฏการณ�ฝ�ายวัตถุ ๒) พีชนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุ�หรือ
ท่ีเรียกกันวCาพันธุกรรม ๓) จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต ๔) กรรม
                                                           

๑๐ ดูรายละเอียดใน ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕ – ๖๐๖. 
๑๑ ดูรายละเอียดใน ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๓๑/๖๔๐. 
๑๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ�ครั้งท่ี ๕,  

หน/า ๑๕๒.  
๑๓ เรื่องเดยีวกัน, หน/า ๑๕๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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นิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย�คือกระบวนการกCอการกระทําและการให/ผล
ของการกระทําหรือพูด และ ๕) ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับความสัมพันธ�และอาการท่ี
เปPนเหตุเปPนผลแกCกันของสิ่งท้ังหลาย เปPนต/น 

๔. นอกจากความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�จะเปPนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
อริยสัจ และกรรมนิยามดังกลCาวแล/วข/างต/น ยังเปPนไปตามหลักไตรลักษณ�ด/วย การท่ี
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�เปPนไปตามหลักไตรลักษณ�นี่เองท่ีทําให/ความสัมพันธ�
ระหวCางบาปและทุกข�ไมCใชCความสัมพันธ�อยCางเครCงครัด กลCาวคือ ความสัมพันธ�ระหวCางบาป
และทุกข�ไมCใชCความสัมพันธ�แบบตายตัว แตCเปPนความสัมพันธ�ท่ีข้ึนอยูCกับเง่ือนไขหรือเหตุ
ปBจจัยยกตัวอยCางเชCน ในอดีตชาติ นาย ก. เปPนคนชอบฆCาสัตว�และเบียดเบียนสัตว� สCงผลให/
ในชาติปBจจุบันนี้ นาย ก. เปPนคนมีอายุสั้นและมีโรคมาก แนCนอนวCาถ/าหากไมCมีเหตุปBจจัยอ่ืน
มาแทรกแซงกระบวนการให/ผลของบาปในกรณีนี้กระบวนการให/ผลของบาปก็จะเปPนไป
ตามเดิม คือ นาย ก. จะอายุสั้นและมีโรคมาก แตCถ/าหากวCามีเหตุปBจจัยอ่ืนท่ีเพียงพอมา
แทรกแซงกระบวนการให/ผลของบาป ผลของบาปก็อาจจะถูกชะลอหรือถูกเลื่อนออกไป เชCน 
ในชาติปBจจุบัน นาย ก. เปPนคนไมCเบียดเบียนสัตว� ชอบปลCอยนกปลCอยปลา ไถCชีวิตโคกระบือ
ท่ีกําลังจะถูกนําไปฆCาโรงฆCาสัตว�อยูCเสมอๆ ชอบให/ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ใช/ชีวิตด/วย
ความไมCประมาท และเปPนคนรักษาสุขภาพ เม่ือนาย ก. ทํากรรมดีเชCนนี้ กรรมดีนี้ก็อาจจะ
ให/ผลกCอน เม่ือกรรมดีนี้ให/ผลกCอน กรรมท่ีนาย ก. เคยฆCาสัตว�และเบียดเบียนสัตว�ในอดีตชาติ 
ก็จะต/องถูกเลื่อนหรือชะลอการให/ผลออกไปจะอยCางไรก็ตาม กรรมดีท่ีนาย ก. ทํานี้ไมC
สามารถลบล/างบาปท่ีนาย ก. เคยฆCาสัตว�และเบียดเบียนสัตว�ในอดีตได/ บาปท่ีนาย ก. เคยทํา
นั้นยังจะต/องให/ผลอยูC เพียงแตCเลื่อนเวลาการให/ผลออกไปเทCานั้น แม/พระอรหันต�ก็ไมC
สามารถท่ีจะหนีผลแหCงบาปท่ีเคยทํามาในอดีตได/  

ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีอยูCจริงภายใต/
กฎปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ กรรมนิยาม และไตรลักษณ� ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอยCางแยกไมC
ออก กลCาวคือปฏิจจสมุปบาทเปPนการแสดงวงจรท่ีทําให/เกิดบาป และต/องมาเสวยวิบากกรรม 
ต/องมาเวียนวCายตายเกิด และต/องประสบกับความทุกข� ความเดือดร/อน ความเศร/าโศก ตาม
อํานาจกรรมท่ีทําลงไป หลักอริยสัจ ๔ มีความสัมพันธ�กันในลักษณะท่ีเปPนเหตุปBจจัยให/ผู/ทํา
บาปต/องกลับมาเวียนวCายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยCางไมCมีท่ีสิ้นสุด ทําให/ผู/ทําบาปต/องเสวย
ทุกข�ซ่ึงเปPนสCวนของวิปากวัฏฏ�โดยไมCรู/แจ/งเห็นจริงตามหลักอริยสัจ ๔ คือ (๑) ไมCรู/สภาพ
ความทุกข�ท่ีแท/จริงในปBจจุบัน (๒) ไมCรู/สาเหตุท่ีทําให/เกิดทุกข� (๓) ไมCรู/เปUาหมายของการดับ
ทุกข� (๔) ไมCรู/ทางดับทุกข� หลักกรรมนิยาม มีความสัมพันธ�กันกับนิยาม ๕ ในฐานะเปPนนิยาม
หนึ่งในนิยาม ๕ ซ่ึงจําแนกออกไปจากธรรมนิยาม มีชื่อเรียกวCา กรรมนิยาม ซ่ึงการท่ีพระ
อรรถกถาจารย�ทCานจําแนกกรรมนิยามออกจากธรรมนิยาม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช/เปPน
หลักธรรมท่ีสามารถอธิบายเรื่องเหตุและผลให/เข/าใจและมองเห็นได/งCายข้ึนและหลักไตร
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ลักษณ�นั้น ไมCใชCความสัมพันธ�อยCางเครCงครัดตายตัว แตCเปPนความสัมพันธ�ท่ีข้ึนอยูCกับเง่ือนไข
หรือเหตุปBจจัย ผลของความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�โดยตรงและได/รับทันที คือสภาพ
จิตท่ีเศร/าหมอง ไมCดี ซ่ึงจะเปPนเหตุให/เกิดผลอ่ืนๆตามมา 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข/อเสนอแนะให/ประโยชน�ตCอสังคมท่ัวไป 

หากมีคําถามวCา การกระทําบาปไมCมีผลคือทุกข� อะไรจะเกิดข้ึน มนุษย�ทุกคนก็
จะเห็นวCาการทําบาปนั้นไมCมีผล ซ่ึงเทCากับวCาทําบาปแล/วไมCได/รับผลของความชั่ว(ทุกข�) 
ความสัมพันธ�ระหวCางบาปและทุกข�ไมCมีอยูCจริง จัดเปPนบุคคลท่ีมีความเห็นผิดแบบอกิริยทิฎฐิ 
ซ่ึงเปPนความคิดท่ีสุดโตCงข/างหนึ่ง ฉะนั้น การท่ีมนุษย�ทําบาปแล/ว การกระทํานั้นจะมีความ
ความหมายก็ตCอเม่ือผู/ทําบาปนั้นได/รับโทษอันเปPนความทุกข�ตามมา ถ/าหากการกระทําบาปมี
ผลให/ได/รับความทุกข� ก็จะทําให/มนุษย�ท่ีกระทําบาปยCอมได/รับความทุกข� ซ่ึงเปPนผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนท่ีต/องมีความรับผิดชอบตามมา เพราะฉะนั้น การกระทําจึงมีผลตอบสนอง
ตามกฎแหCงกรรม ซ่ึงมีความสมเหตุและสมผลแหCงการกระทําท่ีมีผล และทําให/มนุษย�ได/
ตระหนักรู/ (awareness) และเห็นคุณคCา (value) ในการกระทําของตนวCา “ทําความดียCอม
ได/รับผลแหCงความดี ทําความชั่วยCอมได/รับผลแหCงความชั่ว” 

๒. ข/อเสนอแนะด/านการวิจัยครั้งตCอไป 
๑. ควรศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ�ระหวCางบุญและสุขในมุมมองปฏิจจสมุปบาท 
๒. ควรศึกษาวิจัยเรื่องทุกข�ในมุมมองของควอนตัมฟ�สิกส� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ :  
พระธรรมป�ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ�ครั้งท่ี ๕.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท� (ชําระ

เพ่ิมเติม ช1วงท่ี ๑). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 
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วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก. ความจริงของชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
,๒๕๔๒. 

บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พุทธทาสภิกขุ. ภาษาคน-ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐. 
สุจิตรา อCอนค/อม. ศาสนาเปรยีบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก/วการพิมพ�, ๒๕๔๒. 
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การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของพอล ริเคอร�
กับพระพุทธศาสนาเถรวาท 

Buddhadasa Bhikhku’s Doctrine Hermeneutics according to Pual Ricour’s 
Hermeneutics and Theravada Buddhism 

สงวน หล/าโพนทัน และคณะ* 

บทคัดย1อ 

รายงานวิจัยเรื่องการตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของพอล ริเคอร�กับพระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและ
หลักอรรถปริวรรตศาสตร� (การตีความ) ของพอล ริเคอร�  (Paul  Ricour) ๒) เพ่ือวิเคราะห�
การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ๓) เพ่ือวิเคราะห�การตีความหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร�(การตีความ) ของพอล      
ริเคอร�และพระพุทธศาสนาเถรวาท เปPนการวิจัยแบบคุณภาพโดยใช/วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 
 ผลจากการศึกษาหลักอรรถปริวรรตศาสตร�ท่ีม่ีตCอตัวบท ซ่ึงเปPนวาทกรรมโดย
ธรรมชาติตามทัศนะของพอล ริเคอร�เพ่ือท่ีจะได/นําเอาความเข/าใจในตัวบทนั้น มาสร/างตัว
ตนเองในปBจจุบันท่ีเปPนพลวัตอยูCตลอดเวลา ในอันท่ีจะบรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดของชีวิตท่ี
ตนเองได/หวังไว/ จากกรอบของบริบทแหCงชีวิตท่ีแตCละคนกําลังเปPนอยูC  หากพิจารณา
โดยเฉพาะในปรากฏการณ�ของพอล ริเคอร�ท่ีอยูCในบริบทของอารยธรรมแหCงสังคมของโลก
ตะวันตก ท่ีมีกรอบอยูCในวัฒนธรรมของคริสตศาสนา คณะผู/วิจัยพบวCาเขาได/พยายามทํา
ความเปPนปBจเจกบุคลของเขา ท่ีกําลังสัญจรในการก/าวเข/าไปสูCความหวังให/เปPนตัวอยCางแกC
ความเปPนมนุษยชาติโดยรวมท่ีกําลังก/าวเข/าไปสูCความหวัง โดยการใช/หลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของปรัชญามนุษยวิทยาเชิงปรากฏการณ�วิทยาในการทําความเข/าใจวัตถุดิบตCางๆ ท่ี
จะชCวยสร/างให/อัตถิภาวะของแตCละปBจเจกบุคคลท่ีจะต/องประกอบเข/าด/วยกันเพ่ือให/เปPน
สังคมแหCงมนุษยชาติ ท่ีสามารถเข/าไปถึงเปUาหมายสุดท/ายของชีวิตท่ีได/คาดหวังไว/ในวาระแหCง
อันตกาล สCวนอรรถปริวรรตศาสตร�ของพุทธทาสภิกขุ คณะผู/วิจัยพบวCาเปPนการอรรถาธิบาย
คําสอนของพระพุทธศาสนา จากข/อความข้ันปฐมภูมิในพระไตรป�ฎกซ่ึงต/องมีความหมายตาม
หลักไวยกรณ�ของภาษาบาลีท่ีต/องให/คําอธิบายความหมายเปPนภาษาไทยและยกระดับให/คน
ฟBงได/เข/าใจความหมายในรูปแบบลึกซ้ึงและท่ัวถึง  

                                                           

*อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ�บุรีรัมย� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกราชวิทยาลัย, พระครูวินัยอํานาจ พลป=ฺโญ, ดร. พระมหาภัฏชวัชร� เขมทสฺสี, สิรภพ สวนดง และ    
วรเวช ประเสริฐศรี 
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คณะผู/วิจัยยังพบเพ่ิมเติมอีกวCา หลักการตีความของพุทธทาสภิกขุและพอล ริเคอร�
มีจุดมุCงหมายเดียวกันคือท้ังสองทCานต/องการเผยแผCและรักษาคําสอนของแตCละศาสนาท่ีตน
นับถือ ภายใต/วิธีการคล/ายคลึงกันคือเปPนแบบการสร/างใยแมงมุม อันเปPนการหาความหมาย
จากจุดเริ่มต/นและขยายไปสูCบริบทหรือขอบเขตในการแสวงหาความหมายและหลักการโดย
ไมCละเลยความหมายจากจุดเริ่มต/น แตCเพราะวCาบริบทของสภาพแวดล/อมของแตCละทCาน
แตกตCางกัน ทําให/การยอมรับและการเชื่อมโยงแตกตCางกันคือ คริสต�ศาสนามีพ้ืนฐาน
หลักการสอนท่ีถูกตีความมาแล/วโดยสาวกของพระเยซู ๑๒ คน ในขณะท่ีพระพุทธศาสนา
ยังคงยึดถือแนวคําสอนด้ังเดิมและรักษาความหมายจากตัวอักษรท่ีมาจากคัมภีร�ไว/จึงมีผล
ออกมาท่ีตCางกัน คือคริสตศาสนาได/ยอมรับวิธีการของพอล ริเคอร�วCาเหมาะสมท่ีจะเอามา
ประยุกต�ใช/ในการสร/างความเข/าใจตัวบทในพระคัมภร� ในขณะท่ีวิธีการของพุทธทาสภิกขุ
ได/รับการยอมรับเพียงบางกลุCมเฉพาะอยCางยิ่งกลุCมนักวิชาการ  

คําสําคัญ : การตีความหลักคําสอน, พุทธทาสภิกขุ,  พอล ริเคอร�, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 

This research aims at three objectives as follows: 1) to study Paul 
Ricoeur’s Hermeneutics; 2) to analyze Buddhadasa Bkikkhu’s Hermeneutic of 
doctrines and 3) to analyze Buddhadasa Bkikkhu’s hermeneutics according to 
those of Paul Ricoeur and Theravada Buddhism.   

The result of the research is that Paul Ricoeur’s hermeneutics is 
philosophy which brings text understanding to reform the present self of 
hermeneutist which is dynamic in order to reach the final goal which that one 
has expected under contexts of recent life. 

Through considering in Paul Ricoeur’s context in the western 
civilization under Christian culture, it is found that Paul Ricoeur attempt to 
formulate his individuality detouring to reach his final goal of life via 
phenomenological anthropology in order to understand elements enable to 
formulate existence of each individual which will be assemble as humanity 
that has to reach eschatological hope. While Buddhadasa Bkkhu’s 
hermeneutics is explanation of Buddhism teaching from primary source of 
Tipitaka meaningfulness in Pali context that must be translated and explained 
in Thai and nourish audiences to understand its holistic meaning. 
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It is clear that Hermeneutics of Buddhadasa and that of Paul Ricoeur 
aim at the same objectives for propagating and preserving one’s own religious 
doctrines. They have similar methodology as spider’s web. It finds out 
meaning from original source and extend to context of finding out meaning 
and principles without rejecting its origin of each one’s context which are 
different so that difference of acknowledgement and connection happens. 
That is Christianity has official exegesis from 12 disciples while Buddhism 
maintains radical teaching and literal meaning from the Tipitaka so that the 
outcome has been different. Christianity welcomes Paul Ricoeur’s 
hermeneutics while that of Buddhadasa is not holistically acceptable but 
mostly preferable for scholars. However, their ideas aim at the same hope. 

Keywords: Doctrine’s Hermeneutics, Buddhadasa Bhikhku, Pual Ricour, 
Theravada Buddhism 

๑.บทนํา 
ปรากฏการณ�วิทยาเชิงอัตถิภาวะนิยม (Existential Phenomenology) เปPน

วิชาการทางปรัชญาตะวันตกหลังนวยุคท่ีกCอกําเนิดอรรถปริวรรตศาสตร� (Hermeneutics) 
หรือศาสตร�แหCงการตีความสมัยใหมCจนได/รับความนิยมโดยท่ัวไปเม่ือไมCนานมานี้เอง เฉพาะ
อยCางยิ่งในการนําเสนอความหมายของวาทกรรมตามบริบท๑ แม/มีการใช/คํานี้ครั้งแรกเม่ือ 
ค.ศ. ๑๖๕๔  โดย เจ ซี แดนอาวเออร� (J.C. Dannhauer) ในผลงานชื่อ Hermeneutica 
Sacra (R.E. Palmer) แตCในทางปฏิบัติแล/ว วิธีการทางอรรถปริวตรรตศาสตร�ได/มีการใช/นาน
มาแล/ว (Briggs) ต้ังแตCสมัยของพลาโต๒ ในผลงานของเขาชื่อ Ion, Politikos และ Epinomis 

                                                           

๑ เปPนแนวคิดทางปรัชญาซ่ึงมีเอ็ดมุนด� ฮุสเซิล (ค.ศ. ๑๘๕๙-๑๙๒๑) เปPนผู/จุดประกายแล/วมีนัก
คิดรุCนหลังๆ พัฒนาตCอมาเปPนอรรถปริวรรตศาสตร� แตCก็ยังมุCงไปท่ีการอธิบายความหมายของวาทกรรมทาง
ศาสนาของคริสตธรรมคัมภีร� เชCน ฟริดดริก ชไลมาร�กเคอร� (Friedrich Schleiemacher, ค.ศ. ๑๗๖๗-๑๘๓๔) 
วิลเฮล�ม ดิลไธน� (Wilhelm Dilthey, ค.ศ. ๑๘๘๓-๑๙๑๑) ตCอมา มาร�ติน ไฮเดกเกอร� (Martin Heidegger, 
ค.ศ. ๑๘๘๙-๑๙๗๖ เจอร�เกน ฮาเบอร�มาส (Jürgen Habermas, ค.ศ. ๑๙๒๙-) ฮันส� จอร�จ กาดาเมอร� (Hans-
Georg Gadamer, ค.ศ. ๑๙๐๐-๒๐๐๒) รวมท้ังพอล ริเคอร� (Paul Ricoeur) ที่ได/ขยายหลักอรรถ
ปริวรรตศาสตร�ไปยังวาทกรรมในสาขาอ่ืนบ/าง 

๒ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน The Complete Works of Plato, http://holybooks. 
lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/plato-complete-works.pdf 
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อีกท้ังอริสโตเติล๓ ได/กลCาวถึงวิธีการนี้ใน On Interpretation (De Interpretatione, Latin) 
อยCางไรก็ตาม วิธีการท่ีนักปราชญ�นามอุโฆษท้ังสองทCานนําเสนอก็ไมCได/เปPนไปในรูปแบบ
เดียวกัน แม/วCาจะมีการพยายามนําเสนอความหมายท่ีซCอนเร/นให/เปPนท่ีรู/จักแกCคนท่ัวไป 
(Seebohm) และแม/แตCจะมีการตีความพระคริสตธรรมคัมภีร� (Exegesis) ของบรรดานักเทว
ศาสตร� (Theologian) หรือ นักวิชาการของคริสตศาสนาในเวลาตCอมา เม่ือคริสตศาสนาแผC
อิทธิพลครอบคลุมอารยธรรมของโลกตะวันตก ก็ยังตกอยูCในวังวนของการแปลและการ
อธิบายความหมายของวาทกรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร�ภาคพันธสัญญาเดิม จากต/นฉบับ
ภาษาฮีบรู และพระคริสตธรรมคัมภีร�ภาคพันธสัญญาใหมC จากต/นฉบับภาษากรีกและภาษา
ลาติน ซ่ึงได/มีการยอมรับอยCางเปPนทางการวCา วาทกรรมเหลCานั้นเปPนพระวาจาของพระเจ/าจึง
ต/องมีการนําเสนอเนื้อหาของการตีความหมายวาทกรรมเหลCานั้นอยCางเดียวกัน เพ่ือต/องการ
ให/คงไว/ ซ่ึงอัตตลักษณ�แหCงความเปPนหนึ่งเดียวของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกสากล 
(Romana Catholica) แตCหลังจากสังคายนาวาติกันครั้งท่ีสองเสร็จสิ้นลง สันตสํานัก (Holy 
See) ท่ีนครวาติกันซ่ึงเปPนหนCวยงานกลางของคริสตศาสนาคาทอลิกสากล ได/ออกเอกสาร
สังฆธรรมนูญวCาด/วยพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ [Sacrosanctum Concilium, Constitution on 
the Sacred Liturgy, Jungmann, JA] เพ่ืออนุมัติให/มีการแปลเอกสารทางศาสนาคริสต�
คาทอลิกให/เปPนภาษาท/องถ่ินของคริสตศาสนิกชนท้ังหลายท่ัวโลก เพ่ือคําสอนอันศักด์ิของ
พระเจ/าท่ีมีการถCายทอดผCานคริสตศาสนจักรได/มีการเข/าใจอยCางลึกซ้ึง แตCก็ยังกCอให/เกิดความ
หลากหลายในการอธิบายความหมายของคําสอนเหลCานั้น เนื่องจากวCาบริบทแหCงการ
ดํารงชีวิตอันเปPนองค�ประกอบหนึ่งของการสร/างความเข/าใจในวาทกรรมตCางๆ ของคริสตชน
ท่ัวโลกตCางก็อยูCภายปรากฏการณ�เฉพาะท่ีซ่ึงมีความหลายหลากแหCงขนบธรรมเนียม 
ประเพณีตลอดจนกระบวนทรรศน� ทําให/มีนักปรัชญาทางการทําความเข/าใจความหมายของ
ภาษาอยCางเชCน พอล ริเคอร� (Paul Ricoeur) พยายามนําเสนอวิธีการสร/างกระบวนการ
เข/าใจเนื้อหาของวาทกรรมตามปรากฏการณ�ของวาทกรรมนั้นๆ เพราะไมCวCาจะเปPนข/อมูลทาง
ศาสนาหรือวิชาการท่ัวไป ตCางก็ต/องใช/ภาษามนุษย�ในการสื่อความหมายของเนื้อหาในวาท
กรรมดังกลCาว  และขนะเดียวกันวิธีการเข/าใจท่ีมนุษย�ใช/ก็เปPนระบบอยCางเดียวกันแม/จะ
มีสัญญะทางภาษาแตกตCางกันไปตามหลักไวยกรณ� (Ricoeur) เพียงแตCจัดกลุCมของวาทกรรม
ให/อยูCในหมวดหมูCอยCางถูกต/อง โดยกําหนดอยCางชัดเจนวCาจะให/อยูCในกลุCมของการตีความหรือ
อรรถปริวรรตศาสตร�เฉพาะกลุCมตามธรรมเนียมท/องถ่ิน (Regional Hermeneutics) หรือ 
การตีความหรืออรรถปริวรรตศาสตร�โดยท่ัวไป (General Hermeneutics) ซ่ึงได/พยายาม
หาทางสร/างวิธีวิทยาในการเข/าใจความหมายท่ีซCอนอยูCในวาทกรรมทุกรูปแบบ (Ricoeur) 

                                                           

๓ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน The Complete Works of Aristotle, http://holybooks. 
lichtenbergpress. netdna-cdn.com/wp-content/uploads/The-Complete-Aristotle.pdf 
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เพ่ือท่ีจะประยุกต�เอาข/อความเหลCานั้นมาใช/ในชีวิตประจําวันได/โดยหลักการเลียนแบบทาง
ปฏิบัติ (Mimesis) ดังท่ีจะนําเสนอตCอไปในเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้ 

วิธีการดังกลCาวของริเคอร�เปPนแนวทางท่ีคณะผู/วิจัยเห็นด/วยในการสร/างความเข/าใจ
ของความหมายวรรณกรรมท้ังหลายท่ีต/องมีภาษาเปPนสื่อกลางไมCวCาวรรณกรรมนั้นจะเปPน
เอกสารทางศาสนาหรือวิชาการท่ัวไป และคณะผู/วิจัยยังมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกวCา วิธีการ
ตีความหรืออรรถปริวรรตศาสตร�ท่ีริเคอร�ได/นําเสนอนั้น สามารถนําเอามาประยุกต�ใช/ในการ
ทําความเข/าใจวาทกรรมในพระไตรป�ฎกซ่ึงเปPนคําสอนสําหรับปฏิบัติท่ีผู/ศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธองค�ในปBจจุบันในบริบทของสังคมไทยต/องปฏิบัติเพ่ือหลCอหลอมตนเองให/เข/าถึง
เปUาหมายสูงสุดท่ีคําสอนทางศาสนาได/บCงบอกไว/ แม/วCาพุทธศาสนิกชนไทยจะอยูCในบริบทของ
นิกายหินยานหรือเถรวาทไมCใชCมหายานท่ีมีหลักการตามปฐมสังคายนาพระไตรป�ฎกของหมูC
สงฆ�ท่ีมีพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และพระอานนท�ผู/เปPนพยานข้ันปฐมภูมิ ซ่ึงมีฉันทานุมัติ
ตCอหลักการเดียวกันสําหรับการปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธองค�ในพระไตรป�ฎกท่ีวCา 
“จะไมCถอนสิกขาบทเล็กน/อย จะไมCบัญญัติสิ่งใดเพ่ิม”๔ ซ่ึงเปPนเหมือนประกาศิตท่ีกําหนดให/
ทุกอยCางคงท่ีจนลามเข/าไปถึงการศึกษาพระไตรป�ฎกไมCวCาจะเปPนการเรียนบาลีหรือการสอบ
นักธรรม อันเปPนการขัดตCอกระบวนการดํารงชีวิตตามปรากฏการณ�แหCงธรรมนิยามท่ีจะต/องมี
การเข/าใจตามพุทธพจน�ท่ีรู/กันท่ัวไปวCา “สังสารวัฎท้ังหลายล/วนไมCเท่ียง” ซ่ึงยCอมเปPนการ
ยืนยันวCาทุกสิ่งทุกอยCางยCอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงธรรมะแหCงคําสอนของพระองค�ก็ต/อง
เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของสิ่งตCางๆ ท้ังหลายรวมท้ังมนุษย�ด/วย จึงทําให/การดําเนินชีวิตทาง
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนไมCเจริญก/าวหน/าเทCาท่ีควร เนื่องจากวCาการทําความเข/าใจคําสอน
ของพระพุทธองค�ในพระไตรป�ฎกต/องเปPนไปตามความหมายของคําบาลีท่ีถูกแปลเปPนไทย
เทCานั้น และหากวCามีใครก็ตามให/ความหมายของวาทกรรมในพระไตรป�ฎกผิดเพ้ียนไปจาก
แบบเรียนท่ีได/กําหนดไว/ ยCอมเปPนผู/คิดตCางและเขาผู/นั้นยCอมไมCใชCศิษย�ของตถาคตท่ีแท/จริง จึง
มีตัวอยCางท่ีเห็นอยCางชัดเจนคือ ผลการสอบของผู/สอบนักธรรมหรือเปรียญท่ีมีหลักการอยCาง
ท่ีกลCาวมาแล/วไมCสามารถสอบผCานได/ หรือมีความรุนแรงมากข้ึนจนมีการยกระดับถึงข้ัน
การเมือง จนถึงขนาดท่ีมีการกลCาวหาวCาเปPนคอมมิวนิสต� อันเปPนศัตรูของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ดังท่ีพุทธทาสภิกขุได/ประสบมา แตCเพราะการยืนหยัดในการเข/าใจคํา
สอนของพระพุทธองค�ตามบริบทได/อยCางถูกต/อง และทําการประชาสัมพันธ�เผยแผCโดยอาศัย
การเสนอความหมายของวาทกรรมในพระไตรป�ฏก ตามแนวทางอรรถปริวรรตศาสตร�ใน
ระดับการแปลความหมายและการประยุกต�ความหมายในระดับพ้ืนฐานได/อยCางเหมาะสม 
และกCอประโยชน�ให/แกCสังคมโลกท่ัวไปจนองค�การระดับโลกคือยูเนสโกได/ประกาศยกยCองทCาน
อยCางเปPนทางการเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วCาทCานเปPนบุคคลสําคัญของโลกสมัย

                                                           

๔ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๒/๒๗๙-๒๘๐; วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๔๒/๓๘๓). 
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ปBจจุบันด/านสCงเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ�และความเข/าใจอันดีของ
มวลมนุษย� ยิ่งกวCานั้นรัฐบาลไทยได/ประกาศให/ผลงานของทCานชื่อ “อิทัปปBจจยตา” เปPนหนึ่ง
ในหนังสือ ๑๐๐ เลCม ท่ีคนไทยควรอCาน ซ่ึงเม่ือคณะวิจัยได/พากันศึกษาเนื้อหาของหนังสือเลCม
ดังกลCาวแล/วมีความเห็นรCวมกันวCา เปPนเนื้อหาท่ีแสดงออกของอรรถปริวรรตศาสตร�ตาม
หลักการสากล โดยเฉพาะอยCางยิ่งในวิธีการของพอล ริเคอร� เพราะหากพิจารณาดูวาทกรรม
แหCงชีวิตของริเคอร�และพุทธทาสภิกขุแล/ว แตCละทCานล/วนมีอรรถท่ีต/องทําการปริวรรตให/เปPน
ศาสตร�ไมCวCาจะเปPนระดับการขัดแย/งหรือได/รับการสนับสนุน คณะผู/วิจัยจึงได/มีฉันทานุมัติท่ีจะ
เขียนบทความวิจัยท่ีมีหัวข/อวCา “การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถ
ปริวรรตศาสตร�ของพอล ริเคอร�กับพระพุทธศาสนาเถรวาท” การที่คณะผู/วิจัยมีความมั่นใจ
เชCนนี ้เพราะมีข/ออ/างอิงเพิ่มเติมอีกวCา ความหมายของการตีความหมายหรืออรรถ
ปริวรรตศาสตร�ซึ่งมีความหมายวCา วิชาการทางปรัชญาที่ต/องมีการแปลความหมายอีก
ครั ้งหนึ ่ง ที ่มาจากรากศัพท�ภาษากรีกว Cา hermeneutike มีจุดแรกเริ ่มจากชื ่อเทพ
เจ/าของชาวกรีกที่มีนาม Hermes ผู/ทําหน/าที่สื่อสารจากบรรดาพระเจ/าทั้งหลายมายัง
มนุษย� จึงจําเปPนต/องทําหน/าท่ีถCายทอดภาษาพระเจ/า ให/เปPนภาษาท่ีมนุษย�สามารถเข/าใจ
ได/ โดยไมCทําให/เนื้อความที่พระเจ/าต/องการให/มนุษย�ทราบเปลี่ยนไป และหลักการของ
นักปรัชญาด/านการตีความ ที่คณะผู/วิจัยเห็นวCาเหมาะสมในการกระบวนการตีความคํา
สอนของพระพุทธศาสนา คือหลักการตีความของพอล ริเคอร� (Paul Ricoeur) นัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส เพราะหลักการในการตีความที่เขานําเสนอ ดังที่ริชาร�ด เคียร�นีย�
สรุปวCา “เปPนกระบวนการที่ตCอเนื่องซึ่งไมCมีวิสัยทัศน�ใดสามารถประมวลได/หมด เพราะ
เปPนการทําความเข/าใจความหมายของตัวบททั้งโดยผCานและอยูCในเรื่องราวที่อยูCไกล แตC
ทําให/เกิดข้ึนใกล/ๆ ไมCวCาจะอยูCในมิติของเวลา สถานที่ หลักวิชาการหรือวัฒนธรรม โดย
การทําให/ความหมายตCางๆ เหลCานั้นซ่ึงได/มีการทําให/อยูCหCางจากจิตสํานึกของเรามีความ
เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง” หลักการนี้สอดคล/องกับวิธีการตีความของพุทธทาสภิกขุ ที่จะ
กCอให/เกิดประสิทธิผลได/ โดยการนําเอาข/อความในคัมภีร�ของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปPนเรื่อง
ไกลตัวให/เข/าสูCกระบวนการของการทําความข/าใจ และอธิบายตามบริบทของผู/ฟBงเพื่อ
ประยุกต�ใช/ในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในยุคปBจจุบัน โดยมุCงสู Cการบรรลุถึง
เปUาหมายที่องค�พระศาสดาได/นําเสนอไว/ อันเปPนการทําให/เกิดขึ้นใกล/ตัวตามทัศนะของ
พอล ริเคอร� โดยท่ีพุทธศาสนิกสามารถนําเอาคําสอนของพระพุทธศาสนาเสริมสร/างชีวิต
ตนให/ประสบกับปรมัตถสุขได/ 

เนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้มุCงสนับสนุนสมมุติฐานที่วCา วิธีการตีความที่พุทธทาส
ภิกขุที่มีตCอเนื้อหาของคําสอนหลักๆ ของพระพุทธเจ/า เปPนไปตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของพอล ริเคอร�และประเพณีของการตีความของพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
พระไตรป�ฎก ในรูปแบบการตีความตCางๆ นับแตCอรรถกถาเปPนต/นไปซึ่งมีพระอรรถกถา



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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จารย�เปPนต/นตีความมาแล/วในอดีต  โดยคณะผู/วิจัยได/นําเสนอหลักอรรถปริวรรตศาสตร�
ของพอล ริเคอร� ซ่ึงเปPนหลักการสากลท่ีนักวิชาการสCวนใหญCไมCได/ทําการคัดค/าน ไว/เปPน
เบ้ืองต/น และวิธีการตีความท่ีพุทธทาสภิกขุมีตCอคําสอนหลักๆ ของพระพุทธศาสนาเปPน
เนื้อหาเบ้ืองกลางและท/ายท่ีสุดแล/ว คณะผู/วิจัยทําการวินิจฉัยถึงความเหมือนกันระหวCาง
หลักการตีความของพุทธทาสภิกขุและพอล ริเคอร� โดยไมCมีความแตกตCางจากประเพณี
การตีความของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักอรรถปริวรรตศาสตร�(การตีความ) ของพอล ริเคอร�  

(Paul  Ricoeur) 
๒. เพ่ือวิเคราะห�การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ 
๓. เพ่ือวิเคราะห�ให/เห็นความเหมือนกัน ระหวCางการตีความหลักคําสอนใน

พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ ตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร�(การตีความ) ของพอล ริ
เคอร�และพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการวิจัยของผลงานนี้เปPนการวิจัยเชิงเอกสารของท้ังสองทCานเปPนหลักโดยผCาน

การตีความ (Hermeneutics) โดยมุCงทําการศึกษา เฉพาะการตีความหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทของพุทธทาสภิกขุท่ีมีบันทึกในข/อเขียนของทCานซ่ึงได/มีการตีพิมพ�
ออกมาอยCางเปPนทางการในหัวข/อ ภาษาคน-ภาษาธรรม คูCมือมนุษย� อิทัปปBจจยตา และ
ถาวรวัตถุในสวนโมกข� หลักอรรถปริวรรตศาสตร� (การตีความ) ของพอล ริเคอร� เพ่ือแสดงให/
เห็นวิธีการอรรถาธิบายตCอหลักคําสอนของศาสนาท่ีสอดคล/องกัน 

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู/วิจัยทําการศึกษาหลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของ

พุทธทาสภิกขุท่ีมีตCอหลักคําสอนของพระพุทธเจ/า เพ่ือชี้ประเด็นให/เห็นถึงความเหมือนกันกับ
หลักการตีความของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยใช/หลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของพอลริเคอร�
เปPนมาตรการตัดสินโดยการศึกษางานเขียนสําคัญของพุทธทาสภิกขุท่ีตีความคําสอนของ
พระพุทธเจ/า แล/วนําเอาหลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของพอล ริเคอร� มาเปPนกรอบเพ่ือชี้ถึง
ความเหมือนกันจากวิธีการตีความคําสอนของพระพุทธเจ/าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยกรอบในการวิจัยนี้จะประมวลวิธีการเหลCานี ้เข/าด/วยกันคือการพิจารณาถึงความ
เข/าใจให/ผู/แตCงเปPนศูนย�กลาง ผู/อCานเปPนศูนย�กลาง ตัวบท (Texts)  และ บริบท (Contexts) 
รวมท้ังวิถีแหCงการปฏิบัติ เพราะข/อความท่ีถูกตีความต/องมีการยืนยันออกมาจากต/นฉบับคือ
องค�ศาสดา และผู/อCานคือผู/ทําความเข/าใจข/อความท่ีองค�ศาสดาได/บรรยายออกมาผCาทางตัว
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บทในบริบทขององค�ศาสดาและรวมท้ังบริบทของผู/อCานซ่ึงจะต/องเปPนผู/บันทึกและผู/อCานงาน
บันทึกนั้นในบริบทของสมัยปBจจุบันท่ีต/องการนําเอาคําสอนนั้นไปปฏิบัติในวิถีของชีวิตแหCง
ปBจจุบันโดยเทียบกับข/อมูลท่ีได/รับจากการบันทึกไว/ในอดีต 
 

๖. สรุปผลการวิจัย 
 การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของพอล ริ
เคอร�กับพระพุทธศาสนาเถรวาท  สรุปผลเพ่ือให/สอดคล/องกับวัตถุประสงค� ได/ดังนี้ 

๑. แนวคิดและหลักอรรถปริวรรตศาสตร�(การตีความ) ของพอล ริเคอร�  (Paul  
Ricoeur) กระบวนการอรรถปริวรรตศาสตร�ของโลกตะวันตกต้ังแตCอดีตถึงปBจจุบัน ล/วนเปPน
ความพยายามท่ีจะนําเอาความหมายของสัญญะทางภาษาท่ีมนุษย�ได/ประสบมาสร/างแนวทาง
ในการพบกับความสุขโดยอาศัยวิธีการทําความเข/าใจความหมายของภาษาท่ีกลCาวถึงเรื่องราว
ในอดีตท่ีคนในอดีตสามารถนําเอาความหมายของข/อความเหลCานั้นไปทําความเข/าใจเพ่ือ
ประยุกต�ใช/ในการดําเนินชีวิตของตนเองจนสามารถทําตนเองให/ได/รับความสุข โดยพยายาม
หาความหมายท่ีวาทกรรมดังกลCาวได/เลCาเรื่องไว/แล/วเอามาจัดสรรให/เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ตนในบริบทของการดําเนินชีวิตในปBจจุบัน เพ่ือท่ีจะได/เปPนอยCางเชCนคนในอดีตได/ประสบ
มาแล/ว ซ่ึงควรท่ีจะทําให/เกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีได/คาดหวังไว/โดยอาศัยแบบอยCางในอดีตเปPน
ตัวอยCาง 

การสร/างความเข/าใจสัญญะทางภาษาจําเปPนต/องรู/ถึงโครงสร/างของการใช/ภาษา
สําหรับสื่อความหมายซ่ึงวาทกรรมตCางๆ นั้นยCอมอยูCในกรอบของการใช/ภาษาตามหลัก
ไวยากรณ�ตามบริบทของเนื้อหาของวาทกรรมแตCละชิ้น ท่ีได/ ถูกนําเสนอข้ึนมา อัน
ประกอบด/วยพ้ืนฐานของการจัดกลุCมอันเกิดจากการตัดสินของความคิดของผู/เขียนวาทกรรม
นั้นไว/ในรูปแบบของความเข/าใจท่ีวCา “ใคร ทําอะไรท่ีไหนเม่ือไหรCและอยCางไร” เรื่องนี้เปPน
จุดเริ่มต/นของการทําความเข/าใจในวาทกรรมท่ีอยูCในสภาวะของความไร/เดียงสา (Naïvete) 
อยCางเหมาะสมในทัศนะของริเคอร� เพ่ือท่ีจะได/นําเอาความเข/าใจของตัวบทนั้นมาสร/างตัว
ตนเองในปBจจุบันท่ีเปPนพลวัตอยูCตลอดเวลาในอันท่ีจะได/บรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดของชีวิตท่ี
ตนเองได/หวังไว/จากกรอบของบริบทแหCงชีวิตท่ีแตCละคนกําลังเปPนอยูC 

หากพิจารณาโดยเฉพาะในปรากฏการณ�ของริเคอร�ท่ีอยูCในบริบทของอารยธรรม
แหCงสังคมของโลกตะวันตกท่ีมีกรอบอยูCในวัฒนธรรมของคริสต�ศาสนา เขาได/พยายามทํา
ความเปPนปBจเจกบุคลของเขาท่ีกําลังสัญจรในการก/าวเข/าไปสูCความหวังให/เปPนตัวอยCางแกC
ความเปPนมนุษยชาติโดยรวมท่ีกําลังก/าวเข/าไปสูCความหวังโดยการใช/หลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของปรัชญามนุษยวิทยาเชิงปรากฏการณวิทยาในการทําความเข/าใจวัตถุดิบตCางๆ ท่ี
จะชCวยสร/างให/อัตถิถาวะของแตCละปBจเจกบุคคลท่ีจะต/องประกอบเข/าด/วยกันให/เปPนสังคม
แหCงมนุษยชาติท่ีต/องเข/าไปถึงเปUาหมายสุดท/ายของชีวิตท่ีคาดหวังไว/ในวาระแหCงอันตกาล 
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๒. วิเคราะห�การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ หลักอรรถปริวรรตศาสตร�
ของทCานพุทธทาสภิกขุ เปPนการอรรถาธิบายคําสอนของพระพุทธศาสนา จากข/อความข้ัน
ปฐมภูมิในพระไตรป�ฎก ท่ียCอมมีความหมายตามหลักภาษาบาลี ท่ีต/องให/คําอธิบาย
ความหมายเปPนภาษาไทยและยกระดับให/คนฟBงได/เข/าใจความหมายในรูปแบบลึกซ้ึงตามท่ี
พระพุทธเจ/าได/ทรงสอนแล/วในอดีตกาล จนพระองค�สามารถบรรลุถึงความสุขสูงสุดตาม
ความเข/าใจดังท่ีพระองค�ได/ตรัสรู/นั้น และหากผู/ใดนําเอาคําสอนของพระองค�ไปปฏิบัติก็ยCอม
บรรลุถึงเปUาหมายนั้นเชCนเดียวกัน  

อรรถปริวรรวิธีท่ีพุทธทาสภิกขุได/นํามาใช/เสมอคือการสร/างความเข/าใจความหมาย
ของคําตCางๆ ในภาษาบาลีของพระไตรป�ฎก โดยการเอาคําบาลีมาอธิบายความอยCางแจCมแจ/ง
เสียกCอนแล/วจึงนําเอามาอธิบายเพ่ิมเติมให/ผู/รับรู/ ได/ เข/าใจตามบริบทของเขา โดยมี
องค�ประกอบรCวมคือเปPนความเปPนไปในสังคมท่ีเหมาะสมตามบริบทของปรากฏการณ�ในชCวง
นั้น อันเปPนการเสนอวิธีการสร/างความเข/าใจให/แกCผู/รCวมฟBงบรรยายในขณะนั้นได/ชัดเจนยิ่งข้ึน
เรื่อยๆ วิธีการเชCนนี้เปPนการนําเสนอท่ีเกิดประโยชน�ให/แกCผู/ได/รับวาทกรรมท้ังหลายเพราะ
สามารถนําเอาคําสนอของพระพุทธศาสนาในพระไตรป�ฎกมาปฏิบัติในชีวิตจริงได/อยCาง
เหมาะสมจนสามารถบรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดท่ีพระไตรป�ฏกได/บCงบอกไว/ 

อรรถปริวรรตวิธีท่ีพุทธทาสภิกขุได/ใช/อยูCเสมอคือ การอรรถาธิบายความหมายจาก
ตัวบทในภาษาคน โดยค/นหาความหมายจากหนCวยท่ีเล็กท่ีสุดของคําแล/วขยายความหมาย
ออกมาตามตามโครงสร/างของข/อความท่ีครอบคลุมกรอบของเนื้อหาท่ีต/องการอธิบาย แล/ว
จึงเอามาอธิบายเชิงประยุกต�ในบริบทของพระพุทธศาสนาอันเปPนภาษาธรรม โดยพยามโยง
เข/ามาถึงเหตุการณ�ปBจจุบันของแตCละมิติแหCงการดําเนินชีวิตของผู/คนท่ีพุทธทาสภิกขุได/สัมผัส
ท้ังทางตรงและทางอ/อมท้ังในขณะท่ีบรรยายธรรมหรือขยายความถีงปรากฏการณ�ในสังคมท่ี
กําลังเปPนอยูCในขณะนั้น ซ่ึงพยายามอธิบายถึงความเปPนจริงของการดําเนินชีวิตซ่ึงมีความ
เก่ียวเนื่องระหวCาง การกระทําแตCละอยCางและผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีปรากฏอยูCในพระไตรป�ฎกแล/ว
เม่ือครั้งอดีตโดยการอรรถาธิบายพร/อมกับยกตัวอยCางท้ังในสมัยพุทธกาลและสถานการณ�ใน
ปBจจุบัน เพ่ือให/เกิดความเข/าใจท่ีสามารถบัญญัติเปPนคําเฉพาะได/วCา “การระเบิดจากภายใน
ใจ” คือไมCใชCเพียงการเข/าใจ แตCต/องเปPนการนําเข/าไปไว/ในใจ เพ่ือให/รู/จักอยCางชัดแจ/งแทง
ตลอดท่ีบางครั้ง ความเห็นแจ/งดังกลCาวนั้นไมCสามารถพรรณนาให/เข/าใจได/ชัดด/วยภาษาท่ีใช/
ในระดับคนท่ัวไปได/ ดังนั้น จึงไมCใชCเพียงการนําเสนอเพ่ือแยกแยะให/เห็นวCา เปPนภาษาคน 
ภาษาธรรม เทCานั้น แตCต/องทําภาษาคนให/เปPนภาษาธรรมดังท่ีผู/เสนอธรรม คือองค�พระ
สัมมาสัมพุทธเจ/าท่ีจําเปPนต/องใช/ภาษาคนนําเสนอธรรม เพ่ือให/ธรรมท่ีนําเสนอโดยภาษาคน
เข/าใจภาษาธรรมโดยใช/ภาษาคน ซ่ึงการทําเชCนนี้ ไมCใชCเปPนการสร/างกรอบให/กลุCมใดกลุCมหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตCเพราะต/องการให/ธรรมซ่ึงไมCใชCของกลุCมใดกลุCมหนึ่งนั้นเปPนของทุกคน จึง
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จําเปPนต/องนําเสนอ เนื้อหาแบบอุปมาอุปไมย และเทียบเคียงกับวัตถุดิบรอบข/างเพ่ือทําให/
ผู/ฟBงหรือผู/อCานเข/าใจความเปPนธรรมในศาสนาอ่ืนๆ ด/วย 

๓. วิเคราะห�การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�(การตีความ) ของพอล ริเคอร�และพระพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห�การตีความ
หลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร�(การตีความ) ของพอล ริเคอร�
และพระพุทธศาสนาเถรวาทจะเห็นวCากระบวนการสร/างอรรถปริวรรตศาสตร�ตามวิธีของพอล 
ริเคอร�กับพุทธทาสภิกขุนั้น จะมีความเหมือนกันในลักษณะท่ีวCา การเข/าใจความหมายของบท
ท่ีจะตีความ และการใช/จิตวิญญาณในการตีความออกมาจากภายใน โดยเฉพาะเนื้อหาบทท่ี
ยังสามารถตีความได/หลายประเด็น โดยไมCยึดหลักการในการตีความหมายแบบเนื้อหาบท
ล/วน ๆ แตCเชื่อมโยงไปถึงสภาวะความนCาจะเปPนไปได/ในหลายกรณี แตCยังอิงความหมายของ
แมCบทนั่นเอาไว/ โดยมิให/ความหมายนั้นเปลี่ยนไปเสียท่ีเดียว จะเห็นได/จากวิธีการ
ตีความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร�ของทางตะวันตก ได/กลCาวไว/วCาวิธีการสร/างความเข/าใจใน
บทบัญญัติและคําสั่งสอนของพระเจ/าท่ีมีบันทึกไว/ในพระคริสตธรรมคัมภีร�ท้ังสองภาคคือภาค
พันธะสัญญาเกCา (พระคัมภีร�พระธรรมเกCา) และภาคพันธะสัญญาใหมC (พระคัมภีร�พระธรรม
ใหมC) ให/ถูกต/อง จําเปPนรู/จักวิธีการเข/าใจความหมายของข/อความในพระคัมภีร�เหลCานั้นอยCาง
ถูกต/อง โดยต/องศึกษาวิชาตีความพระคัมภีร� (Exegesis)  จะเห็นได/จากการตีความหมายของ
คําสอนในสมัยกCอนเปPนเพียงแคCยึดบทเนื้อเกCาหรือคัมภีร�เกCานั้นเปPนแมCบทสําคัญของการ
ตีความหมายแตCในกระบวนการตีความตามอรรถปริวรรตศาสตร� พุทธทาสซ่ึงเปPนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ได/ใช/กระบวนการท่ีเชื่อมโยงสื่อความหมายในคัมภีร� ให/เกิดความ
สมบูรณ� อยCางไรก็ตาม ความหมายสมบูรณ�อยูCในคัมภีร�แล/วในตัวมันเอง แม/ผู/อCานจะมีศรัทธา
หรือไมCก็ตาม จะมีคนเข/าไปรับรู/หรือไมCก็ตาม หากผู/อCานศึกษาและทําความเข/าใจตามเนื้อหา
คัมภีร�ยCอมจะได/รับความหมายท่ีแท/จริงนั้นได/ 

หลังจากนั้นทCานพุทธทาสภิกขุได/นําเอาความหมายนั้น มาอธิบายในบริบทของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงพยายามอธิบายถึงความเปPนจริงของการดําเนินชีวิตซ่ึงมีความเก่ียวเนื่อง
ระหวCาง การกระทําแตCละอยCางและผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีปรากฎอยูCในพระไตรป�ฎกวCาเปPนอยCางไร 
พร/อมกับให/อรรถาธิบายพร/อมกับยกตัวอยCางท้ังในสมัยพุทธกาลและสถานการณ�ในปBจจุบัน 
เพ่ือให/เกิดความเข/าใจท่ีเรียกวCาการระเบิดจากภายในใจ คือไมCใชCเพียงการเข/าใจ แตCต/องเปPน
การนําเข/าไปไว/ในใจ เพ่ือให/รู/จักอยCางชัดแจ/ง ดังนั้น จึงไมCใชCเพียงการนําเสนอเพ่ือแยกแยะให/
เห็นวCา เปPนภาษาคน ภาษาธรรม ดังท่ีวีรชาติ นิ่มอนงค�นําเสนอ เทCานั้น แตCต/องทําภาษาคน
ให/เปPนภาษาธรรมดังท่ีผู/เสนอธรรม คือองค�พระสัมมาสัมพุทธเจ/าท่ีจําเปPนต/องใช/ภาษาคน
นําเสนอธรรม เพ่ือให/ธรรมท่ีนําเสนอโดยภาษาคนเข/าใจภาษาธรรมโดยใช/ภาษาคน ซ่ึงการทํา
เชCนนี้ ไมCใชCเปPนการสร/างกรอบให/กลุCมใดกลุCมหนึ่งโดยเฉพาะ แตCเพราะต/องการให/ธรรมซ่ึง
ไมCใชCของกลุCมใดกลุCมหนึ่งเทCานั้น แตCต/องเปPนของทุกคน จึงจําเปPนต/องนําเสนอ เนื้อหาแบบ
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อุปมาอุปไมย และเทียบเคียงกับวัตถุดิบรอบข/างเพ่ือทําให/ผู/ฟBงหรือผู/อCานเข/าใจความเปPน
ธรรมในศาสนาอ่ืนๆ ด/วย โดยเฉพาะอยCางยิ่ง เม่ือทําการอธิบายคําวCา อิทัปปBจจยตา ซ่ึงใน
ความหมายตามตัวอักษรครอบคุมไปในทุกด/านของการเข/าใจเพ่ือสร/างสรรชีวิตให/เข/าถึงซ่ึง
เปUาหมายท่ีพระพุทธศาสนาได/ชี้แนะไว/คือ ความสุขอันสูงสุดสCวนของพอล ริเคอร�นั้นนั่นก็คือ
การแสดงออกซ่ึงการจําลองแบบ (Mimesis) โดยท่ีผู/ปฏิบัติยังไมCได/บรรลุถึงเปUาหมายแหCงคํา
สอนเหลCานั้น แตCความเปPนไปได/ในอนาคตยังสามารถเกิดข้ึนได/  และหากพิจารณาในอีกด/าน
หนึ่งคือ มนุษย�ในทัศนะของพอล ริเคอร�เปPนอัตถิภาวะท่ีพลาดพลั้งได/ (Fallible Man) แตCยัง
ไมCเปPนคนผิด (Fallen Man) เพราะมนุษย�ยังมีความไมCสมสCวน (Disproportion) แม/ในการ 
“รู/” สิ่งปรากฏตCางๆ ในรูปแบบของการเปPนปBจจัยของกันและกันจะเปPนแบบเปPนเหตุและ
เปPนผล จึงจําเปPนต/องเข/าใจความหมายของบริบทอยCางเหมาะสม 

คณะผู/วิจัยมองเห็นวCาพุทธทาสภิกขุและพอล ริเคอร�มีจุดมุCงหมายเดียวกันคือ
ต/องการเผยแผCและรักษาคําสอนของแตCละศาสนาท่ีตนนับถือ มีวิธีการคล/ายคลึงกันคือเปPน
แบบใยแมงมุมคือการหาความหมายจากจุดเริ่มต/นและขยายไปสูCบริบทหรือเขตในการ
แสวงหาความและหลักโดยไมCท้ิงจุดเริ่มแตCบริบทของแตCทCานแตกตCางกัน ทําให/การยอมรับ
และการเชื่อมโยงแตกตCางกันคือ คริสต�ศาสนามีพ้ืนฐานหลักการสอนท่ีถูกตีความมาแล/วโดย
สาวกของพระเยซู ๑๒ คน ในขณะท่ีพุทธศาสนายังคงรักษาคัมภีร�ตัวอักษรไว/ตามเดิมจึงมีผล
ออกมาท่ีตCางกัน คือคริสต�ศาสนาได/ยอมรับวิธีการของพอล ริเคอร�มาใช/ในการเผยแผCอยCาง
สนิท ในขณะท่ีวิธีการของพุทธทาสภิกขุได/รับการยอมรับเพียงบางกลุCมคือกลุCมนักวิชาการ 

๗. อภิปรายผล 
ในทัศนะของริเคอร�เพ่ือท่ีจะได/นําเอาความเข/าใจของตัวบทนั้นมาสร/างตัวตนเองใน

ปBจจุบันท่ีเปPนพลวัตอยูCตลอดเวลาในอันท่ีจะได/บรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดของชีวิตท่ีตนเองได/
หวังไว/จากกรอบของบริบทแหCงชีวิตท่ีแตCละคนกําลังเปPนอยูC หากพิจารณาโดยเฉพาะใน
ปรากฏการณ�ของริเคอร�ท่ีอยูCในบริบทของอารยธรรมแหCงสังคมของโลกตะวันตกท่ีมีกรอบอยูC
ในวัฒนธรรมของคริสต�ศาสนา เขาได/พยายามทําความเปPนปBจเจกบุคลของเขาท่ีกําลังสัญจร
ในการก/าวเข/าไปสูCความหวังให/เปPนตัวอยCางแกCความเปPนมนุษยชาติโดยรวมท่ีกําลังก/าวเข/า
ไปสูCความหวังโดยการใช/หลักอรรถปริวรรตศาสตร�ของปรัชญามนุษยวิทยาเชิงปรากฏการณ
วิทยาในการทําความเข/าใจวัตถุดิบตCางๆ ท่ีจะชCวยสร/างให/อัตถิถาวะของแตCละปBจเจกบุคคลท่ี
จะต/องประกอบเข/าด/วยกันให/เปPนสังคมแหCงมนุษยชาติท่ีต/องเข/าไปถึงเปUาหมายสุดท/ายของ
ชีวิตท่ีคาดหวังไว/ในวาระแหCงอันตกาล อรรถปริวรรวิธีท่ีพุทธทาสภิกขุได/นํามาใช/เสมอคือการ
สร/างความเข/าใจความหมายของคําตCางๆ ในภาษาบาลีของพระไตรป�ฎก โดยการเอาคําบาลี
มาอธิบายความอยCางแจCมแจ/งเสียกCอนแล/วจึงนําเอามาอธิบายเพ่ิมเติมให/ผู/รับรู/ได/เข/าใจตาม
บริบทของเขา โดยมีองค�ประกอบรCวมคือเปPนความเปPนไปในสังคมท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
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ปรากฏการณ�ในชCวงนั้น อันเปPนการเสนอวิธีการสร/างความเข/าใจให/แกCผู/รCวมฟBงบรรยายใน
ขณะนั้นได/ชัดเจนยิ่งข้ึนเรื่อยๆ วิธีการเชCนนี้เปPนการนําเสนอท่ีเกิดประโยชน�ให/แกCผู/ได/รับวาท
กรรมท้ังหลาย เพราะสามารถนําเอาคําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรป�ฎกมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริงได/อยCางเหมาะสม จนสามารถบรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดท่ีพระไตรป�ฎกได/บCงบอกไว/ 
สอดคล/องกับพระมหาวีระพันธ� ชุติปBญโญ  ได/ทําการวิจัยเรื่อง “ศีกษาวิเคราะห�การตีความ
และวิธีการสอนของหลวงพCอเทียน  จิตฺตสุโภ” พบวCา การตีความและวิธีการสอนของหลวงพCอ
เทียนนั้น  มีท้ังข/อดีและข/อแตกตCางกันในการอธิบายธรรมะท่ีอยูCนอกกรอบของคัมภีร� และมี
การอ/างเอาสภาวธรรมท่ีสัมผัสได/ด/วยจิตจากการปฏิบัติธรรมตามวิธีการเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว  ในการอธิบายธรรมของทCานไมCเก่ียวข/องกับภาษาทางปริยัติ ไมCมีการเปรียบเทียบ
กับความถูกต/องตามคัมภีร�  หากแตCเปPนการให/ความหมายของคําสอนตามนัยแบบภาษาธรรม
ของพุทธทาสภิกขุ เม่ือได/ตรวจสอบกับเนื้อหาในคัมภีร�แล/ว ก็จะพบวCา  มีความไมCตรงกันด/าน
พยัญชนะอยูC  แตCอยCางไรก็ตามด/านเนื้อหาก็ยังมีความสอดคล/องกันอยูCมาก และพระมหาวีระ
ศักด์ิ  ธมฺมเมธี (สังเมฆ) ได/ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห�ปBญหาภาษาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิดเรื่องภาษาคน ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ”  พบวCา ทฤษฎี
ภาษาคน ภาษาธรรมนั้น  เปPนความพยายามในการกระตุ/นให/สังคมมองความหมายของคําใน
ระดับสามัญให/ลึกลงไปในระดับศาสนา และเปPนการตีความหมายเพ่ือเปPนผลประโยชน�ในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงแนวคิดนี้ได/รับการยอมรับวCา เปPนการสืบทอดธรรมเนียมแหCงการใช/เหตุผล พุทธทาส
ภิกขุได/พัฒนาแนวคิดนี้ให/มีรูปแบบท่ีชัดเจนข้ึน  และนํามาใช/ในการเผยแผCพระพุทธศาสนาโดย
การเล็งเห็นวCา ภาษาเปPนองค�ประกอบท่ีสําคัญในการเข/าถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ/า  ถ/า
หากไมCมีความรู/และความเข/าใจเก่ียวกับภาษาแล/ว  ก็จะถือวCาเปPนอุปสรรคสําคัญในการเข/าใจ
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั้นพุทธทาสภิกขุ จึงเสนอทฤษฎีภาษาคน  ภาษาธรรมเพ่ือ
ใช/ในการตีความหมายภาษาแหCงศาสนา 

พุทธทาสภิกขุและพอล ริเคอร�มีจุดมุCงหมายเดียวกันคือต/องการเผยแผCและรักษา
คําสอนของแตCละศาสนาท่ีตนนับถือ มีวิธีการคล/ายคลึงกันคือเปPนแบบใยแมงมุมคือการหา
ความหมายจากจุดเริ่มต/นและขยายไปสูCบริบทหรือเขตในการแสวงหาความและหลักโดยไมC
ท้ิงจุดเริ่มแตCบริบทของแตCทCานแตกตCางกัน ทําให/การยอมรับและการเชื่อมโยงแตกตCางกันคือ 
คริสต�ศาสนามีพ้ืนฐานหลักการสอนท่ีถูกตีความมาแล/วโดยสาวกของพระเยซู ๑๒ คน 
ในขณะท่ีพุทธศาสนายังคงรักษาคัมภีร�ตัวอักษรไว/ตามเดิมจึงมีผลออกมาท่ีตCางกัน คือคริสต�
ศาสนาได/ยอมรับวิธีการของพอล ริเคอร�มาใช/ในการเผยแผCอยCางสนิท ในขณะท่ีวิธีการของ
พุทธทาสภิกขุได/รับการยอมรับเพียงบางกลุCมคือกลุCมนักวิชาการ สอดคล/องกับพระมหาณรงค�
ศักด์ิ โสภณสิทฺธิ (โสภา) ได/ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเผยแผCพุทธธรรมของพระ
ธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) พบวCา พระธรรมปริยัติเวที มีความรู/ลึกซ้ืงในสิ่งท่ีสอน ใช/
รูปแบบและแนวทางการสอนให/ประจักษ�มีสัมฤทธิผล ไมCวCาเปPนการแสดงพระธรรมเทศนา 
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บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม เขียนบทความ ภายใต/การนําเสนอ ๔ วิธีคือ นําเสนอโดยตรง 
และทําการเชื่อมโยงกับสถานการณ�ปBจจุบัน หรือยกตัวอยCางประกอบโดยเฉพาะอยCางยิ่งเรื่อง
การกระทําของบุคคล พร/อมกับแทรกอารมณ�ขัน ทําให/มีความเข/าใจในคําสอนได/งCายๆ และ
สามารถนําเอาไปปฏิบัติได/ในชีวิตจริง พระมหาวีระศักด์ิ  ธมฺมเมธี (สังเมฆ)  ได/ทําการวิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห�ปBญหาภาษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิด
เรื่องภาษาคน ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ” พบวCา ทฤษฎีภาษาคน ภาษาธรรมนั้นเปPนความ
พยายามในการกระตุ/นให/สังคมมองความหมายของคําในระดับสามัญให/ลึกลงไปในระดับ
ศาสนา  และเปPนการตีความหมายเพ่ือเปPนผลประโยชน�ในทางปฏิบัติ  ซ่ึงแนวคิดนี้ได/รับการ
ยอมรับวCา เปPนการสืบทอดธรรมเนียมแหCงการใช/เหตุผล  พุทธทาสภิกขุได/พัฒนาแนวคิดนี้ให/มี
รูปแบบท่ีชัดเจนข้ึน  และนํามาใช/ในการเผยแผCพระพุทธศาสนาโดยการเล็งเห็นวCา ภาษาเปPน
องค�ประกอบท่ีสําคัญในการเข/าถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ/า ถ/าหากไมCมีความรู/และความ
เข/าใจเก่ียวกับภาษาแล/ว ก็จะถือวCาเปPนอุปสรรคสําคัญในการเข/าใจหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ดังนั้นพุทธทาสภิกขุ จึงเสนอทฤษฎีภาษาคน  ภาษาธรรมเพ่ือใช/ในการ
ตีความหมายภาษาแหCงศาสนา นอกจากนี้ยังสอดคล/องกับกรรณิการ� ขาวเงิน ได/ทําการวิจัย
ในระดับปริญญาโทเรื่อง การศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องอายตนะตามทรรศนะของพุทธทาส
ภิกขุ โดยมีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาอายตนะท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา ๒) 
เพ่ือศึกษาอายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ และ ๓) เพ่ือวิเคราะห�แนวคิดเรื่อง
อายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ และผู/วิจัยพบวCาอายตนะท่ีปรากฏในคัมภีร�
พระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งเชื่อมตCอให/เกิดความรู/ อายตนะแบCงเปPน ๒ ประเภทคือ อายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก อายตนะภายในหมายถึงสิ่งเชื่อมตCอท่ีมีอยูCตามธรรมชาติภายใน
ตัวคน มี ๖ ประเภท คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอกหรืออารมณ� หมายถึงสิ่ง
เชื่อมตCอท่ีมีอยูCตามธรรมชาติภายนอกตัวคน มี ๖ ประเภทคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ� ความประจวบกันแหCงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ ทําให/
เกิดกระบวนการรับรู/เรียกวCา “ผัสสะ” เกิดเปPนความรู/ ๖ ด/านคือ การเห็น ได/ยิน ได/กลิ่น รู/
รส รู/สิ่งต/องกาย รู/เรื่องในใจ ผัสสะจึงมีความสําคัญอยCางยิ่งตCอความเปPนไปของชีวิต ในพระ
ตรีป�ฎกมีการอุปมาอายตนะกับสิ่งตCางๆ เชCน มหาสมุทร ไฟ สัตว�หลายชนิด เปPนต/น เพ่ือให/
เกิดความเข/าใจมากข้ึน อายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ หมายถึง เครื่องติดตCอกันทํา
ให/เกิดความรู/สึกข้ึนมาได/ อายตนะแบCงเปPน ๒ ประเภทคือ อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก อายตนะภายในหมายถึงเครื่องติดตCอท่ีมีอยูCประจําในรCางกายของคนทุกคน มี ๖ 
ประเภท คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอายตนะภายนอกหรืออารมณ� หมายถึงบรรดาสิ่ง
ท้ังหลายในโลกอยูCในลักษณะของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ� อายตนะภายในมี
ไว/สําหรับติดตCอกับอายตนะภายนอกหรือสิ่งท้ังหลาย กCอให/เกิดความรู/สึกตCอเรื่องราวตCางๆ 
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เปPนเบ้ืองต/นของสิ่งท่ีเปPนปBญหาของ
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มนุษย�ในชีวิตประจําวัน การกระทบกันของอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ 
ทําให/เกิดกระบวนการรับรู/เรียกวCา “ผัสสะ” กCอให/เกิดความรู/ อารมณ�ท้ังหลายท่ีมีอยูCประจํา
โลกดังนั้น การดําเนินชีวิตโดยมีสติปBญญาควบคุมผัสสะจึงมีความสําคัญอยCางยิ่งพุทธทาส
ภิกขุยังได/อุปมาอายตนะกับสิ่งตCางๆ เชCน มหาสมุทร ไฟ สัตว�หลายชนิด เปPนต/น แนวคิดเรื่อง
อายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ แสดงให/เห็นวCาอายตนะมีความสําคัญอยCางยิ่งใน
ฐานะท่ีเปPนแหลCงอํานวยให/เกิดสิ่งท้ังปวงตCอชีวิต อันได/แกC ความทุกข� เหตุแหCงความทุกข�
ความดับทุกข� และการปฏิบัติเ พ่ือความดับทุกข� องค�ธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ คือหัวใจ
พระพุทธศาสนาท่ีเรียกวCาอริยสัจ ๔ นั่นเอง ความประจวบกันแหCงอายตนะภายใน อายตนะ
ภายนอก และวิญญาณเรียกวCา “ผัสสะ” เปPนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินชีวิต 
มนุษย�จึงต/องอบรมจิตใจให/มีวิวัฒนาการและยกระดับข้ึนจนเกิดสติปBญญา เพ่ือการคุ/มครอง
อายตนะให/ทําหน/าท่ีได/อยCางถูกต/องและดําเนินชีวิตไปตามหนทางแหCงอริยมรรคมีองค� ๘ นํา
ชีวิตไปสูCนิพพานอันเปPนจุดมุCงหมายท่ีแท/จริงของมนุษย� โดยผู/วิจัยพบวCาโครงสร/างของความ
เข/าใจภาษาธรรมตามแนวคริสต�ศาสนานั้นมีคุณลักษณะสองรูปแบบคือมีความล้ําลึก 
(Mythical) และสามารถสร/างการหยั่งรู/ได/ (intuitive) จึงนําสูCความเข/าใจสภาพของความ
สัมบูรณ� (Absolute) ของพระเจ/าได/ สCวนโครงสร/างของความเข/าใจภาษาธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนานั้นเปPนแบบการโต/แย/งเชิงเหตุผล (dialectic) ท่ีนําสูCหลักการแหCงการปฏิเสธ
สภาวะแหCงความสัมบูรณ� อยCางไรก็ตามหากพยายามแสวงหาโครงสร/างของความจริงของสิ่ง
ตCางๆ แล/วยCอมสCงเสริมให/มีความเข/าใจอันดีงานระหวCางสองศาสนาได/ 

๙. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข/อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

วิธีการอรรถปริวรรตศาสตร�ท้ังของพุทธทาสภิกขุ และพอล ริเคอร�มีจุดมุCงหมาย
คือการเผยแผCคําสอนในศาสนาท่ีแตCละทCานนับถือ เพ่ือให/การเข/าถึงหลักคําสอนได/งCายข้ึน 
ควรศึกษาทําความเข/าใจและปฏิบัติตามอยCางสมํ่าเสมอ 

๒. ข/อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตCอไป 
๑. ศึกษาอิทธิพลของอรรถปริวรรตศาสตร�กับการเผยแผCพระพุทธศาสนาใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ศึกษาการประยุกต�อรรถปริวรรตศาสตร�ของพุทธทาสภิกขุเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตในสังคมไทย 
๓. ศึกษาวิเคราะห�กระบวนการอรรถปริวรรตศาสตร�เพ่ือสร/างความสันติสุขในสังคม 
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แนวคิดทางด�านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ 
The concept of the Political philosophy of freedom 

กิตติพัทธ� โมราสุข* 

บทคัดย1อ 

บทความนี้ผู/เขียนต/องการนําเสนอใน ๓ ประเด็นคือ ๑) ความหมายธรรมชาติของ
มนุษย� ๒) ความสําคัญของเสรีภาพของมนุษย� ๓) ความเทCาเทียมกันของมนุษย� 

จากการศึกษาพบว1า ความหมายธรรมชาติของมนุษย� เปPนพ้ืนฐานสําคัญท่ีนัก
ปรัชญาท้ังหลายให/ความสนใจ เพราะเม่ือเข/าใจแล/วทําให/ตนเองอยูCรCวมกันได/อยCางมีความสุข
ม่ันคงถาวร อันนําไปสูCการไมCลิดรอนเสรีภาพของมนุษย�ด/วยกัน สCวนความสําคัญของเสรีภาพ
ของมนุษย� พบวCา มนุษย�ทุกคนมีเสรีภาพได/อยCางสมบูรณ�ได/ต/องเข/าใจถึงมนุษย�วCาทุกคนล/วน
เกิดมาอิสรเสรี สามารถคิด พูดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได/ หากแตCสิ่งดังกลCาวนั้นไมCเปPนการกระทบตCอ
บุคคล สังคม สําหรับความเทCาเทียมกันของมนุษย�พบวCา มนุษย�ทุกคนมีความเทCาเทียมกันใน
แงCของสภาวะด้ังเดิมแตCเม่ือมาอยูCรCวมกันในสังคมจําเปPนต/องปรับตัวให/เข/าสังคม ต/องรู/จัก
หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน�ท่ีแท/จริงของชีวิตและสังคมด/วย 

คําสําคัญ: ธรรมชาติของมนุษย�, ปรัชญา, การเมือง, เสรีภาพ 

Abstract 

This article has 3 points; 1) The meaning of human 2) Important of 
Freedom of human 3) The equality of human. From of the meaning of human 
is the fundamental of philosophers interested because when understand 
make thyselve stay happiness sustainable together for bring has freedom. In 
the Important of Freedom of human; human has freedom absolute will 
understand all human has born to be freedom can think, speech, make 
equality but its don’t impact to person and society. For equality of human; 
all human equal in primitive but stay in society will adept to society, to know 
main, law, rule, reason, true benefit of life and society too. 

Keywords: Human nature, Philosophy, Political, Freedom. 
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๑. บทนํา 
สังคมทุกสังคมต/องการให/คนในสังคมมีความสุขอยูCรCวมกันอยCางยั่นยืน มีนักปรัชญา

มากมายท่ีเสนอแนะให/มนุษย�เข/าใจธรรมชาติของตน (มนุษย�) เพ่ือให/ตนเองอยูCรCวมกันได/อยCางมี
ความสุขม่ันคงถาวร เพราะหากสังคมไมCได/ลิดรอนเสรีภาพของมนุษย�ด/วยกัน การอยูCรCวมกันก็
ยากมาก และอาจไมCสร/างสรรค�ให/คนอยูCรCวมกันอยCางสันติสุขได/ ดังท่ีรุสโซกลCาววCา “สังคมท่ี
เกCาแกCท่ีสุดและเปPนสังคมท่ีเกิดโดยธรรมชาติเพียงสังคมเดียว คือ ครอบครัว กระนั้น ลูกจะ
ผูกพันกับพCอนานเทCาท่ียังต/องการการดูแลจากพCอเพ่ือยังชีวิต ทันทีท่ีความต/องการนี้สิ้นสุดลง 
ความผูกพันโดยธรรมชาติก็จบสิ้นลงไปด/วย ลูกไมCต/องเชื่อฟBง และพCอก็ไมCต/องดูแลลูกอีกตCอไป 
ตCางฝ�ายตCางเปPนอิสระตCอกัน ถ/าท้ังสองฝ�ายยังคงอยูCด/วยกัน นั่นไมCใชCความผูกพันโดยธรรมชาติ 
แตCผูกพันโดยความสมัครใจ และครอบครัวจะดํารงอยูCก็ด/วยการตกลงรCวมกันเทCานั้น”๑ 

ดังนั้นจึงอาจกลCาวได/วCา “มนุษย�ทุกคนเกิดมาเปPนเสรีและเปPนไทแกCตัวเอง ไมCมีใคร
อ่ืนจะบังอาจเปPนเจ/าของเขาได/โดยไมCได/รับการยินยอม ไมCวCาจะโดยกลวิธีใดๆ การท่ีจะกลCาว
วCาลูกของทาสเกิดมาเปPนทาส ก็เทCากับกลCาววCาเขามิได/เกิดมาเปPนมนุษย�เลย ท้ังนี้เพราะวCา 
การปฏิเสธเสรีภาพ ก็คือการปฏิเสธความเปPนมนุษย� สิทธิในฐานะท่ีเปPนมนุษย�และหน/าท่ีใน
ฐานะท่ีเปPนมนุษย� ไมCมีอะไรท่ีจะเปPนสิ่งทดแทนให/เสมอได/ สําหรับคนท่ีอยูCในสภาพเชCนนั้น 
แท/จริงแล/วการปฏิเสธเสรีภาพนั้นขัดกับธรรมชาติท่ีแท/จริงของมนุษย� เพราะในเม่ือเรานําเอา
เสรีภาพออกจากเจตนารมณ�ก็เทCากับปลดเปลื้องคุณคCาทางศีลธรรมออกจากกิจกรรมการ
ปฏิบัติทุกอยCางของมนุษย� รุสโซอธิบายวCา “ธรรมชาตินั้นเปPนปBจจัยในการดํารงอยูCของสรรพ
สัตว� ธรรมชาติบังคับควบคุมสัตว�ทุกชนิดและมันท้ังหลายก็ต/องยอมสยบตCอธรรมชาติ มนุษย�
รับรู/เสียงเรียกขานของธรรมชาติเชCนกัน แตCมนุษย�ตระหนักดีวCา เขามีเสรีภาพท่ีจะเลือก
ปฏิบัติตามหรือปฏิเสธ และการรับรู/”๒ 

อยCางไรก็ตาม การท่ีจะทําให/มนุษย�ทุกคนอยูCรCวมกันได/เปPนอยCางดีจําเปPนต/องอาศัย
สังคมการเมืองท่ีต/องเคารพกฎ กติกา เพ่ือให/ทุกคนสามารถอยูCรCวมกันได/อยCางปกติสุข ซ่ึงมี
นักปรัชญาท่ีได/นําเสนอประเด็นวCาด/วยแนวคิดทางด/านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ ซ่ึงได/
กลCาวให/เห็นถึงธรรมชาติด้ังเดิมของมนุษย� ความสําคัญของเสรีภาพและความเทCาเทียมกัน
ของมนุษย�ไว/วCาควรเปPนอยCางไร 
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ซาร�ตร�”, วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), 
หน/า ๑-๒. 
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๒. แนวคิดทางด�านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ 
แนวคิดเรื่องเสรีภาพ กลCาวได/วCาเปPนประเด็นสําคัญพ้ืนฐานสําคัญทางด/านปรัชญา

การเมือง เพ่ือนํามาประยุกต�ใช/ตCอทางด/านรัฐศาสตร� หรือรัฐประศาสนศาสตร� การจะเข/าใจ
ถึงแนวคิดทางด/านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพจะต/องศึกษาและเข/าใจใน ๓ ประเด็น
ดังนี้คือ ๑. ความหมายธรรมชาติของมนุษย� ๒. ความสําคัญของเสรีภาพของมนุษย� ๓.ความ
เทCาเทียมกันของมนุษย�  

๒.๑ ความหมายธรรมชาติของมนุษย�ในปรัชญาการเมือง ของฮอบส� (Thomas 
Hobbes ) เสนอวCา “ในสภาวะธรรมชาติท่ีไมCมีอํานาจบังคับของสCวนรวมจะเปPนสภาวะท่ีไมCมี
กฎหมาย ไมCมีหลักความยุติธรรม และไมCมีหลักศีลธรรมธรรมใด รวมท้ังจะไมCมีมาตรฐาน
เก่ียวกับเรื่องถูกผิด ควรไมCควร...ทุกคนแสวงหาความสงบสุข และปUองกันตนเองในทุก
วิถีทาง” ๓ เสรีภาพในทัศนะของฮอบส�คือการท่ีคนทุกคนสามารถท่ีจะทําอะไรได/ท้ังนั้นตามท่ี
เขาต/องการ ท่ีฮอบส�กลCาวเชCนนี้เขาหมายเอาเสรีภาพตามธรรมชาติในภาวะไร/ระเบียบ ไร/
สังคมการเมือง กลCาวให/งCายเข/าใจก็คือ ฮอบส�ถือวCา คนเรานั้นถ/าอยูCในภาวะท่ีไร/กฎกติกายCอม
มีเสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ได/ตามท่ีต/องการ๔ ปรัชญาการเมืองของรุสโซ (Jean Jaeques 
Rousseau) เสนอวCา มนุษย�ไมCได/มีเสรีภาพอยCางแท/จริง โดยเฉพาะการท่ีมนุษย�ต/องมาอยูC
รCวมกันก็จําเปPนต/องยกเสรีภาพของตนบางสCวนให/กับรัฐ 

ดังท่ีรุสโซกลCาววCา “มนุษย�เกิดมาเสรีแตCเขาถูกพันธนาการอยูCท่ัวทุกแหCงหน ผู/เชื่อ
วCาตนเปPนนายคนอ่ืนกลับเปPนทาสยิ่งกวCา การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนได/...เม่ือประชาชนถูก
บังคับให/เชื่อฟBง เขาก็เชื่อฟBง เขายCอมทําดีแล/ว แตCทันทีท่ีเขาสามารถสลัดแอกท้ิงไปได/ เขาก็
สลัดมันท้ิงไป เขาทําได/ดียิ่งข้ึน เพราะสิทธิ์ ท่ีเขาใช/เพ่ือเอาเสรีภาพคืนมานั้น ก็เปPนสิทธิ์
เดียวกันกับท่ีถูกใช/เพ่ือแยCงมันไปจากเขาจะพูดวCาประชาชนมีสิทธิ์ท่ีจะเอาเสรีภาพของตนคืน
มาก็ได/ หรือจะบอกวCาไมCมีใครมีสิทธิ์แยCงไปก็ได/เหมือนกัน”๕ 

ปรัชญาการเมืองของล�อค (John Locke) เสนอวCา มนุษย�เกิดมาพร/อมกับเสรีภาพ
ของตนแตCเสรีภาพดังกลCาวนั้นมนุษย�อยูCภายใต/เง่ือนไข ท่ีล็อค ไว/ ๓ ประเภท คือ กฎของพระ
เจ/าหรือกฎเทวะ กฎหมาย และกฎจารีตประเพณีของสังคม๖ เสรีภาพของล็อคดังกลCาวแล/ว 
มนุษย�ยังตกอยูCภายใต/เง่ือนไข หากกลCาวตรงๆ ก็คือเสรีภาพสมบูรณ�ไมCมี มนุษย�ทุกคนต/องตก
อยูCภายใต/กรอบใดกรอบหนึ่ง การมีเสรีภาพตามบทรัฐธรรมนูญท่ีให/ไว/ด/วยเสรีภาพในชีวิต 
                                                           

๓ ทินพันธุ� นาคะตะ, นักคิดผู�ย่ิงใหญ1ของโลก ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 
สหายบล็อกและการพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๑), หน/า ๖๑. 

๔ สมภาร พรมทา, ปรัชญาสังคมและการเมือง, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน/า ๕๙. 

๕ ฌอง ฌากส� รสูโซ, สัญญาประชาคม, วิภาดา กิตติโกวิท, (แปล), หน/า ๓. 
๖ สมฤดี วิศทเวทย�, ปรัชญาจอห�น ล็อค, (กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, ๒๕๓๖), หน/า ๑๖๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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เสรีภาพในเคหสถาน หรือ การนับถือศาสนาก็ตามก็เปPนไปเพ่ือต/องการให/ตนเองได/รับ
ประโยชน�จากการมีเสรีภาพของตน ดังท่ีล็อคเห็นวCา มนุษย�แตCละคนในสภาวะธรรมชาติมี
สิทธิสมบูรณ�ในการเปPนเจ/าของชีวิต เสรีภาพ และทรัพย�สินของเขา มนุษย�แตCละคนจึงมาตก
ลงกันทําความยินยอมกCอต้ังสังคมการเมืองและรัฐบาลข้ึน และจุดหมายของรัฐจึงเปPนไปเพ่ือ 
การปกปUองรCวมกันแกCชีวิต เสรีภาพและทรัพย�สิน ของทุกคนท่ีทําสัญญากัน๗  

ปรัชญาการเมืองของซาร�ตร� (Jean-Paul Sartre) เสนอวCา มนุษย�มีเสรีภาพอยCาง
สมบูรณ� เสรีภาพเปPนสิ่งท่ีติดตัวมนุษย�กCอนการมีอยูCของสิ่งอ่ืนๆ ในทัศนะของซาร�ตร� มนุษย�
เปPนอยูCโดยการเลือกของตนเอง ไมCมีสิ่งใดมาบังคับมนุษย�ไมCวCาจะเปPนสิ่งท่ีมาจากภายนอก
หรือภายในตัวมนุษย� มนุษย�มีสิทธิเต็มท่ีท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับสิ่งตCางๆ เม่ือเปPนเชCนนี้
เสรีภาพจึงไมCใชCสัตท่ีอยูCแยกอยูCตCางหาก แตCเปPนสัตของมนุษย� เปPนคุณสมบัติท่ีแยกไมCได/ของ
มนุษย�๑๔ ในทัศนะของซาร�ตร�มนุษย�เปPนเสรีภาพอยCางสมบูรณ� โดยท่ีซาร�ตร�เรียกวCา มนุษย�ถูก
สาปให/เปPนอิสระ๑๕ แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต) เสนอวCา เสรีภาพนั้นหาก
ทําไปด/วยตัณหายCอมทําให/ได/รับแตCสิ่งท่ีไมCดีได/ เสรีภาพจึงต/องพัฒนาไปจนกระท่ังบรรลุถึง
อิสรภาพระดับสูงท่ีเรียกวCา บรรลุนิพพาน พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) ได/อธิบาย
ความหมายของเสรีภาพไว/วCา “เสรีภาพ ในความหมายของคนท่ัวไปหมายถึงความเปPนอิสระ 
ไมCมีอะไรมากีดก้ันจํากัด เสรีภาพท่ีสูงข้ึนมาอีกหมายถึง ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดได/โดยไมC
ละเมิดสิทธิของผู/อ่ืนหรือวCาพูดได/ทําได/ภายใต/เง่ือนไขข/อกําหนด หรือความคุ/มครองของ
กฎหมาย พูดงCายๆ วCาเสรีภาพในขอบเขต เสรีภาพท่ีสูงข้ึนไปอีกเปPนเสรีภาพท่ีมีความหมาย
ในทางธรรมเปPนเสรีภาพท่ีมีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิดข้ึน กลCาวคือ มองวCาตนเองนี้มี
เสรีภาพ โดยสัมพันธ�กับเสรีภาพของผู/อ่ืน”๑๖  

พระพรหมคุณาภรณ� ได/กลCาวถึง เสรีภาพในการปกครองวCามี ๓ ระดับ คือ 
๑. เสรีภาพระดับตํ่า หมายถึง เสรีภาพท่ีบุคคลพึงจะกระทําการสิ่งใดๆ ก็ได/ตาม

ความต/องการของแตCละบุคคล ซ่ึงเสรีภาพนั้นเปPนอิสระในการเลือก ท่ีจะตัดสินใจ 
๒. เสรีภาพระดับกลาง หมายถึง เปPนเสรีภาพท่ีจะต/องผCานกระบวนการพิจารณา

ด/วยเหตุผล ถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดี คือ ไมCเบียดเบียนตนเอง และไมCเบียดเบียนผู/อ่ืน 

                                                           

๗ เร่ืองเดียวกัน, หน/า ๑๗๓. 
๑๔ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, ปรัชญาเอ็กซิสเตนเชียลิสม�, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอ็นจี 

การพิมพ�, ๒๕๔๓), หน/า ๒๓. 
๑๕ เ น่ืองน/อย บุณยเนตร, จริยศาสตร�ตะวันตก ค�าน มิลล�  ฮอบส� รอลส� ซาร�ตร� , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน/า ๒๒๙. 
๑๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร�างสรรค�ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หน/า ๗-๙. 
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๓. เสรีภาพระดับสูง หมายถึง ความเปPนไท คือ พ/นจากความเปPนทาสอยูCเหนือ
กิเลสตัณหาท้ังปวง เปPนภาวะท่ีหลุดพ/น คือ เสรีภาพของบุคคลท่ีบรรลุนิพพาน๑๗ ผู/เขียนเห็น
วCาจะท่ีกลCาวมาถึง ความหมายธรรมชาติของมนุษย�ในปรัชญาการเมือง สามารถสรุปได/ถึง ๒ 
ระดับคือ ในระดับพ้ืนฐาน คือ มนุษย�มีธรรมชาติท่ีเปPนอิสระ มีเสรีภาพสมบูรณ�ในตนเอง ใน
ระดับสังคม คือ การท่ีมนุษย�มารวมกลุCม อยูCรCวมกันต้ังแตCสองคนข้ึนไป ซ่ึงจะสามารถอยูC
รCวมกัน มีการปฏิสัมพันธ�กันได/ดีนั้น จะต/องมีกฎ กติกา เปPนบรรทัดฐานตกลงรCวมกัน เพราะ
เปPนไปได/ท่ีเม่ือแตCละคนมีเสรีภาพในตนเอง ท่ีติดตนมาต้ังแตCเกิดยCอมอาจใช/เสรีภาพของตน
ไปกระทบกระท่ังตCอกัน อันจะนําไปสูCการสร/างความขัดแย/ง กระทบกันทางกาย วาจาและ
จิตใจได/  

๒.๒ ความสําคัญของเสรีภาพของมนุษย�ในปรัชญาการเมือง ปรัชญาเรื่อง
เสรีภาพของฮอบส� เห็นวCา การแขCงขันเปPนเรื่องจําเปPนเพราะเปPนเสรีภาพอยCางหนึ่งของ
มนุษย�ทุกคน การท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว/ยCอมสCงเสริมให/มนุษย�ให/ใช/เสรีภาพตาม
ธรรมชาติของตน โดยฮอบส�ได/กลCาวไว/วCา สําหรับมนุษย�ทุกคนหมด มนุษย�ผู/อ่ืนก็คือคูCแขCงขัน
ซ่ึงกระหายพลังอํานาจในทุกรูปแบบเชCนเดียวกับเขา โดยท่ัวไปแล/วมนุษย�ทุกคนจะเทCาเทียม
กับมนุษย�อีกคนหนึ่ง ในเรื่องของความแข็งแรงรCางกาย เปPนต/น คนท่ีอCอนแอท่ีสุดก็ยังมีกําลัง
พอท่ีจะฆCาคนท่ีแข็งแรงท่ีสุดซ่ึงอาจจะกระทําได/โดยใช/กลอุบายหรือโดยการเข/ารCวมเปPนสมัคร
พรรคพวกกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงถูกคุกคามจากอันตรายอยCางเดียวกันกับเขา๑๘ 

ปรัชญาเรื่องเสรีภาพของรุสโซ แม/รุสโซจะกลCาววCามนุษย�มีเสรีภาพแตCเสรีภาพนั้น
เปPนไปในสภาวะธรรมชาติเทCานั้นแตCเม่ือมนุษย�มาอยูCในสังคมหรืออยูCรCวมกันก็ต/องทําสัญญา
เพ่ือมอบความมีอยูCของเสรีภาพของตนให/กับสังคมหรือรัฐแตCถึงอยCางไรก็ตามมนุษย�ยCอม
เปPนไปตามข/อกําหนดท่ีรัฐหรือสัญญาท่ีทําไว/ตCอกัน รุสโซกลCาววCา “เราแตCละคนนําตัวเองและ
พลังท้ังหมดของตนมารวมกับไว/ภายใต/ทิศทางสูงสุดแหCงเจตจํานงรCวมกัน และในฐานะท่ีเปPน
องค�คณะ เราต/อนรับสมาชิกแตCละคนในฐานะท่ีเปPนสCวนหนึ่งอันแบCงแยกมิได/ของสCวน
ท้ังหมด”๑๙ รุสโซถือวCาสัญญาประชาคมนั้นก็เปPนสิ่งท่ียกเลิกกันได/ ประชาคมจะต/องออก
กฎหมาย ท่ีมุCงเพ่ือผลประโยชน�สCวนรวมของสมาชิกในสังคม๒๐ 

ปรัชญาเรื่องเสรีภาพของล�อค เสนอวCา มนุษย�มีเสรีภาพท่ีเทCาเทียมกันภายใต/
สภาวะธรรมชาติแตCเม่ือมาอยูCในสังคมก็จําเปPนจะต/องทําสัญญาตCอกันก็เพ่ือรักษาไว/ซ่ึงสิทธิ
เสรีภาพของตนก็เพ่ือประโยชน�ของตน รุสโซเห็นวCา “แตCถึงแม/วCา มนุษย�เม่ือเข/ามาอยูCใน
                                                           

๑๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร�างสรรค�ประชาธิปไตย, หน/า ๗-๙. 
๑๘ พงศ�เพ็ญ ศกุนตาภัย, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม1, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�อักษร, ๒๕๓๖), 

หน/า ๓๘. 
๑๙ ฌอง ฌากส� รูสโซ, สัญญาประชาคม, วิภาดา กิตติโกวิท, (แปล), หน/า ๒๔. 
๒๐ ทินพันธุ� นาคะตะ, นักคิดผู�ย่ิงใหญ1ของโลก ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง, หน/า ๗๘. 
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สังคม ได/สละความเสมอภาค เสรีภาพและอํานาจบริหาร ท่ีตนเคยมีเม่ืออยูCในสภาวะ
ธรรมชาติ ให/กับสังคมไปแล/ว โดยมีองค�กรนิติบัญญัติเปPนผู/จัดการดูแลให/เปPนไปเพ่ือ
ผลประโยชน�ของสังคม กระนั้นก็ดี การทําเชCนนี้เปPนไปก็โดยท่ีทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะปกปUอง
ตนเองตลอดจนเสรีภาพและทรัพย�สินของตนให/ดียิ่งข้ึน”๒๑ ซ่ึงล็อคเห็นวCา “มนุษย�แตCละคนใน
สภาวะธรรมชาติมีสิทธิสมบูรณ�ในการเปPนเจ/าของชีวิต เสรีภาพและทรัพย�สินของเขา”๒๒ ดังนั้น
ทัศนะของล็อคก็เปPนไปได/อยCางมีอิสรเสรีท่ีจะทําและให/เปPนไป ก็เพราะเปPนการสนับสนุนให/แตC
ละคนใช/เสรีภาพของตน ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็ยCอมคุ/มครองให/เปPนไปตามนั้นอยูCแล/ว 

ปรัชญาเรื่องเสรีภาพของซาร�ตร� เสนอวCา มนุษย�เปPนเสรีภาพท่ีสมบูรณ�ในตนเอง 
แตCถึงอยCางไรแตCละคนก็ไมCจําเปPนท่ีจะต/องทําตามท่ีรัฐธรรมนูญได/บังคับไว/ ก็ด/วยสิ่งท่ีมีนั้น
เปPนสิ่งท่ีมนุษย�เปPนผู/ให/ความหมายทีหลัง หากใครจะเชื่อและปฏิบัติตามก็ยCอมเปPนเสรีภาพ
ของแตCละคนท่ีจะเลือก ซ่ึงเสรีภาพของซาร�ตร�ใช/ในความหมายวCา “มีความสามารถท่ีจะเลือก
ทําสิ่งใดได/ตามเจตจํานงของตน เสรีภาพเปPนพฤติกรรมของจิตท่ีมีตCอสิ่งแวดล/อม เพราะตาม
สภาพความเปPนจริง จิตซ่ึงซาร�ตร�ใช/ในความหมายวCา สัตสําหรับตนเอง จะต/องอยูCใน
สถานการณ�ท่ีจะต/องเลือก จะต/องตัดสินใจอยูCเสมอ”๒๓  

แนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต) เสนอวCา จะเปPน
เสรีภาพท่ีสมบูรณ�จริงได/ก็ตCอเม่ือมนุษย�บรรลุถึงความเปPนพระอรหันต�เทCานั้น แตCเม่ือมนุษย�
ต/องอยูCในสังคมก็ต/องปฏิบัติไปตามเง่ือนไขหรือกติกาของสังคมกําหนดให/เปPนการให/เสรีภาพ
ก็เพ่ือให/แตCละคนได/ทําหน/าท่ีของตนโดยไมCไปทําลายเสรีภาพของผู/อ่ืน โดยพระพรหมคุณา
ภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต) กลCาววCา การมีอิสรภาพของมนุษย�คือการท่ีมนุษย�เข/าไปเปPนปBจจัยอยCาง
หนึ่งในกระบวนการแหCงเหตุปBจจัยนั่นเอง...แตCจะให/เปPนอิสระแบบท่ีวCานึกจะให/สิ่งท้ังหลาย
เปPนไปอยCางไร ตามใจชอบนั้นเปPนไปไมCได/ คือวCาจะเอาตามชอบใจตัวเอง โดยไมCเข/าไปเปPน
เหตุปBจจัยด/วยนั้น ทําไมCได/๒๔ ความสําคัญของเสรีภาพของมนุษย�ในปรัชญาการเมืองเปPนการ
สะท/อนให/เห็นรCวมกันวCา เสรีภาพเปPนสิ่งท่ีมนุษย�ล/วนแสวงหากันท้ังชีวิต ซ่ึงบางครั้งจําเปPนท่ี
ต/องแลกมาท้ังชีวิตก็มี แตCถึงอยCางไรก็ตามเสรีภาพมีความสําคัญใน ๒ ระดับคือ 

                                                           

๒๑ John Lock, Two Treatise of Government, (New York: New American Library, 
1965), p.398. อ/างใน อุกฤษฎ� แพทย�น/อย, เอกสารการสอนชุดวิชา ปรัชญาการเมือง หน1วยท่ี 1-7, 
พิมพ�ครั้งท่ี ๒๐, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๖), หน/า ๓๓๑. 

๒๒ สมฤดี วิศทเวทย�, ปรัชญาของจอห�น ล็อค, หน/า ๑๗๓. 
๒๓ ศักด�ชัย นิรัญทวี, ปรัชญาเอ็กซิสเตนเชียลลิสม�, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ 

เอ็นจี การพิมพ�, ๒๕๔๓), หน/า ๒๖. 
๒๔ พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), ลุอิสรภาพด�วยอนิจจัง, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๓๐), หน/า ๑๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๕๓

๑. ในระดับปBจเจก คือ เสรีภาพมีคุณคCาตCอตนเองของมนุษย�แตCละคน เพราะการท่ี
แตCละคนเปPนมนุษย� ความภูมิใจในตนเองท่ีมีคCายิ่งนั่นก็คือ การตระหนักหรือรับรู/ถึงเสรีภาพ
ของตนเอง ท่ีไมCมีใครสามารถเอาไปจากมนุษย�แตCละคนได/ เสรีภาพของมนุษย�เปPนสิ่งท่ีมนุษย�
แตCละคนไมCสามารถปฏิเสธให/กันได/ 

๒. ในระดับสังคม คือ เม่ือมนุษย�แตCละคนมาอยูCรCวมกันแล/ ยCอมท่ีจะต/องให/
ความสําคัญหรือเข/าใจผู/อ่ืนวCาไมCได/แตกตCางไปกวCากันและกัน เพราะมนุษย�ในฐานะปBจเจกก็
ยCอมมีเสรีภาพของตนเองกันท้ังสิ้น ดังนั้นเม่ือมาอยูCรCวมกันก็ยCอมท่ีจะต/องเคารพให/เกียรติซ่ึง
กันและกัน  

๒.๓ ความเท1าเทียมกันของมนุษย�ในปรัชญาการเมือง ของฮอบส� พบวCา มนุษย�มี
เสรีภาพ มีเจตจํานงเปPนของตนเองในการท่ีจะทําสิ่งใดก็ยCอมเปPนไปเพ่ือประโยชน�สCวนตน แม/
มนุษย�โดยสภาวะธรรมชาติจะมีความสามารถทางกายภาพก็ตาม ซ่ึงเสรีภาพดังกลCาวยCอม
สามารถเปPนไปตามกฎบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเชCนเดียวกัน เพราะมนุษย�ได/กระทําสัญญา
รCวมกัน โดยการสละสิทธิ โดยการมอบโอนสิทธิในลักษณะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดนี้เอง มนุษย�
ท้ังหลายก็สละแล/วซ่ึงเสรีภาพทีจะวินิจฉัยวCาอะไรดี อะไรไมCดี อะไรยุติธรรม อะไรไมCยุติธรรม 
เขาเหลCานั้นพร/อมแล/วท่ีจะยึดถือวCาสิ่งท่ีองค�อธิปBตย�บัญชามานั้นเปPนสิ่งทีดีและยุติธรรม๒๕ 
ฮอบส� กลCาววCา สิ่งท่ีคนเราต/องการยCอมถือวCาดี สิ่งท่ีคนเราเกลียด ถือวCา เลว ซ่ึงในสภาวะ
ธรรมชาติแล/ว จะข้ึนอยูCท่ีแตCละบุคคลจะตัดสินใจเอาเองวCา จะไมCมีสิ่งใดดีหรือเลวบริสุทธิ์ 
และไมCมีกฎท่ีจะใช/รCวมกันได/ ธรรมชาติของมนุษย�เรา จะมีความต/องการไมCสิ้นสุด ได/อยCางก็
ยังต/องการอีกอยCาง เม่ือครั้งหนึ่งได/สิ่งใดมาแล/ว ก็จะไมCพอใจอยูCเพียงแคCนั้น ยังต/องหา
หลักประกันของสิ่งดังกลCาวไว/สําหรับในอนาคตอีกด/วย พูดงCายๆ ก็คือ นอกจากจะให/ได/มาซ่ึง
ชีวิตท่ีนCาพอใจแล/ว คนเรายังต/องการสร/างความม่ันใจในสิ่งนั้นไว/ด/วย จะแตกตCางกันก็แตCใน
วิธีการเทCานั้น ซ่ึงสCวนหนึ่งเกิดจากตัณหาตCางๆ ของคนเรา อีกสCวนหนึ่งเกิดจากความรู/และ
ความคิดเห็นของแตCละคนตามเหตุและผลลัพธ�ท่ีต/องการ๒๖ ฮอบส�กลCาววCา ถ/ามนุษย�รู/จักกฎ
ทางธรรมชาติเหลCานี้และอ่ืนๆ ในสภาวะธรรมชาติ เขามีหน/าท่ีเชื่อฟBงกฎเหลCานี้หรือ ฮอบส�
ตอบวCา กฎเหลCานี้ผูกมัดเสมอ ในสภาวะธรรมชาติเชCนเดียวกับในประชาสังคม๒๔ 

ปรัชญาการเมืองของรุสโซ มีความเห็นท่ีคล/ายกันกับฮอบส�ท่ีวCาเสรีภาพเปPนสิ่งท่ีติด
ตัวมากับทุกคน ในสภาวะธรรมชาติแตCเม่ือมนุษย�มาอยูCในสังคมก็จําเปPนท่ีต/องทําสัญญา
รCวมกันก็เพ่ือพิทักษ�ประโยชน�ของตนไว/ และทุกคนก็เปPนผู/มีสิทธิเสรีภาพในสิ่งท่ีกฎหมาย
บัญญัติตามความสามารถของตนท่ีจะให/ได/มาซ่ึงสิ่งตCางๆ เชCน การได/เปPนผู/ดํารงตําแหนCงทาง
                                                           

๒๕ พงศ�เพ็ญ ศกุนตาภัย, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม1, หน/า ๔๒. 
๒๖ ทินพันธุ� นาคะตะ, นักคิดผู�ย่ิงใหญ1ของโลก ปรัชญาและทฤษฏกีารเมือง, หน/า ๕๘-๕๙. 
๒๔ สมนึก ชูวิเชียร (แปล), โสกราตีสถึงซาร�ตร�, (นนทบุรี : เทพประทานการพิมพ�, มปป), หน/า 

๒๖๖. 
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 ๘๕๔ 

การเมืองจะเปPนเจ/าของกิจการหรือถือหุ/นในกิจการหนังสือพิมพ� วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� หรือโทรคมนาคม เปPนต/น ก็ยCอมเปPนสัญญาท่ีได/กระทํารCวมกัน โดยรุสโซเห็นวCา 
“ในเม่ือไมCมีมนุษย�คนใดมีอํานาจโดยธรรมชาติเหนือเพ่ือนมนุษย�ด/วยกัน และในเม่ือ กําลัง 
ไมCใชC สิทธิ์ จึงเหลือแตCการตกลงรCวมกันเทCานั้น ท่ีเปPนฐานของอํานาจอันชอบธรรมท้ังปวงใน
หมูCมนุษย�”๒๕ และรุสโซเห็นวCา “คนเราต/องมีเสรีภาพท่ีแท/จริง ข้ึนมาได/ จะต/องรวมตัวกันเข/า
มาอยูCในสังคม มากกวCาท่ีคอยแตCจะพ่ึงพาบุคคลใด หรือกลุCมใดโดยเฉพาะ”๒๖ ดังนั้นเม่ือทุก
คนได/ตกลงรCวมกันดังกลCาวมากCอน สิทธิเสรีภาพในการได/มายCอมเปPนสิ่งท่ีแตCละคนสามารถ
กระทําได/หากเกิดจากกําลังกายสติปBญญาของตน 

ปรัชญาการเมืองของล�อค พบวCา มนุษย�ทุกคนมีเสรีภาพอยCางเทCาเทียมกันไมCได/
แตกตCางกัน เม่ือรัฐธรรมนูญได/บัญญัติไว/ มนุษย�สามารถปฏิเสธได/ หากเขาไมCต/องการหรือ
ยอมรับ แตCเม่ือมนุษย�มาดํารงอยูCรCวมกันก็ยCอมท่ีจะต/องมีกฎหรือกติกาเพ่ือทําให/ทุกคนไมCได/
ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู/อ่ืน และรักษาเสรีภาพของตนเองไว/ ดังท่ีล�อคกลCาววCา “สภาวะ
ของมนุษย�มีเสรีภาพอยCางสมบูรณ� และมีความเสมอภาค เทCาเทียมกันมนุษย�มีเสรีภาพท่ีจะ
กระทําตามความปรารถนากับตัวเขาเอง”๑๗ มนุษย�ซ่ึงอิสรเสรีและเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ 
ไมCอาจจะยอมให/ถูกฉุดกระชากออกจากสภาวะนี้ และถูกบังคับให/อยูCใต/อํานาจการเมืองของ
ผู/อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเขาเอง และโดยความยินยอมนี้ มนุษย�สามารถทําความ
ตกลงกับมนุษย�อ่ืนในการท่ีจะเข/ามาอยูCรCวมกันและรวมกันเปPนสังคมเพ่ือการดํารงอยูCของพวก
เขากันเอง เพ่ือความปลอดภัยของกันและกัน เพ่ือความสงบสุขแหCงชีวิตของพวกเขา เพ่ือการ
เสวยสุขอยCางสันติจากสิ่งท่ีเปPนของพวกเขาเอง และเพ่ือให/รอดพ/นได/ดียิ่งข้ึนจากการรุกราน
ของผู/ท่ีต/องการกCอกวนและทําร/ายพวกเขา๑๘  

ปรัชญาการเมืองซาร�ตร� เห็นได/วCา เสรีภาพท่ีสมบูรณ�เปPนเสรีภาพท่ีติดตัวมนุษย�
มาแล/วต้ังแตCเกิดไมCใชCการให/สังคมเปPนผู/กําหนด การท่ีมีกฎหมาย กฎเกณฑ�ใดๆ ของบุคคล
ยCอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ� การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน เปPนต/น ก็เปPนเพียงการท่ีสังคมหรือรัฐกําหนดข้ึนมา แตCมนุษย�ไมC
จําเปPนต/องปฏิบัติตามก็ได/ ซ่ึงเปPนเสรีภาพท่ีข้ึนตCอการตัดสินใจเลือกของแตCละคน ดังท่ีซาร�ตร�
เห็นวCา “การเลือกทําให/เกิดการกระทํา แตCการเลือกจะต/องเปPนเรื่องของจิตหรือความจงใจ 
และความจงใจทําให/เกิดการกระทําข้ึน มนุษย�ไมCสามารถจะพูดได/วCาเรามีเสรีภาพในการเลือก
กระทําการตCางๆ ถ/าหากการกระทํานั้นมิได/เกิดจากความจงใจของตนเอง ความจงใจของ
ตนเองมีข้ึนได/ก็ตCอเม่ือมนุษย�มีความสํานึกในตัวเอง เปPนตัวของตัวเองในการสร/างแผนของ
                                                           

๒๕ ฌอง ฌากส� รูสโซ, สัญญาประชาคม, วิภาดา กิตติโกวิท, (แปล), หน/า ๑๑. 
๒๖ ทินพันธุ� นาคะตะ, นักคิดผู�ย่ิงใหญ1ของโลก ปรัชญาและทฤษฏกีารเมือง, หน/า ๙๑. 
๑๗ สมฤดี วิศทเวทย�, ปรัชญาของจอห�น ล็อค, หน/า ๑๖๖. 
๑๘ พงศ�เพ็ญ ศกุนตาภัย, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม1, หน/า ๕๓. 
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การกระทําข้ึนมา แผนการของการกระทําจะต/องมีจุดหมายเปPนของตัวมนุษย�เอง”๑๙ 
เสรีภาพของซาตร�ตร�เปPนเสรีภาพท่ีสมบูรณ�ในการตัดสินใจของตนและต/องรับผิดชอบตามผล
ของการเลือกของตนเองด/วย ดังนั้นการท่ีรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว/อยCางไรก็ตามไมCถือวCา
จะต/องทําตามก็ได/หากมนุษย�ไมCอยากทําตาม ดังท่ี พระเมธีธรรมาภรณ�(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ได/ชี้ให/เห็นวCา “เสรีภาพไมCได/หมายถึง สัมฤทธิ์ผลในการตัดสินใจเลือก นั่นคือ เสรีภาพท่ี
แท/จริงของมนุษย�ท่ีมนุษย�จะได/เลือกได/เพราะลักษณะท่ีเปPนแกCนของมนุษย�ก็คือ เสรีภาพท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกหรือจะทําอะไร มนุษย�สามารถท่ีจะเลือกหรือตัดสินใจอะไรก็ได/ แตCมนุษย�ไมC
สามารถยกเลิกเสรีภาพได/ ด/วยเหตุนี้ มนุษย�จึงมีเอกลักษณ�อยCางหนึ่งติดตัวมา และไมC
สามารถสลัดออกได/ เพราะมนุษย�ถูกสาปให/มีเสรีภาพ”๒๐ อยCางไรก็ตาม ดังท่ีนักปรัชญา
ตCางๆ ได/สะท/อนให/เห็นแล/ววCา เสรีภาพท่ีเปPนสิ่งท่ีมีอยูCต้ังแตCเกิด ซ่ึงเปPนเสรีภาพท่ีมนุษย�ทุก
คนต/องมีเพียงแตCเสรีภาพในสภาวะด้ังเดิมท่ีมนุษย�ยังไมCมีสังคมก็เปPนเพียงเสรีภาพท่ีใช/ไปตาม
สัญชาตญาณ ดังท่ีรุสโซ กลCาววCา “มนุษย�ด้ังเดิมโดยธรรมชาติ ยCอมเริ่มต/นจากการกระทํา
แบบสัตว�แท/ๆ พวกเขากระทําทุกสิ่งตามสัญชาตญาณเทCานั้น แตCในบางเวลาท่ีสัญชาตญาณ
ไมCเพียงพอ พวกเขาก็จะใช/ความสามารถอ่ืนมาทดแทนมันต้ังแตCเริ่มแรกและหลังจากนั้นก็
ยกระดับการกระทําของเขาให/อยูCเหนือธรรมชาติ”๒๑  

ปรัชญาการเมืองของพระพรหมคุณาภรณ� เห็นวCา “ชีวิตมนุษย�ก็เปPนสCวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ และเปPนไปตามความจริงหรืออยูCใต/กฎนี้ด/วยฉะนั้น ชีวิตของมนุษย�จะดําเนินไป
ด/วยดีได/จะต/องเปPนไปโดยสอดคล/องกับความจริงของธรรมชาติ ถ/าเราดําเนินชีวิตไมC
สอดคล/องกับความจริงของธรรมชาติชีวิตก็ไมCอาจเปPนไปด/วยดีแม/แตCจะอยูCรอดก็เปPนไปไมCได/
๒๒ มนุษย�ในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ� จะมีเสรีภาพอยCางสมบูรณ�ไมCได/หากยังมีกิเลสอยูC 
และจะต/องปฏิบัติตนให/เปPนไปตามกฎของธรรมชาติ ยิ่งมนุษย�ท่ีมีกิเลสหากจะใช/กฎหมายก็
ยCอมทําให/เกิดความผิดพลาดได/มากยิ่งข้ึนไปหากทําไปด/วยกิเลสของตน หากมีเสรีภาพก็อาจ
เปPนการใช/เสรีภาพไปอยCางไมCถูกต/องไมCเปPนไปตามความหมายของเสรีภาพ ท่ี พระพรหม
คุณาภรณ� ได/ให/ไว/ หมายถึง “ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดได/โดยไมCละเมิดสิทธิของผู/อ่ืน หรือวCา 
พูดได/ ทําได/ ภายใต/เง่ือนไข ข/อกําหนด หรือ ความคุ/มครองของกฎหมาย พูดงCายๆ วCา 

                                                           

๑๙ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, ปรัชญาเอ็กซิสเตนเชียลลิสม�, หน/า ๒๗. 
๒๐พระเมธีธรรมาภรณ�(ประยูร ธมฺมจิตฺ โต), เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาร�ตร� , 

(กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๖), หน/า ๒๐. 
๒๑ ฌอง ฌากส� รุสโซ, ศุภชัย ศุภผล(แปล), ความเรียงว1าด�วยต�นกําเนิดและรากฐานแห1ง

ความไม1เท1าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สยามปริทัศน�, ๒๕๕๕), หน/า ๓๘. 
๒๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), การสร�างสรรค�ป@ญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หน/า ๒๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๕๖ 

เสรีภาพภายในขอบเขต”๒๓ มนุษย�ท่ัวไปก็กระตุ/นกันด/วยโลภะบ/าง ด/วยโทสะบ/าง ด/วยตัณหา
บ/าง ด/วยมานะบ/าง ความต/องการยิ่งใหญCบ/างอะไรตCางๆ เหลCานี้ พระพุทธศาสนาต/องการให/
กระตุ/นเร/าชักชวนกันด/วยปBญญา ด/วยคุณธรรมความใฝ� ดี  ซ่ึงเปPนเรื่องท่ียากอยูC๒๔ 
นักการเมืองจะต/องมีจริยธรรมสําคัญตCอไป ตCอจากความอยากท่ีถูกต/องหรือความใฝ�
ปรารถนาดี ท่ีเรียกวCา ฉันทะ คือ การท่ีจะต/องยึดถือเอาธรรมเปPนใหญC ท่ีทางพระเรียกวCา 
ธรรมาธิปไตย๒๕ ถ/าเอาความจริงความถูกต/องดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน�ท่ี
แท/จริงของชีวิตและสังคม เปPนเกณฑ�ตัดสิน โดยใช/ปBญญาหาข/อมูลตรวจสอบข/อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นท่ีรับฟBงอยCางกว/างขวาง ให/ถCองแท/ ชัดเจน และพิจารณาอยCางดีท่ีสุด เต็มขีดแหCง
สติปBญญาจะมองเห็นได/ด/วยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปPนธรรมาธิปไตย๒๖  

ดังนั้นท่ีกลCาวมา ผู/เขียนเห็นวCา ความเทCาเทียมกันของมนุษย�ในปรัชญาการเมือง
จากทัศนะตCางๆ จึงเปPนประเด็นสําคัญแม/วCาโลกจะเปลี่ยนแปลงมาถึงยุคปBจจุบันอยCางไรก็
ตามแตC เพราะอาจกลCาวได/โดยรวมวCา แกCนแท/ของมนุษย�นั้นไมCมีใครอยากอยูCภายใต/ใคร ทุก
คนยCอมอยากท่ีจะทําสิ่งตCางตามแตCใจของตนปรารถนาท้ังสิ้น แม/วCานักปรัชญาตCางๆ จะเห็น
รCวมกันวCาธรรมชาติให/ความเปPนอิสระแกCมนุษย�ก็ตามแตCท่ีสุดแล/วเปPนไปได/จากท่ีมนุษย�จะเทCา
เทียมกันอยCางสมบูรณ� 

๓. บทสรุป  
จากแนวคิดทางด/านปรัชญาการเมืองของนักปรัชญาท่ีสําคัญคือรุสโซ ล�อค ฮอบส� 

ซาร�ตร�และพระพรหมคุณาภรณ� พบวCา มีความสอดคล/องกันท่ีวCา เสรีภาพเปPนธรรมชาติของ
มนุษย�ทุกคนท่ีติดตัวมาต้ังแตCกําเนิด และเปPนสิ่งท่ีมนุษย�ทุกคนต/องการมี การท่ีมนุษย�ทุกคนมี
เสรีภาพได/อยCางสมบูรณ�ได/นั้นต/องเข/าใจตระหนักถึงมนุษย�ทุกคนวCาล/วนเกิดมาอิสรเสรีแตCท่ี
เปPนไปไมCได/ เพราะความไมCเข/าใจชีวิตท่ีเปPนจริงวCาเปPนอยCางไร อีกท้ังยังขาดการศึกษาทําให/
ผิดพลาดในการดําเนินชีวิตและกลายเปPนวCาแตCละคนถูกเครื่องพันธนาการเอาไว/ไมCสามารถ
เปPนผู/ท่ีมีอิสรภาพอยCางแท/จริง การเข/าถึงเสรีภาพอยCางแท/จริงต/องรู/จักหลักการ กฎ กติกา 
เหตุผลประโยชน�ท่ีแท/จริงของชีวิตและสังคมด/วย ในสCวนของความแตกตCางก็คือ รุสโซ ล�อค 
ฮอบส� ซาร�ตร� เห็นวCามนุษย�มีธรรมชาติท่ีมีอิสระต้ังแตCเกิด เปPนธรรมชาติท่ีติดมากับตัวมนุษย� 

                                                           

๒๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), ประชาธิปไตย จริงแท�คือแค1ไหน, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการพิมพ�, ๒๕๕๓), หน/า ๑๖. 

๒๔ พระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต), รัฐศาสตร�และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ, (พิมพ�
สวย จํากัด, ๒๕๔๘), หน/า ๒๙. 

๒๕ เร่ืองเดียวกัน, หน/า ๖๓. 
๒๖ พระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมาธิปไตยไม1มา จึงหาประชาธิปไตยไม1เจอ, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ�สวย จํากัด, ๒๕๔๙), หน/า ๖๙-๗๐. 
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การมาอยูCรCวมกันในสังคมอาจต/องสละเสรีภาพบางอยCางของตน แตCพระพรหมคุณาภรณ�เห็น
วCาเสรีภาพไมCได/หมายเอาเพียงภายนอก แตCหมายความถึงเสรีภาพภายในคือ จิตใจท่ีเปPน
อิสระปราศจากความขุCนมัว หมCนหมองของจิตใจ เม่ือจิตใจมีความผCองใสบริสุทธิ์ยCอมเห็นและ
เข/าใจตนเองและเข/าใจผู/อ่ืน และเปPนอิสระอยCางแท/จริง ในขณะท่ีรุสโซ ล�อค ฮอบส� ซาร�ตร� 
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ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� 
Buddhist Education Philosophy 

พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.* 

บทคัดย1อ 

บทความเรื่องนี้เปPนการศึกษาปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� มีขอบเขต
ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอน คุณสมบัติผู/สอน รวมถึงปBจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให/
ประสบความสําเร็จ จากการศึกษาพบวCา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร�
ประกอบด/วยประเด็นหลักๆ คือรูปแบบการสอนแบบตCางๆ ซ่ึงประยุกต�มาจากหลักคําสอน 
เชCน วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔ คุณสมบัติของผู/สอนประกอบด/วยคุณสมบัติด/านกายภาพและ
ด/านคุณธรรม ปBจจัยท่ีชCวยสCงเสริมการเรียนการสอนให/ประสบความสําเร็จ ประกอบด/วย 
สถานท่ีเรียนดี อาหารดี บุคลากรดี การเรียนการสอนดี กิจกรรมดี บรรยากาศดี รวมไปถึง
ชุมชนดี สิ่งเหลCานี้เปPนปBจจัยสําคัญท่ีชCวยสนับสนุนการเรียนให/ประสบความสําเร็จ 

คําสําคัญ: ปรัชญาการศึกษา, พุทธศาสตร�  

Abstract 

This Article is to study Buddhist Education Philosophy. The scope of 
this is to study the pattern of teaching, the attribute of teacher and the 
factors supporting of learning and teaching to be successfully. From to study, 
it is found that the pattern of teaching is applied from Buddha’s teaching etc, 
The four Noble truth. The attribute of teacher consist of physical and morality 
quality. The factors supporting of learning and teaching to be successfully 
consist of the good place, teacher, activity of learning, environment and 
community. These are The factors supporting of learning and teaching to be 
successfully.  

Keywords: Education philosophy, Buddhism 
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๑. บทนํา 
ความยิ่งใหญCและพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ/าในด/านการสอนนั้น ถ/าจะพูด

ให/เห็นด/วยอาศัยประจักษ�พยานภายนอกก็เปPนเรื่องไมCยาก เพราะเพียงพิจารณาเผินๆ จาก
เหตุผลงCายๆ ตCอไปนี้ก็จะนึกได/ทันที คือพระพุทธเจ/าเสด็จอุบัติในยุคท่ีชมพูทวีปเปPนถ่ินท่ี
นักปราชญ� เต็มไปด/วยศาสดาจารย�เจ/าลัทธิตCางๆ เปPนอันมาก แตCละทCานล/วนมีชื่อเสียงและมี
ความสามารถ ผู/ท่ีมาเผชิญพระองค�นั้น มีท้ังมาดีและมาร/าย มีท้ังท่ีแสวงหาความรู/ มาลองภูมิ
และท่ีต/องการมาขCมมาปราบ แตCพระองค�สามารถประสบชัยชนะในการสอน จนมีพระนาม
นําเดCนมาถึงปBจจุบัน นอกจากนี้คําสอนของพระองค� ขัดแย/งกับคําสอนของศาสนาเดิมและ
แย/งกับความเชื่อถือความประพฤติปฏิบัติท่ีแพรCหลายอยูCในสังคมสมัยนั้น เชCน การทําลาย
ความเชื่อถือเรื่องวรรณะ เปPนต/น ทรงจัดต้ังระบบคําสอนและความเชื่อถืออยCางใหมCให/แกC
สังคม การกระทําเชCนนี้ให/เปPนท่ียอมรับอยCางกว/างขวาง ยCอมเปPนงานยากอยCางยิ่ง ดังนั้น
ขอบเขตงานสอนของพระองค�กว/างขวางมาก ท้ังโดยเทศะและระดับชนในสังคม ต/องเสด็จไป
สั่งสอนในหลายถ่ินแคว/น พบคนทุกชั้นในสังคม ซ่ึงมีระดับความเปPนอยูC ความเชื่อถือ 
การศึกษาอบรม นิสัยใจคอ และสติปBญญาแตกตCางกัน ทุกแบบทุกชนิด ทรงสามารถสอนคน
เหลCานั้นให/เช/าใจได/ และยอมเปPนศิษย�ของพระองค� นับแตCพระมหากษัตริย�ลงมาทีเดียว 

๒. ความหมายของการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� 
คําวCา ศึกษา มาจากภาษาบาลีวCา สิกฺขา มีความหมายโดยสรุปดังนี้คือ๑  
- การเห็นด/วยตาปBญญา (ปBญญาจักษุ) ไมCใชCการเห็นด/วยตาเนื้อ (มังสจักษุ) เพราะ

การเห็นด/วยตาเนื้อหรือตานอก ยCอมถูกหลอกลวงได/งCาย ต/องมองเห็นด/วยตาปBญญา จึงจะ
เปPนการศึกษาท่ีแท/จริง  

- การเห็นเอง เห็นด/วยตาของผู/ศึกษาเอง ผู/ปฏิบัติเอง และผู/ประสบผลสําเร็จเอง 
ไมCใชCให/คนอ่ืนเห็นแทน ปฏิบัติแทน และสําเร็จแทน 

- การเห็นตนเอง มุCงเน/นการเรียนรู/ตนเอง จนอCานตัวเองออก บอกตัวเองได/ ใช/
ตัวเองเปPน เห็นตัวเองชัด และจัดตนเองถูก ไมCได/มุCงเน/นการเรียนรู/คนอ่ืน 

- การเห็นเทCาทัน หมายเอาการเห็นเทCาทันโลก ท้ัง ๓ โลกคือ สัตวโลก ได/แกC คน 
สัตว� และสิ่งมีชีวิตตามกําเนิด ๔ โอกาสโลก ได/แกC ธรรมชาติสิ่งแวดล/อม ดิน น้ํา ลม ไฟ 
อากาศ อวกาศ และสังขารโลก ได/แกCกาย กับ ใจ 

- การเห็นความจริง การเห็นตามความเปPนจริง ซ่ึงสิ่งท่ีมีอยูCไมCใชCไมCมี ได/แกCการเห็น
อริยสัจ ๔ 

                                                           

๑ สิรภพ เหลCาลาภะ, พุทธศาสตร�การศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบัน
พุทธลีลา, ๒๕๔๒), หน/า ๒-๔. 
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กลCาวได/วCา มนุษย�ต/องเรียนรู/ ใฝ�รู/ ฝ�กฝน อบรมตนเอง และเรียนรู/จากสิ่งแวดล/อม
ตลอดชีวิต กระบวนการดังกลCาวท้ังหมดนี้ เรียกวCา การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� การศึกษา
มีท้ังลักษณะท่ีเปPนรูปธรรมและนามธรรม ซึมแทรกและประสานสัมพันธ�กับชีวิตมนุษย�
นับต้ังแตCเกิดจนตาย ในลักษณะของรูปธรรม การศึกษา หมายถึง กระบวนการแสวงหา
ความรู/ การฝ�กหัดและการนําความรู/ ความคิด ความสามารถและคุณงามความดีไปใช/ให/เกิด
ประโยชน�ในชีวิต การศึกษามีองค�ประกอบของเนื้อหาสาระ ทฤษฎี หลักการ เชCน หลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา และระบบตCาง ๆ ของการศึกษา นอกจากนี้ การศึกษายังหมายถึง วิธีการ
ตCาง ๆ หลายประเภทหลายลักษณะท่ีชCวยให/เกิดการเรียนรู/ตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว/ สCวน
การศึกษาท่ีเปPนนามธรรมนั้นเปPนคุณลักษณะ และคุณคCาท่ีเกิดข้ึนจากระบบ รูปแบบ และ
วิธีการฝ�กอบรมนานัปการ คุณลักษณะและคุณคCาของการศึกษามีเกณฑ� ระดับ และ
องค�ประกอบท่ียืดหยุCนและแตกตCางกันมาก สุดแล/วแตCกลุCมชนเปPนผู/กําหนด และยุคสมัยของ
การประมาณประเมิน สรุปได/วCา การศึกษาบCงบอกและแนะนําไปสูCคุณภาพชีวิตของมนุษย�๒ 

๓. ความหมายของปรัชญาการศึกษา 
แนวทางในการศึกษา และทําความเข/าใจเรื่องปรัชญาการศึกษานั้น อาจจะแบCง

คราว ๆ ได/เปPน ๓ แนวทางใหญC ๆ คือ แนวทางแรกศึกษาในเชิงทฤษฎี โดยพิจารณาดูวCา
ทฤษฎีทางการศึกษาใหญC ๆ มีอะไร เปPนอยCางไร แนวทางท่ีสอง ศึกษาเปPนหัวข/อเปPนเรื่อง 
เชCน จริยศึกษา เพศศึกษา เปPนต/น และแนวทางท่ีสามเปPนการศึกษาในเชิงทัศนะ แนวคิด 
ของบุคคลสําคัญทางการศึกษา๓ นักวิชาการการศึกษาได/นิยามความหมายของปรัชญา
การศึกษาไว/ จะนํามาพอเปPนตัวอยCาง ดังนี้ 

วิไล ต้ังจิตสมคิด ให/ความหมายวCา “ปรัชญาการศึกษา จึงเปPนการเอาปรัชญามา
ประยุกต�ใช/กับการศึกษานั่นเอง ประโยชน�จากเนื้อหาและวิธีการของปรัชญาชCวยให/นัก
การศึกษาสามารถกําหนดภาพของการศึกษา แล/ววิพากษ�วิเคราะห�สภาพรวมนั้น จนมองเห็น
ข้ันตอนในการจัดการศึกษาอยCางมีระบบและสมเหตุสมผล...”๓  

                                                           

๒ สุมน อมรวิวัฒน�, สมบัติทิพย�ของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน/า ๓.  

๓ ไพฑูรย� สินลารัตน�, ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาของไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), คํานํา. 

๓ วิไล ตั้งจิตสมคิด, รองศาสตราจารย�, การศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, 
๒๕๓๙), หน/า ๙๕. 
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“ปรัชญาการศึกษา ยCอมหมายถึงแนวความคิดทางปรัชญาท่ีมีอยูCในปรัชญาแมCบท 
แล/วถูกนํามาเรียบเรียง ร/อยกรองใหมCจนเปPนระบบสําหรับประยุกต�ใช/ในการจัดการศึกษา”๔ 

“ปรัชญาการศึกษา หมายถึง เม่ือเราพยายามท่ีจะพิจารณาดูการศึกษาโดยตลอด 
แล/วพยายามท่ีจะให/ได/ความคิดท่ีลงรอยเก่ียวกับการศึกษาท้ังหมดนั้นให/สมเหตุสมผล และใช/
ให/ได/ผลมากท่ีสุดเทCาท่ีจะทําได/ นั่นแหละคือปรัชญาการศึกษา”๕  

“ปรัชญาการศึกษา หมายถึงแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติและวัตถุประสงค�ในการจัด
การศึกษา โดยระบบโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนและบุคคลมีหน/าท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษาได/ยึดเปPน
แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาบุคคลตามความมุCงหมายท่ีต/องการ”๖  

กลCาวโดยสรุป ปรัชญาการศึกษา คือการนําเอาแนวคิดจากปรัชญาแมCบท มาใช/
เปPนแนวทางกําหนดทิศทางและจัดการศึกษาโดยบุคคลและโรงเรียนท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือพัฒนา
บุคคลตามความสามารถ ดังนั้น จึงมีกรอบในการจัดการศึกษาวCา จะจัดการศึกษาอยCางไร ? 
เพ่ือใครเปPนสําคัญ ? โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อเก่ียวกับมนุษย�ท่ีแตกตCางกัน ท้ังในเรื่องธรรมชาติ
ของมนุษย�และพฤติกรรมของมนุษย� 

เม่ือกลCาวโดยสรุปแล/ว พุทธปรัชญาการศึกษา จึงมีความหมายครอบคลุมถึง 
แนวคิดทางการศึกษาจากมุมมองของพระพุทธศาสนา กลCาวคือมีปรัชญาอยูCกCอนแล/วได/
นําเอาข/อคิดหรือหลักการบางอยCางในปรัชญามาร/อยกรองเพ่ือประยุกต�ใช/เปPนหลักในการ
ดําเนินการศึกษา เม่ือเรามีพระพุทธศาสนาเปPนแมCบทแล/ว ก็สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต�
ปรับใช/ในมุมมองของการศึกษา จึงเรียกวCาพุทธปรัชญาการศึกษา  

๕. ประเภทและกรอบแนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� 
ประเภทและกรอบแนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร�ประกอบด/วยประเด็น

หลัก ๆ ตCอไปนี้ วิธีการสอน คุณสมบัติของผู/สอน และปBจจัยท่ีชCวยเก้ือหนุนการศึกษา แตCละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. วิธีการสอน เปPนท่ีประจักษ�ชัดในปBจจุบันวCานักการศึกษาเกือบท่ัวโลก ตCาง
ยอมรับนับถือคําสอนของพระพุทธเจ/าวCาประเสริฐและยอดเยี่ยมจริง ท้ังยังมีวิธีการสอนท่ี
ทันสมัยอยูCเสมอ และใช/ได/ผลดีมาต้ังแตCโบราณกาล ดังนั้นนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย
ทCานได/ให/ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร�ไว/อยCางหลากหลาย ซ่ึงล/วน

                                                           

๔ สมบูรณ� พรรณาภพ,ผู/ชCวยศาสตราจารย� ,ประวัติและปรัชญาการศึกษาไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๔), หน/า ๕. 

๕ ส. ศิวรักษ�, ปรัชญาการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สรรพ
สาส�น,๒๕๔๕), หน/า ๓. 

๖ อบรม สินภิบาล และ ชาญชัย ศรีไสยเพชร, พ้ืนฐานการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร�, ๒๕๒๒), หน/า ๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๖๓

แตCเปPนวิธีการท่ีนCาสนใจยิ่ง ในท่ีนี้จะขอเสนอความคิดเห็นเฉพาะบางทCานท่ีมีสาระตCอการ
เรียนการสอนโดยตรง มากลCาวโดยยCอ ดังตCอไปนี้ 

๑) การสอนด/วยการยึด ๔ โก การสอนท่ีได/ผลดีนั้น ต/องเปPนวิธีการสอนท่ี
ประกอบด/วยวาทศิลป� ซ่ึงเปPนศิลปะในการสอนของพระพุทธเจ/าในการสั่งสอนสาวกทุกครั้ง 
อันประกอบด/วยคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) สันทัสสโก สอนให/เห็นคือให/รู/แจ/งเห็นจริง
ด/วยใจเหมือนตาเห็น ๒) สมาทปโก สอนให/เชื่อคือชักชวนให/ปฏิบัติตาม ๓) สมุตตเตชโก 
สอนให/กล/าคือเร/าให/ผู/ฟBงมีความกล/าหาญในการปฏิบัติตามนั้น และ ๔) สัมปหังสโก สอนให/
สนุกคือให/ผู/ฟBงมีความรCาเริงแจCมใส แชCมชื่นในการฟBงและปฏิบัติตาม๗  

การสอนแบบยึดหลัก ๔ โก เปPนวิธีการสอนท่ีมุCงเน/นให/ผู/เรียนมีความรู/ความเข/าใจ
ในสิ่งท่ีสอน มีความม่ันใจในความรู/ท่ีได/รับ มีความองอาจ กล/าหาญ กล/าคิด รวมถึงมีความสด
ชื่นเบิกบานหลังจากการเรียนการสอนแล/ว เปPนการมุCงผลถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ผู/เรียนเปPนสําคัญ จากกรอบแนวคิดการสอนแบบ ๔ โก นี้ จึงเปPนเปUาหมายของปรัชญา
การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� ท่ีมุCงเน/นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวผู/เรียนเปPนสําคัญ 

๒) การสอนแบบโบราณ ท่ีเรียกกันวCาหัวใจนักปราชญ� ๔ ประการ คือ ดังตCอไปนี้ 
๑) สุ (สุตตะ) คือสอนให/รู/จักฟBง ๒) จิ (จิตตะ) คือสอนให/รู/จักคิด ๓) ปุ (ปุจฉา) คือสอนให/
รู/จักถาม ๔) ลิ (ลิขิตะ) คือสอนให/รู/จักเขียน๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดตาม
แบบโบราณ มุCงเน/นการสร/างกระบวนการเรียนรู/ให/เกิดข้ึนกับผู/เรียน เพ่ือสร/างให/ผู/เรียนเปPน
คนคิดเปPน ทําเปPน และแก/ปBญหาเปPน 

๓. การสอนแบบอริยสัจ คือสอนแบบต้ังปBญหาและแก/ปBญหา ๔ ประการ คือ ๑) 
ทุกข� สอนให/รู/จักปBญหา ให/เห็นปBญหา คือตัวทุกข� ๒) สมุทัย สอนให/รู/จักสาเหตุของปBญหา 
คือเหตุเกิดทุกข� ๓) นิโรธ สอนให/รู/จักวิธีการแก/ปBญหาด/วยการทดลอง เก็บข/อมูลเพ่ือนํามา
แก/ปBญหาให/ได/จนหมดปBญหา ๔) มรรค สอนให/รู/จักสรุปผลท่ีเปPนแนวทางในการแก/ปBญหา 
แล/วสามารถนําไปใช/ในชีวิตประจําวันได/๙  

สาโรช บัวศรี ได/กลCาวถึงวิธีการสอนตามข้ันท้ัง ๔ ของอริยสัจไว/วCา “ด/านพุทธ
ประวัติ ได/ปรากฏชัดวCาในการแก/ปBญหาชีวิตของพระพุทธองค�นั้น ได/ทรงคิดแก/ปBญหาด/วย
พระองค�เอง ทรงทดลองและทรงปฏิบัติหรือกระทําด/วยพระองค�เองท้ังสิ้นผลก็คือทรงตรัสรู/

                                                           

๗ฝ�ายวิชาการ กองศาสนศึกษา, คู1มือเทคนิคการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๕), หน/า ๒๕-๒๙. 

๘ เร่ืองเดียวกัน, หน/า ๒๕-๒๙. 
๙ พระราชวรมุนี, ปรัชญาการศึกษาไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�กรมการ

ศาสนา, ๒๕๒๘), หน/า ๒๔๒-๒๔๓. 
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ได/เรียนรู/อยCางแจCมชัดหรือรู/แจ/งซ่ึงเปPนการยืนยันวCา การคิดหรือคิดแก/ปBญหาด/วยตนเองนั้น 
ทําให/รู/แจ/งหรือเกิดการเรียนรู/ข้ึนเปPนอยCางดี๑๐  

พระราชวรมุนี ได/กลCาวถึงเรื่องวิธีการสอนตามข้ันท้ัง ๔ ของอริยสัจนี้วCา “การคิด
แก/ปBญหาและการกระทําควบคูCกันไปนั้นได/ปรากฏอยCางชัดเจนในข้ันตอนของอริยสัจ ๔ 
โดยเฉพาะในกิจของอริยสัจ ซ่ึงเปPนหน/าท่ีท่ีจะพึงกระทําตCออริยสัจ ๔ แตCละอยCาง ท่ีจะต/อง
ปฏิบัติให/ถูกต/องและเสร็จสิ้นในอริยสัจ ๔ แตCละอยCางด/วย จึงจะได/ชื่อวCารู/อริยสัจ หรือเปPนผู/
ตรัสรู/แล/ว ๑๑ 

ดังนั้นจะเห็นได/วCา การสอนตามแนวอริยสัจ ๔ เปPนการสอนท่ีมุCงเน/นให/ผู/เรียนให/
ผู/เรียนเข/าใจกระบวนการการแก/ปBญหา สอนให/มองทุกสิ่งทุกอยCางโดยความเก่ียวเนื่อง
สัมพันธ�กัน รวมไปถึงการมองสรรพสิ่งวCา ล/วนเกิดมาจากเหตุ ถ/าจะดับก็ให/ดับท่ีเหตุ  

๒. คุณสมบัติของผู�สอน๑๒ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� ให/ความสําคัญ
กับเรื่องครู หรือผู/สอนวCาเปPนผู/มีสCวนสําคัญท่ีทําให/ผ็เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู/
และในการศึกษา เม่ือกลCาวถึงคุณสมบัติของผู/สอน จะเห็นได/วCา พระสัมมาสัมพุทธเจ/า เปPน
พระบรมครู เปPนยอดของครูผู/สอนในโลก ดังนั้นการกลCาวถึงคุณสมบัติของผู/สอน จึงกลCาวถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ/าเปPนประเด็นสําคัญ ในท่ีนี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยก
เปPน ๒ สCวน คือ เปPนคุณสมบัติท่ีปรากฏออกมาภายนอก อันได/แกCบุคลิกภาพอยCางหนึ่ง และ
คุณสมบัติภายใน อันได/แกCคุณธรรมตCางๆ อยCางหนึ่ง 

ก.บุคลิกภาพ ในด/านบุคลิกภาพ จะเห็นวCา พระพุทธเจ/าทรงมีพระลักษณะท้ัง
ทางด/านความสงCางามแหCงพระวรกาย พระสุรเสียงท่ีโน/มนําจิตใจและพระบุคลิกอันควรแกC
ศรัทธาปสาทะทุกประการ ดังจะเห็นได/จากตัวอยCางท่ีทราบกันท่ัวไป และท่ีบันทึกไว/ในคัมภีร�
ตCางๆ เชCน 

๑. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ มี
พระวรกายสงCางามอยCางท่ีมีผู/ชมวCา “พระสมณโคดม มีพระรูปงาม นCาดู นCาเลื่อมใส มีพระ
ฉวีวรรณผุดผCองยิ่งนัก วรรณะและพระสรีระดุจดังพรหม นCาดูนCาชมนักหนา” 

๒. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระวาจาไพเราะ รู/จักตรัสถ/อยคําได/งดงาม มีพระ
วาจาสุภาพ สละสลวย ไมCมีโทษ ยังผู/ฟBงให/เข/าใจเนื้อความได/ชัดแจ/ง และคําของอุตตรมาณพ
ท่ีวCา พระสุรเสียงท่ีเปลCงก/องจากพระโอษฐ�นั้นประกอบด/วยคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ 

                                                           

๑๐ สาโรช บัวศรี, ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร�, ศึกษาศาสตร�ตามแนวพุทธ
ศาสตร� (วารสารรวมเลCม), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� กราฟ�คอาร�ต, ๒๕๒๖), หน/า ๕-๗. 

๑๑ พระราชวรมุนี, ปรัชญาการศึกษาไทย, หน/า ๒๔๒-๒๔๓. 
๑๒ พระราชวรมุนี, เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ�า, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๐), หน/า ๑๐-๒๙. 
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แจCมใส๑ ชัดเจน ๑ นุCมนวล ๑ ชวนฟBง๑ กลมกลCอม๑ ไมCพรCา๑ ซ้ึง ๑ กังวาน ๑ หรือตาม
มหาบุรุษลักษณะข/อท่ี ๒๙ วCา “มีพระสุรเสียงดุจพรหม ตรัสมีสําเนียงไพเราะดุจนกการเวก  

๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอยCางท่ีงดงามนCาเลื่อมใส เริ่มแตCสมบัติผู/ดี 
และมารยาทอันเปPนท่ียอมรับของสังคม ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะท่ีเปPนเสนCห�ทุกประการ 
พร/อมไปด/วยความองอาจ ความสงCางาม ความสงบรCมเย็น การแสดงธรรมของพระองค� นอก
จากแจCมแจ/งด/วยสัจธรรมแล/ว ยังกCอให/เกิดความรู/สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให/อยากใกล/ชิด
พระองค�อยูCไมCวาย 

ข. คุณธรรม พระพุทธคุณในแงCคุณธรรมมีมาก ไมCอาจแสดงได/ครบทุกนัย จึงขอ
เลือกแสดงตามแนวพระคุณ ๓ คือ : 

๑. พระป@ญญาธิคุณ พระปBญญาธิคุณท่ีเก่ียวกับงานสอน ขอยกมาแสดง ๒ อยCาง 
คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา 

๑.๑ ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเปPนกําลังของพระตถาคตท่ีทําให/พระองค�
สามารถบันลือ สีหนาท ประกาศพระศาสนาได/ม่ันคง จะแสดงความหมายท่ีเปPนพุทธคุณแท/ 
กับความหมายท่ีผู/สอนท่ัวไปพึงนํามาใช/ได/ดังนี้  

๑) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู/ฐานะ และอฐานะ คือ รู/กฎธรรมชาติท่ี
เก่ียวกับขอบเขตและขีดข้ันของสิ่งท้ังหลายวCาอะไรเปPนไปได/ อะไรเปPนไปไมCได/และแคCไหน
เพียงไร โดยเฉพาะในแงCความสัมพันธ�ระหวCางเหตุกับผล และกฎเกณฑ�ทางจริยธรรมเก่ียวกับ
สมรรถวิสัยของบุคคลซ่ึงจะได/รับผลกรรมท่ีดีและชั่วตCางๆกัน ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไป
พอจะปฏิบัติได/ มีความรู/ความเข/าใจในเนื้อหา และขอบเขตของกฎเกณฑ�และหลักการตCางๆ 
ท่ีเก่ียวข/องและท่ีจะนํามาใช/ในการสอนอยCางชัดเจน ตลอดจนรู/ขีดข้ันความสามารถของ
บุคคลท่ีมีพัฒนาการอยูCในระดับตCางๆ 

๒) กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู/ผลของกรรม สามารถกําหนดแยกการ
ให/ผลอยCางสลับซับซ/อนระหวCางกรรมดีกับกรรมชั่วท่ีสัมพันธ�กับปBจจัยแวดล/อมตCางๆ มองเห็น
รายละเอียดและความสัมพันธ�ภายในกระบวนการกCอผลของกรรมอยCางชัดเจน ความหมาย
สCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/ มีความรู/ความเข/าในในกระบวนพฤติกรรมตCางๆ ของมนุษย�
เปPนอยCางดี 

๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรู/ข/อปฏิบัติท่ีจะนําไปสูCสุคติท้ังปวง 
(คือสูCสุคติทุคติหรือพ/นจากคติ) หรือปรีชาหยั่งรู/ข/อปฏิบัติท่ีจะนําไปสูCอรรถประโยชน�ท้ังปวง 
(ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือสัมปรายยิกัตถะหรือ ปรมัตถะ ก็ตาม)รู/วCาเม่ือต/องการเข/าสูCจุดหมายใด
จะต/องทําอะไรบ/าง มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอยCางไร ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะ
ปฏิบัติได/รู/วิธีการและกลวิธีปฏิบัติตCางๆ ท่ีจะนําเข/าสูCเปUาหมายท่ีต/องการ 

๔) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู/สภาวะของโลกอันประกอบด/วยธาตุตCางๆ 
เปPนอเนก รู/สภาวะของธรรมชาติท้ังฝ�ายอุปาทินนกสังขาร และอนุปาทินนกสังขาร เชCนใน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๖๖ 

เรื่องชีวิต ก็ทราบองค�ประกอบตCางๆ สภาวะขององค�ประกอบเหลCานั้น พร/อมท้ังหน/าท่ีของ
มัน เชCน การปฏิบัติหน/าท่ีของขันธ� อายตนะและธาตุตCางๆในกระบวนการรับรู/ เปPนต/น และรู/
เหตุแหCงความแตกตCางกันของสิ่งท้ังหลายเหลCานั้น ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติ
ได/มีความรู/ในวิชาสรีรวิทยาและจิตวิทยา อยCางน/อยให/ทราบองค�ประกอบตCางๆ และการ
ปฏิบัติหน/าท่ีขององค�ประกอบเหลCานั้นในกระบวนการเรียนรู/ของบุคคล และถ/าเปPนไปได/ 
ควรมีความรู/ท่ัวไปอยCางกว/างขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร� เพ่ือรู/จักสภาวะของสิ่ง
ท้ังหลายและมีทัศนคติท่ีถูกต/องตCอสิ่งเหลCานั้น อันจะเปPนเครื่องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
สอนให/ได/ผลดียิ่งข้ึน 

๕) นานาธิมุตติญาณ ปรีชาหยั่งรู/อธิมุติ (คือ อัธยาศัย ความโน/มเอียง แนว
ความสนใจ ฯลฯ ของสัตว�ท้ังหลาย ท่ีเปPนไปตCางๆกัน) ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะ
ปฏิบัติได/ รู/ความแตกตCางระหวCางบุคคล ในด/านความโน/มเอียงแนวความสนใจ และความ
ถนัดโดยธรรมชาติ 

๖) อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู/ความยิ่งและหยCอนแหCงอินทรีย�ของ
สัตว�ท้ังหลาย รู/วCาสัตว�นั้นๆมีแนวความคิด ความรู/ ความเข/าใจ แคCไหนเพียงใด มีกิเลสมาก 
กิเลสน/อย มีอินทรีย�อCอนหรือแกCกล/า สอนงCายหรือสอนยาก มีความพร/อมท่ีจะเข/าสูCการตรัสรู/
หรือไมC ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/ รู/ความแตกตCางระหวCางบุคคลในด/าน
ระดับสติปBญญาความสามารถ พัฒนาการด/านตCางๆ และความพร/อมท่ีจะเรียนรู/ 

๗) ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรู/เหตุท่ีจะทําให/ฌานวิโมกข�และ
สมาบัติเสื่อม หรือเจริญ คลCองแคลCวจัดเจน หรือก/าวหน/ายิ่งข้ึนไป ความหมายสCวนท่ีผู/สอน
ท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/รู/ปBจจัยตCางๆ ท่ีเปPนอุปสรรคถCวง หรือสCงเสริมเพ่ิมพูนผลสําเร็จของการ
เรียนรู/และการฝ�กอบรมในระดับตCางๆ กับรู/จักใช/เทคนิคตCางๆเข/าแก/ไขหรือสCงเสริม นําการ
เรียนรู/และการฝ�กอบรมให/ดําเนินก/าวหน/าไปด/วยดี 

๘) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ปรีชาหยั่ งรู/ ระลึกชาติภพในหนหลังได/
ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/รู/ประวัติพ้ืนเพเดิม และประสบการณ�ในอดีต
ของผู/เรียน 

๙) จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู/จุติ และอุบัติของสัตว�ท้ังหลายอันเปPนไปตาม
กรรมความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/ พิจารณาสังเกตผู/เรียนในขณะท่ีเขามี
บทบาทอยูCในชีวิตจริง ภายในกลุCมชมหรือสังคม สามารถรู/เทCาทันและเข/าใจพฤติกรรมตCางๆ 
ท่ีเขาแสดงออกในขณะนั้นๆ วCาเปPนผู/มีปBญญาหรือไมCอยCางไร มองเห็นสาเหตุแหCงปBญญานั้น 
และพร/อมท่ีจะเข/าชCวยเหลือแก/ไขได/ทันที 

๑๐) อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่ งรู/ ความสิ้นไปแหCงอาสวะท้ังหลาย 
ความหมายสCวนท่ีผู/สอนท่ัวไปพอจะปฏิบัติได/ รู/ชัดเข/าใจแจCมแจ/ง และแนCใจวCา ผลสัมฤทธิ์ท่ี
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เปPนจุดหมายนั้น คืออะไร เปPนอยCางไร และตนเองสามารถกระทําผลสัมฤทธิ์นั้นให/เกิดข้ึนได/
จริงด/วย 

๑.๒ ปฏิสัมภิทา คือ ปBญญาแตกฉานในด/านตCางๆ ซ่ึงมีท่ัวไปแกCพระมหาสาวก
ท้ังหลายด/วย ดังนี้  

๑) อรรถปฏิสัมภิทา ความเข/าใจแจCมแจ/งในความหมายของถ/อยคํา ข/อความ
หรือข/อธรรมตCางๆ สามารถขยายความแยกแยะออกไปได/โดยพิสดาร แม/นได/โดยเหตุใดๆ ก็
สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะกระจายความคิดออกไปถึงลCวงรู/ผลตCางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได/ แปล
สั้นๆ วCา ปBญญาแตกฉานในอรรถ 

๒) ธรรมปฏิสัมภิทา ความเข/าใจแจCมแจ/งในหลักหรือข/อธรรมตCางๆ สามารถจับ
ใจความของคําอธิบายท่ีกว/างขวางพิสดาร มาต้ังเปPนกระทู/หรือหัวข/อได/ เม่ือมองเห็นผลตCางๆ 
ท่ีปรากฏ ก็สามารถสืบสาวกกลับไปหาเหตุได/ แปลสั้นๆ วCาปBญญาแตกฉานในธรรม 

๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู/แตกฉานในภาษา รู/ภาษาตCางๆ และรู/จักใช/ถ/อยคํา
ชี้แจงแสดงอรรถและธรรมให/คนอ่ืนเข/าใจ และเห็นตามได/ แปลสั้นๆ วCา ปBญญาแตกฉานใน
นิรุกติ 

๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมีไหวพริบ สามารถเข/าใจ คือ เหตุผลได/เหมาะสม
ทันการ และมีความรู/ความเข/าใจชัดในความรู/ตCางๆ วCามีแหลCงท่ีมา มีประโยชน�อยCางไร 
สามารถเชื่อมโยงความรู/ท้ังหลายเข/าด/วยกัน สร/างความคิดและเหตุผลข้ึนใหมCได/ แปลสั้นๆ 
วCาปBญญาแตกฉานในปฏิภาณ  

๒. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เปPนพระคุณสําคัญยิ่งเชCนกัน ท่ีจะทําให/ประชาชน
เชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจ/า ความบริสุทธิ์นี้อาจมองได/จากลักษณะตCางๆ ดังนี้  

ก. พระองค�เองเปPนผู/บริสุทธิ์หลุดพ/นจากอาสวกิเลสท้ังปวง ไมCกระทําความชั่วท้ัง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไมCมีเหตุท่ีใครจะข้ึนตําหนิได/ 

ข. ทรงทําได/อยCางท่ีสอน คือสอนเขาทําอยCางไร พระองค�เองก็ทรงประพฤติปฏิบัติ
อยCางนั้นด/วย อยCางพุทธพจน�ท่ีวCาตถาคตพูดอยCางใดทําอยCางนั้น จึงเปPนตัวอยCางท่ีดี และให/
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในคุณคCาของคําสอนได/ 

ค. ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผู/อ่ืนด/วยมุCงหวังประโยชน�แกCเขา
อยCางเดียว ไมCมีพระทัยเคลือบแฝงด/วยความหวังผลประโยชน�สCวนตัว หรืออามิสตอบแทน
ใดๆ 

๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ/าจึงได/เสด็จออกประกาศ
พระศาสนา โปรดสรรพสัตว� ทําให/พระคุณ ๒ อยCางแรก คือพระปBญญาคุณ และพระวิสุทธิ
คุณ เปPนท่ีปรากฏและเปPนประโยชน�แกCชาวโลกอยCางแท/จริง เสด็จไปชCวยเหลือแนะนําสั่งสอน
มนุษย�ท้ังท่ีเปPนกลุCมชนและท่ีเปPนรายบุคคล โดยไมCเห็นแกCความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากของ
พระองค�เอง  
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นอกจากนี้ ความกรุณาท่ีแสดงออกในการอบรมสั่งสอนยCอมเปPนสCวนประกอบ
สําคัญให/เกิดคุณลักษณะของผู/สอนอยCางท่ีเรียกวCา องค�คุณของกัลยาณมิตร ซ่ึงมี ๗ ประการ 
ดังตCอไปนี้ 

๑. ป�โย - นCารัก (ในฐานท่ีวางใจและรู/สึกสนิทสนม) 
๒. ครุ - นCาเคารพ ในฐานให/เกิดความรู/สึกอบอุCนใจ เปPนท่ีพ่ึงได/ และปลอดภัย 
๓. ภาวนีโย - นCายกยCอง (ในฐานทรงคุณ คือความรู/และภูมอปBญญาแท/จริง) 
๔. วตฺตา - รู/จักพูด (คอยให/คําแนะนําวCากลCาวตักเตือนเปPนท่ีปรึกษาท่ีดี) 
๕. วจนกฺขโม - อดทนตCอถ/อยคํา (พร/อมท่ีจะรับฟBงคําซักถามตCางๆ อยูCเสมอ และ

สามารถรับฟBงได/ด/วยความอดทนไมCเบ่ือ) 
๖. คมฺภีร=ฺจ กถํ กตฺตา - (กลCาวชี้แจงแถลงเรื่องตCางๆ ท่ีลึกซ้ึงได/) 
๗. โน จฏDฐาเน นิโยชเย - (ไมCชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย) 
พึงสังเกตไว/ ณ ท่ีนี้ด/วยวCา พระพุทธศาสนาถือวCา ความสัมพันธ�ของผู/สอนท่ีมีตCอ

ผู/เรียนนั้น อยูCในฐานะเปPนกัลยาณมิตร คือ เปPนผู/ชCวยเหลือแนะนําผู/เรียนให/ดําเนินก/าวหน/า
ไปในมรรคาแหCงการฝ�กอบรม องค�คุณท้ัง ๗ นี้ เปPนคุณลักษณะท่ีผู/สอนหรือครูผู/มีความ
กรุณาโดยท่ัวไปจะมีได/ ไมCจํากัดเฉพาะพระพุทธเจ/าเทCานั้น 

พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ/า ท่ีพระองค�ทรงอนุเคราะห�ชาวโลกนั้น 
แสดงออกในพุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค� ซ่ึงเห็นได/ชัดวCา วันเวลาท่ี
ผCานไปแตCละวัน เปPนไปเพ่ือประโยชน�ของคนอ่ืนๆท้ังนั้น และให/เห็นการรู/จักทํางานเปPนเวลา
ของพระมหาบุรุษ พุทธกิจประจําวันนั้น แบCงเปPน ๕ ดังนี้ 

๑. ปุเรภัตตกิจ พุทธกิจภาคเช/าหรือภาคกCอนอาหาร ได/แกC ทรงต่ืนบรรทมแตCเช/า 
เสด็จออกบิณฑบาต เสวยแล/ว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในท่ีนั้นๆ เสด็จกลับพระวิหาร 
รอให/พระสงฆ�ฉันเสร็จแล/ว เสด็จเข/าพระคันธกุฎี 

๒. ปBจฉาภัตตกิจ พุทธกิจภาคบCายหรือหลังอาหาร ระยะท่ี ๑ เสด็จออกจากพระ
คันธกุฎี ทรงโอวาทภิกษุสงฆ� เสร็จแล/วพระสงฆ�แยกย/ายกันไปปฏิบัติธรรมในท่ีตCางๆ พระองค�
เสด็จเข/าพระคันธกุฎี อาจทรงบรรทมเล็กน/อยแล/ว ถึงระยะท่ี ๒ ทรงพิจารณาตรวจดูความ
เปPนไปของชาวโลก ระยะท่ี ๓ ประชาชนในถ่ินนั้นมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรม
โปรด  

๓. ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามท่ี ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล/ว 
อาจทรงสนานแล/วปลีกพระองค�อยูCเงียบๆ พักหนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆ�มาเฝUา ทูลถาม
ปBญหาบ/าง ขอกรรมฐานบ/าง ขอให/ทรงแสดงธรรมบ/าง ทรงใช/เวลาตลอดยามแรกนี้สนอง
ความประสงค�ของพระสงฆ� 

๔. มัชฉิมยามกิจ พุทธกิจในปBจฉิมยาม ทรงแบCงเปPน ๓ ระยะ ระยะท่ี ๒ เสด็จเข/า
พระคันธกุฏี ทรงพระบรรทมสีหไสยาสน�อยCางมีพระสติสัมปชัญญะ ระยะท่ี ๓ เสด็จประทับ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๖๙

นั่งพิจารณาสอดสCองเลือกสรรวCา ในวันตCอไปมีบุคคลผู/ใดท่ีควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเปPน
กรณีพิเศษ เม่ือทรงกําหนดพระทัยไว/แล/ว ก็จะเสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจท่ี ๑ คือ ปุเรภัตต
กิจ เข/าเสด็จไปบิณฑบาต บCายทรงแสดงธรรม คํ่าประทานโอวาทแกCภิกษุ กลางคืนตอบ
ปBญหาเทวดา เวลาจวนสวCาง ตรวจดูผู/ท่ีควรและยังไมCควรตรัสรู/ 

การทรงให/ความสนพระทัยชCวยเหลือโปรดบุคคลผู/สมควรเปPนสCวนเฉพาะบุคคลๆ 
เชCนนี้ ผู/ได/รับการโปรดอาจเปPนคนชั้นสูง ชั้นตํ่า เปPนเด็ก เปPนผู/ใหญC ก็ได/ท้ังสิ้น เชCน เสด็จไป
โปรดสิงคาลกมาณพผู/ไหว/ทิศ เสด็จไปโปรดเด็กชายมัฎญกุณฑลีท่ีกําลังนอนเจ็บหนัก เปPนต/น
นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใสCในความเปPนอยูC ทุกข� สุข ของพระภิกษุสงฆ�ท่ัวไป เชCน เสด็จ
ไปเยี่ยมภิกษุป�วย และพยาบาลภิกษุป�วยไข/ท่ีไมCมีคนพยาบาลด/วยพระองค� ความกรุณาเชCนนี้ 
เปPนเหตุได/รับความเลื่อมใสศรัทธา เปPนประโยชน�ในการสอน ทรงสอนคนได/โดยไมCต/องใช/
อํานาจบังคับ ไมCต/องใช/การลงโทษ และทรงได/รับความเคารพบูชาสูงสุดด/วยความจริงใจ  

๓. ป@จจัยท่ีช1วยเก้ือหนุนการศึกษา ปBจจัยท่ีชCวยหนุนให/การศึกษาประสบ
ความสําเร็จ เรียกวCา สัปปายะ หรือสิ่งท่ีชCวยอํานวยความสะดวก เปPนระบบนิเวศทาง
การศึกษา ในทางพระพุทธศาสนากลCาวไว/ ๗ ประการคือ๑๓ 

๑) อาวาสสัปปายะ คือ สถานท่ีเรียนดี หมายถึงท่ีต้ังหรือสถานศึกษาอันเปPน
แหลCงการเรียนรู/ของผู/เรียน และเปPนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของครู ต/องมีภูมิทัศน�ท่ีดี 
และปBจจัยด/านสิ่งแวดล/อมท่ีเหมาะสมตCอการเรCงเร/าให/เกิดการเรียนรู/ เหมือนสถานท่ีตรัสรู/
ของพระพุทธเจ/า ท่ีพระพุทธองค�ทรงเลือกภูมิทัศน�ท่ีดีดังตCอไปนี้ 

(๑) มีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีนCารื่นรมย�  
(๒) มีแนวป�าไม/เขียวขจีท่ีปลอดโปรCงใจ  
(๓) มีแมCน้ําไหลผCาน น้ําใสสะอาด มีทCาน้ํานCารื่นรมย�  
(๔) มีหมูCบ/านดีๆ ต้ังอยูCโดยรอบ  

๒) อาหารสัปปายะ คือ อาหารดี ตามหลักพระพุทธศาสนาแบCงออกเปPน ๔ 
ชนิด ได/แกC มีข/าวปลา อาหารกินอุดมสมบูรณ� เรียกวCา “กวฬิงการาหาร” มีสื่อการเรียนการ
สอนพร/อมให/ผู/ เรียนได/สัมผัสจับต/องได/ มีประสบการณ�จากการปฏิบัติจริง เรียกวCา 
“ผัสสาหาร” มีแรงบันดาลใจและขวัญกําลังใจท่ีจะเรียนรู/ เรียกวCา “มโนสัญเจตนาหาร” และ
มีการถCายทอดความรู/ให/ผู/เรียนได/รับความรู/อยCางกระจCางชัดเจน เรียกวCา “วิญญาณหาร”  

๓) ปุคคลสัปปายะ คือ หมายถึครูหรือผู/สอนท่ีดี ผู/สอนเปPนกัลยาณมิตรท่ีดีของ
ผู/เรียน นCารัก (ป�โย) นCาเคารพ (ครุ) นCายกยCอง (ภาวนีโย) สอนเกCง (วตฺตา) สอนทน 
(วจนกฺขโม) สอนเข/าใจงCาย (คมฺภีรํ กถํ กตฺตา) สอนไมCผิด (โน จฏDฐานเน นิโยชเย)  

                                                           

๑๓ สมควร เหลCาลาภะ, พุทธศาสตร�การศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบัน
พุทธลีลา,๒๕๔๒), หน/า ๗๙-๘๓. 
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๔) ธัมมสัปปายะ คือการเรียนดี หมายถึง หลักสูตรการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู/ การบริหารจัดการ การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี สามารถให/
ผู/เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู/อยCางสมบูรณ�ทุกข้ันตอน คือมีความรู/ดี มีเหตุผล และ
หลุดพ/นจากอวิชชา มีความรู/งามในเบ้ืองต/น (อาทิกลฺยาณตา) มีความรู/งามในทCามกลาง (มชฺ
เฌกลฺยาณตา) และมีความรู/งามในเบ้ืองปลาย (ปริโยสานกลฺยาณตา) 

๕) อิริยาปถสัปปายะ คือกิจกรรมดี หมายถึง กิจกรรมตามหลักสูตร และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตCาง ๆ เชCน ดนตรี กีฬา วิชาการ สันทนาการ กิจกรรม ในวันสําคัญ 
เชCน วันแมC วันครู วันเด็ก เพ่ือให/เด็กได/เปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนรู/อยCางหลากหลาย ไมCเบ่ือ
หนCายในการเรียนรู/ 

๖) อุตุสัปปายะ บรรยากาศดี หมายถึง ดิน ฟUา อากาศ สายลม แสงแดด สด
ชื่น รื่นรมย� เหมาะสมสําหรับการเรียนรู/ มีน้ําไหลมีไฟสวCาง มีทางสะดวก มีการเปลี่ยน
บรรยากาศ และสร/างบรรยากาศการเรียนรู/หี้อยูCเสมอ 

๗) โคจรสัปปายะ คือชุมชนดี หมายถึง สถานศึกษามีแหลCงชุมชนท่ีดี ท่ี
สCงเสริมการเรียนรู/และรับรองการเรียนได/ดี มีการประสานสัมพันธ�กันด/วยดี ประกอบด/วย 
บ/าน วัด โรงเรียน ไมCเปPนท่ี อโคจร เชCน ไมCมีแหลCงอบายมุข ไมCมีอาชญากรรม ผู/นําชุมชนและ
สมาชิกชุมชน เอาใจใสCดูแลรCวมมือกับสถานศึกษาเปPนอยCางดี โดยเฉพาะพCอแมC ผู/ปกครอง 

ปBจจัยท่ีชCวยสนับสนุนการศึกษามีความสําคัญและจําเปPนอยCางยิ่งตCอการเรียนรู/การ
พัฒนาคนให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงคํานึงถึง “๗ สบาย” 
ตามหลักพระพุทธศาสนาดังกลCาว 

๖. สรุป 
เม่ือกลCาวถึงปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� จะเห็นวCาพระสัมมาสัมพุทธเจ/า

ทรงเปPน บุคคลผู/ มีความสามารถในการเผยแผCพระพุทธศาสนา ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาทCามกลางคณาจารย�เจ/าลัทธิตCาง ๆ มากมาย ทรงวางหลักการศึกษาเอาไว/
สอดคล/องกับแนวทางของไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผู/เรียนให/มีความเจริญงอกงามในด/านตCาง ๆ 
ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร�ประกอบด/วยประเด็นหลัก ๆ คือรูปแบบการสอนแบบ
ตCาง ๆ ซ่ึงประยุกต�มาจากหลักคําสอน เชCน วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔ คุณสมบัติของผู/สอน รวม
ไปถึงปBจจัยท่ีชCวยสCงเสริมการเรียนการสอนให/ประสบความสําเร็จหรือเกิดประโยชน�อยCาง
เต็มท่ี กลCาวคือ สถานท่ีเรียนดี อาหารดี บุคลากรดี การเรียนการสอนดี กิจกรรมดี 
บรรยากาศดี รวมไปถึงชุมชนดี สิ่งเหลCานี้เปPนปBจจัยสําคัญท่ีชCวยสนับสนุนการเรียนให/ประสบ
ความสําเร็จ 
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บทบัญญัติพ้ืนฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร�างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Basic Provisions of Religions: The Concept of Peace Building  

in Multicultural Society 

พระมหาธานินทร� อาทิตวโร, ดร.* 
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยเรื่อง “บทบัญญัติพ้ืนฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร/างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม” นี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบัญญัติพ้ืนฐานในการอยูC
รCวมกันของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร/างสันติของศาสนาพุทธ 
คริสต� อิสลาม ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�บทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ใน
ฐานะรากฐานการสร/างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ผลการวิจัยพบว1า บทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ ได/แกC ศีล ๕ ประกอบด/วย 
๑) การไมCฆCาสัตว� ๒) การไมCลักทรัพย� ๓) การไมCประพฤติในกาม ๔) การไมCพูดเท็จ ๕) การไมC
ด่ืมสุราและเมรัยอันเปPนท่ีต้ังแหCงความประมาท บทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาคริสต� คือ 
บัญญัติ ๑๐ ประการ ได/แกC ๑) จงนมัสการพระเจ/าแตCผู/เดียว ๒) อยCาออกพระนามพระเจ/า
โดยไมCสมควร ๓) วันพระเจ/าให/ถือเปPนวันศักด์ิสิทธิ์ ๔) จงนับถือบิดามารดา ๕) อยCาฆCาคน ๖) 
อยCาลCวงประเวณี ๗) อยCาลักทรัพย� ๘) อยCานินทาวCาร/ายผู/อ่ืน ๙) อยCาคิดโลภในประเวณี ๑๐) 
อยCาคิดโลภในสิ่งของของผู/ อ่ืน บทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาอิสลาม คือ หลักปฏิบัติ ๕ 
ประการ ได/แกC ๑) การปฏิญาณตน ๒) การละหมาด ๓) การบริจาคชะกาต ๔) การถือศีล
อด ๕) การประกอบพิธีฮัจญ�  

กระบวนการสร/างสันติของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม มีกระบวนการสร/างสันติ
ตามบทบัญญัติพ้ืนฐานของตนเพ่ือให/ศาสนิกของตนอยูCด/วยกันอยCางมีความสุข ไมCมีความ
หวาดระแวงตCอกัน มีความไว/วางใจกัน ให/เกียรติแกCกันและกัน เพราะบทบัญญัติของศาสนามี
หลายข/อท่ีตรงกัน เชCน บทบัญญัติของพุทธกับคริสต� สรุปลงในศีล ๕ ดังนี้ ข/อท่ี ๑,๕ เว/นจาก
การฆCาสัตว� ข/อท่ี ๒,๗,๑๐ เว/นจากการลักขโมย ข/อท่ี ๓,๖,๙ เว/นจากการประพฤติผิดในกาม 
ข/อที ๔,๘ เว/นจากการพูดเท็จ ข/อท่ี ๕ เว/นจากการด่ืมน้ําเมาหรือเสพสิ่งเสพติดตCางๆ สCวน
อิสลามไมCมีข/อตรงแตCพออนุโลมเข/ากันได/ คือข/อการถือศีลอด สCวนรายละเอียดปลีกยCอยมีอยูC

                                                           

* อาจารย�หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 

** อาจารย�ประจําสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ในหลักคําสอน ศาสดาแตCละศาสนาก็เทศนาสั่งสอนศาสนิกชนในสังคมของตนจนถึงสังคมท่ี
หลากหลายวัฒนธรรมคือสอนให/ศาสนิกชนของตนปฏิบัติตามถ/าไมCปฏิบัติก็มีความผิด เปPน
บาป ศาสนาอิสลามถือวCาบทบัญญัติของศาสนาเปPนกฎหมายด/วย เม่ือไมCปฏิบัติตาม เปPนบาป
ด/วย ถูกปรับโทษด/วย 

คําสําคัญ : บทบัญญัติพ้ืนฐาน, ศาสนา, แนวคิด, การสร/างสันติ, สังคมพหุวัฒนธรรม 

Abstract 

This research is of 3 objectives: 1) to study the basic provisions of 
living together in Buddhism, Christianity, and Islam, 2) to study the processes 
of peace building in Buddhism, Christianity, and Islam, and 3) to analytically 
study the basic provisions of Buddhism, Christianity, and Islam in term of 
peace building in multicultural society.  

From the research, it is found that: the basic provision of Buddhism is 
the Five Precepts: 1) Not killing living beings. 2) Not stealing. 3) Not 
conducting falsely sexual intercourse. 4) Not telling lies. 5) Not drinking 
alcohol, the cause of carelessness. The basic provision of Christianity is the 
Ten Commandments: 1) You shall have no other gods but the only God. 2) 
You shall not take the name of the God in vain. 3) Keep the Sabbath day as a 
holy day. 4) Give your father and mother honor. 5) You shall not murder 
human beings. 6) You shall not commit adultery. 7) You shall not steal. 8) 
You shall not bear false witness against others. 9) You shall not be greedy in 
sexual intercourse. 10) You shall not be greedy in others’ belongings. The 
basic provision of Islam is of the Five Acts: 1) Declaration of Faith, 2) 
Worshiping to the Allah, 3) Charity, 4) Fasting, and 5) Hajj Ceremony.  

The processes of peace building in Buddhism, Christianity, and Islam 
are based on peaceful and happy living together among each religion’s 
followers, without doubts towards one another, trust and give one another 
honor as each religious provision matches in the following aspects: provisions 
of Buddhism and Christianity are summarized in the Five Precepts of the 1st 
and the 5th in abstaining from killing living beings; the 2nd, the 7th, and the 10th 
in abstaining from stealing; the 3rd, the 6th, and the 9th in abstaining from 
committing falsely sexual conduct; the 4th and the 8th in abstaining from 
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telling lies; the 5th in abstaining from drinking alcohol or any narcotic; while in 
Islam, despite not having precise match, fasting is allowed to grant. For the 
sub-details, they are in the main teachings of religions that each teaches its 
followers in its own society including the multicultural society in which it aims 
them to follow if not there will be the wrong doings and sins; especially in 
Islam, its provision is also the law that who does not follow will be sinned 
and punished.  

Keywords: Basic provisions, Religions, Concept, Peace Building, Multicultural 
Society 

๑. บทนํา 
กระแสของการอยูCรCวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได/รับความสนใจจากนักวิชาการ

และคนท่ัวไปในชCวง ๒ ๓ ปIท่ีผCานมา เพราะเปPนปIท่ีประเทศในกลุCมอาเซียน ๑๐ ประเทศ จะ
เข/าสูCสังคมอาเซียนอยCางเปPนทางการ ประชากรท้ัง ๑๐ ประเทศจะไปมาหาสูCกันโดยไมCต/องใช/
วีซCา เพียงแตCมีพาตสปอทใบเดียวก็ไปได/ทุกประเทศ เหมือนอยูCในประเทศของตัวเอง เม่ือมี
การไปมาหาสูCกันอยCางนี้สิ่งท่ีคนท่ัวไปหรือทุกประเทศในกลุCมอาเซียนด/วยวิตกกังวลก็คือ การ
มีวัฒนธรรมท่ีตCางกัน นับถือศาสนาตCางกัน จะทําให/สังคมอยูCด/วยกันอยCางสงบสุขได/อยCางไร 
หลายประเทศเปPนหCวงเรื่องการกCอการร/ายข/ามชาติ ปBญหาอาชญากรรมตCางๆ ภายใต/ความ
วิตกกังวลนี้ ก็มีนักวิชาการได/ให/ความสําคัญกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงมีคําวCาพหุ
วัฒนธรรม กระแสเรื่องพหุวัฒนธรรมได/รับการยกข้ึนมาอภิปรายกันแทบทุกศาสนาวCา เราจะ
อยูCกับสังคมพหุวัฒนธรรมอยCางไร จะทําอยCางไรคนศาสนาอ่ืนจึงจะยอมรับเรา ไมCรังเกียจเรา 
และเราจะพัฒนาประเทศชาติอยCางไร จึงจะเจริญทัดเทียมประเทศเพ่ือนบ/านเหลCานั้น 
ประเด็นความขัดแย/ง จากเพ่ือนรCวมชาติแตCตCางศาสนายังมีปรากฏอยูCทุกวันโดยเฉพาะในเขต 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต/  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาบทบัญญัติพ้ืนฐานในการอยูCรCวมกันของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร/างสันติของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�บทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ในฐานะ

รากฐานการสร/างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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๓. ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีข้ันตอนดังนี้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุCงหมายท่ีจะศึกษาบทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ 
คริสต� อิสลาม เชCน ศีล ๕ บัญญัติ ๑๐ ประการ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ เปPนต/น ท่ีเก่ียวกับ
แนวคิดการสร/างสันติเพ่ือความอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขในสังคมท่ีหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยจําแนกขอบเขตของการศึกษาออกเปPน ๓ ลักษณะ คือ 

๓.๑  ขอบ เขตด� าน เอกสาร  ก าร ศึกษาวิ จั ยนี้ เ ปP นการ ศึกษา เอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรป�ฎกฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ คัมภีร�ไบเบ้ิล คัมภีร�อัลกุรอาน เปPนเอกสารหลัก และ
ข/อมูลทุติยภูมิท่ีเปPนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข/อง เอกสารวิชาการเก่ียวกับสันติ เอกสารเก่ียวกับความขัดแย/ง ความรุนแรง สันติวิธี 
และสันติภาพ รวมท้ังแนวคิดสันติท้ังท่ีเปPนภาษาไทยและภาษาตCางประเทศ 

๓.๒ ขอบเขตด�านเนื้อหา งานวิจัยนี้ได/กําหนดเนื้อหาของการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง
สันติ แนวคิดเก่ียวกับสันติ ตามมุมมองของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม การสร/างสันติของ
ศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม 

๓.๓ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้ได/กําหนดขอบเขตการศึกษาออกเปPน ๓ พ้ืนท่ี 
คือ ๑) ชุมชนชาวพุทธ บ/านเสียว ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกCน ๒) ชุมชนชาว
คริสต� บ/านสองคอน ตําบลป�งขาม อําเภอหว/านใหญC จังหวัดมุกดาหาร ๓) ชุมชนชาวอิสลาม 
ชุมชนกุฎีชCอฟUา ตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ ๔) ชุมชนวัดทCาการ/อง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้ เปPนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนและ

วิธีการดําเนินงานวิจัย ๔ ข้ันตอน ดังตCอไปนี้ 
๔.๑ ข้ันกําหนดกรอบในการวิจัย โดยให/อยูCในประเด็นเก่ียวกับสันติภาพ ท้ัง

แนวคิดสันติภาพของนักปราชญ�ท่ีมีชื่อเสียงของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม และกําหนดกรอบ
เนื้อหาและพ้ืนท่ีเปUาหมายในการวิจัย โดยเน/นท่ีสภาพความขัดแย/ง ความรุนแรง และ
กระบวนการสร/างสันติภาพ โดยมุCงเน/นศึกษาสันติภาพเชิงสังคมเปPนหลัก และคัดเลือก
ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับความขัดแย/งในระดับท่ีใช/ความรุนแรงตCอกันเปPนประเด็นหลัก 
สCวนความขัดแย/งท่ีไมCถึงระดับใช/ความรุนแรงเปPนเพียงประเด็นรองในการศึกษาเทCานั้น และ
จะนํามาสนับสนุนการวิเคราะห�ศีล ๕ บัญญัติ ๑๐ ประการ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ ในฐานะ
ท่ีเปPนรากฐานของสันติภาพท้ังในระดับจุลภาคและระดับมหัพภาคตCอไป  
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๔.๒ ข้ันศึกษาค�นคว�าและรวบรวมข�อมูล โดยค/นคว/าท้ังแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ
ของนักคิดของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ความสัมพันธ�ระหวCางสันติภาพกับศีล ๕ บัญญัติ 
๑๐ ประการ และมุมมองของนักปราชญ�ทางศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ตCอสันติภาพ เปPนต/น 
โดยรวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ คัมภีร�ไบเบ้ิล คัมภีร�อัลกุรอาน และศึกษาค/นคว/าข/อมูลจากเอกสาร
ชั้นทุติยภูมิ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/อง รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเปPนภาษาไทยและ
ภาษาตCางประเทศ โดยแยกการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพออกเปPน ๓ กลุCม ดังนี้ 

๑) กลุCมศาสนาคริสต� ได/แกC นิกายคาทอลิก โอทอดอก และโปรแต�สแตนท� 
๒) กลุCมศาสนาอิสลาม ได/แกC นิกายซุนหนี่ นิกายซีอะห�  
๓) กลุCมแนวคิดผู/นําทางพุทธศาสนา โดยแบCงเปPนผู/นําทางศาสนาชาวตCางชาติ 

ได/แกC ทะไล ลามะ, ติช นัท ฮันห�, และกลุCมผู/นําทางศาสนาชาวไทย ได/แกC พุทธทาสภิกขุ, 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระไพศาล      
วิสาโร, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส เปPนต/น  

โดยอาศัยแหลCงข/อมูลจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอ
วังน/อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกCน, และ
แหลCงข/อมูล อ่ืนๆ เชCน อินเตอร�เน็ต, หนังสือพิมพ�, บทความ, งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง เปPนต/น 

๔.๓ ข้ันการเก็บข�อมูลภาคสนาม มุCงเน/นหาข/อมูลจากพ้ืนท่ีศึกษาเปPนหลัก คือ 
หมูCบ/านชาวพุทธ ได/แกC บ/านเสียว ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกCน หมูCบ/านชาว
คริสต�ได/แกC บ/านสองคอน ตําบลป�งขาม อําเภอหว/านใหญC จังหวัดมุกดาหาร และหมูCบ/านชาว
มุสลิม ได/แกC ชุมชนวัดทCาการ/อง อําเภอพระนครศรีอยุธยา และมัสยิดกุฎีชCอฟUา ตําบลคลอง
ตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข/อมูลจากประชากร
กลุCมตัวอยCาง ได/แกC พระสงฆ� บาทหลวง อิหมCาม ผู/ใหญCบ/าน ปราชญ�ชาวบ/าน และประชาชน
ท่ัวไป ไมCน/อยกวCา ๓๐ รูป/คน โดยใช/วิธีการ คือ การสังเกต การสังเกตแบบมีสCวนรCวม การ
สัมภาษณ�เชิงลึก ท้ังสัมภาษณ�แบบเปPนทางการและไมCเปPนทางการ โดยใช/คําถามแบบมี
โครงสร/างและไมCมีโครงสร/าง รวมท้ังการสนทนากลุCม และใช/เครื่องมือในการวิจัย คือ กล/อง
ถCายรูป เทปบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ� แบบบันทึกข/อมูล และอนุทินการวิจัย เปPนต/น โดย
มุCงเน/นการเก็บข/อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวกับความขัดแย/งในระดับท่ีมีการใช/ความรุนแรงตCอกัน 
และมีผลกระทบในวงกว/างเปPนหลัก กระบวนการแก/ปBญหาความขัดแย/งรุนแรง และการนํา
ศีล ๕ บัญญัติ ๑๐ ประการ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มาเปPนเครื่องมือในการสร/างสันติ เพ่ือ
นําไปเปPนฐานข/อมูลในการวิเคราะห�รากฐานของสันติตามแนวทางของศีล ๕ บัญญัติ ๑๐ 
ประการ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ ระดับมหัพภาคตCอไป  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๖. ผลการวิจัย 
ผลของการวิจัยพบวCา หลักพ้ืนฐานของศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต�มีบทบัญญัติท่ี

ตรงกันหลายข/อเกือบครบท้ัง ๕ ข/อ ขาดเฉพาะข/อท่ี ๕ การเสพสิ่งเสพติด หรือการด่ืมสุรา
เมรัย ซ่ึงในบัญญัติ ๑๐ ประการของคริสต�ไมCตรงกัน สCวนหลักปฏิบัติ ๕ ประการของอิสลาม 
ไมCตรงกับบทบัญญัติของศาสนาพุทธ และคริสต� แตCมีใจความใกล/เคียงกัน เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกันแล/วสามารถประยุกต�เข/ากันได/ เชCน การถือศีลอด ของชาวมุสลิม เพราะ
ใจความสําคัญของการถือศีลอด คือการงดเว/นจากการบริโภค อาหาร เครื่องด่ืม การรCวม
สังวาส การรักษาอวัยวะทุกสCวนให/พ/นจากการทําชั่ว ท้ังด/านกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ต้ังแตCแสงอรุณข้ึน จนกระท่ังหมดแสงพระอาทิตย�ตกดิน เม่ือได/บทบัญญัติท่ี
เหมือนกันแล/ว จึงเอาศีล ๕ เปPนแกนกลาง แล/ววิเคราะห�ความสัมพันธ�หรือจุดประสงค�ของ
การบัญญัติของแตCละศาสนาได/ดังนี้ 

ศีลข�อท่ี ๑ ตรงกับบัญญัติข/อท่ี ๕ ของศาสนาคริสต� คือห/ามฆCาสัตว� บทบัญญัติของ
พุทธบัญญัติไว/กว/างๆ วCา ห/ามฆCาสัตว� แตCในศาสนาคริสต�บัญญัติเฉพาะเจาะจงลงไปคือหมาย
เอามนุษย�เทCานั้น ศาสนาอิสลามถึงแม/ไมCมีบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนี้โดยตรงแตCสามารถ
สงเคราะห�เข/ากับหลักปฏิบัติข/อ ๔ การถือศีลอดได/เพราะจุดประสงค�ของการถือศีลอดคือการ
ยอมหิวเพ่ือให/เกิดความเห็นอกเห็นใจคนยากจน หรือเพ่ือสํารวมกาย วาจา ใจ ไมCให/ทําความ
ชั่ว ซ่ึงมีเนื้อหาสาระครอบคลุมศีลทุกข/อ นอกจากนี้ยังมีหลักคําสอนเก่ียวกับความเปPนสากล
และเกียรติศักด์ิศรีความเปPนมนุษย�โดยอิสลามมองวCามนุษย�ทุกคนตCางมีจุดกําเนิดเดียวกัน
และอยCางเทCาเทียมกัน เชCนหลักคําสอนตอนหนึ่งวCา  

“แท/จริงผู/ใดฆCาชีวิตหนึ่งก็ประหนึ่งวCาเขาได/ฆCามนุษย�ท้ังมวล และหากผู/ใดรักษา
ชีวิตหนึ่งก็ประหนึ่งวCาเขาได/รักษาชีวิตมนุษย�ท้ังมวล” (อัล-กุรอCาน ๕ : ๓๒) จงอยCาทําร/ายศพ
ท่ีตายไปแล/ว จงอยCาฆCาเด็ก ผู/หญิง คนชรา หรือผู/ป�วย จงอยCาสร/างความเสียหายหรือเผาตCอ
ต/นไม/ (จงอยCาฆCาศัตรูคนใดท่ีอยูCในศาสนสถาน จงสํารองอาหาร ทCานจะผCานพบผู/คนท่ีอุทิศ
ตนให/กับการบําเพ็ญธรรม (นักบวชในศาสนาอ่ืน) จงอยCาฆCาคนเหลCานั้น๑  

ข/อนี้ศาสนาคริสต�หมายเอาเฉพาะการฆCาคน สCวนการฆCาสัตว�ถือวCาไมCบาปเพราะ
สัตว�ทุกชนิดเปPนสิ่งท่ีพระเจ/าประทานให/มนุษย� มนุษย�มีสิทธิ์ฆCาแล/วนําเอามาเปPนอาหารได/ 
แตCถ/าแกล/งทําให/สัตว�ทรมานได/รับความเจ็บปวดถือเปPนบาป ในศาสนาพุทธรวมเอาสัตว�อ่ืนๆ
ท่ีมีลมปราณท้ังหมด ถ/าฆCาให/ตายถือวCา เปPนบาป แตCบาปไมCเทCากัน ฆCามนุษย�จะบาปมากกวCา
ฆCาสัตว� การฆCาสัตว�ก็ถือเอาขนาดของตัวสัตว�ด/วย ถ/าฆCาสัตว�ตัวใหญCก็บาปมากกวCาฆCาสัตว�ตัว

                                                           

๑สุชาติ เศรษฐมาลินี, การสร�างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและ
คุณค1า. สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหมC, แหลCงท่ีมา : 
<http://www.deepsouth watch.org/node/5622>.[๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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เล็ก สCวนฆCามนุษย�ยึดเอาคุณธรรมเปPนหลัก ถ/าฆCาผู/มีคุณธรรมสูงก็บาปกวCาผู/มีคุณธรรมน/อย 
เชCน ฆCาพระอรหันต� ฆCามารดา ฆCาบิดา ถือวCาเปPนบาปหนัก เรียกวCาอนันตริยกรรม ตายไปตก
นรกอเวจีซ่ึงเปPนนรกท่ีมีการลงโทษโหดร/ายท่ีสุดในบรรดานรกด/วยกัน  

การเอาเปรียบคนอ่ืนสCวนมากมักอ/างหลักศาสนาเพ่ือจะทําให/กลุCมของตนเปPนคน
พิเศษกวCาคนกลุCมอ่ืน เชCน ในสังคมอินเดีย พวกพราหมณ�มักอ/างวCา ตัวเองเปPนบุตรเกิดจาก
โอฐของพระพรหมเเล/วจัดให/คนกลุCมอ่ืนเกิดจากอวัยวะตCางๆ ของพระพรหมท่ีตํ่ากวCาพวกตน 
แล/วแบCงหน/าท่ีให/คนกลุCมนั้นๆ ตามท่ีกลุCมตนปรารถนา เชCน ให/กลุCมกษัตริย�มีหน/าท่ีปกครอง 
กลุCมแพศย�มีหน/าท่ีค/าขาย กลุCมศูทรมีหน/าท่ีกรรมกรรับใช/คนกลุCมอ่ืน สCวนกลุCมของตนมีหน/า
สั่งสอนและประกอบพิธีกรรม ดังท่ี ผู/ชCวยศาสตราจารย� ดร. ปฐมพงษ� โพธิ์ประสิทธินันท� ได/
กลCาวไว/ในบทความเรื่องพระพุทธศาสนากับสันติภาพตอนหนึ่งวCา “สังคมอินเดียสมัย
พุทธกาลเปPนสังคมท่ีแกCงแยCงเอาเปรียบกันและกันโดยอ/างวCาระบบวรรณะ พระผู/เปPนเจ/าเปPน
ผู/สร/างมา ในคัมภีร�ฤคเวท (ฤคเวท เลCม ๑๐ บทสวดท่ี ๙๐) ซ่ึงเปPนคัมภีร�เกCาแกCท่ีสุด 
พราหมณ�ได/บันทึกเอาไว/วCาพระผู/เปPนเจ/าได/สร/างวรรณะข้ึนท้ัง ๔ คือ พราหมณ�, กษัตริย�, 
แพศย� และศูทรให/มีหน/าท่ีตCางกัน”๒ การแบCงหน/าท่ีอยCางนี้ทําให/กลุCมกรรมกรเสียเปรียบ
เพราะต/องทําหน/าท่ีรับใช/ตลอดไป ไมCสามารถพัฒนาชีวิตของตนให/ดีกวCานี้ได/ หรือสามารถ
พัฒนาได/แตCก็ไมCเปPนท่ียอมรับในสังคมเพราะถือวCาไมCใชCหน/าท่ีของตน ชาวอินเดียถูกสอนให/
เชื่ออยCางนี้มาตลอดจนถึงสมัยของพระพุทธเจ/า พระองค�ได/แสดงความจริงให/สังคมอินเดียได/
รู/วCา คนทุกคนทุกกลุCมทุกวรรณะล/วนเกิดมาจากมนุษย�เหมือนกัน เกิดมาจากชCองคลอดของ
มารดาของเขา ไมCได/ เ กิดจากอวัยวะตCางๆ ของพระพรหมดังท่ีพวกพราหมณ�สอน 
พระพุทธเจ/าทรงสั่งสอนให/เชื่อการกระทํา คนจะเปPนคนดี หรือเปPนคนเลว ไมCได/ข้ึนอยูCกับชาติ 
ตระกูล หรือทรัพย�สิน แตCเปPนคนดี หรือเปPนคนเลวเพราะการกระทําของตน๓ ตลอดเวลา
ต้ังแตCพระพุทธเจ/าอุบัติข้ึนและเผยแผCหลักคําสอนท่ีพระองค�ได/ตรัสรู/ จึงทําให/แนวคิดการเอา
เปรียบคนกลุCมอ่ืนของพวกพราหมณ�ลดลงและยอมจํานนตCอคําสอน ทําให/พราหมณ�หลายคน
ยอมตนเปPนสาวกของพระพุทธเจ/า จากหลักคําสอนของพระองค�ล/วนเปPนคําสอนท่ีทําให/เกิด
สันติในสังคมท่ีหลากหลายเผCาพันธุ�  

การท่ีชาวมุสลิมอ/างหลักศาสนาหลายเรื่อง เชCน การไมCกินหรือไมCซ้ือสินค/าท่ีไมCมี
สัญลักษณ�ตราฮะลาล การเรียกเก็บเงินจากบริษัทตCางๆ ท่ีนําสัญลักษณ�ตราฮะลาลไปติดไว/ท่ี
                                                           

๒ ปฐมพงษ� โพธ์ิประสิทธินันท�, บทความเรื่อง พระพุทธศาสนากับสันิตภาพ, บทความพิมพ�
เผยแพรCใน เอกสารคําสอน มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� เลCมท่ี ๖ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗, ชุด ศาสนา จริยธรรม และปBญหาในสังคมยุคโลกาภิวัตน�, คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ. ลีฟว่ิง จํากัด, ๒๕๕๗), หน/า ๗๘.  

๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐๗/๖๔๘. น ชจฺจ วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ กมฺมุนา วสโล โหติ 
กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ โจโรป� กมฺมุนา โหติ โยธาชีโวป� กมฺมุนา ฯ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๗๙

สินค/าของตน เปPนการอ/างหลักศาสนาของตนเพ่ือเอาเปรียบคนศาสนาอ่ืน เพราะทํานอกคําสอน
ของศาสดา ในซูเราะห�ท่ี ๕ อัลมาอิดะฮฺตอนวCาด/วย อาหาร มีโองการใจความวCา “ได/อนุมัติแกC
พวกเจ/า ซ่ึงบรรดาปศุสัตว�ท้ังหลาย (คือสัตว�เลี้ยงท้ังหมด) ยกเว/นท่ีถูกแถลงแกCพวกเจ/า (วCาเปPน
สัตว�ต/องห/าม เชCน สุกร, สุนัข, เลือด, สัตว�ตายเอง, สัตว�บูชายันต�, สัตว�ถูกรัดคอตาย, สัตว�ถูกตี
ตาย เปPนต/น) แตCก็ไมCเปPนท่ีอนุมัติการลCาสัตว� ในขณะพวกเจ/ากําลังครองอิหฺรอม แท/จริงอัล
เลาะห�ทรงตัดสินไปตามท่ีพระองค�ทรงประสงค�”๔  

ได/มีบทบัญญัติเปPนข/อห/ามแกCพวกเจ/าท้ังหลาย ซ่ึงซากสัตว�, เลือด, เนื้อสุกร, สัตว�ท่ี
ถูกเปลCงนามขณะเชือดเพ่ืออ่ืนจากอัลเลาะห� สัตว�ตายเพราะถูกรัดคอ, สัตว�ตายเพราะถูกตี, 
สัตว�ตายเพราะตกจากท่ีสูง, สัตว�ตายเพราะสัตว�อ่ืนชน, สัตว�ท่ีสัตว�ร/ายอ่ืนๆ กิน ยกเว/นท่ีพวก
เจ/าเชือด (ทัน) และสัตว�ท่ีถูกเชือดบนแทCนบูชา, และ (เปPนข/อห/ามแกCพวกเจ/า) ท่ีจะเสี่ยงทาย
ด/วยถ/วยตะลัย (แบบเดียวกับคนจีนใช/ต้ิว) สิ่งเหลCานั้นล/วนเปPนการฝ�าฝ�น (บทบัญญัติของอัล
เลาะห�) ในวันนี้บรรดาผู/เนรคุณท้ังหลายมีความยCอท/อตCอ (การทําให/พวกเจ/าออกจาก) 
ศาสนาของพวกเจ/า (กลับมาสูCศาสนาเดิมท่ีพวกเขานับถือ) ดังนั้น เจ/าท้ังหลายอยCากลัวพวก
เขา แตCพวกเจ/าจงกลัวข/า ในวันนี้ข/าได/ทําความสมบูรณ�แกCศาสนาของพวกเจ/า เพ่ือพวกเจ/า
ท้ังมวลและข/าได/ให/ความโปรดปรานของข/ามีครบถ/วนแกCเจ/าท้ังหลาย และข/าได/ยินยอมให/
อิสลามเปPนศาสนาสําหรับพวกเจ/า ดังนั้นบุคคลใดประสบความเดือดร/อนเนื่องจากความหิว
โหย (จนถึงกับบริโภคสิ่งต/องห/าม) โดยพวกเขามิได/จงใจกระทําบาป ดังนั้น แท/จริงอัลเลาะห�
ทรงให/อภัย อีกท้ังทรงเมตตายิ่ง๕ 

จากข/อความท้ัง ๒ โองการนี้ จะเห็นได/วCา อาหารประเภทสัตว�ท่ีต/องห/าม ได/แกC 
สุกร, สุนัข, เลือด, สัตว�ตายเอง, สัตว�บูชายันต�, สัตว�ถูกรัดคอตาย, สัตว�ถูกตีตาย เปPนต/น) 
สCวนสัตว�ท่ีอนุญาตคือสัตว�เลี้ยงท่ีนอกจากสัตว�ท่ีทรงห/ามเหลCานี้ และไมCอนุญาตการลCาสัตว� 
ในโองการถัดมาได/บัญญัติเพ่ิมเติมอีกวCา ซ่ึงซากสัตว�, เลือด, เนื้อสุกร, สัตว�ท่ีถูกเปลCงนาม
ขณะเชือดเพ่ืออ่ืนจากอัลเลาะห� สัตว�ตายเพราะถูกรัดคอ, สัตว�ตายเพราะถูกตี, สัตว�ตาย
เพราะตกจากท่ีสูง, สัตว�ตายเพราะสัตว�อ่ืนชน, สัตว�ท่ีสัตว�ร/ายอ่ืนๆ กิน ยกเว/นท่ีพวกเจ/าเชือด 
(ทัน) และสัตว�ท่ีถูกเชือดบนแทCนบูชา, จากโองการนี้สรุปได/วCา สัตว�อะไรก็แล/วแตCท่ีไมCได/เชือด
เอง เปPนสิ่งต/องห/าม ซ่ึงพอเข/าใจงCาย แตCข/อท่ีวCา สัตว�ท่ีถูกเปลCงนามขณะเชือดเพ่ืออ่ืนจากอัล
เลาะห� ข/อนี้พิสูจน�ได/ยาก รู/ได/ยากมาก การท่ีมีตราฮะลาลกํากับไว/ก็สมเหตุสมผล แตCท่ีมี
ปBญหาทุกวันนี้ก็คือสินค/าแทบทุกชนิดต/องมีตราฮะลาล ซ่ึงเปPนการอ/างหลักศาสนาเพ่ือ

                                                           

๔ ซูเราะฮฺท่ี ๕ อัลมาอิดะฮ�, ยุซท่ี ๖, ข/อ ๒, หน/า ๑๙๕, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, แปล
โดย มัรวาน สะมะอุน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� ส. วงศ�เสง่ียม, ๒๕๒๔).  

๕ ซูเราะฮฺท่ี ๕ อัลมาอิดะฮ�, ยุซท่ี ๖, ข/อ ๔, หน/า ๑๙๖-๗, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, 
แปลโดย มัรวาน สะมะอุน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� ส. วงศ�เสง่ียม, ๒๕๒๔).  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๘๐ 

ประโยชน�แกCกลุCมของตน ถ/าเปPนอยCางนี้ก็ทําให/อยูCด/วยกันลําบากยากตCอการสร/างสันติภาพใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

การอยูCด/วยกันในสังคม ศาสนิกแตCละศาสนาต/องมีเมตตา กรุณาตCอกัน เอ้ืออาทร
ตCอกันไมCคิดเอาเปรียบกันจึงจะอยูCด/วยกันอยCางสันติในสังคมท่ีหลากหลายวัฒนธรรมซ่ึงในแตC
ละศาสนาก็มีหลักคําสอนเรื่องนี้อยูCแล/ว ในศาสนาพุทธมีปรากฏอยูCหลายแหCง เชCน ในพรหม
วิหารธรรม ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในเมตตาสุตตปาฐะตรัสถึงอานิสงส�ของเมตตา 
๑๑ อยCาง ในโอกขาสูตร๖ ตรัสเก่ียวกับอานิสงส�ของการเจริญเมตตาภาวนาชั่วระยะเวลา
เพียงเล็กน/อยมีอานิสงส�มากกวCาการบริจาคทานจํานวนมากๆ หลักคําสอนเหลCนี้ล/วนแตC
สCงเสริมการอยูCรCวมกันอยCางสันติ ซ่ึงเปPนท่ีรู/จักกันท่ัวไปของนักปราชญ�ทางศาสนา เชCน ไดซา
กุ อิเคดะ ได/กลCาวไว/ในหนังสือเรื่อง สันติภาพนิรันดร� ตอนหนึ่งวCา “พุทธศาสนามีพ้ืนฐานทาง
จิตใจท่ีมีความเมตตากรุณา รู/จักอดกลั้นและปฏิเสธสงครามกับการใช/ความรุนแรง จึงมี
คุณคCาพิเศษในสถานการณ�โลกปBจจุบัน”๗  

บทบัญญัติข/อท่ี ๒ เว/นจากการลักขโมยหรือเว/นจากการลักทรัพย�ของศาสนาพุทธ 
ตรงกับบัญญัติข/อท่ี ๗ และ ข/อท่ี ๑๐ ของศาสนาคริสต� คืออยCาลักทรัพย�, อยCาคิดโลภใน
สิ่งของของผู/อ่ืน บทบัญญัติข/อนี้เปPนหลักประกันความปลอดภัยทางทรัพย�สิน ทรัพย�สินท่ีหา
มาได/ด/วยความสุจริตและด/วยความยากลําบาก ทุกคนก็ต/องหวงแหนเปPนธรรมดา ถ/ามีใครมา
ลักขโมยไปโดยท่ีเจ/าของไมCได/อนุญาต ยCอมทําให/เจ/าของทรัพย�สินเกิดความเสียดาย และ
เสียใจ เม่ือศาสนามีบทบัญญัติข/อนี้เทCากับวCาชCวยให/คนในสังคมท่ีอยูCรCวมกันมีความสบายใจ
ข้ึน เพราะอยCางน/อยก็เปPนเครื่องปUองกันรักษาความปลอดภัยในเบ้ืองต/น ในระดับหนึ่ง ซ่ึงแตC
ละคนก็มีวิธีการเก็บรักษาทรัพย�สินของตนอยูCแล/ว  

นักปราชญ�ในศาสนาคริสต�ได/อธิบายขยายความบทบัญญัติข/อวCา อยCาลักทรัพย� ไว/
วCา บัญญัติข/อนี้ไมCได/หมายถึงแตCการขโมยของผู/อ่ืน แตCรวมถึงการเบียดเบียน การกดข่ี การ
เอาเปรียบผู/อCอนแอกวCา ผู/ท่ียากจนกวCา หรืออีกนัยหนึ่งเปPนสิ่งท่ีเก่ียวกับความยุติธรรม สCวนท่ี
เก่ียวกับการลักทรัพย�โดยตรง พระคัมภีร�กลCาวถึงความโลภในทรัพย�สินของผู/อ่ืนและของโลก
โดยท่ัวไป การลักทรัพย�มีโทษหนักเบาตามกรณี หนังสือห/าเลCมแรกได/กําหนดกฎเกณฑ�และการ
ลงโทษเก่ียวกับเรื่องนี้ไว/มาก เก่ียวกับบัญญัติข/อนี้มีเรื่องท่ีกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน ซ่ึงมนุษย�แตC
ละคนมีแม/วCาในท/ายท่ีสุด ทุกสิ่งทุกอยCางก็เปPนของพระเจ/า พระผู/เปPนเจ/าตรัสวCา "เจ/าจะขาย
ท่ีดินของเจ/าให/ขาดมิได/ เพราะวCาท่ีดินนั้นเปPนของเรา เพราะเจ/าเปPนแขกเมือง และเปPนผู/อาศัย
อยูCกับเรา" “จงอยCาลักทรัพย�ของคนอ่ืน จงนับถือบิดามารดา จงอยCากลCาวคําหยาบมาแตCใจ จง

                                                           

๖ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๒๖/๓๑๕. 
๗ ไดซากุ อิเคดะ, สันติภาพนิรันดร�, แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 

๒๕๓๗), หน/า ๓๘๘. 
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อยCากลCาวคําเท็จ จะพูดจงพูดแตCโดยสัตย�จริง มีก็ต/องบอกวCามี ไมCมีก็ต/องบอกวCาไมCมี อยCาติ
เตียนผู/อ่ืน จะทํากิจการอะไรจงทําให/พอเหมาะแกCกําลังและฐานะของตน”๘  

สCวนในศาสนาอิสลามถึงแม/ไมCมีบทบัญญัติโดยตรงแตCก็มีคําสอนเก่ียวกับเรื่องนี้ไว/ 
เชCน การพูดโกหกหรือลักขโมยถือวCาเปPนฮะรอม คือเปPนสิ่งต/องละเว/น ถ/าปฏิบัติถือวCามี
ความผิดต/องถูกลงโทษ๙ การบริจาคซะกาต มีวัตถุประสงค�คือ เพ่ือปลูกฝBงให/มุสลิมเปPนผู/มีจิต
เมตตากรุณา เอ้ือเฟ��อเผื่อแผCซ่ึงกันและกัน๑๐ 

จากข/อความท่ีได/ศึกษามานี้แสดงให/เห็นวCา บทบัญญัตินี้มีความหมายครอบคลุมถึง
กิจกรรมทุกอยCางท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีเปPนไปเพ่ือความสงบสุขของศาสนิกแตCละศาสนาให/
ดําเนินธุรกรรมอยCางตรงไปตรงมาไมCให/เอาเปรียบกัน ให/คํานึงถึงคนอ่ืนเหมือนกับตัวเอง
บทบัญญัตินี้เปPนจริยธรรมสากล เพ่ือความอยูCรCวมกันในสังคมท่ีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

บทบัญญัติข�อท่ี ๓ เว/นจากการประพฤติผิดในกาม หรือการลCวงประเวณีของ
ศาสนาพุทธตรงกับบทบัญญัติข/อท่ี ๖ และ ข/อที ๙ ของศาสนาคริสต� คือ อยCาลCวงประเวณี, 
อยCาคิดโลภในประเวณี บทบัญญัติข/อนี้เปPนหลักประกันความปลอดภัยเรื่องคูCครอง ทําให/คูC
สามี ภรรยา มีความเชื่อใจซ่ึงกันและกันไมCคิดระแวงตCอกัน เพราะถ/าใครแอบไปมี
ความสัมพันธ�กับคนอ่ืนก็ถือวCาทําผิดศีล ผิดทํานองคลองธรรม บทบัญญัติข/อนี้ถือวCา เปPน
บทบัญญัติท่ีทําให/เกิดสันติสากล ธรรมดาของมนุษย�ยCอมหวงแหนบุคคลผู/เปPนท่ีรักของตน ไมC
อยากให/ใครมาแยCงเอาไปหรือมามีสCวนรCวมในคนรักของตน หลักเก่ียวกับความไว/ใจซ่ึงกันและ
กันนี้ศาสนาพุทธนอกจากจะมีศีลข/อท่ี ๓ แล/วยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนศีลข/อนี้ด/วยคือ
หลักเบญจธรรมซ่ึงมีคูCกับหลักเบญจศีล คือหลักการสทารสันโดษ ยินดีในภรรยาของตน คํา
แปลตามศัพท� แตCในท่ีนี้หมายรวมเอาท้ังฝ�ายภรรยาด/วย ภรรยาก็ต/องยินดีพอใจเฉพาะใน
สามีของตนเชCนเดียวกัน ความสงบสุขจึงจะมีได/ อีกหลักธรรมหนึ่งท่ีสนับสนุนศีลข/อนี้คือหลัก
ฆราวาสธรรม ๔๑๑ ข/อท่ี ๑ สัจจะ ความซ่ือสัตย�ตCอกัน แตCในหลักธรรมนี้ไมCได/หมายเอาเฉพาะ
สามีภรรยาเทCานั้น แตCหมายถึงทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนท่ีเก่ียวข/องกันในครอบครัว
เดียวกัน ในองค�กรเดียวกัน  

                                                           

๘ สมเด็จพระมหาวีรวงศ� (พิมพ� ธมฺมธโร), สากลศาสนา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน/า ๒๘๕. 

๙ ฮุจญะตุลอิสลาม มุฮัมหมั ฮูเซน ฟBลลาซอเดะฮฺ, หลักปฏิบัติในอิสลาม, แปลโดย เชคมุฮัม
มัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ�, ม.ป.ท., ๒๕๕๓, หน/า ๑๗. 

๑๐ มนต� ทองชัช, ศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ/าส�, ๒๕๕๖), หน/า 
๑๙๘.  

๑๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๑, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐/๕๔๕.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๘๒ 

บทบัญญัติข/อนี้ยังกินความกว/างออกไปจากระดับสังคมสามีภรรยาไปสูCสังคมระดับ
ชุมชน จนถึงระดับโลกหรือระดับมหัพภาคด/วย ในสCวนของศาสนาคริสต�ก็มีบทบัญญัติท่ี
เก่ียวกับสตรีไว/นCาสนใจซ่ึงเปPนเหตุนําไปสูCสันติท้ังในระดับจุลภาคและระดับมหัพภาค ดังท่ี 
ผู/ชCวยศาสตราจารย� ดร. ปาริชาต สุวรรณบุบผา กลCาวไว/ในบทความตอนหนึ่งวCา ผู/หญิงใน
คริสต�ศาสนาเปPนผู/ถูกสร/างใน “พระฉายาของพระเจ/า” (In the image of God) เฉกเชCน 
ผู/ชาย (ปฐมกาล ๑: ๒๕-๒๘) ดังนั้น ผู/หญิงจึงมีศักด์ิศรีของความเปPนมนุษย� (human 
dignity) เสมอเหมือนกับบุคคลอ่ืน ผู/หญิงจึงมิใชCวัตถุ ผู/หญิงจึงมีสิทธิท่ีเหมาะสมกับความเปPน 
“บุคคล” ท้ังในชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานอาชีพ ความรุนแรงท้ังทางกาย วาจา และ
จิตใจ เปPนสิ่งท่ีละเมิด “คุณคCา” และ “ศักด์ิศรี” ของผู/หญิง๑๒  

จากบทความนี้ทําให/ทราบวCา ศาสนาคริสต�มีบทบัญญัติคุ/มครองสตรีไมCให/ถูกเอา
เปรียบหรือกระทําด/วยความรุนแรง แตCเปUาหมายของบทบัญญัติข/อนี้มีความหมายครอบคลุม
ท้ังผู/หญิงและผู/ชาย คือท้ังชายและหญิงท่ีเปPนคูCสามีภรรยากันต/องปฏิบัติรCวมกันคือต/องมี
ความซ่ือสัตย�ตCอกัน จึงจะกCอให/เกิดสันติภาพในครอบครัวได/ สCวนในศาสนาอิสลามก็มี
บทบัญญัติเก่ียวกับการปฏิบัติตCอสตรี และเก่ียวกับสตรีท่ีข/ออนุญาตให/ชายแตCงงานได/ดังท่ี
ปรากฏในคัมภีร�อัลกุรอานดังนี้  

และพวกเจ/าจงมอบแกCลูกกําพร/า ซ่ึงทรัพย�สินของพวกเขา (ท่ีพวกเจ/ารักษาไว/ใน
ฐานะผู/อนุบาลเม่ือพวกเขาอายุ ๑๕ ขวบ) พวกเจ/าอยCานําทรัพย�ท่ีเลวมาแลกเปลี่ยนกับทรัพย�
ท่ีดี และพวกเจ/าอยCาบริโภค (รับประโยชน�) ทรัพย�สินของพวกเขา (โดยเอามารวม) เข/ากับ
ทรัพย�สินของพวกเจ/า แท/จริง (การบริโภคดังกลCาวนั้น) เปPนบาปใหญCหลวง๑๓  

และหากพวกเจ/ากลัววCาจะไมCยุติธรรมในลูกกําพร/า (ท่ีเปPนหญิงหากจะแตCงงานกับ
หลCอน) พวกเจ/าก็จงแตCงงานเถิด กับหญิงท่ีพวกเจ/าพอใจ สองคน, สามคน, หรือสี่คน แตCถ/าพวก
เจ/ากลัวจะไมCให/ความยุติธรรม (แกCบรรดาภริยาหลายคนได/) ก็ (จงแตCงงานกับหญิง) เพียงคน
เดียว หรือทาสหญิงท่ีพวกเจ/าครอบครองนาง นั้นเปPนท่ีใกล/ท่ีสุดตCอการท่ีพวกเจ/าจะได/ไมC
ลําเอียง๑๔  

จากสองโองการ ในซูเราะฮฺท่ี ๔ นี้ โองการท่ี ๒ เปPนหลักคําสอนเพ่ือปUองกันไมCให/
ผู/ชายเอาเปรียบผู/หญิงด/วยการเอาทรัพย�สินของเขามาเปPนของตน ในโองการท่ี ๓ จะเห็นวCา
                                                           

๑๒ ผู/ชCวยศาสตราจารย� ดร. ปาริชาต สุวรรณบุบผา, บทความเรื่อง “คริสต�ศาสนากับสิทธิ
สตรี”, พิมพ�เผยแพรCใน เอกสารคําสอน มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� เลCมท่ี ๖ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗,ชุด ศาสนา จริยธรรม และปBญหาในสังคมยุคโลกาภิวัตน�, คณะสังคมศาสตร�และ
มนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ. ลีฟว่ิง จํากัด, ๒๕๕๗), หน/า ๓๗. 

๑๓ ซูเราะฮฺท่ี ๔ อันนิซาอฺ, ยุซท่ี ๔, ข/อ ๒, หน/า ๑๔๑, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, แปล
โดย มัรวาน สะมะอุน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� ส. วงศ�เสง่ียม, ๒๕๒๔).  

๑๔ ซูเราะฮฺท่ี ๔ อันนิซาอฺ, ยุซท่ี ๔, ข/อ ๓, หน/า ๑๔๒,  
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อิสลามอนุญาตให/ผู/ชายมีภริยาได/ ๔ คน ในกรณีท่ีสามารถเลี้ยงดูเขาได/ แตCถ/าไมCสามารถ
เลี้ยงดูได/ ก็ขอให/มีเพียงคนเดียว สมกับท่ีผู/ชCวยศาสตราจารย� ดร. นิรันดร� พันทรกิจ, กลCาวไว/
ในบทความเรื่อง “อิสลามกับสิทธิสตรี”, ตอนหนึ่งวCา การปรากฏข้ึนของอิสลามในสังคม
อาหรับและสังคมแหCงมนุษยชาติได/ทําลายและลบล/างความมีอคติ คCานิยมและการแบCงแยก
ระหวCางเพศอยCางท่ีปรากฏในสังคมอ่ืนโดยท่ัวไปดังท่ีได/กลCาวไว/ กCอนหน/านี้อาทิเชCนความเชื่อ
ท่ีวCา “สตรีคือต/นเหตุแหCงความเลวร/าย” “สตรีเปPนชนชั้นสองในสังคม” “สตรีเปPนผู/ถูกเลือก
ปฏิบัติ” และอ่ืนๆ เปPนต/น อิสลามได/นําเสนอสตรีในอีกมิติหนึ่งท่ีแสดงให/เห็นถึงความเสมอ
ภาคและความเทCาเทียมกันระหวCางสองเพศ ดังท่ีทCานมุฮัมมัดได/กลCาวไว/วCา “แท/จริงสตรีนั้น
คือพ่ีน/องฝาแฝดของเพศชาย”๑๕  

บทบัญญัติในโองการนี้ได/กลCาวถึงสตรีท่ีชายไมCสามารถแตCงงานด/วยได/เพราะเปPน
หญิงต/องห/าม ถ/าขืนทําถือวCาเปPนบาปมากซ่ึงบทบัญญัติเหลCานี้ก็มีอยูCในศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต�ด/วย จากบทบัญญัติท้ัง ๓ ศาสนานี้แสดงให/เห็นวCา บทบัญญัติเหลCานี้เปPนสากล 
ถ/าศาสนิกท้ัง ๓ ศาสนาปฏิบัติอยCางเครCงครัดก็จะกCอให/เกิดสันติภาพได/โดยงCายและเปPน
สันติภาพสากล  

บทบัญญัติข�อท่ี ๔ เว/นจากการพูดเท็จ พูดสCอเสียด พูดเพ/อเจ/อ พูดคําหยาบ ของ
ศาสนาพุทธใกล/เคียงกับบทบัญญัติข/อท่ี ๘ ของศาสนาคริสต� คือ อยCานินทาวCาร/ายผู/อ่ืน 
บทบัญญัติข/อนี้ เปPนหลักประกันของการใช/วาจาในการสื่อสารตCอกัน ถ/าคนในสังคมสื่อสาร
ตCอกันด/วยความจริงไมCบิดเบือนก็จะทําให/อยูCด/วยกันอยCางสันติ สงบสุข สังคมก็จะนCาอยูC 
ความหมายของบทบัญญัติข/อนี้ครอบคลุมถึงการใช/สื่อสารทุกประเภท ในศาสนาพุทธ 
เจตนารมณ�ของศีลข/อนี้เพ่ือให/เกิดกระบวนการสื่อสารกันด/วยข/อเท็จจริง พฤติกรรมใดก็
ตามท่ีมีเจตนาให/ผู/อ่ืนเข/าใจคลาดเคลื่อนจากความเปPนจริงจึงเข/าขCายการละเมิดศีลข/อนี้ท้ังสิ้น 
สันติภาพจากศีลข/อนี้จะแสดงออกด/วยพฤติกรรมทางกาย ได/แกC การไมCแสดงออกด/วยเจตนา
บิดเบือนความจริงให/คนอ่ืนหลงเข/าใจผิด การไมCเขียนรายงานข/อมูลอันเปPนเท็จ ไมCแกล/งพยัก
หน/าหรือแกล/งสั่นศีรษะและแกล/งแสดงกิริยาอยCางอ่ืนให/คนหลงเชื่อผิดไปจากความจริง “ไมC
แสดงพฤติกรรมทําเลCห�กระเทCห� หมายถึง กลอุบาย กลมารยา อุบายหลอกลวง”๑๖ การไมC
แสดงพฤติกรรมทําเลศนัย (การแสดงอาการเปPนชั้นเชิงให/เข/าใจความหมายในที เชCน ขยิบตา
ให/รู/เปPนเลศนัย หรือแสดงนัยให/คนอ่ืนเข/าใจผิด) 

                                                           

๑๕ ผู/ชCวยศาสตราจารย� ดร. นิรันดร� พันทรกิจ, บทความเรื่อง “อิสลามกับสิทธิสตรี”, พิมพ�
เผยแพรCใน เอกสารคําสอน มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� เลCมท่ี ๖ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗, ชุด ศาสนา จริยธรรม และปBญหาในสังคมยุคโลกาภิวัตน�, คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ. ลีฟว่ิง จํากัด, ๒๕๕๗),หน/า ๔๑.  

๑๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน/า ๑๐๓๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๘๔ 

ในศาสนาคริสต�บทบัญญัติข/อนี้ตีความของคําวCา “อยCานินทาวCาร/าย” ครอบคลุมถึง
การมุสาการเปPนพยานเท็จทําให/ผู/อ่ืนเสียหาย เสียชื่อเสียง การหลอกลวงทุกชนิดท้ังด/วย การ
ปฏิบัติและคําพูด “คนไร/คCาคือคนชั่วร/ายท่ีเท่ียวไปด/วยวาจาคดเค้ียว ตาของเขาก็ขยิบ เท/า
ของเขาก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป ประดิษฐ�ความ ชั่วร/ายด/วยใจตลบแตลงหวCานความแตกร/าว
อยูCเรื่อยไป” การกลCาวเท็จโยงไปถึงจิตใจและความคิดท่ีชั่วร/ายความอิจฉาริษยา ความมุCงร/าย
ตCอผู/อ่ืน ดังตัวอยCางของกาอินท่ีฆCาอาแบล น/องชายพระเจ/าทรงถามถึงอาแบล กาอินก็โกหก
วCาไมCทราบหรือพ่ีน/องของโยเซฟท่ีอิจฉาโยเซฟและขายให/กับ พCอค/าอียิปต�แล/วไปโกหกยาก
อบผู/บิดาวCาโยเซฟถูกสัตว�ป�ากัดกิน และเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงได/รับการกลCาวโทษและประณาม 
เชCนเดียวกับท่ีพระเยซูทรงประณามพวกฟาริสีคัมภีราจารย� เพราะความหน/าซ่ือใจคดของพวก
เขา พระองค�เปรียบเทียบคนเหลCานี้กับหลุมศพท่ี งดงามแตCภายนอก คนเหลCานี้ไมCพูดความ
จริงและไมCปฏิบัติจริง  

ในศาสนาอิสลามการพูดโกหกจัดเปPน “ฮะรอม” หมายถึงสิ่งต/องห/าม ต/องละเว/น 
ถ/าปฏิบัติถือวCามีความผิดต/องถูกลงโทษ๑๗ ในปฐมบทการอิจญ�ติฮาด คือความรู/อันเปPน
พ้ืนฐานในฐานะของบทนําของการอิจญ�ติฮาด ซ่ึงต/องเรียนรู/กCอนท่ีจะไปถึงข้ันอิจญ�ติฮาดมีข/อ
หนึ่งท่ีจะต/องศึกษาชื่อวCา “อิลมุลมะอานี” คือศิลปะการใช/ถ/อยคําและสํานวนโวหารได/อยCาง
ถูกต/อง (วาทศาสตร�) หรือบางครั้งก็เรียกวCา “วาทศิลป�”๑๘ การกลCาวคําปฏิญาณตนยอมรับ
พระเจ/าอัลเลาะห�และศาสดานบีมุฮัมหมัดมุสลิมต/องปฏิญาณวCา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ. มุฮัม
มัด รอซูลุลลอฮ.” ไมCมีพระเจ/าอ่ืนนอกจากพระอัลเลาะห� และนบีมุฮัมหมัดเปPนศาสนทูตของ
พระองค�๑๙ คําปฏิญาณ นี้เปPนถ/อยคําท่ีผู/ยอมรับอิสลามทุกคนจะต/องกลCาวออกมา เปPนการ
ยืนยันด/วยวาจาวCาตัวเองมีความศรัทธาดังท่ีกลCาวมาข/างต/นและพร/อมท่ีจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติและเง่ือนไขตCางๆ ท่ีอัลเลาะห�ได/ทรงกําหนดไว/ในคัมภีร�กุรอานและคําสอนของ
ทCานศาสดามุฮัมมัด ถึงแม/คําปฏิญาณดังกลCาวจะเปPนคําพูดเพียงประโยคสั้น ๆ แตCถ/อยคํานี้
แหละท่ีทําให/สังคมอาหรับป�าเถ่ือน ในสมัยทCานศาสดามุฮัมมัด ต/องเปลี่ยนแปลงและสCงผลให/
อิสลามได/กลายเปPนอูCอารยธรรมท่ีสําคัญแหCงหนึ่งของโลก  

จากหลักคําสอนเรื่องการใช/วาจาของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ท้ัง ๓ ท่ีได/ศึกษา
มานี้แสดงให/เห็นวCา ท้ัง ๓ ศาสนาให/ความสําคัญแกCการใช/วาจาศาสดาแตCละศาสนาคง
มองเห็นในพิษภัยของการใช/วาจาเท็จในอนาคตซ่ึงทุกวันนี้ปBญหาหลายอยCางท่ีชาวศาสนิกแตC
                                                           

๑๗ ฮุจญะตุลอิสลาม มุฮัมหมั ฮูเซน ฟBลลาซอเดะฮฺ, หลักปฏิบัติในอิสลาม, แปลโดย เชคมุฮัม
มัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ�, ม.ป.ท., ๒๕๕๓, หน/า ๑๗. 

๑๘ ฮุจญะตุลอิสลาม มุฮัมหมั ฮูเซน ฟBลลาซอเดะฮฺ, หลักปฏิบัติในอิสลาม, แปลโดย เชคมุฮัม
มัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ�, ม.ป.ท., ๒๕๕๓, หน/า ๒๑. 

๑๙ ฟ��น ดอกบัว. ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ�ครั้งที ๔, หน/า ๒๑๙, ดูเพ่ิมใน รองศาสตราจารย� 
ดร. ทองหลCอ วงษ�ธรรมา, ศาสนาสําคัญของโลก, หน/า ๒๓๑.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๘๕

ละศาสนาเผชิญอยูC เชCน ในศาสนาพุทธ การพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมวCา ตนเองหรือพวกของ
ตน ครูบาอาจารย�ของตนเปPนผู/วิเศษ ได/บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เพ่ือหวังให/คนเลื่อมใสศรัทธา
เพ่ิมข้ึนจนเปPนเหตุให/เกิดการรังเกลียดกันระหวCางนิกายก็ดี การพูดหลอกลวงการไถCบาปของ
สันตะปาปา ในอดีตจนเปPนเหตุให/เกิดนิกายโปรแตสแตนของศาสนาคริสต�ก็ดี การพูด
บิดเบือนความจริงของมุสลิมนิกายชีอะฮ�ผู/นิยมความรุนแรงจนทําให/ชาวโลกเกลียดมุสลิมและ
เปPนเหตุให/นิกายซุนนี ถูกรังเกลียดไปด/วยได/ก็ ดี ล/วนแตC เกิดจากการใช/วาจาท้ังนั้น 
เพราะฉะนั้น ศาสนิกชนท้ัง ๓ ศาสนา ถ/าต/องการสร/างสันติให/เกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ต/องงดเว/นจากการใช/วาจาเท็จ หรือวาจาทุจริตทุกประเภท สังคมจึงจะอยูCรCวมกันอยCางสงบ
สันติตามท่ีทุกฝ�ายปรารถนา 

บทบัญญัติข�อท่ี ๕ เว/นจากการด่ืมสุราและเมรัยอันเปPนท่ีตั้งแหCงความประมาท ข/อ
นี้ตามบทบัญญัติของศาสนาคริสต�และอิสลาม ไมCได/บัญญัติไว/โดยตรง แตCบัญญัติไว/โดยอ/อม 
คือในศาสนาคริสต�ถือเอาวันพระเจ/าให/ถือเปPนวันศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงถือเอาวันอาทิตย� เปPนวันหยุด
งานเพ่ือให/ศาสนิกชนได/พักผCอนและไปประกอบศาสนกิจท่ีโบสถ�พร/อมกัน ในวันถือเปPนวันดี
เปPนมงคล จึงไมCควรทําในสิ่งท่ีผิดศีลธรรมและกฎหมาย เชCน ไมCควรไปเท่ียว ด่ืมเหล/าเมายา
ตCางๆ ไมCควรไปในท่ีไมCสมควรไปอันจะกCอให/เกิดความประมาทประพฤติผิดศีลธรรมได/งCาย สCวน
ในศาสนาพุทธก็ถือเอาวันพระข้ึน-แรม ๘, ๑๕ คํ่า เปPนวันหยุด ศีลข/อท่ี ๕ ในระดับมหัพภาคมี
ความเก่ียวข/องกับชีวิต ๓ ลักษณะ คือ ๑) ด/านการปUองกันอบายมุข ปUองกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ปUองกันสิ่งท่ีจะมาบ่ันทอนศักยภาพของมนุษย� และลดทอนอํานาจตลอดถึงขุมขCาย
กําลังของอบายมุข ๒) ปUองกันปBญหาอาชญากรรมทางด/านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งมีชีวิต 
สินค/า อาวุธ ข/อมูล สิ่งเสพติด หรือการกระทําท่ีมีผลกระทบตCอรCางกายและชีวิตในทางร/าย ๓) 
การสCงเสริมอุดมการณ�แบบสันติวิธี ทCามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให/มองผCานชีว
ทัศน�อยCางสร/างสรรค� ตระหนักถึงคุณคCาของชีวิต มีอุดมการณ�เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย�ให/อยูCรCวมกัน
อยCางสันติ ดังนั้น ศีลข/อนี้จึงมีขุมขCายพลังในการปUองกันภัยคุกคามด/านอบายมุขและ
อาชญากรรม รวมท้ังสCงเสริมความปลอดภัยให/แกCพลเมืองโลกด/วย๒๐ 

การดูแลสุขภาพรCางกายอยCางเหมาะสม ผู/เชื่อในคริสตจักรเซเวCนธ�เดย�แอ�ดเวนตีส
จะเชื่อและยอมรับวCา “รCางกายของเราเปPนวิหารท่ีพระเจ/าทรงสร/างข้ึนและทรงสถิตอยูC”๒๑ 
ดังนั้นการดูแลสุขภาพและรCางกายอยCางดีและเหมาะสมจึงเปPนสิ่งท่ีสําคัญมาก ชาวคริสตจักร
เซเวCนธ�เดย�แอ�ดเวนตีสจึงปฏิบัติตามคําสอนในพระคัมภีร�เพ่ือเปPนการบูชาพระผู/เปPนเจ/า 
                                                           

๒๐ พระวิมาน คมฺภีรป=ฺโญ, (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห�ศีล ๕ ในฐานะเปPนรากฐาน
สันติภาพ”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน/า ๓๒๓. 

๒๑ กรมการศาสนา (โดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช), ศาสนาในอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ�การศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหCงชาติ, ๒๕๕๗), หน/า๑๕๐-๑๕๑.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๘๖ 

เพ่ือให/งCายตCอการเลือกอาหารอันเว/นจากการบริโภคเนื้อนอกเหนือจากท่ีพระผู/เปPนเจ/าทรง
อนุญาต (เนื้อท่ีทรงอนุญาต ได/แกC เนื้อของสัตว�ท่ีมีกีบผCาและเค้ียวเอ้ือง, อาหารท่ีเปPนสัตว�น้ํา
ท่ีมีครีบและเกร็ด, สัตว�ปIกบางชนิด ฯลฯ)๒๒ ชาวคริสต�กลุCมนี้จึงรับประทานมังสวิรัติเปPน
สCวนมาก และไมCด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอาฮอล� เชCน ชา กาแฟ น้ําอัดลม หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีทําให/
สุขภาพรCางกายเสื่อมถอยลง  

ศาสนาอิสลาม ถือเอาวันศุกร� เปPนวันหยุด จุดประสงค�หลักก็ไมCตCางจากศาสนาอ่ืน 
และมีคําสอนอยูCในหมวดของอาหารท่ีห/ามรับประทานในบรรดาอาหารท่ีทรงห/ามไว/มีข/อหนึ่ง
วCา “ด่ืมสุราและของเหลวทุกชนิดท่ีทําให/เมา เปPนฮะรอม”๒๓ (คําวCา ฮะรอม หมายถึง สิ่งท่ี
ห/ามไมCให/ทํา ถ/าทําถือวCาเปPนบาป.) ในคัมภีร�อัลกุรอาน มีหลักคําสอนเก่ียวกับสุรา การพนัน 
ฯลฯ ถือวCาสิ่งเหลCานี้เปPนสิ่งชั่วช/า เปPนสิ่งท่ีมารให/มาเพ่ือทําลายมนุษย�ให/หลงใหลเพลิดเพลิน 
ดังข/อความในโองการท่ี ๙๓ ยุชท่ี ๗ ใจความวCา  

โอ/บรรดาผู/มีศรัทธาท้ังหลาย อันท่ีจริงสุรา, และการพนัน, และการบูชายันต�, และ
การเสี่ยงถ/วย (แลต้ิว และอ่ืนๆ), เปPนสิ่งชั่วช/า อันมาจากผลงานของมารร/าย ดังนั้นพวกเจ/าจง
หCางไกลมันเถิด เพ่ือพวกเจ/าจะได/ประสบความสมหวัง๒๔ ความจริงมารร/ายปรารถนาท่ีจะ
ประจุความเปPนศัตรู และความโกรธแค/น (ให/บังเกิดข้ึน) ระหวCางพวกเจ/า เพราะ (การด่ืม) 
สุราและการพนัน และมันกีดขวางพวกเจ/าจากการรําลึกถึงอัลเลาะฮฺ และจากการละหมาด 
แล/วพวกเจ/าจะยุติ (การกระทําอันเลวร/ายดังกลCาว) ไหม?๒๕ 

จากท่ีได/ศึกษาบทบัญญัติเก่ียวกับการด่ืมสุรา และของมึนเมาอ่ืนๆ มานี้พบวCา ท้ัง 
๓ ศาสนามีหลักให/ความสําคัญกับบัญญัติข/อนี้พอๆ กัน ศาสดาคงเห็นวCา สิ่งเหลCานี้เปPน
อันตรายตCอรCางกาย ทรัพย�สิน สติปBญญาของมนุษย�เหมือนกัน ถือวCาบัญญัติข/อนี้เปPนสากล
ถ/าศาสนิกชนท้ัง ๓ ศาสนาปฏิบัติตามอยCางเครCงครัดจะสามารถสร/างสันติให/เกิดข้ึนในสังคม
พหุวัฒนธรรมได/และทําให/อยูCด/วยกันอยCางมีความสุขสงบแนCนอน  

๗. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได/ ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติของศาสนาท้ัง ๓ แล/วเลือกเอา

บทบัญญัติท่ีเหมือนกันนํามาวิเคราะห�ความสัมพันธ�หรือจุดประสงค�ของการบัญญัติของแตCละ
ศาสนาได/ซ่ึงผู/วิจัยใช/หลักศีล ๕ เปPนแกนกลางในการวิเคราะห� พอสรุปได/ดังนี้ ข�อท่ี ๑ ของ

                                                           

๒๒ กรมการศาสนา (โดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช), ศาสนาในอาเซียน, หน/า ๑๕๓ .  
๒๓ เตาฎีฮุล มะซาอิล, ข/อท่ี ๑๑๑๑-๒๖๓๒, อ/างใน ฮุจญะตุลอิสลาม มุฮัมหมั ฮูเซน ฟBลลาซอ

เดะฮฺ, หลักปฏิบัติในอิสลาม, แปลโดย เชคมุฮัมมัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ�, ม.ป.ท., ๒๕๕๓, หน/า ๒๒๙. 
๒๔ ซูเราะฮฺที ๕ อัลมาอิดะฮ�, ยุซท่ี ๗, ข/อ ๙๓, หน/า ๒๒๕, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, 

แปลโดย มัรวาน สะมะอุน, ๙๓ : (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� ส. วงศ�เสง่ียม, ๒๕๒๔).  
๒๕ ซูเราะฮฺที ๕ อัลมาอิดะฮ�, ยุซท่ี ๗, ข/อ ๙๔, หน/า ๒๒๕, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย,  
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ศาสนาพุทธ ตรงกับบัญญัติข/อท่ี ๕ ของศาสนาคริสต� คือห/ามฆCาสัตว� บทบัญญัติของพุทธ
บัญญัติไว/กว/างๆ วCา ห/ามฆCาสัตว� แตCในศาสนาคริสต�บัญญัติเฉพาะเจาะจงลงไปคือหมายเอา
มนุษย�เทCานั้น จากบทบัญญัติข/อนี้จะเห็นความตCางกัน แตCเจตนาคงไมCแตกตCางกัน คือ เพ่ือ
เปPนหลักประกันความปลอดภัยของชีวิต ศาสนาอิสลามถึงแม/ไมCมีบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนี้
โดยตรงแตCสามารถสงเคราะห�เข/ากับหลักปฏิบัติข/อ ๔ การถือศีลอดได/ ข�อท่ี ๒ เว/นจากการ
ลักขโมยหรือเว/นจากการลักทรัพย�ของศาสนาพุทธ ตรงกับบัญญัติข/อท่ี ๗ และ ข/อท่ี ๑๐ ของ
ศาสนาคริสต� คืออยCาลักทรัพย� , อยCาคิดโลภในสิ่งของของผู/ อ่ืน บทบัญญัติข/อนี้ เปPน
หลักประกันความปลอดภัยทางทรัพย�สิน ทรัพย�สินท่ีหามาได/ด/วยความสุจริตและด/วยความ
ยากลําบาก ทุกคนก็ต/องหวงแหนเปPนธรรมดา ถ/ามีใครมาลักขโมยไปโดยท่ีเจ/าของไมCได/
อนุญาต ยCอมทําให/เจ/าของทรัพย�สินเกิดความเสียดาย และเสียใจ เม่ือศาสนามีบทบัญญัติข/อ
นี้เทCากับวCาชCวยให/คนในสังคมท่ีอยูCรCวมกันมีความสบายใจข้ึน เพราะอยCางน/อยก็เปPนเครื่อง
ปUองกันรักษาความปลอดภัยในเบ้ืองต/น ในระดับหนึ่ง ซ่ึงแตCละคนก็มีวิธีการเก็บรักษา
ทรัพย�สินของตนอยูCแล/ว ข�อท่ี ๓ เว/นจากการประพฤติผิดในกาม หรือการลCวงประเวณีของ
ศาสนาพุทธตรงกับบทบัญญัติข/อท่ี ๖ และ ข/อที ๙ ของศาสนาคริสต� คือ อยCาลCวงประเวณี, 
อยCาคิดโลภในประเวณี บทบัญญัติข/อนี้เปPนหลักประกันความปลอดภัยเรื่องคูCครอง ทําให/คูC
สามี ภรรยา มีความเชื่อใจซ่ึงกันและกันไมCคิดระแวงตCอกัน เพราะถ/าใครแอบไปมี
ความสัมพันธ�กับคนอ่ืนก็ถือวCาทําผิดศีล ผิดทํานองคลองธรรม บทบัญญัติข/อนี้ถือวCา เปPน
บทบัญญัติท่ีทําให/เกิดสันติสากล ธรรมดาของมนุษย�ยCอมหวงแหนบุคคลผู/เปPนท่ีรักของตน ไมC
อยากให/ใครมาแยCงเอาไปหรือมามีสCวนรCวมในคนรักของตน หลักเก่ียวกับความไว/ใจซ่ึงกันและ
กันนี้ศาสนาพุทธนอกจากจะมีศีลข/อท่ี ๓ แล/วยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนศีลข/อนี้ด/วยคือ
หลักเบญจธรรมซ่ึงมีคูCกับหลักเบญจศีล คือหลักการสทารสันโดษ ยินดีในภรรยาของตน คํา
แปลตามศัพท� แตCในท่ีนี้หมายรวมเอาท้ังฝ�ายภรรยาด/วย ภรรยาก็ต/องยินดีพอใจเฉพาะใน
สามีของตนเชCนเดียวกัน ความสงบสุขจึงจะมีได/  

ข�อท่ี ๔ เว/นจากการพูดเท็จ พูดสCอเสียด พูดเพ/อเจ/อ พูดคําหยาบ ศาสนาพุทธ
ใกล/เคียงกับบทบัญญัติข/อท่ี ๘ ของศาสนาคริสต� คือ อยCานินทาวCาร/ายผู/อ่ืน บทบัญญัติข/อนี้ 
เปPนหลักประกันของการใช/วาจาในการสื่อสารตCอกัน ถ/าคนในสังคมสื่อสารตCอกันด/วยความ
จริงไมCบิดเบือนก็จะทําให/อยูCด/วยกันอยCางสันติ สงบสุข สังคมก็จะนCาอยูC ความหมายของ
บทบัญญัติข/อนี้ครอบคลุมถึงการใช/สื่อสารทุกประเภท ในศาสนาพุทธ เจตนารมณ�ของศีลข/อ
นี้เพ่ือให/เกิดกระบวนการสื่อสารกันด/วยข/อเท็จจริง พฤติกรรมใดก็ตามท่ีมีเจตนาให/ผู/อ่ืนเข/าใจ
คลาดเคลื่อนจากความเปPนจริงจึงเข/าขCายการละเมิดศีลข/อนี้ท้ังสิ้น สันติภาพจากศีลข/อนี้จะ
แสดงออกด/วยพฤติกรรมทางกาย ได/แกC การไมCแสดงออกด/วยเจตนาบิดเบือนความจริงให/คน
อ่ืนหลงเข/าใจผิด การไมCเขียนรายงานข/อมูลอันเปPนเท็จ ไมCแกล/งพยักหน/าหรือแกล/งสั่นศีรษะ
และแกล/งแสดงกิริยาอยCางอ่ืนให/คนหลงเชื่อผิดไปจากความจริง ในศาสนาคริสต�บทบัญญัติ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๘๘ 

ข/อนี้ตีความของคําวCา “อยCานินทาวCาร/าย” ครอบคลุมถึงการมุสาการเปPนพยานเท็จทําให/ผู/อ่ืน
เสียหาย เสียชื่อเสียง การลอกลวงทุกชนิดท้ังด/วย การปฏิบัติและคําพูด “คนไร/คCาคือคนชั่ว
ร/ายท่ีเท่ียวไปด/วยวาจาคดเค้ียว ตาของเขาก็ขยิบ เท/าของเขาก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป 
ประดิษฐ�ความ ชั่วร/ายด/วยใจตลบแตลงหวCานความแตกร/าวอยูCเรื่อยไป” ในศาสนาอิสลาม
การพูดโกหกจัดเปPน “ฮะรอม” หมายถึงสิ่งต/องห/าม ต/องละเว/น ถ/าปฏิบัติถือวCามีความผิด
ต/องถูกลงโท 

ข�อท่ี ๕ เว/นจากการด่ืมสุราและเมรัยอันเปPนท่ีต้ังแหCงความประมาท ข/อนี้ตาม
บทบัญญัติของศาสนาคริสต�และอิสลาม ไมCได/บัญญัติไว/โดยตรง แตCบัญญัติไว/โดยอ/อม คือใน
ศาสนาคริสต�ถือเอาวันพระเจ/าให/ถือเปPนวันศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงถือเอาวันอาทิตย� เปPนวันหยุดงาน
เพ่ือให/ศาสนิกชนได/พักผCอนและไปประกอบศาสนกิจท่ีโบสถ�พร/อมกัน ในวันนี้ถือเปPนวันดีเปPน
มงคล จึงไมCควรทําในสิ่งท่ีผิดศีลธรรมและกฎหมาย เชCน ไมCควรไปเท่ียว ด่ืมเหล/าเมายาตCางๆ 
ไมCควรไปในท่ีไมCสมควรไปอันจะกCอให/เกิดความประมาทประพฤติผิดศีลธรรมได/งCาย การดูแล
สุขภาพรCางกายอยCางเหมาะสม ผู/เชื่อในคริสตจักรเซเวCนธ�เดย�แอ�ดเวนตีสจะเชื่อและยอมรับวCา 
“รCางกายของเราเปPนวิหารท่ีพระเจ/าทรงสร/างข้ึนและทรงสถิตอยูC”ดังนั้นการดูแลสุขภาพและ
รCางกายอยCางดีและเหมาะสมจึงเปPนสิ่งท่ีสําคัญมาก ชาวคริสตจักรเซเวCนธ�เดย�แอ�ดเวนตีสจึง
ปฏิบัติตามคําสอนในพระคัมภีร�เพ่ือเปPนการบูชาพระผู/เปPนเจ/า ศาสนาอิสลาม ถือเอาวันศุกร� 
เปPนวันหยุด จุดประสงค�หลักก็ไมCตCางจากศาสนาอ่ืน และมีคําสอนอยูCในหมวดของอาหารท่ี
ห/ามรับประทานในบรรดาอาหารท่ีทรงห/ามไว/มีข/อหนึ่งวCา “ด่ืมสุราและของเหลวทุกชนิดท่ีทํา
ให/เมา เปPนฮะรอม” (คําวCา ฮะรอม หมายถึง สิ่งท่ีห/ามไมCให/ทํา ถ/าทําถือวCาเปPนบาป.) ใน
คัมภีร�อัลกุรอาน มีหลักคําสอนเก่ียวกับสุรา การพนัน ฯลฯ ถือวCาสิ่งเหลCานี้เปPนสิ่งชั่วช/า เปPน
สิ่งท่ีมารให/มาเพ่ือทําลายมนุษย�ให/หลงใหลเพลิดเพลิน 

๘. ข�อเสนอแนะ 
๘.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
รัฐบาลควรมีนโยบายจัดกิจกรรมให/ศาสนิกของศาสนาท้ัง ๓ ได/มีโอกาสมีสCวนรCวม

ด/วยกันบCอยๆ เพ่ือให/เรียนรู/วัฒนธรรมของกันและกัน เชCน กิจกรรมให/ยอมรับความ
หลากหลายของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม จัดให/มีการเรียนวิชาศาสนาเปรียบเทียบต้ังแตC
ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยม เพ่ือให/เยาวชนได/รู/หลักคําสอนของศาสนาตCางๆ ของเพ่ือนรCวมชั้น
เรียน จะได/ตรวจสอบกันและกันไปในตัวถ/าเพ่ือนตCางศาสนาทําผิดหลักศาสนาของตนก็จะได/
ตักเตือนกัน เม่ือเปPนเชCนนี้ตCางฝ�ายก็จะระมัดระวังความประพฤติของตนเอง  

ในการนําไปประยุกต�ใช/ในการอยูCรCวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู/นําศาสนาต/อง
อธิบายให/ศาสนิกชนของตนทราบและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมให/เคารพสิทธิ
ของกันและกันให/ความรักความเมตตาความปรารถนาดีตCอกัน ไมCรังเกียจ เบียดเบียนกัน 
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พ่ึงพาอาศัยกัน พยายามหลีกเลี่ยงการใช/คําพูด ท่ีจะกCอให/เกิดความเกลียดชังกัน ประกอบ
อาชีพด/วยความสุจริตไมCเอาเปรียบกัน เคารพกฎหมายอันเดียวกัน ศึกษาหลักคําสอนใน
ศาสนาของตนให/เข/าใจแล/วนํามาเปPนแนวทางดําเนินชีวิตของตน ปลูกฝBงเยาวชนให/มีความรัก
เพ่ือนรCวมชาติ แตCตCางศาสนา ตCางวัฒนธรรม ให/มีจิตสํานึกวCา เปPนชนชาติเดียวกัน รัฐควร
นําเอาบทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม มาผสมผสานกันแล/วเลือกเอาเฉพาะ
ข/อท่ีตรงกันแล/วออกรณรงค�ให/ศาสนิกชนท้ัง ๓ ศาสนาปฏิบัติรCวมกันเพ่ือเปPนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/ซ่ึงกันและกัน  

๘. ๒ ข�อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต1อไป 
งานวิจัยชิ้นนี้ได/ศึกษาวิจัย เก่ียวกับบทบัญญัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ คริสต� 

อิสลาม ในฐานะเปPนรากฐานของการสร/างสันติในการอยูCรCวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จาก
การศึกษาพบวCา บทบัญญัติบางอยCางไมCตรงกัน ข/อห/ามบางอยCางในบางศาสนาไมCมีใน
บทบัญญัติ แตCมีในหลักธรรมคําสอน ดังนั้น ผู/วิจัยจึงคิดวCา นCาจะมีการศึกษาหลักคําสอนของ
ศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม ท่ีเปPนแนวทางการสร/างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยต้ังชื่อวCา 
“หลักคําสอนของศาสนา : แนวทางการสร/างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม” เหตุผลดังท่ีกลCาว
แล/วในเบ้ืองต/นวCา หลักคําสอนบางอยCางไมCได/เปPนบทบัญญัติ เชCน ข/อห/ามด่ืมสุรา ไมCมีใน
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามแตCมีอยูCในคําสอน ถ/าใครขืนทําก็เปPนบาปเหมือนกัน มีผลเสีย
ตCอสุขภาพรCางกายด/วย  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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วงศ�เสง่ียม, ๒๕๒๔.  
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
ไดซากุ อิเคดะ. สันติภาพนิรันดร�. แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 

๒๕๓๗.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๙๐ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ� (พิมพ� ธมฺมธโร). สากลศาสนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

ฮุจญะตุลอิสลาม มุฮัมหมั ฮูเซน ฟBลลาซอเดะฮฺ. หลักปฏิบัติในอิสลาม. แปลโดย เชคมุฮัมมัด 
ชรีฟ เกตุสมบูรณ�, ม.ป.ท., ๒๕๕๓. 

มนต� ทองชัช. ศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ/าส�, ๒๕๕๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุ�คส�พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖. 
รศ. ฟ��น ดอกบัว. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ�ครั้งที ๔. กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ�, 

๒๕๕๕. 
รองศาสตราจารย� ดร. ทองรองศาสตราจารย� ดร. ทองหลCอ วงษ�ธรรมา. ศาสนาสําคัญของ

โลก. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ/าส�, ๒๕๕๑. 
กรมการศาสนา (โดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช). ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ�การศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหCงชาติ, ๒๕๕๗.  
(๒) บทความ: 
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บทความเรื่อง “อิสลามกับสิทธิสตรี”. บทความพิมพ�เผยแพรCใน เอกสารคําสอน 
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ศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องพระอุปคุตผาบมาร 
A Study on the principle and the Dhamma Riddle in the E San 

Literature : UppakrutPabMarn 

พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัย อิสฺสโร)* 
พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร.,พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร.**  

บทคัดย1อ 

การศึกษาเรื่องศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องพระ
อุปคุตผาบมาร โดยศึกษาได/กําหนดวัตถุประสงค�ไว/ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เรื่องวรรณกรรมอีสานและประวัติความเปPนมาของวรรณกรรมเรื่องพระอุปคุตผาบมาร (๒) 
เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระอุปคุตผาบมาร (๓) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระอุปคุตผาบมารท่ีมี
ตCอวิถีชีวิตของชาวอีสาน การศึกษานี้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร
วรรณกรรมเรื่องพระอุปคุตผาบมาร ท่ีมีอิทธิพลตCอสังคม เปPนสCวนมาก รวมท้ังมีบทบาททาง
สังคมในหลายด/านท้ังด/านการเผยแผC การสั่งสอน การเปPนเรื่องตัวอยCางของกิจกรรมตCางๆ 
โดยการนําแนวคิดทฤษฏีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบหรือเปPน
หลักธรรมตัวอยCางเพ่ือประกอบเปPนองค�ความรู/ทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปผล
การศึกษาดังนี้ 

อิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอุปคุตผาบมารท่ีมี
ตCอวิถีชีวิตของชาวอีสาน คือการบูชาพระอุปคุตนั้นเปPนของพระภิกษุสงฆ�นอกจากจะเปPนไป
เพ่ือ ประโยชน�คือการหลุดพ/น ยังเปPนเครื่องนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ ความฟูใจให/เกิดข้ึนแกCผู/
ท่ีได/มีโอกาสคอยปรนนิบัติให/การสนับสนุนในด/านตCาง ๆ ไมCวCาจะเปPนด/านแรงกาย แรงใจและ
ทุนทรัพย�ท่ีตนได/มีสCวนในการทํานุบํารุงในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาจะต้ังอยูCได/
เพราะอาศัยพุทธบริษัทท้ัง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พิธีกรรมการบูชาพระอุปคุต
ในภาคอีสานซ่ึงมีผู/นับถือเลื่อมใสสืบตCอกันมายCอมมีความดีใจ ภาคภูมิใจท่ีตนเองได/เก้ือกูลสืบ
ตCออายุพุทธศาสนานอกจากนี้การได/เปPนผู/มีสCวนรCวมในการสืบตCออายุพุทธศาสนา โดยการได/
จัดให/มีประเพณีการบูชาพระอุปคุตยังประกอบด/วยประโยชน�อยCางมากตCอผู/เข/ารCวมใน
พิธีกรรมดังกลCาว 

                                                           

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  

**อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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Abstract 

Study on the study of the principles and morals found in the Isan 
literature. The study has set three objectives: (1) to study the concept of Isan 
literature and the history of PhraUthagupta (2) to study the principles and morals 
found in the literature of PhraUpakPha. (3) to study the influence of the 
principles and morals found in the literature of the doctrines of the Isan people. 
This study was qualitative research. By studying the literature on the gods. It has 
a great influence on society as well as a variety of social roles, including 
propaganda, preaching, and examples of activities. By applying the theory and 
principles of Buddhism to compare or justify the example to serve as a Buddhist 
knowledge. The results are as follows. 

The concept of Isan literature and the history of literature. Can 
conclude PhraPhuttaThutra He was born Come in the clan of merchants in 
Mathura. The town is located on the banks of the river Yamuna, the third child is 
called "Makuta". Meditation Practice PhraUpakut behind the attainment of the 
monk. Lent at WatNontibika Role of the god More clear in the days of Ashoka 
the Great. Genesis said that. PhraMakuta has been assigned by the Sangha as a 
duty guard. The disaster in the 84,000-year-old pagoda at Ashoka the Great 
PhraMakuta has defeated the devil who interfered with the Immaculate 
Conception. The feast of the Immaculate Conquest Due to the above 
mentioned history. Lead to the belief of white Buddhist Lanna. PhraUpakut is the 
goddess Apinyayamrrit. That can protect you from harm. It is a tool to increase 
faith in the Buddhist Lanna. He has invited the Buddha to perform various 
festivals such as Vesak ceremony. Or the saints within the temple Do not disturb 
the devil or the evil barriers? The role of PhraUpakut that influences the 
Buddhist society in Isaan and northeast. Found ritual The worship of the gadget is 
a manifestation of cooperation within the society with religious institutions. Is a 
monk as a practitioner With the helper community patronizing Both of them can 
benefit both parties. And to reach the ultimate goal of life. It is considered to be 
an Isan literary work of the philosopher, by bringing the Buddhist legends of the 
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Buddhists in the modern era to adapt to the tradition of the Isan people, 
including the Lanna people for a long time. 

The influence of morality and morality that appears in the literary works 
on the way of life of Isan people. It is the worship of the gadget belonged to the 
monk, in addition to being to. The benefit is the emancipation. It also brings 
pride. The spirit of the heart for those who have the opportunity to support the 
various aspects of the body.The strength and capital of his contribution to the 
maintenance of Buddhism. Because Buddhism is located because of Buddhism, 
the four companies are Buddhist monks, nuns, worshipers, worshipers, 
worshipers in the Northeast, whose followers are delighted. I am proud to be a 
successor to Buddhism. In addition to being a participant in the renewal of 
Buddhism. By providing a tradition of worship, the gadget also contains a great 
deal of benefit for participants in the ritual. 

Keywords: education, principles, UppakrutPabMarn, 

๑.บทนํา 
 พระพุทธศาสนาได/เข/ามาสูCดินแดนภาคอีสานในหลายยุคสมัย คือมีท้ังสCวนท่ีเปPน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบทวารวดี ท่ีสืบเนื่องมาต้ังแตCสมัยพระเจ/าอโศก หรือ
พระพุทธศาสนามหายานอันเปPนอิทธิพลของอาณาจักรมหานคร (นครวัดนครธม) แตCท่ีเปPน
พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ�ท่ีเข/ามาในภาคอีสานก็คือสมัยพระเจ/าฟUางุ/ม๑ และท่ีชัดเจน
มากท่ีสุดก็คือสมัยพระเจ/าโพธิสาลราชกุมารเพราะสมัยนี้พระองค�ได/ทําการติดตCอกับเชียงใหมC
และสุโขทัยจึงมีการนําเอาคัมภีร�และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเข/ามาเผยแผCในดินแดน
ลาวและภาคอีสานท่ีเปPนสCวนหนึ่งของอาณาจักรด/วยซ่ึงผลจากการท่ีพระพุทธศาสนาได/เผย
แผCเข/าไปสูCดินแดนลาวและภาคอีสานนั้นก็ปรากฏวCาชาวอีสานก็ได/มีการสร/างวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข/องกับพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยเรื่องราวชาดกในคัมภีร�พระพุทธศาสนา และ
เรื่องราวตํานานของท/องถ่ินหรือเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับความเชื่อด้ังเดิมมาผูกเข/ากันเปPนเรื่องราว
ท่ีนCาสนใจจนกลายมาเปPนวรรณกรรมท/องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ/านในท่ีสุด 

                                                           

๑ มหาสีลา วีระวงศ�, พงศาวดารลาว, ต้ังแต1บุลานเถิง ๑๙๔๖, (เวียงจันทร� : สํานักพิมพ�มัน
ทาตุลาด, ๒๕๔๔), หน/า ๓๗-๓๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๘๙๔ 

คําวCา วรรณกรรมพ้ืนบ/าน หรือวรรณกรรมท/องถ่ิน หมายถึง วรรณกรรมท่ีเปPนเรื่อง
เลCาเชิงมุขปาฐะคือเรื่องราวท่ีจําและเลCาสืบตCอกันมา๒ และวรรณกรรมท่ีมีการบันทึกเปPนลาย
ลักษณ�อักษร ซ่ึงวรรณกรรมเหลCานี้ได/ปรากฏอยูCในท/องถ่ินตCางๆของไทย โดยคนในท/องถ่ินนั้น
เปPนคนสร/างสรรค�ข้ึนมา ซ่ึงมีรูปแบบการประพันธ�เปPนแบบฉันท�ลักษณ�อันเปPนท่ีนิยมกันใน
สมัยนั้นและภาษาท่ีใช/ก็เปPนภาษาของท/องถ่ินนั้นด/วย วรรณกรรมพ้ืนบ/านอีสานมีท้ังท่ีเปPนมุข
ปาฐะและลายลักษณ� ข/อมูลท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้ังสองประเภท ล/วนสําคัญและ
ทรงคุณคCา ท้ังนี้ เพราะวรรณคดีซ่ึงเปPนศิลปะประจําชาตินั้น โดยท่ัวไปแล/วเกิดจาก
อัจฉริยภาพนักปราชญ�หรือกวี ซ่ึงเปPนผู/ทรงความรู/ในราชสํานัก สCวนวรรณกรรมพ้ืนบ/าน เชCน 
นิทานพ้ืนฐาน เกิดจากคนธรรมดาท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือวCาเปPนพลเมืองสCวนใหญCของประเทศ 
เพราะฉะนั้นแม/วCาวรรณกรรมพ้ืนบ/านจะเปPนเรื่องเล็กน/อยก็ตาม แตCโดยแท/จริงแล/วเปPนสิ่งท่ี
ควรศึกษาอยCางยิ่ง เพ่ือความเข/าใจอันดีตCอเพ่ือนมนุษย�และสังคมโดยสCวนรวม๓ 

วรรณกรรมพ้ืนบ/านอีสานนั้น หมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีมีการบันทึกเรื่องราว
เก่ียวกับวรรณกรรมอันเปPนภูมิปBญญาของชาวอีสานในอดีตท้ังท่ีเปPนเรื่องเลCาเชิงมุขปาฐะ และ
สCวนท่ีเปPนบันทึกเปPนลายลักษณ�อักษร ซ่ึงสามารถแบCงได/เปPน ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทมุข
ปาฐะ ๒) ประเภทลายลักษณ� ซ่ึงแบCงเปPน วรรณกรรมพระพุทธศาสนา วรรณกรรม
ประวัติศาสตร� วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมนิทาน และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ๔ ซ่ึง
วรรณกรรมพ้ืนบ/านอีสานนั้นถือได/วCามีเอกลักษณ�เฉพาะคือได/รับอิทธิพลความเชื่อหรือหลัก
คิดเชิงปรัชญาจากพระพุทธศาสนาเปPนสCวนมากแม/วCาวรรณกรรมเรื่องนั้นจะไมCใชCวรรณกรรม
ประเภทคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แตCเราก็จะพบวCาเนื้อหาของวรรณกรรมเหลCานั้น
จะแทรกคําสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว/เสมอ๕ ท้ังนี้ก็เพราะวรรณกรรมพ้ืนบ/านอีสานนั้น
โดยมากผู/แตCงจะเปPนพระหรือนักปราชญ�ท่ีผCานการบวชเรียนมาแล/ว๖ ดังนั้นวรรณกรรมอีสาน
สCวนมากนอกจากเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงใจแล/วก็ยังมีวัตถุประสงค�หลักคือมุCงเพ่ือใช/เปPน
อุปกรณ�ในการสอนศีลธรรมแกCสังคมด/วย 

สําหรับวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตผาบมาร เปPนเรื่องราวท่ีเก่ียวข/องกับประวัติ
ของพระเถระท่ีมีบทบาทในการปกปUองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการปราบ

                                                           

๒ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
๒๕๓๗) หน/า ๒๙. 

๓กุหลาบ มัลลิกะมาส, คติชาวบ�าน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวนพิมพ�, ๒๕๐๙), หน/าคํานํา 
๔ รศ.อุดม บัวศรี, วรรณคดีอีสาน, (ขอนแกCน : เอกสารประกอบการสอน อัดสําเนา, ๒๕๔๐) ,

หน/า ๒๙. 
๕ศิริ เพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ, การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน 

เอกสารรายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหCงชาติ (สกว.), ๒๕๓๑), หน/า ๑๕.  
๖ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๘๙๕

พญามารท่ีจะเข/ามาทําร/ายพระพุทธศาสนา ซ่ึงในเรื่องอุปคุตผาบมารนั้นมีเรื่องยCอวCา ในสมัย
พระเจ/าอโศกมหาราชได/เตรียมการท่ีจะทําสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งท่ี ๓ โดยให/พระโมค
คัลลีเปPนประธานในการสังคายนาท่ีกรุงปาฏลีบุตร พระโมคคัลลีทูลพระเจ/าอโศกวCา ในงานนี้
จะมีพญามารมารบกวน มีผู/เดียวท่ีจะปราบพญามารได/ก็คือพระอุปคุต ซ่ึงเปPนลูกของนาง
มัจฉา ซ่ึงได/ฮุบกินเอาคราบไคลของพระพุทธเจ/า ซ่ึงลงไปในแมCน้ําเม่ือคราวท่ีพระสาวกเอา
สบงของพระพุทธเจ/าไปซักหลังจากท่ีนางมัจฉากินเอาคราบไคลนั้นแล/ว ก็ต้ังครรภ�กําเนิดบุตร
ออกมาคือท/าวอุปคุต พระเจ/าอโศกก็ได/ให/พระสุมณสามเณรเปPนผู/นิมนต�พระอุปคุตมาปราบ
มาร เม่ือพระอุปคุตมาถึงเข/าเฝUาพระเจ/าอโศกๆ ก็ทดลองฤทธิ์ของพระอุปคุต โดยการปลCอย
ช/างศึกท่ีดุร/ายออกมาทําลายพระอุปคุต แตCก็ถูกพระอุปคุตแสดงฤทธิ์บันดาลให/ช/างกลายเปPน
หิน พระเจ/าอโศกเห็นก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

ในระหวCางการสังคายนา พญามารมาทําการรบกวนแตCก็ถูกพระอุปคุตจัดการ
ปราบโดยจับพญามารมาได/ แล/วเสกหนังหมาเนCาแขวนคอ พญามารขอให/พระอุปคุตเอาออก
ซ่ึงพระอุปคุตก็ยินยอม แตCให/พญามารซ่ึงเคยพบเห็นพระพุทธเจ/าในสมัยพุทธกาลเสมอๆ 
จัดการแปลงกายเปPนพระพุทธเจ/า เพ่ือให/คนท้ังหลายได/ทราบวCาพระพุทธเจ/ามีรูปรCางหน/าตา
เปPนอยCางไร เม่ือพญามารแปลงกายแล/ว พระเจ/าอโศกก็สั่งให/ชCางวาดรูปไว/สําหรับเปPนเค/า
แบบในการหลCอพระพุทธรูป เม่ือการทําสังคายนาสําเร็จลงแล/ว พระอุปคุตก็ลาพระเจ/าอโศก
กลับไป 

ในเรื่องอุปคุตผาบมารนี้มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยูCหลายประการ 
เชCน ๑) เรื่องมาร หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเราจะริเริ่มทําความดีโดยมารนั้นมีอยูC ๒ 
ประเภท คือ เทวปุตมาร และกิเลสมาร ซ่ึงการเอาชนะมารได/จะต/องมีท้ังความดีและความ
อดทน ๒) เรื่องความเมตตา ดังปรากฏในข/อความท่ีอุปคุตเถระสอนพญามารวCา “ให/เมตตา
ตนไว/สงสารคนอ่ืน เฮาฮักโตไปฆCาผู/อ่ืนนั้น กรรมสร/างใสCโต” หมายความวCาทCานสอนให/รู/จัก
การมีเมตตา อยCาไปสร/างกรรมทําร/ายคนอ่ืนไมCดี เปPนต/น ๓) เรื่องบุญบาป ปรากฏในตอนท่ี
พระอุปคุตเถระสอนมารวCา “เฮาบCไปเบียดเบียนเขาแมCเวรบCมีแท/ เฮียกวCาปาปBงสร/างโตเฮาทํา
บาป ไผผู/ทําบาปฮ/ายพุทโธเจ/าเอ้ินวCามาร” นอกจากนั้นก็ยังมีหลักธรรมและคติธรรมเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหลายประการ เชCน ความดี ความสามัคคีและเรื่องฤทธิ์ 

จากข/อมูลท่ีได/นําเสนอไปดังกลCาวนั้นถือวCาเปPนเรื่องท่ีมีความสําคัญและนCาสนใจ
และทําให/ผู/ศึกษาเองต/องการท่ีจะศึกษาค/นคว/าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ี
ปรากฏในเรื่องพระอุปคุตปราบมารนั้นวCามีอะไรบ/าง ชาวพุทธได/มีการสืบทอดและปฏิบัติกัน
มานาน มีอิทธิพลในด/านใดบ/าง และในเม่ือมีอิทธิพลในด/านหนึ่งด/านใดแล/ว จะมีกิจกรรม
และพิธีกรรมอยCางไรบ/างท่ีจะบูชาพระอุปคุตเพ่ือท่ีจะให/เกิดโชคลาภและให/ทCานคุ/มครองจาก
ผองภัย และเม่ือค/นพบแล/วจะสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช/ในการดําเนินชีวิตและแก/ไข
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ปBญหาสังคมได/อยCางไร ซ่ึงผู/วิจัยเห็นวCาหากได/ดําเนินการศึกษาจนถึงท่ีสุดแล/วผลการวิจัย
ดังกลCาวคงจะเปPนประโยชน�ตCอสังคมและผู/สนใจใครCศึกษาสืบตCอไป 

๒. บริบทความเปKนมาของชาดกและนิทานชาดกภาคอีสาน 
เพ่ือท่ีจะให/การศึกษาในประเด็นเรื่องหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมภาคอีสานเรื่องนางนกกระจอกได/มากข้ึนผู/วิจัยเห็นวCาควรท่ีจะต/องนําเอาแนวคิด
เรื่องนิทานชาดกมากลCาวในฐานะท่ีวรรณกรรมภาคอีสานเรื่องนางนกกระจอกจัดเปPน
วรรณกรรมท่ีเปPนนิทานชาดกพ้ืนบ/านท่ีมีปรากฏในปBญญาสชาดก โดยมีรายละเอียดท่ีจะต/อง
ศึกษาดังตCอไปนี้ 

ชาดกในประเทศไทย 
ชาดกเปPนคัมภีร�วรรณคดีบาลีในพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทพระพุทธศาสนานิกายนี้ได/

แพรCหลายและมีอิทธิพลในประเทศไทยสมัยสุโขทัยสมัยพCอขุนรามคําแหงมหาราชพระองค�
ทรงนิมนต�พระสังฆราชผู/ ซ่ึงเปPนนิกายลังกาวงศ�มาจากนครศรีธรรมราชมาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยจนชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาพระสังฆราชได/นําเอาพระคัมภีร�
พระไตรป�ฎกและอรรถกถามายังสุโขทัยและมีการศึกษาพระคัมภีร�เหลCานี้ในราชสํานักด/วยดัง
หลักฐานปรากฏในวรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาเรื่อง “ไตรภูมิพระรCวง” หรือ “เตมิภูมิ
กถา” ซ่ึงเปPนพระราชนิพนธ�ของพยาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี๑ แหCงวงศ�พระรCวง) 
เพราะฉะนั้นหลักฐานชาดกท่ีแพรCเข/ามาในประเทศไทยมีปรากฏในศิลาจารึกพCอขุน
รามคําแหง 

นิบาตชาดกเข/ามาในสมัยสุโขทัยอยCางชัดเจนโดยมีหลักฐานอีกอยCางหนึ่งคือนิบาต
ชาดกท่ีมีอิทธิพลตCอปBญญาสชาดกพระภิกษุชาวเชียงใหมCได/แตCงปBญญาสชาดกข้ึนจากนิทาน
พ้ืนบ/านของไทยเม่ือราว พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐ ลักษณะการแตCงการดําเนินเรื่องและความ
เปPนไปของตัวละครล/วนเหมือนอรรถกถาชาดกในนิบาตชาดกทุกเรื่อง๗ 

อนึ่งพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ/ากือนาแหCงเมืองเชียงใหมCพระเจ/ากือนาได/สCง
ราชทูตมาขอพระสุมนเถระชาวสุโขทัยให/ไปชCวยต้ังลัทธิลังกาวงศ�ลัทธิลังกาวงศ�ได/
เจริญรุCงเรืองต้ังแตCนั้นมาและในปลายพุทธศตวรรษท่ี๑๙มีพระสงฆ�ชาวเชียงใหมCหลายรูปได/
เดินทางไปศึกษาท่ีประเทศลังกากลับมาเผยแพรCพุทธศาสนาในประเทศในสมัยพระเจ/าติโลก
ราชพระองค�ทรงจัดให/มีการทําสังคายนาพระธรรม – วินัยข้ึนเม่ือปI พ.ศ. ๒๐๒๐ ณ วัดมหา
โพธาราม(วัดเจดีย�เจ็ดยอด) จําเดิมแตCนั้นมาอาณาจักรเชียงใหมCก็เจริญรุCงเรืองด/วยการศึกษา

                                                           

๗ พัฒน� เพ็งผลา,ชาดกกับวรรณกรรมไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, หน/า ๔๓๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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พระปริยัติธรรมจนมีนักปราชญ�พระเถระชาวลานนาได/แตCงคัมภีร�พุทธศาสนารวมท้ังคัมภีร�
ปBญญาสชาดกดังกลCาวมาแล/ว๘ 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องชาดกได/แพรCหลายมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถพระองค�ได/ให/นักปราชญ�แตCงมหาชาติคําหลวงข้ึนในปIพ.ศ. ๒๐๒๕ ตCอมาพระเจ/า
ทรงธรรมได/พระราชนิพนธ�มหาชาติคําหลวงข้ึนในพ.ศ. ๒๐๒๕ ตCอมาพระเจ/าทรงธรรมได/ทรง
พระราชนิพนธ�มหาชาติสํานวนไทยข้ึนอีกฉบับหนึ่งวCา “กาพย�มหาชาติ” เปPนรCายยาว ๑๓
กัณฑ�และในสมัยรัตนโกสินทร�พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟUาจุฬาโลกได/โปรดให/มีการทํา
สังคายนาพระไตรป�ฎกเม่ือปI พ.ศ. ๒๓๓๑ คัมภีร�ชาดกซ่ึงอยูCในพระสุตตันตป�ฎกขุททนิกายก็
ได/รับการสังคายนาด/วย๙ ๒. ประเภทของชาดกในหัวข/อนี้ผู/วิจัยจะกลCาวถึงประเภทของชาดก
เพ่ือแสดงให/เห็นถึงความหลากหลายของชาดกซ่ึงถือเปPนข/อมูลทางวรรณคดีโดยจําแนก
ออกเปPน๓ประเภทหลักคือ ๑) นิบาตชาดก (ชาดกในพระไตรป�ฎกอรรถกถาชาดกและฎีกา
ชาดก) ๒) ปBญญาสชาดก (ชาดกนอกนิบาต) ตามลําดับดังนี้ 

(๑) นิบาตชาดก นิบาตชาดกคือชาดกในพระไตรป�ฎกจัดเปPนคัมภีร�เลCมท่ี ๑๐  
ในขุททกนิกายสุตตันตป�ฎกมักเรียกกันวCานิบาตชาดกเพราะได/จัดเนื้อเรื่องออกเปPนหมวดๆ 
ซ่ึงเรียกวCานิบาตตามจํานวนคาถาของแตCละเรื่องกลCาวคือชาดกท่ีมีเนื้อเรื่องเพียงคาถาเดียวก็
จัดอยูCในเอกนิบาตท่ีมี ๒ คาถาจัดอยูCในทุกนิบาตท่ีมี ๓ คาถาอยูCในติกนิบาตเปPนเชCนนี้จนถึง
นิบาตท่ี ๑๓ แตCไมCถึง ๒๐ ตCอจากนั้นมีวิธีเรียงลําดับอีกแบบชาดกท่ีมีประมาณ ๒๐ คาถา
รวมอยูCในวีสตินิบาตประมาณ ๓๐ คาถารวมอยูCในตึสนิบาตเปPนต/นนิบาตสุดท/ายเรียกวCามหา
นิบาตมีชาดกท้ังหมด ๑๐ เรื่องอยCางท่ีรู/จักกันในภายหลังวCาทศชาติแตCละชาดกประกอบด/วย
คาถาจํานวนตCางๆกันต้ังแตC ๑๒๔ คาถาข้ึนไป๑๐ 

(๒) อรรถกถาชาดก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบาย
วCาหมายถึงน. คัมภีร�ท่ีอธิบายความพระบาลี, คัมภีร�ท่ีไขความพระไตรป�ฎก๑๑ โดยผู/แตCงจะนํา
นิทานคาถาในนิบาตชาดกมาแทรกไว/ในเรื่องการแตCงมีหลายลักษณะเชCนแตCงแบบขยายความ

                                                           

๘ เสถียร โพธินันทะ, พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐) หน/า ๑๔. 

๙ พัฒน�เพ็งผลา,ชาดกกับวรรณกรรมไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, หน/า ๔๓๖. 
๑๐ สุภาพรรณณบางช/าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปvฎกท่ีแต1งในประเทศ

ไทย., หน/า ๑๓. 
๑๑ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖), หน/า ๑๓๓๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๘๙๘ 

แตCงแบบพิสดารบ/างก็แตCงเรื่องข้ึนมาใหมC๑๒ และมีโครงสร/างแบCงออกเปPนสําคัญ ๕ ประการ
คือ ๑) ปรารภเรื่องหมายถึง การเริ่มต/นเลCาเรื่องในปBจจุบันสมัยของพระพุทธเจ/าอันเปPน
ต/นเหตุกCอนจะเลCานิทานชาดกเรื่องนั้นๆ ๒) การเลCาเรื่องหมายถึงการเลCาเรื่องท่ีเปPนตัวนิทาน
ของชาดกแท/ๆสCวนมากจะข้ึนต/นด/วยอตีเตแปลวCาในอดีตกาลตัวละครในเรื่องจะเปPนโพธิสตฺ
โตแปลวCาพระโพธิสัตว� ๓) คาถาหมายถึงคําร/อยกรองของภาษาบาลีท่ีเปPนหัวใจสําคัญของ
เรื่องหรือเปPนสุภาษิตท่ีผู/เรียบเรียงนํามาจากชาดกในพระไตรป�ฎก ๔) อธิบายคาถาหมายถึง
การอธิบายความของคาถาท่ีผู/เรียบเรียงนํามาแทรกไว/ในเรื่องแตCละตอนด/วยภาษาบาลีท่ี
งCายๆ และ ๕) สโมธานหมายถึงการสรุปเรื่องในชาดกโดยการเชื่อมเรื่องในอดีตกับปBจจุบัน
เข/าด/วยกัน๑๓ สิ่งแตCงตCางกันระหวCางชาดกท่ีเปPนพุทธพจน�และอรรถกถาชาดกท่ีเปPนของพระ
อรรถกถาจารย�ก็คือชาดกท่ีเปPนพุทธพจน�จะไมCมีปBจจุบันวัตถุอดีตวัตถุและสโมธานมีแตCเฉพาะ
คาถาสCวนอรรถกถาจะมีเรื่องเหลCานี้เพ่ิมเติมเข/ามาเปPนการเสริมศรัทธาให/แกCผู/ฟBง๑๔ 

(๓) ฎีกาชาดก หมายถึงหนังสือท่ีพระฎีกาจารย�คืออาจารย�ผู/แตCงคัมภีร�ฎีกาแตCง
อธิบายความหรือเรื่องราวในอรรถกถาชาดกให/เข/าใจงCายข้ึนนอกจากนี้ยังอธิบายความใน
นิบาตชาดกในกรณีท่ีคําหรือความในชาดกพระไตรป�ฎกและอรรถกถาชาดกขัดแย/งกันเนื้อ
เรื่องในฎีกาชาดกไมCมีเพราะมีจุดมุCงหมายอธิบายคําหรือความเปPนสําคัญ๑๕ โดยมีวิธีอธิบาย
คําและความในนิบาตชาดกและอรรถกถาชาดกดังนี้ ๑) อธิบายคําตามหลักไวยากรณ�
หมายความวCาถ/าคําใดในนิบาตชาดกกับอรรถกถาชาดกใช/แตกตCางกันพระฎีกาจารย�จะนําคํา
นั้นมาอธิบายตามหลักไวยากรณ�พร/อมกับยกตัวอยCางและหลักฐานในการใช/ภาษาบาลีมา
ประกอบ ๒) อธิบายความตามหลักฐานท่ีปรากฏในท่ีตCางๆหมายความวCาถ/าข/อความตอนใด
ในนิบาตชาดกกับในอรรถกถาชาดกไมCเหมือนกันหรือขัดแย/งกันพระฎีกาจารย�จะถือข/อความ
ท่ีปรากฏในนิบาตชาดกเปPนหลักพร/อมกับยกหลักฐานในพระไตรป�ฎกมาประกอบ๑๖ 
 (๔) ป@ญญาสชาดก ปBญญาสชาดกเปPนชาดกท/องถ่ินของไทยและเปPนชาดกนอก
นิบาตคือเปPนชาดกกลุCมหนึ่งท่ีอยูCนอกเหนือจากนิบาตชาดกซ่ึงมีอยูCท้ัง ๕๔๗ เรื่อง๑๗ คําวCา

                                                           

๑๒ จารุวรรณธรรมวัตร,“วรรณกรรมท�องถิ่น : กรณีอีสานล�านช�าง”, ในเอกสารประกอบการ
สอนวิชาทค. ๓๑๖ทย. ๔๒๖และทศ. ๕๑๓} ภาควิชาภาษาไทย(คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.), หน/า ๗๖. 

๑๓ ทรัพย�ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๗), หน/า๒๒-
๒๓. 

๑๔ พิสิฐเจริญสุข, เกร็ดความรู�ในนิทานชาดก, หน/า ๒๒. 
๑๕ พัฒน�เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย,พิมพ�คร้ังท่ี ๓, หน/า ๓๔. 
๑๖ ทรัพย�ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก, หน/า ๓๒. 
๑๗ พิชิตอัคนิจและคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห�ป@ญญาสชาดกฉบับล�านนาไทย,เชียงใหมC :

โครงการปริวรรตวรรณกรรมล/านนาไทยคณะมนุษยศาสตร�มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๔๑, หน/า ๕. 
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ปBญญาสชาดกหมายถึงชาดก๕๐เรื่องท่ีพระภิกษุชาวเชียงใหมCแตCงราว พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐ผู/
แตCงปBญญาสชาดกนั้นยังไมCทราบวCาชื่ออะไรแตCท่ีทราบแนCคือเปPนชาวเชียงใหมCผู/แตCงได/อาศัย
การนําเอานิทานพ้ืนบ/านไทยตCางๆมาแตCงโดยเลียนแบบคัมภีร�อรรถกถชาดก ลักษณะการ
แตCงคือแตCงเปPนภาษาบาลีแบบร/อยแก/วประกอบด/วยคาถาคาถานั้นผู/แตCงเปPนคนแตCงข้ึนเอง
สําหรับท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่องของชาดกถ/าเปPนคาถาเก่ียวกับพุทธศาสนสุภาษิตผู/แตCงได/นําเอา
คาถามาจากพระไตรป�ฎก๑๘ ชื่อ “ป�ฎกมาลา” ท่ีโบราณาจารย�ชาวล/านนาเรียบเรียงไว/และ
เม่ือพิจารณาจากคัมภีร�ป�ฎกมาลาดังกลCาวบูรพาจารย�ชาวล/านนาเรียก “ปBญญาชาดก” วCา 
“ชาดกนอกสังคายนาดังความวCา“หากจะเรียก “ปBญญาสชาดก” ตามโบราณดังกลCาวก็
อาจจะเรียกวCา๕๐ชาตินอกสังคายนาหรือหากจะเรียกเฉพาะชื่อโดยไมCมุCงถึงการจัดหมวดหมูC
ดังกลCาวแล/วก็ควรเรียก๕๐ชาติหรือเรียกโดยใช/ภาษาบาลีอยCางยCอวCาปBญญาส [ปBนยาด] หรือ
เรียกอยCางลาววCาพระเจ/า๕๐ชาติพบวCาในภาคกลางของไทยมีการเรียกชื่อกลุCมนี้โดยเติมพระ
เข/าข/างหน/าเปPนพระปBญญาสชาดกหรือเรียกอยCางลาวก็มีเชCนกัน๑๙ 

๓. สรุปผลการศึกษา 
หลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระอุปคุตผาบมาร เปPน

วรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปPนเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับการสอนในเรื่องของการ ๑)  ทําบุญ 
๒) การละเว/นบาป ๓) มีเมตตา และ ๔) การเข/าใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ� ซ่ึงโครงเรื่องท่ี
นํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได/รับการเผยแผCไปในประเทศตCางๆ
จากเค/าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมาร
จึงเต็มไปด/วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับการนําไปปรับ
ใช/ในชีวิตประจําวันอยูCเปPนจํานวนมาก 

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบวCา ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องพระอุปคุตผาบมารนั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให/ชีวิตดี
ข้ึน หรือคติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูCการบรรลุเปUาหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปPน
จํานวนมาก เชCน ๑) คติธรรมเรื่องคําสอนคฤหัสถ� ๒) คติธรรมเรื่องการเปPนนักปกครองท่ีดี
และจากการศึกษาเรื่ องพระอุปคุตผาบมารมา ท้ังหมดก็จะพบวC าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องพระอุปคุตผาบมารนั้นได/มีอิทธิพลตCอ
การดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ 

(๑) อิทธิพลด/านประเพณีเปPนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข/าไปมีอิทธิพลตCอการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เชCน ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการลงขCวง  

                                                           

๑๘ พัฒน�เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, หน/า ๓๕. 
๑๙ พิชิตอัคนิจและคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห�ป@ญญาสชาดกฉบับล�านนาไทย, หน/า ๕. 
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(๒) อิทธิพลด/านสังคมเปPนอิทธิพลท่ีเก่ียวข/องกับสังคมโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปPนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปPน
อยCางไร เชCน เปPนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไมCใช/พระเดชมากกวCาพระคุณ เปPนต/น หรือ
อิทธิพลตCอคําสอนผู/ชายผู/หญิงวCาการเปPนผู/ชายผู/หญิงท่ีดีควรปฏิบัติเชCนไร เปPนต/น 

(๓) อิทธิพลด/านความเชื่อ สําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
คติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมารท่ีมีตCอความเชื่อนั้นก็มีอยูCหลายประการ 
เชCน ๑) ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค� เปPนความเชื่อท่ีได/รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องนรก-
สวรรค�ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปPนความเชื่อท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อกรรมหรือหลักกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักท่ีวCา ทําดีได/ดี ทําชั่วได/ชั่ว และหลักกรรมยังสอนวCาเม่ือเชื่อวCาทําดี
ได/ดีทําชั่วได/ชั่วแล/วยCอมมีท่ีเกิดก็คือนรก-สวรรค�เปPนท่ีรองรับกรรม(๓) ความเชื่อเรื่องพญายม
ราช เปPนความเชื่อในเรื่องของนรกท่ีมีพญายมราชเปPนผู/ปกครอง เปPนผู/ท่ีคอยสืบสวนและจด
บันทึกความดีของมนุษย�ไว/และเปPนผู/สCงมนุษย�ไปเกิดมนภพภูมิตCางๆตามกรรมท่ีทํามา(๔) 
ความเชื่อเรื่องการผิดศีล ๕ เปPนความเชื่อท่ีมาจากคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีเรื่องอุปคุต
ปราบมารนี้ได/กําหนดกรอบความเชื่อนี้เอาไว/วCาการทําผิดศีล ๕ ถือวCาเปPนบาป การรักษาสี
ศีล ๕ ถือวCาเปPนบุญและมีผลของการละเมิดหรือรักษาเปPนนรกหรือสวรรค�(๕) ความเชื่อเรื่อง
การทําบุญอุทิศสCวนบุญให/กับผู/ท่ีตายไป เปPนความเชื่อท่ีระบุถุงวิธีการในการบําเพ็ญกุศล
ให/กับคนตายวCาการร/องไห/ไมCได/ชCวยอะไรสิ่งท่ีชCวยได/ก็คือการทําบุญทําทานอุทิศสCวนบุญสCวน
กุศลไปให/เทCานั้น 

(๔) อิทธิพลในด/านการดําเนินชีวิตนับวCาเปPนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมารท่ีมี
อิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตในแงCของหลักคําสอนวCาอะไรควรทําไมCควรทํา ซ่ึงอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมารนั้นก็ได/แกC(๑) อิทธิพลในด/าน
การรักษาศีล เปPนการให/คติเก่ียวกับการรักษาศีลวCาเปPนสิ่งท่ีควรทําซ่ึงมีปรากฏในนิทานเรื่อง
ศีลห/าศีลแปด วCาคนเราเกิดมาก็ต/องรักษาศีลให/หมดจดการรักษาศีลกCอให/เกิดเปPนเทวดาหรือ
เปPนมนุษย� แตCหากไมCมีการรักษาศีลก็จะเกิดในนรก หรือเกิดเปPนเปรต ดังนั้น เรื่องศีลห/าศีล
แปดจึงถือวCาเปPนเรื่องท่ีชาวอีสานให/ความสําคัญและนิยมเข/าวัดฟBงเทศน�ฟBงธรรมท้ังนี้ก็มา
จากความเชื่อเรื่องการรักษาศีลในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมารนั่นเอง  (๒) อิทธิพล
ในด/านการดําเนินชีวิต ในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตปราบมารได/สอนในเรื่องของการ
ดําเนินชีวิตโดยไมCประมาทเอาไว/หายประการและคําสอนเหลCานี้ก็มีสCวนชCวยให/คนอีสานได/
กลายมาเปPนคนท่ีมีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน สร/างเนื้อสร/างตัวและไมCประมาทในการ
ดําเนินชีวิต 
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ทรัพย� ประกอบสุข. วรรณคดีชาดก. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๗. 
นิยะดา เหลCาสุนทร. ป@ญญาสชาดก: ประวัติและความสําคัญท่ีมีต1อวรรณกรรมร�อยกรอง

ไทย. กรุงเทพมหานคร : แมCคําผาง, ๒๕๓๘. 
พระอริยานุวัตร (อารีย�) เขมจารี. นกกระจอก (ท�าววรกิต นางจันทะจร) ขอนแกCน : ศูนย�

อนุรักษ�วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๑๓. 
พิทยา วCองกุล. พลานุภาพแห1งวรรณกรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ/า, 

๒๕๔๐. 
พัฒน� เพ็งผลา. ชาดกกับวรรณกรรมไทย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๕. 
พิสิฐ เจริญสุข. เกร็ดความรู�ในนิทานชาดก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๙ 
มหาสีลา วีระวงศ�. พงศาวดารลาว ตั้งแต1บุลานเถิง ๑๙๔๘ เวียงจันทร� : สํานักพิมพ�มันทาตุ

ลาด ๒๕๔๔. 
อุดม บัวศรี วรรณคดีอีสานขอนแกCน : เอกสารประกอบการสอน อัดสําเนา ๒๕๔๐. 
รวิวรรณ อินทร�แหยม. เสียวสวาสดิ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห�กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

อํานวยสาส�น๒๕๒๗. 
ศิริ เพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ. การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน , 

เอกสารรายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหCงชาติ (สกว.) ๒๕๓๑. 
เสถียร โพธินันทะ. พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย.กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๐๐. 
สืบพงศ� ธรรมชาติ. วรรณคดีชาดก. (Jataka Literature). กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร�, ๒๕๔๒. 
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สุภาพรรณ ณ บางช/าง. วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปvฎกท่ีแต1งในประเทศ
ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

อนุมานราชธน,พระยา. เล1าเรื่องในไตรภูมิพระร1วง. กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 
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การศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว� : กรณีพระจันทกุมาร 
A Study Of Khantiparami Of Bodhisatta :  

A Case Study Of Phachanthakhumara 

    พระครูวิบูลปBญโญภาส (สุริยา จอมแก/ว)* 
พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.**  

บทคัดย1อ 

วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเรื่องขันติบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาเรื่องขันติบารมีของพระจันทกุมาร ๓) เพ่ือวิเคราะห� 
การใช/ขันติบารมีของพระจันทกุมาร 

ผลการศึกษาพบว1า ขันติบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีปรากฏในพระ
ไตรป�ฏก อรรถกถา คือความอดทนความอดกลั้นเปPนตบะอยCางยิ่ง และนักวิชาการทางศาสนา
ให/ความหมายท่ีตรงกันวCาขันติบารมีเปPนหนึ่งในทศชาติท่ีพระโพธิ์สัตว�ต/องบําเพ็ญ ต/องมี
ความอดทนอยCางยิ่งยวด ลักษณะ และปBจจัยท่ีกCอให/เกิดขันติบารมี คือ พระโพธิสัตว�ต้ังใจ
บําเพ็ญขันติบารมีอยCางยอดเยี่ยมและสูงสุดโดยมี ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความอดทนด/วยอํานาจ
การอดกลั้นเอาไว/ ๒) ความอดทนเปPนเดชเผาผลาญกิเลสอยCาหยาบปUองปรามกิเลส
ระดับกลางด/วยอํานาจแหCงสมาธิ ๓) ความอดทนจนขCมกิเลสได/และสามารถหยุดยั้งขบวนการ
เคลื่อนไหวของกิเลสให/ขาดลงสูญสลายไปด/วยอํานาจแหCงวิปBสสนาปBญญา การบําเพ็ญขันติ
บารมีก็มีหลายประเภท และระดับของขันติบารมี ๓ข้ันคือขันติบารมี(ธรรมดา) ขันติอุปบารมี
(กลาง) ขันติปรมัตถบารมี (สูงสุด) 

ขันติบารมีของพระจันทกุมารพบวCา ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญขันติบารมี คือ
ความอดทน มีเรื่องเลCาวCา จันทกุมารเปPนโอรสของพระเจ/าเอกราช เคยชCวยประชาชนให/พ/น
จากคดี ซ่ึงกัณฑหาลพราหมณ� ราชปุโรหิตาจารย�รับสินบนตัดสินไมCเปPนธรรม ประชาชนก็พา
กันเลื่อมใสเปลCงสาธุการ ทําให/กัณฑหาลพราหมณ�ผูกอาฆาตในพระราชกุมาร. เม่ือพระเจ/า
เอกราชทรงราชสุบิน เห็นดาวดึงสเทวโลก เม่ือต่ืนจากบรรทมทรงใครCจะทราบทางไปสูCเท
วโลก ตรัสถามกัณฑหาลพราหมณ� จึงเปPนโอกาสให/พราหมร�แก/แค/นด/วยการกราบทูลแนะนํา
ให/ตัดพระเศียรพระโอรส ธิดา เปPนต/นบูชายัญ. พระเจ/าเอกราชเปPนคนเขลา ก็สั่งจับพระราช
โอรส ๔ พระองค� พระราชธิดา ๔ พระองค� ไปท่ีพระลานหลวง เพ่ือเตรียมประหารบูชายัญ 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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นอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสี ๔ พระองค� และคนอ่ืน ๆ อีก เพ่ือเตรียมการประหารเชCนกัน 
แม/ใครจะทัดทานขอร/องก็ไมCเปPนผล ร/อนถึงท/าวสักกะ (พระอินทร�) ต/องมาขCมขูCและชี้แจงให/
หายเข/าในผิดวCา วิธีนี้ไมCใชCทางไปสวรรค� มหาชนจึงรุมฆCาพราหมณ�ปุโรหิตนั้นและเนรเทศ
พระเจ/าเอกราช แล/วกราบทูลเชิญจันทกุมารข้ึนครองราชย� 

วิเคราะห�การใช/ขันติบารมีของพระจันทกุมาร โดยศึกษาวิเคราะห�ใน ๔ ประการ 
คือ ๑) ขันติบารมีท่ีพระจันทกุมารบําเพ็ญ คือ เปPนชาติหนึ่งท่ีพระโพธิสัตว�ท่ีต/องบําเพ็ญมาใน
ชาตินี้เปPน พระจันทกุมาร ๒) มูลเหตุปBจจัยในการบําเพ็ญขันติบารมี ดังเรื่องราวท่ีกลCาว
มาแล/วเกิดจากตัวของพระเจ/าเอกราชท่ีมีความโลภ อยากได/ทิพย�สมบัติ เลยทําให/พระจันท
กุมารซ่ึงเปPนคนดีนั้นถูกทําร/าย และอีกประการ คือ ต/องการบําเพ็ญบารมี ๓) ข้ันตอนในการ
ดําเนินขันติบารมี คือ ข้ันตอนท่ี ๑ ชCวยตนเองให/พ/นทุกข�ได/จริง ข้ันตอนท่ี ๒ ทุCมเทชีวิต สร/าง
บารมีเพ่ือชCวยเหลือสัตว�โลก ๔) ผลของการนําขันติบารมีมาใช/ของพระจันทกุมาร ทําให/
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีจะได/พบความสันติสุข และการสร/างขันติบารมี ซ่ึงเปPนเรื่องราว
ชาติหนึ่งท่ีพระจันทกุมารจะต/องผCานพ/นไปได/ในท่ีสุด  

คําสําคัญ: ขันติบารมี, โพธิสัตว�, จันทกุมาร 

Abstracts 

This thesis There are three objectives, namely 1) the acts of 
tolerance in Theravada Buddhism 2) to study the tolerance of acts moon 
Pediatrics 3) to analyze. The toleration of acts moon child.  

The study found that: Clement Acts in Theravada Buddhism A 
commentary appearing in the Tripitaka is patience, patience is suffering 
greatly. Scholars and religious tolerance, meaning that matches that acts as 
one of the Ten Reincarnations at the Pho animals to perform. Must have 
patience devilish characteristics and factors that cause tolerance grandeur is 
bodhisattva to practice tolerance prestige excellent and up by three 
characteristics: 1) the patient, with the power to repress them 2) Patience is 
power. Do not be rude burning passion Suppression passion medium with the 
power of meditation 3) have the passion, patience and tolerance. And to stop 
the movement of passion torn down. Decays by the power of intellectual 
enlightenment. There are many types of acts, practice tolerance. And the 
third level of tolerance is intolerance Glory Glory (plain) stumbling tolerance 
Glory (center), Clement global Chippenham Road Glory (maximum). 
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Acts of Toleration moon Pediatrics found that this allegory 
represents the practice tolerance, patience is a story that criticizes. Chan is 
the son of God, commemorates the child. Help people out of the case. The 
rules for the radioactive Brahman. Royal Jaipur Indian Lahiri eyes Ecclesiastes 
graft judged unfairly. People began to utter devotion to the Blessed. Gus 
makes rules for the Brahmin tie feud in the royal child. When God made his 
dream of independence Pull the star worship When roused from bed, you 
would know the way to worship. Said Gus rules for the Brahman. It is an 
opportunity to Aitareya's revenge by cutting his head told him to sacrifice his 
son or daughter. God is a fool independence His fourth son was ordered held 
his daughter four to the royal court. To prepare the sacrificial death He also 
ordered the four he caught his wife and others to prepare for death as well. 
Despite protests, the request will not be as effective. Hot Dames good idea 
(PRA) have been threatened and declared that he was in the wrong. This is 
not the way to heaven The crowd, killing a Brahmin priest Public And God is 
banished independence Chan said then invited the boy to the throne. 

Analysis of Tolerance moon acts of Pediatrics. The study analyzed 
four kinds: (1) tolerance criticizes the moon pediatric practice is one of the 
Buddha to practice in this state, a moon of Pediatrics (2) causal factor in the 
practice tolerance prestige. The story of that is due to God's autonomy with 
greed. It was heavenly treasure Makes moon child, a good man is hurt and 
another was to perform meritorious acts (3) steps in the implementation of 
tolerance prestige is step one to help himself out of his misery actually step 
two soul acts. To help animals (4) the effect of bringing glory to the tolerance 
of the moon child. You can improve quality of life To have found peace And 
creating tolerance Acts This is the story of one child moon will be gone 
eventually. 

Keywords: Khantiparami, Bodhisatta, Janthaguman 
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๑. บทนํา 
หลังจากพระพุทธเจ/าตรัสรู/ด/วยการบําเพ็ญบารมีแล/วได/เสด็จไปโปรดพระปBญจ

วัคคีย�ณป�าอิสิปตมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระองค�ตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปPนปฐม
เทศนาแกCพระปBญจวัคคีย�เม่ือจบพระธรรมเทศนาดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีมลทินจึง
เกิดข้ึนแกCพระโกณฑัญญะจนทําให/บรรลุเปPนพระโสดาบันพระโกณฑัญญะจึงกราบทูลขอ
อุปสมบทในวันข้ึน๑๕คํ่าเดือน๘ซ่ึงนับเปPนพระสงฆ�องค�แรกในโลกและพระรัตนตรัยจึงเกิดข้ึน
ในโลกเชCนกันในวันนั้นตCอมาพระองค�ได/ทรงแสดงธรรมอ่ืนๆเพ่ือโปรดพระปBญจวัคคีย�ท่ีเหลือ
อีก๔องค�จนบรรลุเปPนพระโสดาบันท้ังหมดหลังจากพระปBญจวัคคีย�บรรลุเปPนพระโสดาบัน
หมดแล/วพระองค�ทรงแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตร๑

 ซ่ึงทําให/พระปBญจวัคคีย�บรรลุเปPนพระ
อรหันต�ท้ังสิ้นตCอจากนั้นพระองค�ได/เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระยสะและพวกอีก ๕๔ ทCานจน
บรรลุเปPนพระอรหันต�ท้ังหมด 

พระพุทธองค�ได/ทรงกลCาวถึงสมัยท่ีพระพุทธองค�บําเพ็ญบารมีตCอพระอานนท�วCา
การจะสําเร็จเปPนพระพุทธเจ/าได/หรือไมCอยูCท่ีความเปPนมนุษย�ความสมบูรณ�ด/วยเพศ (ชาย)เหตุ 
(ท่ีจะได/บรรลุ พระอรหัต) ได/พบเห็นพระศาสดาได/บรรพชาสมบูรณ�ด/วยคุณ (คือได/อภิญญา
และสมาบัติ) การกระทําอันยิ่ง (สละชีวิตถวายพระพุทธเจ/า) ความเปPนผู/มีฉันทะ(อุตสาหะ
พากเพียรมาก) และบําเพ็ญพุทธการกธรรม๑๐คือทานบารมีสีลบารมีเนกขัมมบารมีปBญญา
บารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีการ
บําเพ็ญบารมีธรรมเพ่ือความเปPนพระพุทธเจ/าจึงมิใชCเรื่องบังเอิญแตCเปPนการต้ังอธิษฐานจิต
แล/วสมาทานเพ่ือจะดําเนินไปสูCความสําเร็จให/ได/แม/จะเกิดตายหลายแสนชาติก็ดําเนินไปเพ่ือ
วัตถุประสงค�เดียวคือความเปPนพระพุทธเจ/าการท่ีพระพุทธเจ/าได/สําเร็จเปPนพระสัมมาสัมพุทธ
เจ/าก็เพราะการสั่งสมบารมีของพระองค�นั่นเอง 

ดังจะเห็นวCาบารมีในพระไตรป�ฎกได/ให/ความหมายหนึ่งคือเปPนเปUาหมายของการ
ปฏิบัติธรรมอีกความหมายหนึ่งคือเปPนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/บรรลุถึงเปUาหมายสูงสุดคือหมด
กิเลสเปPนพระอรหันต�๓๒มีข/อสังเกตถึงความหมายของบารมีท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกดังนี้ ๑. 
การบําเพ็ญบารมีท้ัง๑๐ประการ ๒. ระดับข้ันของบารมีคือบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมี 

๓.ระยะเวลาในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว� เ ม่ือเริ่มต/นได/รับการพยากร�จาก 
พระพุทธเจ/าพระองค�กCอนคือ สี่อสงไขยแสนกัป ๔. ความเต็มเปI´ยมของบารมีนั้นยังมีขอบเขต
ในแตCละการบรรลุธรรมด/วยกลCาวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ/าจะต/องมีความเต็มเปI´ยมของบารมี
ในขอบเขตท่ีมากกวCาพระปBจเจกพุทธเจ/าและลดหลั่นลงมาตามลําดับจนถึงระดับอริยบุคคล
คือพระโสดาบัน 

                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
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เรื่องราวของพระจันทกุมาร ผู/บําเพ็ญขันติบารมีก็เชCนเดียวกัน กลCาวคือ พระ
โพธิสัตว�ท่ีทรงบําเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนสูงสุดเพราะในอดีตมนุษย�ได/ใช/ขันติเปPน
เครื่องมือขัดเกลาพฤติกรรมของตนเองให/สามารถดําเนินไปในเชิงสร/างสรรค�คุณธรรมท้ังโดย
การละเลิกปUองปราม การเบียดเบียน หรือแม/กระท่ังการใช/ขันติสําหรับกําจัดกิเลสเพ่ือให/ก/าว
ลCวงสูCสัจธรรม การสร/างสะสมบุญบารมีตามหลักพระพุทธศาสนาล/วนต/องอาศัยขันติ (ความ
อดทน) ในการบําเพ็ญบารมีให/นําพาไปสูCมรรคผลในอนาคตข/างหน/าทางพระพุทธศาสนา
กลCาววCาขันติไมCเพียงแตCเปPนคุณธรรมท่ีหลCอเลี้ยงชีวิตสรรพสิ่งให/ดํารงอยูCขันติยังนําพาบุคคล
ท้ังหลายให/บรรลุเปUาหมายในการดํารงชีวิต ท้ังทางกายภาพทางสังคมและทางใจรวมถึงการ
บรรลุประโยชน�สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ พระนิพพานก็ด/วยอาศัยขันติหนึ่งในคุณธรรม
สําคัญกระท่ังองค�พระสัมมาสัมพุทธเจ/าก็ทรงบําเพ็ญ ขันติธรรมเพ่ือสร/างสมบารมีในการตรัส
รู/เปPนพระพุทธเจ/า 

หากมีการศึกษาวิเคราะห�พระจันทกุมารก็ทําให/ทราบถึงปBญหาท่ีขณะทCานมา
บําเพ็ญขันติบารมี กลCาวคือ พระองค�ทรงต/องอดทนตCอความทุกข�ท่ีพระบิดาถูกยุยงโดย
พราหมณ�ให/ประกอบพิธีบูชายัญ เพ่ือจะได/ทิพยสมบัติ ด/วยเหตุนี้พระจันทกุมารก็ต/องใช/
ความอดทน แตCการใช/ความอดทนของพระจันทกุมารไมCวCาจะเปPนการบําเพ็ญขันติบารมีก็ดี 
ตลอดจนมูลเหตุในการบําเพ็ญขันติบารมี ข้ันตอนในการดําเนินขันติบารมี และผลของการนํา
ขันติบารมีมาใช/ได/อยCางไรนั้น จึงเปPนปBญหาท่ีจะต/องศึกษาให/เข/าใจในเรื่องของพระจันทกุมาร
อยCางทCองแท/ และเหตุผลของการบําเพ็ญบารมีธรรมของพระจันทกุมาร รวมถึงหลักธรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/องกับหลักขันติหรือเก่ียวกับเรื่องราวของ พระจันทกุมารด/วย 

ด/วยเหตุผลดังกลCาวนี้ ผู/วิจัยจึงได/ศึกษาเรื่องการศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว� : 
กรณีพระจันทกุมารซ่ึงมีการศึกษาออกเปPน ๓ ประการ คือ (๑)ศึกษาเรื่องขันติบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒)เรื่องขันติบารมีของพระจันทกุมาร (๓) เพ่ือวิเคราะห�การใช/ขันติ
บารมีของพระจันทกุมาร 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาเรื่องขันติบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาเรื่องขันติบารมีของพระจันทกุมาร 
๓. เพ่ือวิเคราะห�การใช/ขันติบารมีของพระจันทกุมาร 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค/นคว/าทางเอกสารซ่ึงมีลําดับ 
๑. ข/อมูลชั้นปฐมภูมิ  ค/นคว/าข/อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
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๒. ข/อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร�ตCางๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ี
เก่ียวข/อง ได/ศึกษาค/นคว/าข/อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ ข/อมูลทางออนไลน� และงานวิจัย
ตCางๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

๓. รวบรวมข/อมูลแล/วนํามาเรียบเรียงยCอความ จากข/อมูลท่ีนCาเชื่อถือได/ คือ ข/อมูล
ชั้นปฐมภูมิและข/อมูลชั้นทุติยภูมิ โดยนํามาวิจัยเอกสารเก่ียวกับขันติบารมีของพระโพธิสัตว� : 
กรณีพระจันทกุมาร 

๔. นําเสนอผลงานวิจัยและข/อเสนอแนะท่ีได/จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการวิจัย 
ขันติบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวCาขันติหมายถึงความอดทนท่ีแสดงถึง

ความอดทนท้ังท่ีเกิดข้ึนจากภายในจิตใจและภายนอกจะต/องอดทนจากสิ่งท่ีเข/ามากระทบ
จากภายนอกเพ่ือให/มีความปกติของสภาพของจิตใจและรCางกายอันหมายถึงความสงบตCอภัย
อันตรายท้ังท่ีเปPนความทุกข�ความเจ็บปวดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได/ในชีวิตลักษณะของขันติวCาขันติ
แปลวCาความอดทนเปPนลักษณะความเข/มแข็งของจิตใจในการพยายามทําความดีหลีกหนีจาก
ความชั่วสถานการณ�ท่ีทําให/ต/องใช/ขันติมี ๔ อยCาง ได/แกC ๑) อดทนตCอความลําบากซ่ึงเกิดจาก
การทํางานจนเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายหรือถูกแดดลมฝนกระทบ ๒) อดทนตCอความ
ทุกขเวทนาท่ีเกิดจากการเจ็บป�วยความไมCสบายกาย ๓) อดทนตCอความเจ็บใจเม่ือถูกผู/อ่ืน
ลCวงเกินด/วยคําดCาหรือการสบประมาท ๔) อดทนตCออํานาจกิเลสลักษณะของขันติบารมี๓
ประเภทจะอธิบายแยกแยะเอาไว/ดังนี้ ๑) ตีติกขาขันติ ความอดทนด/วยอํานาจการอดกลั้น
เอาไว/หมายความวCาสะกดขCมใจไมCลุแกCอํานาจของความโลภความโกรธความหลงป�ดกลั้น
ไมCให/กิเลสชนิดหยาบปรากฏผลออกมาทางกายทางวาจาขCมเอาไว/ได/อกลั้นเอาไว/อยCางเต็มท่ี
ด/วยอํานาจแหCงศีล ๒) ตปขันติความอดทนเปPนเดชเผาผลาญกิเลสอยCาหยาบปUองปรามกิเลส
ระดับกลางด/วยอํานาจแหCงสมาธิซ่ึงเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานต้ังแตCต/จนกระท่ังได/ฌาน
และ ๓) อธิวาสนขันติความอดทนจนขCมกิเลสได/ปBจจัยท่ีกCอให/เกิดขันติบารมีกลCาวคือ
พระพุทธศาสนาสอนวCามนุษย�ต/องสร/างเสริมกระบวนการทางความคิดโดยอาศัยสัมมาทิฏฐิ
เสียกCอนมีข/อความในพระไตรป�ฎกแสดงหลักการปรับวิธีคิดให/ถูกต/องวCา “ปBจจัยเพ่ือความ
เกิดข้ึนแหCงสัมมาทิฏฐิมี๒อยCางคือปรโตโฆสะและโยนิโยมนสิการโทษของการขาดความอดทน 
(ขันติ) ถ/าหากคนในสังคมใดไมCได/รับการปลูกฝBงคุณธรรมด/านนี้ก็จะกCอให/เกิดความเสียหาย
ท้ังชีวิตและทรัพย�สินตลอดจนสูญเสียความสงบสุขและสันติภาพประโยชน�ของขันติดังท่ี
พระพุทธเจ/าทรงกลCาวถึงประโยชน�จากการปฏิบัติตามหลักขันติยCอมมีประโยชน�๖ประการคือ 
๑) ทําให/เปPนคนหนักแนCนไมCอCอนแอไมCท/อถอยกล/าเผชิญชีวิตทุกชนิดได/ ๒) ทําให/บุคคลมี
มารยาทท่ีดีงามไมCวูCวามมักโกรธ ๓) ความอดทนชCวยพัฒนาคนให/เปPนบัณฑิตเปPนคนมีเสนCห�
นCารัก ๔) ความอดทนเปPนบCอเกิดของศีลสมาธิและปBญญา ๕) ความอดทนเปPนเครื่องมือตัด



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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ต/นเหตุของความชั่วหลายท้ังหลาย ๖) ความอดทนชCวยให/บุคคลประพฤติพรหมจรรย�บรรลุ
ธรรมได/รวดเร็วหลักขันติเปPนคุณธรรมท่ีสCงเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนาตนไปสูCความดี
งามในการดําเนินชีวิตประจําวันมนุษย�ยCอมต/องพบกับสิ่งตCางๆท่ีเข/ามากระทบท้ังสิ่งท่ีนCาพึง
พอใจและไมCนCาพึงพอใจสCงผลให/จิตใจหวั่นไหวไปตามอํานาจโลภะโทสะโมหะอันจะกCอให/เกิด
การกระทําท่ีเปPนโทษการนําขันติความอดทนมาประพฤติยCอมเปPนเหตุให/บุคคลควบคุมโลภะ
โทสะโมหะรวมตลอดถึงลดโลภะโทสะโมหะลงได/ 

เรื่องขันติบารมีของพระจันทกุมารพบวCาชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญขันติบารมี 
คือความอดทน มีเรื่องเลCาวCา จันทกุมารเปPนโอรสของพระเจ/าเอกราช เคยชCวยประชาชนให/
พ/นจากคดี ซ่ึงกัณฑหาลพราหมณ� ราชปุโรหิตาจารย�รับสินบนตัดสินไมCเปPนธรรม ประชาชนก็
พากันเลื่อมใสเปลCงสาธุการ ทําให/กัณฑหาลพราหมณ�ผูกอาฆาตในพระราชกุมาร. เม่ือพระเจ/า
เอกราชทรงราชสุบิน เห็นดาวดึงสเทวโลก เม่ือต่ืนจากบรรทมทรงใครCจะทราบทางไปสูCเท
วโลก ตรัสถามกัณฑหาลพราหมณ� จึงเปPนโอกาสให/พราหมร�แก/แค/นด/วยการกราบทูลแนะนํา
ให/ตัดพระเศียรพระโอรส ธิดา เปPนต/นบูชายัญ พระเจ/าเอกราชเปPนคนเขลา ก็สั่งจับพระราช
โอรส ๔ พระองค� พระราชธิดา ๔ พระองค� ไปท่ีพระลานหลวง เพ่ือเตรียมประหารบูชายัญ 
นอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสี ๔ พระองค� และคนอ่ืนๆ อีก เพ่ือเตรียมการประหารเชCนกัน 
แม/ใครจะทัดทานขอร/องก็ไมCเปPนผล ร/อนถึงท/าวสักกะ ( พระอินทร�) ต/องมาขCมขูCและชี้แจงให/
หายเข/าในผิดวCา วิธีนี้ไมCใชCทางไปสวรรค� มหาชนจึงรุมฆCาพราหมณ�ปุโรหิตนั้นและเนรเทศ
พระเจ/าเอกราช แล/วกราบทูลเชิญจันทกุมารข้ึนครองราชย�พระโพธิสัตว�เสวยพระชาติเปPน
พระจันทกุมารราชโอรสของพระเจ/าเอกราชแหCงเมืองปุปผวดี ถูกพราหมณ�ปุโรหิตชื่อขัณฑหา
ละ ผู/มีจิตริษยาออกอุบายทูลยุยงให/พระเจ/าเอกราชปลงพระชนม�เพ่ือทําการบูชายัญด/วยสิ่งท่ี
สละได/ยากแล/วจะได/ไปเกิดในสวรรค�พระเจ/าเอกราชทรงหลงเชื่อจึงรับสั่งให/จับพระจันท
กุมารพร/อมด/วยคนอ่ืนอีกเปPนจํานวนมากแล/วให/นําไปมัดไว/ท่ีปากหลุมบูชายัญ แม/พระมเหสี
จะทูลวิงวอนขอชีวิตพระจันทกุมารแตCพระเจ/าเอกราชก็ไมCทรงยินยอม ท/าวสักกเทวราชจึง
เสด็จลงมาชCวยชีวิตพระจันทกุมาร และทรงตําหนิการกระทําของพระเจ/าเอกราชวCาไมCใชCทาง
ท่ีถูกต/อง เม่ือพระจันทกุมารทรงรอดพ/นจากความตายแล/ว ประชาชนพากันรุมประชาทัณฑ�
ขัณฑหาลปุโรหิตด/วยก/อนดินจนถึงแกCความตาย และปลดพระเจ/าเอกราชออกจากตําแหนCง
พระราชา แล/วขับไลCให/ไปเปPนคนจัณฑาลอยูCนอกเมือง พร/อมท้ังอภิเษกพระจันทกุมารข้ึนเปPน
กษัตริย�ครองราชย�สมบัติตCอไป พระจันทกุมารทรงปกครองแผCนดินโดยธรรม ทรงยึดม่ันอยูCใน
กุศล และเสด็จไปบํารุงพระบิดาซ่ึงถูกขับไลCให/ไปอยูCนอกเมืองเปPนประจํา เม่ือสวรรคตแล/วจึง
ไปเกิดในเทวโลกวิเคราะห�การใช/ขันติบารมีของพระจันทกุมาร พบวCาโดยศึกษาวิเคราะห�ใน 
๔ ประการ คือ (๑) ขันติบารมีท่ีพระจันทกุมารบําเพ็ญ คือ เปPนชาติหนึ่งท่ีพระโพธิสัตว�ท่ีต/อง
บําเพ็ญมาในชาตินี้เปPนพระจันทกุมาร (๒) มูลเหตุปBจจัยในการบําเพ็ญขันติบารมี ดังเรื่องราว
ท่ีกลCาวมาแล/วเกิดจากตัวของพระเจ/าเอกราชท่ีมีความโลภ อยากได/ทิพย�สมบัติ เลยทําให/พระ
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จันทกุมารซ่ึงเปPนคนดีนั้นถูกทําร/าย  และอีกประการ คือ ต/องการความหลุดพ/นเปPน
พระพุทธเจ/า ๓) ข้ันตอนในการดําเนินขันติบารมี คือ ข้ันตอนท่ี ๑ ชCวยตนเองให/พ/นทุกข�ได/
จริง ทรงวางแบบแผนแหCงการตCอสู/หักหาญกับอุปสรรคน/อยใหญC ทุกๆ ชนิดแบบเย็น ๆ 
จนกวCาจะชนะ แตCไมCยอมถอยหลังแม/แตCก/าวเดียว เปPนตัวอยCางแกCชาวโลก การบําเพ็ญเพียร
เปPนพระโพธิสัตว�นั้น ใช/เวลายาวนานมากกวCาจะเปPนพระพุทธเจ/าได/ การเกิดแล/วเกิดอีกใน
การบําเพ็ญตนเปPนโพธิสัตว�ต/องพบกับความทุกข�ยากมากมาย ต/องเวียนตายเวียนเกิดใน
สังสารวัฏ ความเปPนพระพุทธเจ/าเปPนฐานะท่ีเป�ดสําหรับทุกคนท่ีมีความเพียรพยายามแม/แตC
การบําเพ็ญขันติบารมีธรรมด/วย ข้ันตอนท่ี ๒ ทุCมเทชีวิต สร/างบารมีเพ่ือชCวยเหลือสัตว�โลก
โดยสCวนรวม คือ นับต้ังแตCทันทีท่ีสุเมธดาบสได/รับพยากรณ�จากพระสัมมาสัมพุทธเจ/าทีปBงกร 
จนกระท่ังได/มาเปPนพระสัมมาสัมพุทธเจ/าผู/เปPนบรมครูของเรา ข้ันตอนท่ี ๒ นี้ เปPนข้ันตอนท่ี
ละเอียดอCอน แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญCของพระองค�ท่ีมีตCอสัตว�โลก (๔) ผลของ
การนําขันติบารมีมาใช/จากชาดกเรื่องพระจันทกุมาร ทําให/สามารถการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
จะได/พบความสันติสุขนั้นเราจะต/องให/รู/เทCาทันเรื่องความทุกข�เสียกCอนเพราะความทุกข�เปPน
เหตุให/มนุษย�ต/องประสบความอยากลําบากอยูCตลอดเวลาท้ังทุกข�ทางกายทางใจทําให/การ
ทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็ขัดคล/องถ/าหากเราได/เรียนรู/และศึกษาเก่ียวกับเรื่องขันติให/แจCม
แจ/งแล/วนําไปพิจารณาปฏิบัติเม่ือสามารถท่ีจะอดทนตCอสิ่งตCางๆได/การแสดงออกทางกาย
วาจาและใจก็ดีตามไปด/วยและพบแหCงความสุขอันยอดเยี่ยม ซ่ึงเปPนหนทางหนึ่งท่ีสําคัญ
นําไปสูCพระนิพพาน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
ขันติบารมีเปPนนิสัยท่ีจําเปPนอยCางยิ่งในวิถีนักสร/างบารมี หากไมCสร/างขันติบารมีจะ

ทําให/ชีวิตหลงใหลไปตามกระแสกิเลส เม่ือมนุษย�อยูCในกระแสกิเลสแตCไมCทนตCอกิเลสก็จะ
สร/างบาปไปอบาย เวียนวนทนทุกข�อยูCไมCสิ้นสุดในวัฎสงสาร การสร/างขันติบารมีธรรมเปPนการ
สร/างนิสัยตCางๆ เพ่ือความหนักแนCนของจิตใจ ชอบรักษาใจให/เปPนปกติสุข ชนิดยอมตายแตCจะ
ไมCยอมแพ/ตCอกิเลสเด็ดขาด ทําให/เปPนคนสงบ กิเลสทําร/ายได/ยาก รักษาความดีได/ม่ันคง เปPนผู/
นCาคบหา นCาเข/าใกล/ เปPนท่ีพ่ึงแกCผู/อ่ืนได/ดี และมีพ้ืนฐานใจเอ้ือตCอการสร/างบารมีอ่ืนๆ ให/
รุดหน/าแกCกล/าข้ึนไปได/อยCางยอดเยี่ยม ดังนั้นขันติบารมีจึงเปPนนิสัยสร/างภูมิคุ/มกันกิเลสได/
อยCางดีดุจโลCปUองกันศัตรู หากนิสัยแหCงขันติบารมีบกพรCองวิถีนักสร/างบารมีจะไมCปลอดภัย 

เพราะต/องพCายแพ/กิเลสอยูCบCอยๆ จนกCออกุศล สร/างวิบากมาขัดขวางวิธีทางของตน กระท่ัง
พลาดพลั้งไปลงอบายอยูCเนื่องๆ เปUาหมายปลายทางก็หCางไกลออกไปทุกที จนท/อแท/เปลี่ยน
เปUาหมายไปในท่ีสุด ดังนั้นจึงจําเปPนต/องครอบครองนิสัยขันติบารมีให/ได/กCอนท่ีจะพCายแพ/ตCอ
กิเลสการบําเพ็ญขันติบารมีในชาตินี้ได/เกิดเปPนพระจันทกุมาร เพ่ือปรารถนาเปPนพระพุทธเจ/า 
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หากในสังคมไทยรู/จักการนําเอาหลักขันติมาปรับในการดําเนินชีวิตจะเปPนคุณประโยชน�อัน
ยิ่งใหญC 

๒. ข�อเสนอแนะนําในการวิจัยครั้งต1อไป 
๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบขันติบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับขันติบารมี

ในพระพุทธศาสนามหายาน 
๒. ควรศึกษาขันติบารมีในพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบบารมีในพระพุทธศาสนา

ปBจจุบันในเชิงวิเคราะห�กับพุทธศาสนามหายาน หรือเปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืน 
๓. ควรศึกษาเรื่องขันติบารมีในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับการบําเพ็ญขันติ

บารมีของพระโพธิสัตว�ให/ครอบคลุมในทุกๆด/านรวมท้ังบารมีอ่ืนๆด/วย 
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The Right View for Solving  Social Broblems of Thai Society  

in The Reform Age 
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บทคัดย1อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ
วิเคราะห�แนวทางการปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป เปPน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาภาคสนามสัมภาษณ�
กลุCมเปUาหมาย นํามาวิเคราะห�ประกอบการวิจัยนี้ 

ผลจากการศึกษาพบว1า พระพุทธศาสนาให/ความสําคัญแกCทิฏฐิสูงท่ีสุดประการ
หนึ่ง เพราะเปPนปBจจัยให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสังคม ในเม่ือทิฏฐิชนิดใดได/รับ
การยอมรับและเปPนหลักของการดําเนินชีวิตในสังคม ตลอดถึงเปPนกรอบกําหนดแนวทาง
ให/แกCคนในสังคมเปPนกําลังสCงเสริมให/ชีวิตและสังคมให/ดําเนินไปภายใต/กรอบแหCงทิฏฐินั้น
กCอนเข/าสูCการพัฒนาชีวิตตามหลักทางสายกลางพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเน/นให/มีการสร/าง
สัมมาทิฏฐิให/เกิดข้ึนกCอนด/วยอาศัยเหตุ ๒ ประการได/แกCเหตุภายนอก คือ การคบหาสมาคม
กับคนดีและการได/รับคําสั่งสอนท่ีดีงามและเหตุภายใน คือ การคิดอยCางถูกต/องหรือคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิจึงมีความสําคัญมากเปPนตัวชี้นําและกํากับทิศทางการดําเนินชีวิต
ต้ังแตCต/นจนจบ โดยเปPนเบ้ืองต/นของการพัฒนาชีวิตของคนในสังคมเปPนศูนย�กลางของความรู/
เก่ียวกับการแก/ปBญหาของชีวิตตามหลักอริยสัจ ๔ ในระหวCางการฝ�กอบรมสัมมาทิฏฐิจะเปPน
ตัวคอยกํากับกระบวนพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน คือเริ่มต/นด/วยความเชื่อในเรื่องกฏแหCงกรรมจนถึง
การได/บรรลุมรรคผล ยิ่งไปกวCานั้นสัมมาทิฏฐิยังแสดงความสัมพันธ�กับองค�มรรคอ่ืน ๆ ในการ

                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

** อาจารย�ประจําหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 

*** นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 
**** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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เก้ือหนุนกันและกันเปPนต/นเหตุให/การดําเนินชีวิตในทางสังคม คือ ศีลด/านจิตใจ คือสมาธิและ
ปBญญาให/มีการพัฒนาไปด/วยกัน 

การปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาในสังคมไทยยุคปฏิรูปด/านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยเข/าสูCระบบทุนนิยม แนวทางแก/ปBญหาคือ ปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปปทา) ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะนําไปสูCการดําเนินชีวิตและความเปPนอยูCของ
ประชาชนรู/จักประมาณในการบริโภคให/เห็นเปPนรูปธรรม รัฐควรกําหนดนโยบายเศรษฐกิจให/
เกิดความเปPนธรรม ลดชCองวCางระหวCางคนรวยกับคนจนด/านสังคมไทยต/องสร/างเสริม
กระบวนการทางความคิดโดยอาศัยหลักสัมมาทิฏฐิ แก/ปBญหาตรงประเด็นและทําให/เข/าใจใน
วิธีท่ีจะแก/ไขปBญหาด/านการเมืองการปกครอง  ปBญหาการเมือง เกิดจากความขัดแย/งมีการ
แบCงพรรคแบCงฝ�ายจนทําให/เกิดปBญหาความขัดแย/งของคนในชาติ ตลอดจนการคอรัปชั่น การ
แก/ปBญหาด/วยสัมมาทิฎฐิคือทําให/เกิดการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เกิดมิตรภาพท่ีดีตCอกัน
คือมีสัจจะ รู/จักขCมใจ ความอดทน และเสียสละ มีจิตใจท่ีโอบอ/อมอารีรู/จักชCวยเหลือบุคคล
อ่ืนๆในสังคมท่ีตนอยูCทําให/เกิดความสงบสันติสุขแกCสังคมไทยด/านการศึกษาระบบการศึกษา
ต/องมุCงเน/นให/เปPนเรื่องของการใช/ชีวิตท่ีถูกต/องดีงามรู/หน/าท่ีมีความรับผิดชอบมีคCานิยมท่ี
ถูกต/อง และนําความรู/ท่ีตนมีนั้นไปใช/ในการชCวยเหลือผู/อ่ืนและพัฒนาสังคมท่ีตนอยูCให/มีความ
เจริญก/าวหน/า 

คําสําคัญ: สัมมาทิฏฐิ, สังคมไทยยุคปฏิรูป 

Abstract 

The purposes of this thematic paper aimed at studying the principle 
of the Right View in Tharavãda Buddhism and analytically studying the way to 
apply the principle of the Right View in solving the social problems of Thai 
society in reform age. It was the document research by field study as the 
target group in order to bring it into analyze in this research. 

The results of this study were found that Buddhism emphasized one 
of the highest views because it is the factor  that causes the change in the life 
and society in whatever view is accepted and the principle of the way of life 
in society including the regimen of designating the destination for people in 
society. It is the energy to enhance the life and society undergoing on the 
regimen of that view. By this reason, before entering to develop the life in 
accordance with the Middle Way of Theravãda Buddhism, the Right view must 
be created first by the assistances of two causes, that is, the outside of cause; 
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associating with good persons and receiving the good advice and the inside 
cause, that is, the right thought or the careful thought. The Right View plays 
an important role to designate or control the way of live from the beginning 
to the end. By the beginning of developing person’s life in society, it is the 
center of knowledge concerning the solution of life in according to the Four 
Noble Truth during practicing the Right View that will control the process of 
the basic development, that is, beginning from the faith in the law of Kamma 
until realization of the highest result. More than this, the Right View shows 
the relationship with the other way in supporting each other that is the basic 
cause in carrying the way of life in society, namely the spiritual precept; 
meditation and wisdom getting along with other. 

In the application of the Right View and the solution of problems in 
Thai society in the economical aspect trending to the system of capitalism, 
the way to solve the problems is to practice in accordance with the middle 
way of Buddhism which leads to subsist the life and the welfare of people 
and to realize of partaking food as the concrete object. The social aspect is to 
create the process of thought by application of the Right View to solve the 
problems relevantly and to create understanding the way to solve the 
problems. In the political aspect, the political problems result from the 
conflict, that is, to discriminate people until to result in the troublesome in 
the country including corruption. To solve the problems with the Right View is 
to create the sympathy of each other and create the friendship, that is, 
truthfulness, self-control, patience, generosity and sympathy to assist the 
others. In the society in which ones live, it causes the peacefulness to Thai 
society. In the educational aspect, the educational system must emphasize 
the good way of life, responsibility, the right value and bring forth the 
knowledge that ones have to assist the others and develop the society in 
which ones live, not to create the problems. 

Keywords: The Right View, Thai Society in The Reform Age 
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๑. บทนํา  
พระพุทธศาสนาถือเปPนศาสนาท่ีสูงสCงด/วยหลักธรรมกลCาวคือผู/ใดปฏิบัติธรรมผู/นั้น

ยCอมมีความสุขสCวนจะมีความสุขระดับใดนั้นข้ึนอยูCกับการปฏิบัติของแตCละบุคคลดังนั้น
การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเปPนการศึกษาเพ่ือถึงความหลุดพ/นหมายความวCา เริ่มต/นด/วย
การศึกษาปริยัติให/รู/หลักการสําคัญจนเข/าใจแล/วจึงลงมือปฏิบัติคือทดลองปฏิบัติตามทฤษฎีท่ี
เรียนมาและการปฏิบัตินี้จะนําไปสูCความรู/แจ/งเห็นจริงแบบรู/แจ/งแทงตลอดจนสามารถเข/าถึง
ความหลุดพ/นคือพระนิพพานเรียกวCารู/แล/วละและปลCอยวาง ธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงมิใชC
มีไว/เพ่ือศึกษาหรือตอบสนองความต/องการเพียงเพ่ืออยากรู/เทCานั้นแตCเปPนการศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให/มีชีวิตท่ีดีมีสุขแบบครองเรือนไปจนถึงสุขแบบพ/นจาก
เรือนและโลก๑ 

ในปBจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็วท้ังในทางวัตถุและจิตใจ (Phyical 
and Mental) แนวโน/มมีท้ังทางดีข้ึนและเลวลง ท้ังนี้ข้ึนอยูCกับวCามีความเหมาะสมสอดคล/อง
กับวิถีชีวิตและคตินิยมของคนไทยเพียงใด มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง คือการท่ีคนไทยรับ
เอาวัฒนธรรมของตCางชาติมาโดยรู/เทCาไมCถึงการณ� รวมท้ังระบบเทคโนโลยีมาใช/ ซ่ึงเปPนตัว
กCอให/เกิดกิเลสตัณหาความต/องการสิ่งใหมCๆ ทําให/คCานิยมของคนไทยหันไปสนใจทางวัตถุ
มากข้ึน ตCางคนต/องด้ินรนแสวงหาวัตถุมาเสพบริโภคจนไมCมีเวลาแสวงหาความสงบสุขทาง
จิตใจ ทําให/ถอยหCางจากศาสนามากข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังมีความเข/าใจในหลักคําสอนผิด 
คลาดเคลื่อนไปจากหลักคําสอนเดิม 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีใช/ฝ�กฝนในการเรียนรู/ โดยให/สอดคล/องกับ
องค�ประกอบแหCงการดําเนินชีวิตเรียกวCามรรคมีองค�๘ได/แกC๑) สัมมาทิฎฐิเห็นชอบ๒) สัมมา
สังกัปปะดําริชอบ ๓) สัมมาวาจาวาจาชอบ ๔) สัมมากัมมันตะการงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะเพียรชอบ ๗) สัมมาสติระลึกชอบ ๘) สัมมาสมาธิต้ังใจชอบ 

กลCาวถึง สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นท่ีถูกต/องในสิ่งท้ังหลายตามความเปPนจริง โดยมี
ปBจจัยท่ีกCอให/เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมี ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะท่ีดี และโยนิโสมนสิการ ซ่ึงทุก
ฝ�ายไมCวCาจะเปPนพุทธศาสนิกชนไทย สถาบันการศึกษา องค�กรสงฆ� สื่อมวลชนทุกแขนง 
รวมท้ังรัฐบาล ต/องรCวมมือกันสCงเสริมการศึกษาโดยนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปPน
เปUาหมายและหลักการควบคูCไปกับวิทยาการด/านอ่ืนๆ จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร/าง

                                                           

๑ เสนาะผดุงฉัตร, “เศรษฐกิจตามวิถีพุทธ”, พุทธจักร, ปIท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๖ (มิถุนายน ๒๕๔๗),
หน/า ๓๗. 
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ความเห็นความเชื่อของสังคมให/เปPนสัมมาทิฏฐิได/ เพราะสัมมาทิฏฐิเทCานั้นท่ีจะสCงผลให/การ
ดําเนินชีวิตของบุคคล เกิดผลดีตCอตนเอง ตCอสังคม ตCอประเทศชาติ และตCอโลก๒ 

ทิฏฐิ (view) คือ ความเห็น ความเข/าใจ ความใฝ�นิยมท่ียึดถือตCางๆ ของคนเรามี
อิทธิพลและมีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย�ในสังคมเปPนอยCางมาก บรรดากรรมบถ 
๑๐ ประการ ทิฏฐิถูกจัดเข/าในฝ�ายมโนกรรม๓ ซ่ึงเปPนกรรมท่ีสําคัญและมีผลร/ายแรงท่ีสุดยิ่ง
กวCากายกรรมและวจีกรรม เพราะเปPนตัวบันดาลกายกรรมและวจีกรรมอยูCเบ้ืองหลัง สามารถ
นําชีวิตและสังคมของมนุษยชาติท้ังหมด ไปสูCความเจริญงอกงามความหลุดพ/น หรือนําไปสูC
ความเสื่อม ความพินาศก็ได/ โดยเฉพาะความเห็นนั้นเปPนมิจฉาทิฏฐิ จะมีผลร/ายตCอตนเอง
และผู/อ่ืนท้ังในชาตินี้และชาติหน/า๔ 

ปBญหาสCวนใหญCท่ีเกิดข้ึนแกCพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลกทุกยุคทุกสมัย เกิด
จากความเข/าใจสภาวธรรมผิดไปจากความเปPนจริง ซ่ึงกCอให/เกิดความยึดถือผิดๆ เชCน ความ
ยินดียินร/าย ความอยากมีอยากได/ การผูกอาฆาตพยาบาท การคิดเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงเปPนต/นเหตุแหCงความแตกแยกของสังคม กCอให/เกิดสงครามกลางเมือง สงครามระหวCาง
ประเทศ และปBญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ปBญหาตCางๆ เหลCานี้ มีสาเหตุมาจากแนวความคิด
มิจฉาทิฏฐิเปPนประการสําคัญ เพราะเม่ือมีความเห็นผิด การพูดผิดหรือกระทําผิด ก็จะเกิดข้ึน
ตามมา เพราะฉะนั้น หลักธรรมท่ีควรนํามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือหักล/างแนวความคิดแบบ
มิจฉาทิฏฐิ ให/เปลี่ยนไปเปPนแนวความคิดท่ีถูกต/องก็คือ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ นั่นเอง 

ดังนั้นผู/วิจัยเห็นวCาควรนําหลักสัมมาทิฏฐิมาศึกษาให/เกิดความชัดเจน ซ่ึงเปPน
สิ่งจําเปPนและสําคัญอยCางยิ่ง ในการศึกษาวิเคราะห�สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
และแนวทางการปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาสังคมไทยในยุคปฏิรูปเพ่ือเปPน
แนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต/องชอบธรรมและเปPนหลักประกันชีวิตให/ปลอดภัยและเปPน
สุขสําหรับคนในสังคมท้ังในสCวนของบุคคล สังคมและสามารถเข/าถึงเปUาหมายของการดําเนิน
ชีวิตในสังคมอยCางมีความสุขได/และเพ่ือเปPนการวางรากฐานให/เกิดศีลธรรมอันดีงามข้ึนใน
สังคมไทยอยCางยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                                           

๒นงเยาว� หนูไชยะ ณ กาฬสินธุ� , “การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฏฐิใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔).  

๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 
๔ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๗๑/๓๐๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓. เพ่ือวิเคราะห�การปรับใช/สัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาสังคมไทยในยุคปฏิรูป 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู/วิจัยจะศึกษาความหมาย ประเภทหลักการ เปUาหมาย ของ

สัมมาทิฏฐิในพระไตรป�ฏกตลอดท้ังทัศนะของนักวิชาการทางศาสนาพุทธและปรัชญาท่ี
เก่ียวกับแนวคิดสัมมาทิฏฐิของพุทธศาสนิกชนไทยในสังคมปBจจุบัน และแนวทางการปรับใช/
หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาของสังคมไทยในในยุคปฏิรูปซ่ึงจะศึกษาจากหลักฐานข/อมูลท่ี
เก่ียวข/องในพระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปPนหลัก หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปPนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และการ

สัมภาษณ�ข/อมูลภาคสนามอีกสCวนหนึ่ง เพ่ือนําไปวิเคราะห�ประกอบเนื้อหาให/สมบูรณ�ยิ่งข้ึน  
โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

๔.๑  ศึกษาค/นคว/าและรวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
ได/แกC พระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔.๒  ศึกษาค/นคว/าและรวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) เชCน อรรถกถา ฎีกา และปกรณ�วิเสส ตลอดถึงหนังสือ ตํารา เอกสารและรายงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

๔.๓  สัมภาษณ�ความเห็นของปราชญ�พุทธ นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการด/าน
เศรษฐกิจ สังคม นักการเมือง การศึกษา ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�
ประกอบงานวิจัยให/สมบูรณ�ยิ่งข้ึน จํานวน ๑๐ รูป/คน ดังตCอไปนี้ ๑) เจ/าคณะจังหวัด
ขอนแกCน ๑ รูป ๒) รองเจ/าคณะจังหวัดขอนแกCน ๑ รูป ๓) ผู/ อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกCน ๑ คน ๔) ผู/อํานวยการสํานักงานมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี ๒๕  ๑  คน ๕) ผู/อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกCน ๑ คน ๖) 
ปราชญ�พุทธ/นักวิชาการศาสนา ๑ คน ๗) อาจารย�ผู/ทรงคุณวุฒิและผู/ เชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนา ๑  รูป/คน ๘) นักวิชาการด/านเศรษฐกิจ ๑ คน ๙) นักวิชาการด/านสังคม  ๑  
คน และ ๑๐) นักวิชาการด/านการเมือง/ปกครอง  ๑  คน กลุCมเปUาหมายได/มาโดยวิธีการ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช/แบบสัมภาษณ�เปPนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข/อมูล 

๔.๔ ศึกษาข/อมูลท้ังหมดท่ีได/มาแล/วทําการวิเคราะห� ตีความ แปลความแล/ว
รวบรวม เรียบเรียงและนําเสนอผลงานการวิจัยเชิงพรรณนา 
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๕. สรุปผลการวิจัย  
การวิเคราะห�หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป สรุปให/

สอดคล/องกับวัตถุประสงค� คือเพ่ือศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาหลักสัมมาทิฏฐิกับ
กระบวนการพัฒนาชีวิตและเพ่ือวิเคราะห�การปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหา
สังคมไทยในยุคปฏิรูป  

๑. หลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา  “สัมมาทิฎฐิ” ในความหมายและขอบเขต
ท่ีกว/างขวางมากครอบคลุมท้ังในแงCความหมายท่ีเปPนกลาง ๆ โดยไมCชี้ชัดลงไปวCาเปPน
ความเห็นความเชื่อท่ีถูกหรือผิดท้ังในแงCความเห็น ความเชื่อท่ีถูกต/อง หรือเปPนสัมมาทิฎฐิและ
ในแงCความเห็นความเชื่อท่ีผิดหรือเปPนมิจฉาทิฎฐิ นอกจากนั้นเม่ือมองในแงCท่ีปรากฏผล
ออกมาเปPนวิถีชีวิตและวิถีสังคมของมนุษย� ความหมายและความสําคัญของสัมมาทิฎฐิจะ
ครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมประเภทนามธรรมหรือวัฒนธรรมทางด/านจิตใจในสังคมมนุษย�
ท้ังหมดสัมมาทิฏฐิ เปPนตัวนําของกระบวนการศึกษาหรือการพัฒนาชีวิต เพ่ือความดับทุกข�
ตามหลักพุทธศาสนา ถ/าการศึกษาถูกนําด/วยสัมมาทิฏฐิก็แสดงวCาตัวการศึกษาท่ีแท/ได/เริ่มข้ึน
แล/ว ในขณะเดียวกันถ/าการศึกษาใดไมCถูกนําด/วยสัมมาทิฏฐิ การศึกษานั้นก็หาชื่อวCาเปPน
การศึกษาท่ีแท/ไมCแม/จะสมมติเรียกกันวCาการศึกษาก็เปPนการศึกษาท่ียังหาหลักประกันไมCได/วCา 
จะทําให/เกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาได/จริงหรือไมC ด/วยเหตุผลดังกลCาวมานี้กCอนท่ีจะเข/าสูCตัว
การศึกษาท่ีแท/จะต/องมีการวางรากฐานการศึกษา หรือสร/างเหตุปBจจัยเพ่ือการเกิดข้ึนแหCง
สัมมาทิฏฐิ โดยเน/นความสมดุลของปBจจัยท้ัง ๒ ด/าน คือ ท้ังปBจจัยภายนอกและปBจจัยภายใน 
ปBจจัยภายนอก เรียกวCา “ปรโตโฆสะ” สCวนปBจจัยภายใน เรียกวCา “โยนิโสมนสิการ” 

๒. หลักสัมมาทิฏฐิกับกระบวนการพัฒนาชีวิตทุกข้ันตอนจะใช/สัมมาทิฏฐิกํากับไว/
ตลอด ท้ังนี้ก็เพ่ือแสดงให/เห็นวCา สัมมาทิฏฐิ เปPนตัวยืนโรงแทรกซึมอยูCตลอดเวลา ในการชี้นํา
และกํากับควบคุมกระบวนการพัฒนาชีวิตท้ังหมด ต้ังแตCระดับเริ่มเข/าสูCกระบวนการพัฒนา 
คือ ระดับความเชื่อในกฎแหCงกรรมจนถึงระดับพระอริยบุคคลผู/บรรลุอรหัตตผล 

สัมมาทิฏฐิมีบทบาทสําคัญมากในการศึกษาหรือการพัฒนาชีวิต และสังคมกลCาวได/
วCา “คนเริ่มมีการศึกษาเม่ือเขามีสัมมาทิฏฐิ” ดังได/กลCาวมาแล/วในเรื่องความหมายของ
สัมมาทิฏฐิวCาเนื้อหาสาระสําคัญของสัมมาทิฏฐิ คือ อริยสัจ ๔ รวมไปถึงชีวทัศน�โลกทัศน�และ
คํานิยมพ้ืนฐานท่ีดีงามของสังคมท้ังหมด ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเปPนแหลCงรวมของข/อมูลท่ี
เก่ียวกับการแก/ปBญหาชีวิตท้ังหมดนับต้ังแตCรู/วCา อะไรคือปBญหาชีวิต อะไรคือสาเหตุของ
ปBญหา อะไรคือเปUาหมายของชีวิต และอะไรคือวิถีทางจะไปสูCเปUาหมายนั้น ด/วยเหตุนี้ใน
กระบวนการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนาจึงได/ยกให/สัมมาทิฏฐิจึงเปPนตัวนําเปPนประดุจ
ประทีปสCองนําทาง ให/แกCบุคคลผู/เดินทางถ/าขาดสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนคนเดินทาง
ทCามกลางความมืด โดยไมCรู/แม/กระท่ังวCาทางอยูCท่ีไหนจุดหมายปลายทางคืออะไร แนCนอนวCา
จะต/องสูญเสียเวลาในการหลงทางและการลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ 
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๓. วิเคราะห�การประยุกต�ใช�หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก�ป@ญหาสังคมไทยในยุค
ปฏิรูป การปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับแก/ปBญหาด/านเศรษฐกิจ ปBญหาเศรษฐกิจคือ การต้ังเนื้อ
ต้ังตัวไมCได/ การกระจายรายได/ไมCสมดุล ความขัดแย/งระหวCางนายจ/างกับลูกจ/าง ปBญหาโจร
ผู/ร/ายชุกชุม ปBญหาหนี้สินของ ซ่ึงสามารถนําหลักสัมมาทิฎฐิคือการรู/จักพอประมาณซ่ึงมี
ข้ันตอน คือ ข้ันการรักษากาย วาจาโดยยึดหลักอกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้ันท่ี ๒ คือการวางตน
ชอบ โดยยึดหลักสัปปุริสธรรม เม่ือพิจารณาภาพรวมในเรื่องของการดํารงชีวิตจําเปPนต/องมี
การหม่ันตรวจสอบและพิจารณาตนเองวCาอยูCในภาวะเสียสมดุลหรือไมCซ่ึงจะเห็นได/วCาในเรื่อง
การใช/สอยเครื่องอุปโภคบริโภคอันเปPนบริขารหรือปBจจัย๔ของคนสามารถประยุกต�เปPน
รายรับและรายจCายให/เข/ากับเรื่องเศรษฐกิจการบริโภค (Consumption) และการผลิต 
(Production) ได/หรืออาจเรียกได/วCาเปPน “การแสวงหาและการบริโภค” ก็ได/เชCนกันเกณฑ�ท่ี
สามารถนํามาพิจารณา “ทบทวนตรวจสอบสถานะ” ก็คือมี “เงินออม” เหลือเก็บไว/หรือไมC
หรืออยCางน/อยก็มีหนี้สินเฉพาะท่ีเปPนการลงทุนเทCานั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได/หรือไมC“มีความ
หวั่นไหวตCอปBจจัยเปลี่ยนแปลง” ภายนอกหรือไมCหากเรามีความต/องการมากก็ควรจะต/องมี
ความขยันหม่ันเพียรโดยการพัฒนาศักยภาพการผลิต (รายได/) ควบคูCไปด/วยจึงจะเกิดความ
สมดุลและไมCมีความหวั่นไหวตCอผลวิบัติการดําเนินชีวิตตามแบบพอประมาณในแนวคิด
เศรษฐกิจเพียงนี้จะทําให/ ๑) อุดมด/วยโภคทรัพย� ๒) อุดมด/วยอริยทรัพย� ๓) มีกุศลกรรมเปPน
มรดกกรรมมากกวCาอกุศลกรรมในทางตรงกันข/ามผู/ท่ีมิได/เจริญรอยตามเส/นทางนี้ก็จะเปPนผู/
ขาดแคลนโภคทรัพย�เส/นทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเริ่มจากความเห็นท่ี
ถูกต/องเพราะวCาการท่ีจะมีความเห็นวCาอริยทรัพย�หรือโภคทรัพย�มีประโยชน�นั้นยCอมไมCใชCสิ่งท่ี
จะชี้นําโดยงCายหากเปPนการสะสมความเห็นหรือวิสัยทัศน�ในขันธสันดานมาชั่วกาลนานและ
พระพุทธศาสนาได/แสดงวCาการท่ีมี “สัมมาทิฏฐิ”ได/นั้นยCอมต/องอาศัยกัลยาณมิตรคอยชี้นํา
รวมท้ังมีกุศลกรรมเดิมท่ีเคยสะสมไว/อาจจะทําให/เกิดโยนิโสมนสิการข้ึนมาสCงเสริมและคํ้าจุน
นําไปสูCการรู/แจ/งเห็นจริงได/ในท่ีสุด 

การปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาสังคมไทย  ปBญหาสังคม คือสังคมไทยมี
แนวโน/มสูCทุนนิยม ก/าวสูCสังคมอุตสาหกรรม ทําให/เกิดการแขCงขันทางในทางธุรกิจสูง เกิดการ
เสียสมดุลทางธรรมชาติ ทําให/เกิดความแปลกแยกทางความรู/สึกได/งCาย เกิดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ทําให/เกิดพฤติกรรมสังคมท่ียากแกCการควบคุม เกิดการสร/างเง่ือนไขในระดับรัฐอัน
นําไปสูCความขัดแย/ง การนําหลักสัมมาทิฎฐิมาใช/ในการแก/ปBญหาคือการนําหลักภาวนา ๔ คือ
การสังวรอินทรีย� รู/ประมาณในการบริโภค มีศีลธรรมอันดีงาม ฝ�กอบรมจิตใจให/เข/มแข็ง
ม่ันคง เจริญงอกงามด/วยคุณธรรมท้ังปวง มีปBญญาฉลาดในการเข/าใจสิ่งท้ังหลายตามความ
เปPนจริง รู/เทCาทันเห็นแจ/งในโลกและชีวิตตามสภาวะ 

การปรับใช/หลักสัมมาทิฏฐิกับการแก/ปBญหาการเมือง การปกครอง  ปBญหา
การเมืองคือ การขัดแย/ง มีการแบCงพรรคแบCงฝ�ายจนทําให/ เ กิดความเดือดร/อนใน
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ระดับประเทศ ตลอดจนการคอรัปชั่น การแก/ปBญหาด/วยสัมมาทิฎฐิคือการใช/หลักสัปปุริส
ธรรมเพ่ือให/เกิดการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังใช/หลักฆราวาสธรรมเพ่ือให/เกิด
มิตรภาพท่ีดีตCอกันคือมีสัจจะ รู/จักขCมใจ ความอดทน และเสียสละ เปPนหลักธรรมสําคัญท่ีจะ
ตCออายุของความเปPนมิตรให/ยืนยาวได/ และยังความสงบสันติสุขให/เกิดแกCสังคมไทย 

ปBญหาด/านการศึกษา ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะระบบการศึกษา
ให/เปPนเรื่องของการใช/ชีวิตท่ีถูกต/องดีงามมีความสุขสามารถชCวยเหลือตนเองได/มีจิตใจท่ีโอบ
อ/อมอารีรู/จักชCวยเหลือบุคคลอ่ืนๆในสังคมท่ีตนอยูCศึกษาเพ่ือท่ีจะทําความเข/าใจตนเองและได/
นําความรู/ ท่ีตนมีนั้นไปใช/ในการชCวยเหลือผู/ อ่ืนและพัฒนาสังคมท่ีตนอยูC ให/ มีความ
เจริญก/าวหน/าไมCมีปBญหา 

จากการศึกษาวิเคราะห�หลักสัมมาทิฏฐิกับการปรับใช/แก/ปBญหาของสังคมไทยในยุค
ปฏิรูปจะเห็นได/วCาปBญหาท่ีเกิดในสังคมไทยไมCวCาจะเปPนปBญหาด/านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สามารถนําหลักสัมมาทิฎฐิมาประยุกต�ใช/เพ่ือให/เกิดความสุข สงบ สันติ ตCอสังคมประเทศชาติ
ได/ 
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ศึกษาวิเคราะห�พระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยในเชิงสัญญะ 
An Analytical Study of Stupa in Thailand on Its Signals 

พระสังเวียน ธีรป=ฺโ=, ดร.* 
พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร.** 

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาตํานานพระธาตุเจดีย�สถาปBตยกรรมของพระ
ธาตุเจดีย�สัญญะท่ีปรากฏในพระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยโดยใช/ทฤษฏีโครงสร/างนิทานของว
ลาดีมีร�พรอปป� และสัญลักษณ�แหCงพระถูปของ เอเดรียนสนอตกราส ศึกษาจากตัวแทนกลุCม
พระธาตุเจดีย�จาก ๔ ภาค มีพระธาตุเจดีย�ท้ังหมด ๘ องค� เปPนการศึกษาเชิงคุณภาพด/วยการ
ประยุกต�ใช/วิธีอธิบายแบบเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว1า โครงเรื่องตํานานพระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยมี ๒ แบบคือ 
๑) แบบมีการกลCาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ/า ๒) แบบไมCมีการกลCาวถึงการเสด็จมาของ
พระพุทธเจ/า และ สอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป�อยูC ๔ ฉบับ ไมC
สอดคล/องอยูC ๔ ฉบับ 

ในทางสถาปBตยกรรม พบวCา สถาปBตยกรรมพระธาตุเจดีย�ท่ีสร/างข้ึนในประเทศไทย 
ในสCวนฐานมี ๓ แบบ ได/แกC (๑) แบบฐานกลม (๒) แบบฐานสี่เหลี่ยม (๓) แบบฐานแปด
เหลี่ยม ในสCวนเรือนพระธาตุมี ๔ ลักษณะ ได/แกC (๑) ทรงระฆังกลมหรือโอคว่ําแบบลังกา (๒) 
ทรงระฆังแปดเหลี่ยม (๓) ทรงบัวเหลี่ยม (๔) ทรงปราสาท จัตุรมุข ในสCวนยอดพระธาตุเจดีย�
จําแนกออกเปPน ๒ กลุCม ได/แกC (๑) กลุCมยอดพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังกลมแบบลังกาและยอด
พระธาตุเจดีย�แบบบัวเหลี่ยม (๒) กลุCมยอดพระธาตุเจดีย�แบบล/านนาและแบบศรีวิชัย 

ในสCวนสัญญะ พบวCา ตัวฐานกลมพระธาตุเจดีย� สื่อความหมายถึงศูนย�กลางในการ
ประกาศพระพุทธศาสนา, ฐานพระธาตุเจดีย�สี่เหลี่ยม สื่อความหมายถึงหลักธรรมอิทธิบาท 
๔, ฐานพระธาตุเจดีย�แปดเหลี่ยม สื่อความหมายถึงหลักธรรมอริยมรรคมีองค� ๘, ตัวเรือน
พระธาตุเจดีย�แบบลังกา สื่อถึงการเสด็จดับขันธ�ปรินิพพานของพระพุทธเจ/า, เรือนพระธาตุ
เจดีย�แบบบัวเหลี่ยม สื่อถึงหลักสติปBฏฐาน ๔, เรือนพระธาตุเจดีย�แบบแปดเหลี่ยม สื่อถึง 
มรรค ๔ ผล ๔, ในสCวนยอดพระธาตุเจดีย� แบบลังกาและแบบบัวเหลี่ยม สื่อถึงการอยูCเหนือ
ภพภูมิตCางๆ ของพระพุทธเจ/าและพระสาวก และเปPนใหญCในโลกท้ังสาม, ยอดพระธาตุเจดีย�
                                                           

* อาจารย�พิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ�ร/อยเอ็ด 

** อาจารย�พิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ�ร/อยเอ็ด 
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แบบล/านนาและแบบศรีวิชัย สื่อถึงการอยูCเหนือภพภูมิตCางๆ และพระองค�เพียบพร/อมด/วย
ฤทธิ์ ๓ ประการ พุทธคุณ ๙ ประการ พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ/า ประกอบด/วย
อภิญญา ๕ ประการ สมาบัติ ๘ ประการ 

คําสําคัญ: พระธาตุเจดีย�สถาปBตยกรรม สัญญะ 

Abstract 

This objective is to study the legend of Jetiya and architecture of 
Jetiya found in the Jetiya in Thailand according to ladimirpropp's structural 
theory for folktale, and approached on Adrian Snodgrass’s the symbols of 
the Stupa. The sample was 8 outstanding pagodas from 4 regions. This 
objective was in qualitative with the descriptive.  

The result of the study found that the legend of Jetiya was 
divided into 2 categories: (1) three mentioned versions of the Buddha’s 
and (2) five version of the arrival Buddha’s non-arrival. Here, four versions 
were related to Vladimir propp's structural theory for folktale whereas the 
other four versions were not related to this theory. 

The study found in respect of that the architecture the bases of 
pagodas had 3 models: (1) the round base. (2) The square base. (3) The 
octagon base. The bodies of the pagoda had 4 models: (1) the round bell 
rotated of Sri Langkan style. (2) The octagon bell. (3) The trick lotus. (4) 
The castle tetrahedron. And, the top of the pagodas categorized into 2 
groups: (1) the round bell rotated of Sri Langkan style and the trick lotus. (2) 
the groups of Lanna style and Sivichai style. 

Now, for the symbol of the pagoda, the study found that the round 
base were represented the center of the propagation of Buddhism. And, for the 
square base represented the principle of the Four Paths of Accomplishment 
(Iddhipada); while, the octagon base represented the teaching of the Eight Noble 
Paths (Ariyamagga).  

The body of the pagoda the round bell rotated of Sri Langkan style 
singed the Great Decease of the Buddha. the trick lotus represented the teaching 
the Four Foundations of Mindfulness (Satipatthana); the octagon bell mean Four 
Paths (Magga) and Four Fruits (Phala).  
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And, the top of the pagodas, the groups of the round bell rotated of Sri 
Langkan style and the trick lotus signed the living beyond three realms of the 
Buddha and the Arahantas; while, the groups of Lanna style and Sivichai style 
represented the living beyond three realms of the Buddha, the 9 qualities of the 
Buddha (Buddhaguna) and the Arahantas whose accomplished the Five kinds of 
Higher Knowledge and the Eight Meditative Attainments (Samapatti). 

Keywords: The Jetiyaarchitecturesymbol 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยเปPนชื่ อใหมC ท่ี ต้ั ง ข้ึนเ ม่ือสมัย จอมพล ป.  พิบูลสงครามเปPน

นายกรัฐมนตรี เดิมชื่อวCา สยามประเทศ๑ ประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัย หรือเรียกวCา สุโขทัย
สยามประเทศ๒ เมืองสุโขทัยนี้หลักฐานทางโบราณคดีบอกวCา ชาวล/านช/างหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ย/ายถ่ินฐานเข/ามาในสCวนหนึ่งกCอสร/างบ/านเมืองข้ึน ศิลปกรรม
แบบทวารวดีนั้นผCานเข/ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๓ ไมCวCาจะเปPนใบเสมาหิน 
พระพุทธรูปหินทราย มีลักษณะเปPนแบบศิลปะล/านช/างในเขตจังหวัดเลยและอุดรธานี ล/วน
เปPนสิ่งท่ีแสดงให/เห็นถึงการเคลื่อนย/ายของกลุCมชนจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข/ามา
ในสมัยนั้น๔  
 เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๗๐๕ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร�และโบราณคดีพบวCา
เม่ือพระเจ/าอโศกมหาราชได/ครองพระราชสมบัติ และได/บํารุงพระพุทธศาสนา ยุคของพระองค�
นี้เองท่ีมีการกCอสร/างพระธาตุเจดีย�มากมายในพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระสถูปเจดีย�สมัย
พระเจ/าอโศกมักจะสร/างด/วยอิฐและศิลา และสมัยของพระองค�ก็ทรงสCงพระโสณะเถระและพระ
อุตรเถระ เข/ามาเผยแผCพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิตCอจากนั้นเม่ือ พ.ศ. ๖๒๐๖ ก็ได/มีพระ
เจ/ากนิษกะเปPนพุทธสาสนูปถัมภก และมีวัตถุประสงค�เชCนเดียวกับพระเจ/าอโศก คือสร/างพระ
                                                           

๑ ศรีศักรวัลลิโภดม, สยามประเทศ, พิมพ�ครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นท�ติ้ง เซ็น
เตอร� จํากัด, ๒๕๓๔), หน/า ๔. 

๒ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๒๐๒. 
๓ อ/างแล/ว. 
๔ ศรีศักร วัลลิโภดม, สยามประเทศ, พิมพ�ครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นท�ติ้ง เซ็น

เตอร� จํากัด, ๒๕๓๔), หน/า ๒๔๐-๒๔๑. 
๕ พระเจ/าบรมวงศ�เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย�สยาม,พิมพ�ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ เจ/าจอมมารดา ชุCม รัชกาลท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�โสภณพิพรรฒธนาถร, 
๒๔๖๙ ), หน/า ๒๒. 

๖ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๓๖. 
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ธาตุเจดีย�และทําลวดลายพุทธประวัติ และทําพระพุทธรูปในลวดลายนั้น ตามแบบอยCางของ
พวกโยนก พระพุทธรูปจึงแพรCหลายต้ังแตCนั้นมา 

ตามตํานานกลCาววCา พระเจ/าอโศกมหาราช ซ่ึงรCวมสมัยกับพระเจ/าเทวานัมป�ยดิศ
ได/แจกพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานยังนานาประเทศ ๙ สายเม่ือหลังสังคายนา
พระไตรป�ฎกครั้งท่ีสองพระมัชฌัตติกเถระ ไปยังเมือง กัศมิร และคันธารราษฐ (แคชเมียและ
อาฟกานิสถาน) พระมหาเทพ ไปยัง มหิศมณฑลประเทศ (แคว/นข/างใต/ลําน้ําโคทาวารี)พระ
รักขิตเถระ ไปยัง วนวาสีประเทศ (แคว/นกะนาราเหนือเขตเมืองบอมเบ) พระโยนกธรรม
รักขิตเถระ ไปยัง ปรันตกชนบท (แคว/นตอนชายทะเลเหนือเมืองบอมเบ)พระมหาธรรมรักขิต
เถระ ไปยัง มหารัฏฐประเทศ (แคว/นยอดลําน้ําโคทาวารี) พระมหารักขิตเถระ ไปยัง โยนก
โลก (คือเมืองท่ีพวกโยนกเปPนใหญC อยูCในแดนเปอร�เซีย) พระมัชฌิมเถระ ไปยัง หิมวันตประ
เทศ (ต้ังอยูCเชิงเขาหิมาลัย มีเนปาล เปPนต/น)พระโสณ และพระอุตรเถระ ไปยังสุวรรณภูมิ 
(ไทย ลาว เขมร เปPนตัน)พระมหาโมคคัลลีบุตรสCงพระมหามหินทเถร พระอิติยเถระ พระอุติย
เถระ พระสัมพลเถระ พระภัทธสาลเถระ ไปยัง ประเทศลังกาทวีป แตCละสายนําพระเถระไป
ด/วยให/ครบ ๕ รูป เพ่ือทําการอุปสมบทกุลบุตรด/วย๗ 

พุทธเจดีย�ในประเทศไทยนั้นพระเจ/าบรมวงศ�เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพได/ทรง
อธิบายไว/ในหนังสือตํานานพุทธเจดีย�สยามวCาแบCงออกได/เปPน ๗ สมัยคือ ๑) สมัยทวาราวดี 
๒) สมัยศรีวิชัย ๓) สมัยลพบุรี ๔) สมัยเชียงแสน ๕) สมัยสุโขทัย ๖) สมัยกรุงศรีอยุธยา ๗) 
สมัยรัตนโกสินทร�๘ 

จากการแบCงประเภทของเจดีย�ออกเปPน ๗ ประเภทข/างต/นจะเห็นได/วCาทรงยึดความ
มีอยูCของแวCนแคว/นท้ัง ๗ นั้นและลักษณะของศิลปะหรือรูปทรงของเจดีย�เปPนหลัก และเน/น
เฉพาะเจดีย�บริเวณลุCมแมCน้ําเจ/าพระยาเทCานั้น ซ่ึงถือวCาเปPนพระธาตุเจดีย�กลุCมภาคกลาง 

แตCปรากฏวCาหลักฐานด/านเอกสาร ตํานาน รายงานการขุดค/นและหลักฐานทาง
โบร าณค ดีจํ านวนมาก ท่ี เ ก่ี ย ว กับพระธา ตุ เ จ ดี ย�  ท่ี กร ะจั ดกระจาย กัน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเรียกวCา เจดีย�แบบล/านช/าง ภาคเหนือเจดีย�แบบล/านนา มอญ พมCา 
และรวมท้ังภาคใต/ของไทยท่ีเรียกวCา เจดีย�แบบมหายานหรือปาละ และเจดีย�แบบศรีวิชัย 

ผู/เขียนจึงเห็นวCาตํานานพระธาตุเจดีย� เปPนสิ่งท่ีบรรพบุรุษมอบไว/ให/กับชนรุCนหลังได/
ศึกษาวCาเนื้อหาสาระในตํานานของแตCละพ้ืนถ่ินสําคัญอยCางไร โครงเรื่องประกอบด/วยสCวน
สําคัญ ๆ อยCางไร และ วิธีการเขียนตํานาน เปPนอยCางไร สถาปBตยกรรมของพระธาตุเจดีย�ใน

                                                           

๗ มหาวงษ� พงษาวดารลังกาทวีป, ฉบับแรก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ไทย, ร.ศ. ๑๒๙), 
หน/า ๒๘๔-๒๘๖. 

๘ เร่ืองเดียวกัน, หน/า ๘๘-๘๙. 
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แตCละพ้ืนถ่ิน บรรพบุรุษผู/สร/างมีเจตนาจะสื่อถึงอะไรบ/าง หลักธรรมในพระพุทธศาสนามี
ความสําคัญ หรือมีความผูกพันกันกับสถาปBตยกรรมพระธาตุเจดีย�หรือไมCอยCางไร 

๒. กรอบแนวคิด 
ใช/ตัวแทนกลุCม ๑) ศิลปะสถาปBตยกรรมเจดีย�ทรงระฆังแบบลังกาผสมพ้ืนถ่ิน และ 

๒) กลุCมศิลปะสถาปBตยกรรมเอกลักษณ�ของแตCละพ้ืนถ่ิน 
๑. ภาคเหนือ มีประเภทเจดีย�อยูC ๒ กลุCม คือ กลุCมเจดีย�ทรงปราสาทยอด และกลุCม

เจดีย�ทรงระฆัง ผู/วิจัยเลือกตัวแทนกลุCมเจดีย�ทรงระฆังคือ ๑) พระธาตุหริภุญชัยตัวแทนศิลปะ
สถาปBตยกรรมเจดีย�ทรงระฆังแบบลังกาผสมล/านนา ๒) พระธาตุชCอแฮตัวแทนกลุCมศิลปะ
สถาปBตยกรรมเอกลักษณ�ของล/านนา  

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเภทเจดีย�อยูC ๓ กลุCมผู/วิจัยเลือกตัวแทน ๑ 
กลุCมคือ (๑) พระธาตุพนมตัวแทนศิลปะสถาปBตยกรรมเอกลักษณ�ล/านช/าง ๒) พระธาตุขาม
แกCนตัวแทนกลุCมศิลปะสถาปBตยกรรมแบบล/านช/างผสมกับศิลปะสถาปBตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

๓. ภาคกลาง ผู/วิจัยเลือกตัวแทนคือ ๑) พระปฐมเจดีย� ตัวแทนกลุCมศิลปะ
สถาปBตยกรรมแบบลังกาผสมกับศิลปะพ้ืนถ่ิน ๒) พระธาตุเจดีย�วัดช/างล/อมตัวแทนกลุCมเจดีย�
ทรงระฆังกลมแบบลังกาเอกลักษ�สมัยสุโขทัย 

๔. ภาคใต/ มีประเภทเจดีย�อยูC ๒ กลุCมคือ เจดีย�ทรงระฆัง และทรงปราสาท ผู/วิจัย
เลือกตัวแทนคือ ๑) พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตัวแทนศิลปะสถาปBตยกรรมเจดีย�ทรงระฆัง
แบบลังกาผสมศิลปะสถาปBตยกรรมแบบศรีวิชัย ๒) พระบรมธาตุไชยยาตัวแทนกลุCมเจดีย�ทรง
ปราสาทศิลปะสถาปBตยกรรมเอกลักษณ�ศรีวิชัย 

๓. โครงเรื่องตํานานพระธาตเุจดีย�ในประเทศไทย 
โครงเรื่องตํานานพระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยมี ๒ แบบ คือ (๑) แบบมีการ

กลCาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ/า อยูC ๓ ฉบับ และ (๒) แบบไมCมีการกลCาวถึงการเสด็จมา
ของพระพุทธเจ/า อยูC ๕ ฉบับ 

แบบมีการกล1าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ�า มีอยูC ๓ ฉบับ และกลCาวถึง
เหตุการณ�สําคัญๆ คือ  

(๑) พระพุทธเจ/าทรงเสด็จมาโดยทางอากาศยังสถานท่ีในพ้ืนถ่ินนั้นๆ พร/อมพระ
สาวก ๓ องค�บ/าง ๕ องค�บ/าง เชCน ในตํานานอุรังคธาตุ พระพุทธองค�ทรงเสด็จโดยทางอากาศ
มาลงท่ี ดอนกอนเนCา บริเวณหนองคันแทเสื้อน้ํา แล/วจึงเสด็จไปยังภูกําพร/า เม่ือพระองค�
เสด็จมาถึงแล/วได/เทศนาโปรดเจ/าเมืองในถ่ินนั้นๆ  

(๒) พระพุทธเจ/าทรงพยากรณ�สถานท่ีท่ีจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระองค�ให/กับเจ/าเมืองในพ้ืนถ่ินนั้นๆ ได/สดับ เชCน ท่ีภูกําพร/าจะเปPนสถานท่ีประดิษฐานพระ
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อุรังคธาตุ และทางทิศเหนือของแมCน้ําพิง บริเวณเมืองหริภุญชัย พระพุทธองค�ตรัสวCา ดูกCอน
อานนท�สถานท่ีนี้จะเปPนท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของตถาคตในภายหน/า  

(๓) เม่ือพระพุทธเจ/าเสด็จดับขันธ�ปรินิพพานแล/ว ในสมัยตCอมาได/มีเหตุการณ�พระ
บรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย� สCองแสงเสด็จผุดข้ึนมาลอยไปบนอากาศให/ชาวเมืองได/เห็น 
เชCน ในตํานานพระธาตุหริภุญชัย เม่ือถึงรัชสมัยพระเจ/าอาทิตยราช มีกาเผือกมาบอกแกC
พระองค�วCา ณ เมืองของพระองค�นี้ได/มีพระบรมสารีริธาตุของพระพุทธเจ/า พระเจ/าอาทิตย
ราชจึงทําการบูชาอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุให/ผุดข้ึนมาจากพ้ืนดินและลอยข้ึนบนอากา 

(๔) เจ/าเมืองรับสั่งให/ทําการบูชาและกCอสร/างพระเจดีย�บรรจุพระบรมสารีริธาตุท่ี
แสดงปาฏิหาริย�แล/ว และทําการสักการบูชาตลอดรัชสมัยของพระองค� 

(๕) เจ/าเมืองในสมัยหลังตCอมาได/ทําการบูรณะซCอมแซมและทําพิธีบูชาพระธาตุ
เจดีย�มิได/ขาดจนมาถึงปBจจุบันนี้ 

แบบไม1มีการกล1าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ�า มีอยู1 ๕ ฉบับ กลCาวถึง
เหตุการณ�สําคัญๆ คือ  

(๑) กลCาวถึงบุคคลสําคัญในบ/านเมือง เชCน เจ/าเมืองบ/าง พระอรหันต�บ/าง เดินทาง
ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารธาตุยังประเทศอินเดียแล/วกลับมายังพ้ืนถ่ินของ
ตน เชCน ในตํานานพระธาตุขามแกCน เจ/าเมืองโมริยกษัตริย�ได/เดินทางไปอัญเชิญพระอังคาร
ธาตุยังประเทศอินเดียในตํานานพระปฐมเจดีย�พระอรหันต�เดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริ
ธาตุยังประเทศศรีลังกา  

(๒) เม่ือพระบรมสารีริกธาตุ หรือ พระอังคารธาตุมาประดิษฐานในพ้ืนถ่ินแล/วได/
สCองแสงแสดงปาฏิหาริย�ให/เกิดเหตุการณ�ท่ีเหนือธรรมชาติตCาง ๆ เชCน เจ/าเมืองโมริย�กษัตริย� 
(กัมพูชา) ได/ไปอัญเชิญพระอังคารธาตุมายังประเทศของตน และจะนํามาประดิษฐานไว/กับ
พระอุรังคธาตุท่ีภูกําพร/าเม่ือเดินทางมาถึงบริเวณท่ีมีตอต/นมะขามใหญCท่ีตายแล/ว จึงอัญเชิญ
พระอังคารธาตุวางไว/ท่ีตอต/นมะขามท่ีตายแล/วนั้น พอเดินทางไปถึงภูกําพร/าชาวเมืองได/ทํา
การสร/างพระเจดีย�บรรจุพระอุรังคธาตุเสร็จแล/ว จึงพากันเดินทางกลับมาพอมาถึงตอ
ต/นมะขามท่ีตายแล/ว กลับพบวCาตอมะขามได/ผลิดอกออกใบเปPนท่ีนCาอัศจรรย�ใจ เห็นวCาเปPน
นิมิตหมายท่ีดีจึงพากันกCอสร/างพระเจดีย�คCอมต/นมะขามบรรจุพระอังคารธาตุไว/ และกCอสร/าง
บ/านเมืองข้ึนเพ่ือรักษาบูชาพระอังคารธาตุไว/ (ปBจจุบันพระเจดีย�ขามแกCน)  

(๓) เม่ือเห็นเหตุการณ�ท่ีไมCปกติธรรมดาเกิดข้ึนเนื่องจากปาฏิหาริย�ของพระบรม
สารีริกธาตุแล/ว เจ/าเมืองได/รับสั่งให/ทําการกCอสร/างพระเจดีย�บรรจุพระบรมสารีริธาตุไว/ 

(๔) เม่ือถึงยุคสมัยตCอๆ มา เจ/าเมืองในรัชสมัยตCางๆ ได/ทําการบูรณะปฏิสังขรณ�
ตลอดมาจนถึงปBจจุบัน 
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๔. สถาป@ตยกรรมพระธาตุเจดีย�ในประเทศไทย  
ในทางสถาปBตยกรรม พบวCา สถาปBตยกรรมพระธาตุเจดีย�ท่ีสร/างข้ึนในประเทศไทย 

ในสCวนฐานมี ๓ แบบ ได/แกC  
(๑) แบบฐานกลม มีพระปฐมเจดีย� และ พระเจดีย�หริภุญชัย  
(๒) แบบฐานสี่เหลี่ยม มีพระเจดีย�พนม พระเจดีย�ขามแกCน พระเจดีย�วัดช/างล/อม 

พระเจดีย�นครศรีธรรมราช พระเจดีย�ไชยา  
(๓) แบบฐานแปดเหลี่ยม มีพระเจดีย�ชCอแฮ  
ในสCวนเรือนพระธาตุมี ๔ ลักษณะ ได/แกC  
(๑) ทรงระฆังกลมแบบลังกาหรือโอคว่ํา มีพระเจดีย�หริภุญชัย พระเจดีย�วัดช/าง

ล/อม พระปฐมเจดีย� พระเจดีย�นครศรีธรรมราช เปPนศิลปะทรงระฆังกลมแบบลังกาผสมกับ
ศิลปะพ้ืนถ่ิน 

(๒) ทรงระฆังแปดเหลี่ยม มีพระเจดีย�ชCอแฮ เปPนศิลปะเอกลักษณ�ของสมัยล/านนา 
(๓) ทรงบัวเหลี่ยม มีพระเจดีย�พนม และ พระเจดีย�ขามแกCน เปPนศิลปะเอกลักษณ�

ของสมัยล/านช/าง 
(๔) ทรงปราสาท จัตุรมุข มีพระเจดีย�ไชยา เปPนเอกลักษณ�ศิลปะสมัยศรีวิชัยหนึ่ง

เดียวท่ียังคงสมบูรณ�อยูCในภาคใต/ 
ในสCวนยอดพระเจดีย�จําแนกออกเปPน ๒ กลุCม ได/แกC  
(๑) กลุCมยอดพระเจดีย�ทรงระฆังกลมแบบลังกาและยอดพระธาตุเจดีย�แบบบัว

เหลี่ยม มีพระเจดีย�วัดช/างล/อม พระปฐมเจดีย� พระเจดีย�นครศรีธรรมราช พระเจดีย�พนม 
พระเจดีย�ขามแกCน ซ่ึงเปPนกลุCมยอดพระเจดีย�ท่ีมีความสวยงามแบบเรียบงCาย 

(๒) กุลCมยอดพระธาตุเจดีย�แบบล/านนาและแบบศรีวิชัย มีพระเจดีย�หริภุญชัย พระ
เจดีย�ชCอแฮ พระเจดีย�ไชยา ซ่ึงเปPนกลุCมยอดพระเจดีย�ท่ีมีความสวยงามและประดับอยCาง
อลังการณ� 

๕. สัญญะท่ีปรากฏในสถาป@ตยกรรมพระธาตุเจดีย�ในประเทศไทย 
ในสCวนสัญญะ พบวCา ตัวฐานกลมพระธาตุเจดีย� สื่อความหมายถึงศูนย�กลางในการ

ประกาศพระพุทธศาสนา หรือ ศูนย�กลางของสรรพสิ่ง รูปพระธรรมจักรท่ีปรากฏใน
ฐานรองรับองค�เรือนพระเจดีย� คือ การสื่อถึงหลักอริยสัจสี่ และปฏิจจสมุปบาท, ฐานพระ
เจดีย�สี่เหลี่ยม สื่อความหมายถึงหลักธรรมอิทธิบาท ๔, ฐานพระธาตุเจดีย�แปดเหลี่ยม สื่อ
ความหมายถึงหลักธรรมอริยมรรคมีองค� ๘,  

ตัวเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังกลมแบบลังกา สื่อถึงการเสด็จดับขันธ�ปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ/า และหลักพระไตรลักษณ� คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, เรือนพระธาตุเจดีย�
แบบบัวเหลี่ยม สื่อถึงหลักสติปBฏฐาน ๔, เรือนพระธาตุเจดีย�แบบแปดเหลี่ยม สื่อถึง มรรค ๔ 
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ผล ๔, เรือนพระธาตุเจดีย�แบบทรงปราสาท สื่อถึงอิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ ฌาน ๔ และ เปPน
ผู/บรรลุเจโตวิมุติ ปBญญาวิมุติ,  

ในสCวนยอดพระธาตุเจดีย� แบบระฆังกลมแบบลังกาและแบบบัวเหลี่ยม สื่อถึงการอยูC
เหนือภพภูมิตCางๆ ในทางพระพุทธศาสนา คือ การพ/นทุกข�หรือการบรรลุเปPนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ/าและพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ/า ซ่ึงถือวCาเปPนผู/บริสุทธิ์ และเปPนใหญCใน
โลกท้ังสาม, ยอดพระธาตุเจดีย�แบบล/านนาและแบบศรีวิชัย สื่อถึงการอยูCเหนือภพภูมิตCาง ๆ 
ในทางพระพุทธศาสนา คือ การพ/นทุกข� หรือการบรรลุเปPนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ/า และ
พระองค�เพียบพร/อมด/วยฤทธิ์  ๓ ประการ พุทธคุณ ๙ ประการ พระอรหันตสาวกของ
พระพุทธเจ/า ประกอบด/วยอภิญญา ๕ ประการ สมาบัติ ๘ ประการ 

๖. สรุป 
โครงเรื่องตํานานพระเจดีย�ในประเทศไทย ท้ังหมด ๘ ฉบับ สอดคล/องกับทฤษฏี

โครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (VladimirPropp) อยูC ๔ ฉบับ ไมCสอดคล/องกับทฤษฏี
โครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (VladimirPropp) อยูC ๔ ฉบับ 

ฉบับท่ีสอดคล�องกับทฤษฏีโครงสร�างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir 
Propp) ๔ ฉบับ คือ ๑) ตํานานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) ๒) ตํานานพระธาตุขามแกCน๓) 
ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช๔) ตํานานพระธาตุชCอแฮ 

ทฤษฏีโครงสร�างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) สรุปได�
ความว1า คนอ่ืนให�ส่ิงของกับพระเอก ส่ิงของเปKนสาเหตุให�พระเอกเดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง  

เช1นเดียวกับตํานานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) กลCาวคือ พระมหากัสปเถระ ได/รับ
พระอุรังคธาตุท่ีอินเดีย พระอุรังคธาตุ เปPนสาเหตุให/พระมหากัสสปเถระ เดินทางไปยังอีก
เมืองหนึ่ง คือ ภูกําพร/า (เมืองสุวรรณภูมิ)ซ่ึงสอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดี
มีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 

ตํานานพระธาตุขามแก1น กลCาวคือ โมริย�กษัตริย� ได/รับพระอังคารธาตุ (ท่ีอินเดีย) 
พระอังคารธาตุ เปPนสาเหตุให/โมริย�กษัตริย� เดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง คือ สุวรรณภูมิซ่ึง
สอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 

ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กลCาวคือ พระเจ/าอโศก ได/รับพระบรม
สารีริกธาตุ (ท่ีอินเดีย) พระบรมสารีริกธาตุ เปPนสาเหตุให/พระเจ/าอโศก เดินทางไปอีกเมือง
หนึ่ง คือ (นครศรีธรรมราช)ซ่ึงสอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� 
(Vladimir Propp) 

ตํานานพระธาตุช1อแฮ กลCาวคือ พระอรหันต� ได/รับพระบรมสารีริกธาตุ (ท่ีอินเดีย) 
พระบรมสารีริกธาตุ เปPนสาเหตุให/พระอรหันต� เดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง คือ (เมืองแพรC)ซ่ึง
สอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๙๓๐ 

โครงสร�างตํานานท่ีไม1สอดคล�องกับทฤษฏีโครงสร�างนิทานของ วลาดีมีร� พร
อปป� (Vladimir Propp)มีอยู1 ๔ ฉบับคือ ตํานานพระธาตุหริภุญชัย ตํานานพระปฐมเจดีย� 
ตํานานพระเจดีย�วัดช/างล/อม ตํานานพระบรมธาตุไชยา  

ทฤษฏีโครงสร�างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) กล1าวคือ 
คนอ่ืนให�ส่ิงของกับพระเอก ส่ิงของเปKนสาเหตุให�พระเอกเดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง  

ตํานานพระธาตุหริภุญชัย กลCาวคือ ไมCมีใครไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา 
พระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย�ผุดข้ึนมาจากพ้ืนดินเอง และสCองแสงเปPนประกายลอย
ข้ึนมาบนอากาศเอง เจ/าเมืองจึงรับสั่งให/ทําการกราบไหว/บูชา และกCอสร/างพระเจดีย�บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว/ ซ่ึงไมCสอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� 
(Vladimir Propp) 

ตํานานพระปฐมเจดีย� มีอยูC  ๓ ฉบับ แตCละฉบับกลCาวถึงท่ีมาของพระบรม
สารีริกธาตุไมCชัดเจน บางฉบับ กลCาววCา เปPนพระประโทณทองคําท่ีใช/ตวงพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจ/า และใครเปPนผู/นํามา นํามาเม่ือตอนไหนก็ไมCชักเจน ซ่ึงไมCสอดคล/องกับ
ทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 

ตํานานพระเจดีย�วัดช�างล�อม กลCาวคือ ไมCทราบท่ีมาของพระบรมสารีริกธาตุ เปPน
แตCเพียงสันนิษฐานวCานCาจะนํามาจากประเทศศรีลังกา ตํานานกลCาวไว/วCาสร/างพระธาตุเจดีย�
ข้ึนเม่ือสมัยสุโขทัยโดยพCอขุนรามคําแหงมหาราช ซ่ึงไมCสอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทาน
ของ วลาดีมีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 

ตํานานพระบรมธาตุไชยา กลCาวไว/ไมCแนCชัด ตํานานกลCาวไว/วCา เคยหักพังรกร/างมา
ระยะหนึ่ง นานเทCาใดไมCมีหลักฐานแนCชัด จนกระท่ังพระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก/ว 
(หนู ติสโส) เจ/าคณะเมืองไชยาได/บูรณะพระอารามและพระธาตุเจดีย� ระหวCาง พ.ศ. ๒๔๓๙-
๒๔๕๓ รวมระยะเวลา ๑๔ ปIเศษ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๑ สมเด็จพระเจ/าอยูCหัวภูมิพลอดุลยเดช ได/
ทรงโปรดเกล/าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให/ยกฐานะเปPนพระอารามหลวงชั้นตรี 
และปBจุบันเลื่อนเปPนชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ทรงพระราชทานนามวCา วัดพระบรมธาตุไชยา 
สร/างข้ึนเม่ือใดไมCปรากฏหลักฐานแนCชัดซ่ึงไมCสอดคล/องกับทฤษฏีโครงสร/างนิทานของ วลาดี
มีร� พรอปป� (Vladimir Propp) 

 
 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๓๑

สัญญะในฐานกลมของพระธาตุเจดีย�  

 
ตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล/าเจ/าอยูCหัว (รัชกาลท่ี ๔) 

หมายถึงศูนย�กลางในการประกาศพระพุทธศาสนา ซ่ึงไมCสอดคล/องกันกับทัศนะของ เอเด
รียน สนอดกราส ทัศนะของ สนอดกราส หมายถึง ศูนย�กลางของสรรพสิ่ง ในขณะเดียวกันก็
เปPนท่ีกําเนิดของสรรพสิ่งด/วยแตC สนอดกราสก็ยอมรับวCาสัญลักษณ�ของพระเจดีย�สามารถ
ตีความได/เปPนหลายนัยได/ ซ่ึงก็ถือวCาเปPนความหลากหลายในแงCของการตีความหมายอยูCแล/ว 

สัญญะในฐานส่ีเหล่ียมของพระธาตุเจดีย� 

 
 

สัญญะในฐานสี่เหลี่ยมของพระธาตุเจดีย� สื่อถึง หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเปPน
หลักธรรมท่ีนําทางให/ประสพกับความสําเร็จในกิจการท้ังปวง ซ่ึงสอดคล/องกับหลัก
ศิลปะวิจารณ� ซ่ึงมีประเพณีปฏิบัติวCาให/เปPนไปในแนวท่ีสร/างสรรค�และเกิดองค�ความรู/  

สัญญะในฐานแปดเหล่ียมของพระธาตุเจดีย�  
 

 
 

สัญญะในฐานแปดเหลี่ยมของพระธาตุเจดีย� สื่อความหมายถึงหลักธรรมอริยมรรค
มีองค� ๘ ซ่ึงก็สอดคล/องกับทฤษฏีประติมานวิทยา คือ กรรมวิธี ศึกษาเปรียบเทียบ
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 ๙๓๒ 

องค�ประกอบและชิ้นสCวนทางสถาปBตยกรรม เพ่ืออธิบายคติความเชื่อ รูปแบบ เทคโนโลยีและ
อิทธิพลทางสถาปBตยกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการติดตCอกับชุมชนภายนอก 

สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังกลมแบบลังกา 

 
สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังกลมแบบลังกา ตามพระราชวินิจฉัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล/าเจ/าอยูCหัว (รัชกาลท่ี ๔) หมายถึง การเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ/าไมCสอดคล/องกันกับทัศนะของเอเดรียนสนอดกราสทัศนะของสนอดกราสห
มายถึงท่ีบรรจุสรรพสิ่ง หรือ ครรภ�ไขC ซ่ึงการตีความในแนวนี้คCอนข/างท่ีจะเปPนแนวทางสากล 
ไมCเจาะจงท่ีลัทธิใดลัทธิหนึ่ง  

สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงบัวเหล่ียม 

 
สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงบัวเหลี่ยม สื่อถึงการเจริญสติปBฏฐาน ๔ 

สอดคล/องกับทฤษฏีประติมานวิทยา เพราะท่ีฐานเรือนพระธาตุเจดีย�มีประตูอยูC ๔ ด/าน แตC 
เข/า-ออก ได/เพียงประตูเดียว ประตูอีก ๓ ด/านเปPนประตูหรอก ซ่ึงในพระคัมภีร�พระพุทธองค�
ตรัสวCา ดูกCอนภิกษุท้ังหลาย ผู/ท่ีเจริญสติปBฏฐาน ๔ ไว/ดีแล/ว เปรียบเสมือนประตูเมืองท้ัง ๔ 
ด/าน ป�ดไว/เสีย ๓ ด/าน เป�ดเพียงด/านเดียว นายทวารเฝUาประตูเมืองผู/ฉลาดยCอมรู/วCา บุคคลใด
ควรเข/า บุคคลใดไมCควรเข/า แตCไมCสอดคล/องกับงานวิจัยของ สมชาติ มณีโชติ “พระธาตุพนม 
: ศาสนสถานศักด์ิสิทธิ์ในมิติด/านสัญลักษณ�ทางสังคมวัฒนธรรม” ในบางสCวนท่ีกลCาวถึงองค�
พระธาตุพนมท้ังองค�วCา เปPนสัญลักษณ�ของสถานอันศักด์ิสิทธิ์ในศาสนาฮินดูเม่ือครั้งสมัย
โบราณ  

 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๓๓

สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังแปดเหล่ียม 

 
สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงระฆังแปดเหลี่ยม สื่อถึง มรรค๔ผล ๔ของพระ

อริยบุคคล ๘จําพวก ซ่ึงสอดคล/องกับหลักศิลปะวิจารณ� ซ่ึงมีประเพณีปฏิบัติวCาให/เปPนไปใน
แนวท่ีสร/างสรรค�และเกิดองค�ความรู/  

สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงปราสาทจตุรมุข 

 
สัญญะในเรือนพระธาตุเจดีย�ทรงปราสาทจตุรมุข สื่อถึงอิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ 

ฌาน ๔ และ เปPนผู/บรรลุเจโตวิมุติ ปBญญาวิมุติ ซ่ึงสอดคล/องกับหลักศิลปะวิจารณ�ซ่ึงมี
ประเพณีปฏิบัติวCาให/เปPนไปในแนวท่ีสร/างสรรค�และเกิดองค�ความรู/ 

 สัญญะในยอดพระธาตุเจดีย� แบบระฆังกลมแบบลังกาและแบบบัวเหล่ียม  

   
สัญญะในยอดพระธาตุเจดีย� แบบระฆังกลมแบบลังกาและแบบบัวเหลี่ยม สื่อถึง

การอยูCเหนือภพภูมิตCาง ๆ ของพระพุทเจ/า และ พระอรหันต�สาวกของพระพุทธองค� ตาม
ทัศนะของ เอเดรียน สนอดกราส ซ่ึงก็สอดคล/องกันกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีวCาการ
อยูCเหนือภพภูมิทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการหลุดพ/นจากกิเลสท้ังหลาย ซ่ึงการหลุดพ/น
ประเภทนี้เปPนการหลุดพ/นของพระอรหันต�ประเภทพระสุกขวิปBสก (ประเภทไมCมีอภิญญา) 
เพราะเปPนยอดพระเจดีย�แบบสวยงามเรียบงCาย 
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สัญญะในยอดพระธาตุเจดีย� แบบล�านนาและแบบศรีวิชัย  

   
 สัญญะในยอดพระธาตุเจดีย� แบบล/านนาและแบบศรีวิชัย สื่อถึงการอยูCเหนือภพ

ภูมิตCาง ๆ ของพระพุทธเจ/า ตามทัศนะของ เอเดรียน สนอดกราส ซ่ึงสอดคล/องกับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา คือ การอยูCเหนือจากกองทุกข�ท้ังหลาย หรือการบรรลุเปPนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ/า และพระองค�เพียบพร/อมด/วยฤทธิ์ ๓ ประการ พุทธคุณ ๙ ประการ 
และพระอรหันตสาวกประเภทพระสมถยานิก (ประเภทมีอภิญญา)ประกอบด/วยอภิญญา ๕ 
ประการ สมาบัติ ๘ ประการ เพราะเปPนยอดพระเจดีย�แบบสวยงามอลังการณ� ซ่ึงสื่อถึงการ
บรรลุพระอรหันต�แบบมีอภิญญาประดับเปPนคุณพิเศษ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกแปลฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ : 
ตํานานพระธาตุหริ กุญชัย .  พิมพ� ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพิจิตร โอสถ.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�กรมศิลปากร, ๒๕๐๕. 
ประชุมตํ านานพระธาตุ  ภาค ๑ .  พิมพ� เปPน ท่ี ระลึก ในงานศพ นางแข ฟูสั ก ด์ิ .

กรุงเทพมหานคร : วัดไตรมิตต� วิทยาราม, ๒๔๘๕. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ�, ๒๕๕๖. 
พระยามหาอรรถนิกร. ตํานานพระปฐมเจดีย�. รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล/า

เจ/าอยูCหัว.(มปป.) 
ภ.ม. กนฺตสีลาภิกขุ และ ส. รัตนานุพงศ�. ตํานานพระบรมธาตุ และ ไหว�พระไตรลักษณ�., 

พิมพ�ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช, ๒๔๙๐. 
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อุรังคธาตุ ตํานานพระธาตุพนม. ฉบับเดิม, อาชญาเจ/าพระอุปราชพร/อมบุตรภรรยาสร/าง 
พิมพ�เปPนท่ีระลึกใรงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ต. หลวงประชุมบรรณสาร, พระ
นคร : โรงพิมพ�ไทยเขษม, ๒๔๘๓. 

กรมการศาสนา. ประวัติพระพุทธเจดีย�. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 
๒๕๒๖. 

ขุนถิระมัย สิทธิการ (กูCแก/ว พรหมสาขา ณ.สกลนคร) และ พระยาขัติยวงษา (เหลา ณ.
ร/อยเอ็ด). ตํานานพระธาตุเชิงชุมและพงศาวดารภาคอีสาน. พิมพ�เปPนอนุสรณ�ใน
งานฌาปนกิจศพ,สกลนคร : ๒๕๐๙. ( มสพ. ) 

คณะกรรมการฝ�ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร� เอกลักษณ� และภูมิป@ญญา จังหวัด ขอนแก1น. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝ�ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน คณะอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัวฯ จัดพิมพ�, ๒๕๔๒ 

เจตนา นาควัชระ.  จากศิลปะสู1การวิจารณ� .กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๑. 

เอเดียนสนอดกราส. สัญลักษณ�แห1งพระสถูป. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และ ธรรมเกีรติ 
กันอริ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�,๒๕๓๗. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
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โครงสร/างนิทานของ วลาดิมีร�  พรอปป�”. วิทยานิพนธ� อักษรศาสตรมหา
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การประยุกต�ใช�วิสัยทัศน�เชิงพุทธ 
Application of Buddhist Vision 

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร.* 

บทคัดย1อ 

 วิสัยทัศน�สามารถนํามาประยุกต�ใช/เพ่ือการพัฒนาตนเองไปสูCอนาคตได/ วิสัยทัศน�
เปPนสิ่งจําเปPนสําหรับผู/นําองค�กรอยCางหลีกเลี่ยงไมCได/ และในขณะเดียวกันก็เปPนสิ่งจําเปPน
สําหรับบุคคลท่ัวไปในการกําหนดอนาคตของตนเองในการดํารงชีวิตไปสูCเปUาหมายท่ีคาดหวัง
ไว/ โดยท่ัวไป ได/แกC การมองภาพอนาคตเก่ียวกับอาชีพ หน/าท่ีการงาน การดํารงชีวิต การ
พัฒนารCางกายและจิตใจสามารถทํางานภายใต/ความเครียด แก/ปBญหา มีคุณภาพจิตดีตาม
หลักพระพุทธศาสนา วิสัยทัศน�ในการพัฒนาชีวิตของบุคคลสามารถกําหนดได/จากการพัฒนา 
๔ ด/าน คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปBญญาภาวนาการกําหนดวิสัยทัศน�ตาม
การพัฒนา ๔ ด/านเปPนการกําหนดเอาสาระท่ีแท/จริงของชีวิต 

คําสําคัญ: วิสัยทัศน�เชิงพุทธ 

Abstract 

 Vision could be applied to develop oneself. It is meaningful to 
organization leader inevitably and at the same time it is useful to general 
people for their vision to frame on life future leading to successful 
expectation. Generally speaking, it is a vision to future vocation, working job, 
living, development of body and mind to face with any problem like brain 
tension and mental hygieneaccording to Buddhism. A vision as applied to 
develop oneself could be categorized into tour aspects, i.e., physical 
development, moral development, emotional development and wisdom 
development. These are Buddhist tools to develop inner true essence of the 
life of people. 

Keywords: Buddhist Vision 
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๑. บทนํา 
 วิสัยทัศน�เปPนสิ่งสําคัญสําหรับผู/นําก็จริงอยูC สําหรับบุคคลท่ัวไปก็สามารถสร/าง
วิสัยทัศน�สําหรับตัวเองได/ โดยการมองภาพในอนาคตทําให/เปPนตัวกํากับทิศทางในอนาคต อัน
จะสร/างแรงดลใจนําไปสูCจุดหมาย  วิสัยทัศน�มีความสําคัญ คือ กCอให/เกิดความรู/สึกนCาสนใจ 
ดึงดูดใจ กระตุ/นให/เกิดความมุมานะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเพ่ือความก/าวหน/า ทํางานและ
ดํารงชีวิตอยูCอยCางมีเปUาหมาย เปPนตัวเชื่อมความเปPนอดีตโดยเฉพาะปBจจุบันเข/าอนาคตกาล 
บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของวิสัยทัศน�ในชีวิตการทํางานคือเปPนจุดรวมพลัง ผู/มีวิสัยทัศน� มี
ปBญญามองการณ�ไกล จึงสามารถวางแผน และฉลาดในการใช/คน ความชํานาญในการใช/
ความคิด ในพระพุทธศาสนามีวิสัยทัศน�ทุกคนสามารถประยุกต�วิสัยทัศน�จากการพัฒนา ๔ 
ด/าน คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปBญญาภาวนา ได/อยCางเหมาะสม ซ่ึงผู/วิจัยจะ
ได/ศึกษาวิสัยทัศน�ในประเด็นดังตCอไปนี้ ความหมาย ความสําคัญวิสัยทัศน�เชิงพุทธ สิ่งท่ีทําให/
เกิดวิสัยทัศน� ระดับวิสัยทัศน� และการประยุกต�ใช/วิสัยทัศน� 

๒. ความหมายของวิสัยทัศน�  
 ๒.๑ ความหมายแบบตะวันตก 
 Richard L. Daft ได/ให/ความหมายของวิสัยทัศน�ไว/วCา วิสัยทัศน� คือ รูปภาพของ
อนาคตท่ีสูงสCงควรคCาแกCการมุCงม่ันทําความฝBนให/เปPนจริง สําหรับองค�กรหรือหมูCคณะท่ี
รวมตัวกันเปPนทีม วิสัยทัศน�อาจจะคล/ายกับเปPนการสร/างวิมานในอากาศ๑ 
 ควิกเลย�, โจเซฟ วี. (Joseph V. Quigley) ให/ความหมายวCา วิสัยทัศน�คือกฎเกณฑ�
หรือแนวทางท่ีบริษัทตราข้ึนเปPนกฎเพ่ือบังคับใช/แกCพนักงานเพ่ือให/ยึดถือและปฏิบัติกันอยCาง
สมํ่าเสมอและเปPนไปอยCางมีกฎระเบียบ เปPนไปด/วยความปลอดภัย และเพ่ือความ
เจริญก/าวหน/าของบริษัท๒ 

โรเชเบเกอร� และโรส (Roueche, Baker and Rose) กลCาววCา วิสัยทัศน�เปPน
รากฐานท่ีจะนําไปสูCความเปPนจริง ความเปPนจริงจะเกิดข้ึนได/ก็ด/วยการสุCมเสี่ยงและการสร/าง
โอกาสจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและในทีมงาน๓ 

                                                           

๑ นิตย� สัมมาพันธ�, ภาวะผู�นํา : พลังขับเคลื่อนองค�กรสู1ความเปKนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อินโนกราฟฟ�กส� จํากัด, ๒๕๔๖), หน/า ๘๕. 

๒ โจเซฟ, วี ควิกเลย�, วิสัยทัศน�, แปลโดย อนุวัตน� ทรัพย�พืชผล, (กรุงเทพมหานคร : แมค
กรอ-ฮิล, ๒๕๓๘), หน/า ๒๕. 

๓ J. Roueche, G. Baker. and Rose R. Shared Vision Transformational Leadership 
in American Community College Washington : Community College Press, 1989, p 45. อ/างใน 
เสนCห� จุ/ยโต, หน/า ๓๒. 
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 คอตเตอร�(Kotter) กลCาววCา วิสัยทัศน�ไมCใชCสิ่งท่ีลึกลับ ไมCใชCสิ่งมองเห็นได/ไมCได/ แตC
มันเปPนการพูดถึงบางสิ่งท่ีอยูCไกลออกไปวCามีอะไรบ/างท่ีควรจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได/บ/าง สิ่ง
ท่ีสําคัญผู/นําท่ีจะประสบความสําเร็จได/ต/องมีวิสัยทัสน�และกลยุทธ� ๔ 
 เจมส�เอ็มคูซ และ แบร�รี่ พอสนอร�กลCาววCา วิสัยทัศน� หมายถึง ภาพลักษณ�อุดมคติ
และเปPนภาพลักษณ�พิเศษของอนาคต๕ 

Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe, Glenn R. TobeกลCาววCา วิสัยทัศน�เปรียบ
ได/กับภาพท่ีแสดงถึงสถานะในอนาคตท่ีต/องการจะให/เปPน ซ่ึงอาจยาวไปถึงในอีกหลายปI
ข/างหน/า เปPนภาพท่ีมีพลานุภาพเหนือกวCาความฝBนหรือความหวังท่ีเปPนไปไมCได/ มันคือพันธ
สัญญาทําให/เกิดวิธีบริหารจัดการในการเปลี่ยนแปลง๖ 

๒.๒ ความหมายเชิงพุทธ  
 วิสัยทัศน� ได/แกC การมองการณ�ไกล หรือวิทัศน�๗ การมองเห็นการณ�ไกล โดยแยก
ออกเปPนสองคํา คือ คําวCา “วิสัย” กับคําวCา “ทัศน�”   
 วิสัย พจนานุกรมราชบัณฑิตให/ความหมายวCา ความสามารถ เชCน อยูCในวิสัยท่ีจะ
เลี้ยงดูบุตรภรรยาได/ เปPนเรื่องเหลือวิสัยท่ีจะทําได/, ขอบ เขต เชCน คามวิสัย โคจรวิสัย อยูCใน
ทัศนวิสัย๘อีกอยCางหนึ่ง วิสัย หมายถึง ภูมิ พ้ืนเพ อารมณ� เขต แดน ลักษณะท่ีเปPนอยูC ไทยใช/
ในความหมายวCา ขีดข้ันแหCงความเปPนไปได/ หรือขอบเขตความสามารถ๙ 
 ทัศน� พจนานุกรมราชบัณฑิตให/ความหมายวCา ความเห็น การเห็น เครื่องรู/เห็น สิ่ง
ท่ีเห็น๑๐ นอกจากนี้ยังแปลวCา การดู การเห็น การมอง การจ/อง การเพCง ความเข/าใจ  
 พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลCาวถึงวิสัยทัศน�คําเดียวครอบคลุมถึงความหมายของ 
๓ คํานี้ คือ  มองกว/าง คิดไกล ใฝ�สูง ในทัศนะนี้จึงต/องมีท้ัง ๓ ความหมายถึงจะเปPนวิทัศน�ท่ี
สมบูรณ� ๑) มองกว/างคือไมCใชCมองอยูCแคCองค�กรหรือชุมชนของตน แตCมองเห็นผลหรืออิทธิพลท่ี
                                                           

๔ John P. Kotter, Force for Change : How LeadershipDiffers from Mamagement, 
(New York : The Free Press A Division of Macmillan, 1990), p. 69. อ/างใน เสนCห� จุ/ยโต, หน/า ๓๒. 

๕ เจมส�เอ็มคูซ และ แบร�รี่ พอสนอร�, ผู�นําเหนือผู�นํา The Leadership Challenge, แปล
โดย สมชาย สัมฤทธ์ิทรัพย�, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ�ดี จํากัด, ๒๕๔๒), หน/า ๑๔๕. 

๖ Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe, Glenn R. Tobe,วิสัยทัศน� พันธกิจ และค1านิยม 
สําหรับการสร�างองค�การยุคใหม1, แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ� เกศมาริษ, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ� Be Bright Books, ๒๕๔๙), หน/า ๙๙. 

๗ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๑๐๘๒. 
๘ พระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน�ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้งท่ี 

๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๕๔), หน/า ๓๘๑. 
๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, หน/า ๕๒๑. 
๑๐ พระมหาสมปองมุทิโต, คัมภีร�อภิธานวรรณนา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :  ประยูร

วงศ�พริ้นติ้งจํากัด, ๒๕๔๗), หน/า ๙๕๖.  
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กระทบจากภายนอก จากสังคมและกลุCมอ่ืน ๒) คิดไกล หมายความวCา คิดในเชิงเหตุปBจจัย เอา
ภาวะหรือสถานการณ�ปBจจุบันต้ังแล/วใช/ปBญญาสืบสาวหาเหตุปBจจัยในอดีต แล/วมองหมาย
อนาคต ๓) ใฝ�สูงหมายความวCา ใฝ�ปรารถนาจุดหมายท่ีดีงามสูงสCง จุดหมายท่ีดีงาม ก็คือความดี
งามของชีวิต ความดีงามของสังคม ความเจริญก/าวหน/ามีสันติสุขของมวลมนุษย�๑๑ 
 พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลCาววCา วิสัยทัศน� มีความหมาย ตรงกับ
คําวCา จักขุมา มีสายตายาวไกล มองการณ�ไกล องค�การท้ังหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด/วย
วิสัยทัศน�นี้ ทํานองเดียวกัน พระพุทธเจ/าทรงกําหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว/
วCา การประพฤติปฏิบัติทุกอยCางมีเปUาหมายสูงสุดท่ีจุดเดียวคือวิมุตติ ความหลุดพ/น๑๒  จักขุ
มา หมายถึงมีปBญญามองการณ�ไกล ได/ยกตัวอยCางไว/วCา พCอค/าหรือนักบริหารธุรกิจต/องรู/วCาซ้ือ
สินค/าท่ีไหนได/ราคาถูกแล/วนําไปขายท่ีไหน เวลาใด หรือสถานการณ�ท่ีเหมาะสมเชCนใด จึงได/
ราคาแพง ต/องสามารถวางแผน และฉลาดในการใช/คน คุณสมบัติข/อนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวCา  
Conceptual  Skill คือ ความชํานาญในการใช/ความคิด๑๓ 
 นักวิชาการแตCละทCานให/ความหมายของวิสัยทัศน�แตกตCางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูCกับ
รากฐานความคิดของผู/ให/ความหมาย สรุปวCา วิสัยทัศน�คือการมองเห็นภาพท่ีอยากจะเปPน
อยCางนั้นในอนาคต ด/วยการสร/างจินตนาการเกินกวCาสิ่งปกติธรรมดาท่ีคนอ่ืนคิดวCาเปPนไป
ไมCได/ ด/วยความสามารถพิเศษท่ีแปลงภาพปกติธรรมดาให/เปPนภาพท่ีพิเศษ การมองการณ�
ไกลมีความหมายใกล/เคียงกับคําวCา  รู/เทCา และ รู/ทัน  รู/เทCา คือความรู/รอบด/านเก่ียวกับการ
งานท่ีทําวCามีข้ันตอนการทํางานอยCางไร มีความสัมพันธ�กับคนอ่ืนอยCางไร และยังหมายถึง
ความรู/เทCาถึงการณ� ในเม่ือเห็นเหตุแล/วคาดวCาผลอะไรจะตามมาแล/วเตรียมการปUองกันไว/  
รู/ทัน หมายถึงความรู/เทCาทันสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน/า เม่ือเกิดปBญหาข้ึนก็สามารถ
แก/ปBญหาเฉพาะหน/าได/ดี๑๔   
 วิสัยทัศน�ตามความหมายของพระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ พระธรรมโกศา
จารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไมCมีความหมายวCาเปPนความคาดหวังท่ีจะเปPนอะไรตCอมิอะไรใน
อนาคตอยCางท่ีมีนักวิชาการตะวันตกให/ความหมายเอาไว/ แตCเปPนความสามารถของผู/นําท่ีมี
ปBญญามองเห็นรอบด/านท้ังคุณและโทษ  

                                                           

๑๑ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,  ๒๕๔๕), หน/า 
๓๐-๓๑. 

๑๒ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน/า ๖. 

๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๓๘-๓๙.  
๑๔  พระราชวรมุ นี  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) ,  รวมปาฐกถาธรรม ชุดเ พ่ือชี วิตท่ี ดีงาม , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สยาม, ๒๕๔๑), หน/า ๑๕. 
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๓. ความสําคัญของวิสัยทัศน� 
 ผู/นําท่ีมีวิสัยทัศน� เปรียบเหมือนกับนกอินทรีท่ีมีสายตาแหลมคมยาวไกล สามารถ
มองเห็นเหยื่อท่ีอยูCระยะไกล หรือ พญาแร/งท่ีมองเห็นซากศพซ่ึงเปPนเหยื่อโอชะอันต้ังอยูCหลาย
กิโลเมตร และเหมือนแมCทัพท่ีมีกล/องสCองทางไกล มองเห็นการสู/รบของทหารฝ�ายตนเองและ
ฆCาศึกอยCางชัดเจนแล/ว ประเมินสถานการณ�วางแผนกลยุทธ�วCาจะรุกหรือจะรับถึงจะได/เปรียบ
คูCตCอสู/  
 คุณลักษณะท่ีจําเปPนสําหรับนักบริหารท่ีประสบความสําเร็จก็คือ วิสัยทัศน� ซ่ึงจะ
ชCวยให/คาดคะเนและใช/ประโยชน�จากการคาดคะเนได/ดีกวCาผู/อ่ืน จากการท่ีมองเห็นอนาคต
ได/ชัดเจน ทําให/สามารถทําการแก/ไขและเตรียมการดําเนินการอยCางได/ผล จะต/องมี ความ
กล/าในการตัดสินใจอยCางทันทCวงที  เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอยCางต/องมีความเสี่ยง แตCถ/า
เราสามารถคาดคะเนลCวงหน/า ความเสี่ยงจะน/อย ผลดีจะมีมาก๑๕ ข/อความข/างต/นแสดงให/
เห็นวCาวิสัยทัศน�มีความสําคัญและมีผลดี ชCวยให/การคาดคะเนแมCนยํามากข้ึน ชCวยในการ
ปUองกันและแก/ปBญหานอกจากนี้ เสนCห� จุ/ยโต ยังกลCาวถึงความสําคัญของวิสัยทัศน�ไว/ ๔๑๖ 
ประการ คือ 
 (๑) ชCวยกําหนดทิศทางขององค�กร กําหนดเปUาหมายในอนาคตท่ีสอดคล/องกับ
ปBจจัยสภาพแวดล/อมขององค�กร โดยผู/นํ าต/องมีวิสัยทัศน�สามารถกําหนดทิศทาง
ความก/าวหน/าขององค�กรอยCางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให/ทุกคนในองค�กรปรารถนา
ท่ีจะทํารCวมกันเรียกวCาวิสัยทัศน�รCวม 
 (๒) ชCวยเปลี่ยนแปลงองค�กร กระตุ/นให/เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค�กรท้ัง
ทางด/านบุคคลากร ทรัพยากรไปสูCความสําเร็จในอนาคต การเปลี่ยนแปลงท่ีดีต/องคาดการใน
อนาคตได/ดี วิสัยทัศน�ของผู/นําการเปลี่ยนแปลงต/องชัดเจนในเรื่องพัฒนา การสนับสนุน การ
วิจัยทดลอง การกระจายอํานาจ การตัดสินใจสูCระดับการปฏิบัติการ มีความยืดหยุCนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให/สอดคล/องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 (๓) ชCวยเผยแพรCประชาสัมพันธ� สามารถในการอธิบายถCายทอดแนวโน/มของทุก
ฝ�ายท่ีเก่ียวข/องไมCวCาจะเปPนลูกค/า ผู/บังคับบัญชา ผู/ใต/บังคับบัญชา ผู/รCวมงาน ผู/สนับสนุน 
ประสานเจรจาตCอรองกับหนCวยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข/อง  
 (๔) ชCวยฝ�กสอนทีมงาน ทําหน/าท่ีสร/างทีมงานสูCความสําเร็จ กระตุ/นความพยายาม
ของสมาชิกในทีมงานเพ่ือสร/างฝBนหรือวิสัยทัศน�ให/กลายเปPนจริง ผู/ฝ�กท่ีดีต/องสร/างความ

                                                           

๑๕ วัฒนา เมืองจันทร�, วิสัยทัศน�ของผู�บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สยามมิตรการ
พิมพ�, ๒๕๔๒), หน/า ๕. 

๑ ๖ เ ส นC ห�  จุ/ ย โ ต ,  วิ สั ย ทั ศ น� แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ� ผู� นํ า ยุ ค ใ ห ม1 ,  ( น น ท บุ รี  : โ ร ง พิ ม พ�
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน/า ๗๙-๘๑. 
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ผูกพัน ยอมรับกันและกัน ให/ความจริงใจและไว/วางใจตCอกัน สอนให/ทุกคนเกิดการเรียนรู/และ
สร/างความก/าวหน/าอยCางสมํ่าเสมอ 
 ความสําคัญของวิสัยทัศน�คือต/องทําให/อนาคตดีกวCาวันนี้ การประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานท่ีทําอยูC ในปBจจุบัน สCวนหนึ่งอาจเปPนหลักประกันวCาจะต/องประสบ
ความสําเร็จในอนาคตได/ 

๔. วิสัยทัศน�เชิงพุทธ 
 ในคัมภีร�พระพุทธศาสนาไมCมีคําวCาวิสัยทัศน�โดยตรง แตCก็มีคําอันแสดงให/เห็นความ
ใกล/เคียงกันอยูCเสมอในหลายเหตุการณ� พระพุทธเจ/าได/รับการยกยCองจากภิกษุสงฆ�ในทํานอง
สรรเสริญพระพุทธเจ/า ภิกษุใช/คําวCา ทีฆทสฺสี แปลวCา ผู/มีปกติเห็นการณ�ไกล มีเหตุการณ�ครั้ง
หนึ่ง มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ/าแล/ว ไปทําสมณธรรมในป�า 
และเข/าใจผิดวCาพวกตนได/บรรลุพระอรหันต�เนื่องจากกิเลสไมCฟุUงข้ึนหรือไมCปรากฏข้ึน จึงพา
กันกลับมาเฝUาพระพุทธเจ/าเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติท่ีตนเองได/รับ พระพุทธเจ/าบอกให/พระ
อานนท�วCาอยCาให/เพ่ิงให/พวกภิกษุเหลCานี้มาเฝUา แตCสั่งให/พวกภิกษุไปป�าช/ากCอน พระอานนท�
ได/ทําตามพระพุทธดํารัส ภิกษุเหลCานั้นเปPนผู/วCางCายก็ไมCโต/แย/งอะไร ได/แตCคิดวCาพระพุทธเจ/าผู/
ทรงเห็นการณ�ไกลหรือกาลไกล (ทีฆทสฺสี) ทรงเห็นเหตุอยCางใดอยCางหนึ่งเปPนแนC พวกภิกษุไป
ป�าช/า พอเห็นศพท่ียังสดอยูCก็เกิดราคะ เห็นศพท่ีเนCาแล/วเกิดความไมCพอใจ จึงรู/วCาตนยังมี
กิเลส พระพุทธเจ/าประทับอยูCพระคันธกุฎีแผCโอภาสไปเทศนาสั่งสอน ภิกษุท้ังหมดได/บรรลุ
พระอรหันต�๑๗ เหตุการณ�นี้แสดงให/เห็นวCาพระพุทธเจ/าทรงเห็นการณ�ไกล หรือ เห็น
เหตุการณ�ในอนาคต อีกท้ังภิกษุก็ทราบดีวCาพระพุทธเจ/าทรงเปPน ทีฆทัสสี หรือวิสัยทัศน� พอ
ภิกษุเชื่อหรือศรัทธาเชCนนั้นก็ทําตามพระพุทธดํารัส ก็บรรลุผลตามเปUาหมายท่ีประสงค�ไว/ 
 ในสมัยท่ีพระพุทธเจ/ายังทรงพระชนม�อยูC  ทรงแสดงธรรมและบัญญัติพระวินัยเพ่ือ
เปPนหลักในการปกครองคณะสงฆ� ในการเผยแผC พระพุทธองค�ทรงประทานการบวชด/วย
พระองค�เอง หลังจากนั้นชุมนุมสงฆ�ได/ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน การบวชก็วิวัฒนาการไป
ตามลําดับ ทรงอนุญาตการบวชด/วยการรับไตรสรณคมน� และการมอบให/สงฆ�เปPนใหญCในการ
บวชท่ีเรียกวCาญัตติจตุตถกรรม ทรงมอบให/สงฆ�เปPนใหญCในการบริหารสงฆ� ทรงมอบให/สงฆ�
เปPนใหญCในการคัดเลือกบุคคลเข/ามาบวช กิจท่ีสงฆ�ต/องรCวมกันทํา เชCน เรื่องเก่ียวกับสีมา 
กฐิน การอุปสมบท อุโบสถ ปวารณา การระงับอธิกรณ�ตCางๆ การสมมติเจ/าท่ีทําการสงฆ� ทรง
กําหนดองค�สงฆ�เพ่ือสังฆกรรมแตCละอยCาง เปPนต/น๑๘ ให/พระธรรมวินัยเปPนใหญC ดังพระพุทธ
ดํารัสท่ีตรัสกะพระอานนท�วCา “อานนท� บางทีพวกเธออาจจะคิดวCา ปาพจน�มีพระศาสดา
                                                           

๑๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏ�ฐกถา (ป�ฺจโม ภาโค), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน/า ๑๐๑-๑๐๒. 

๑๘ ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๘/๒๗๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๙๔๒ 

ลCวงลับไปแล/ว พวกเราไมCมีพระศาสดา ข/อนี้พวกเธอไมCพึงคิดอยCางนั้น ธรรมและวินัยท่ีเรา
แสดงแล/วบัญญัติแล/วแกCเธอท้ังหลาย หลังจากเราลCวงลับไป ก็จะเปPนศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย”๑๙ 
 

๕. ส่ิงท่ีทําให�เกิดวิสัยทัศน� 
 วิสัยทัศน�ไมCใชCสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาได/เองโดยไมCมีองค�ประกอบพ้ืนฐานอยCางอ่ืน วิสัยทัศน�
เกิดได/จากความเปPนผู/มีการศึกษา หรือศัพท�ทางพระพุทธศาสนาใช/คําวCา สุตะหรือพหูสูต คือ 
ผู/ศึกษาเลCาเรียนมามาก  วิสัยทัศน�หรือจักขุมา ตามการตีความ หมายถึงมีปBญญามองการณ�
ไกล ตรงกับภาษาอังกฤษวCา Conceptual  Skill คือ ความชํานาญในการใช/ความคิด๒๐ 
แสดงให/เห็นวCาการคิดนั้นต/องมาจากการเรียน คิดอยCางมีหลักการ ใช/สมองคิดจนเกิดความ
ชํานาญ จนเปPนกลายคิดถูก คิดเปPน การคิดท่ีถูกต/อง รู/จักคิด หรือคิดเปPน เปPนศูนย�กลางท่ี
บริหารการดําเนินชีวิตท่ีถูกต/องท้ังหมด เพราะเปPนหน/าท่ีชี้นํา นําทางและควบคุมปฏิบัติ
ถูกต/อง เม่ือคิดเปPนแล/ว ชCวยให/พูดเปPน ทําเปPน แก/ปBญหาเปPน ชCวยให/ดูเปPน ฟBงเปPน กินเปPน 
ใช/เปPน บริโภคเปPน๒๑ 
 การใช/ปBญญาแก/ปBญหาด/วยการคิดพิจารณาเห็นทางออก เรียกวCา จินตามยปBญญา 
หรือปBญญาท่ีเกิดจากการคิด๒๒ การแก/ปBญหาอยCางใดอยCางหนึ่งได/ด/วยปBญญาอันเกิดจากการ
คิดเอาเอง ไมCได/เกิดจากการฟBงจากใครอ่ืน เปPนปBญญาระดับของพระพุทธเจ/า  นอกจากนี้ จิน
ตามยปBญญายังหมายถึงการใช/ความคิดพิจารณาจนเกิดปBญญาอันสืบเนื่องมาจากการฟBง การ
คิด การเลCาเรียน การฝ�กปรือ เปPนเครื่องชCวยให/เกิดปBญญา เพ่ือให/เห็นความสามารถของการ
ใช/ความคิดท่ีถูกต/อง จึงมีวิธีคิดหรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ ข้ันตอนการทํางานของโยนิโส
มนสิการมี ๒ อยCาง คือ การรับด/วยอารมณ� และการนําเอาอารมณ�ไปคิดพิจารณา และ การ
รับรู/เอาเปPนข/อมูล เปPนความรู/เพ่ือสติจะได/ทําไปใช/ในการดําเนินชีวิต สามารถแก/ปBญหาดับ
ทุกข�ได/ การคิดแบบโยนิโสมนสิการสรุปได/ ๔๒๓ วิธี  
 (๑) อุปบายมนสิการ (คิดถูกวิธี) หมายถึง การคิดท่ีอาศัยวิธีการ (Methodology) อัน
สอดคล/องกับเรื่องท่ีได/ศึกษา เชCนเดียวกับการทําวิจัยต/องมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม หากใช/
วิธีการวิจัยผิด ก็จะไมCได/รับความจริงในเรื่องนั้น การตรวจสอบความจริงบางเรื่องต/องใช/วิธี

                                                           

๑๙ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๒๐ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  หน/า ๓๘-๓๙.  
๒ ๑ พระธรรมป� ฎก  (ป .อ .  ปยุ ตฺ โ ต ) ,  วิ ธี คิดตามหลัก พุทธธรรม ,  พิมพ�ค รั้ ง ท่ี  ๗ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สยาม, ๒๕๔๖), หน/า ๙.  
๒๒ อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๘/๕๐๓. 
๒๓

 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรม ชุดเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม, หน/า ๑๘-๒๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๔๓

อุปนัย (Induction) บางเรื่องต/องใช/วิธีนิรนัย (Deduction) บางเรื่องต/องใช/ประสบการณ�ตรง
เปPนเครื่องตรวจสอบยืนยันความจริง  
 (๒) ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ) หมายถึงการคิดท่ีดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการนั้นๆ 
ไมCมีการลัดข้ันตอนหรือดCวนสรุปเกินข/อมูลท่ีได/มา การดCวนสรุปเปPนเหตุผลวิบัติ (Fallacy)  
 (๓) การณมนสิการ (คิดมีเหตุผล) หมายถึงการคิดจากเหตุโยงไปหาผล (ธัมมัญ=ุ
ตา) และการคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ (อัตถัญ=ุตา) การคิดแบบนี้ทําให/ผู/บริหารเทCาทัน
เหตุการณ� 
 (๔) อุปปาทกมนสิการ (คิดเปPนกุศล) หมายถึงคิดแงCสร/างสรรค� (Creative 
thinking) คิดให/มีความหวังและกําลังใจในการทํางาน 
 การคิดท้ัง ๔ แบบแสดงให/เห็นลักษณะเฉพาะด/านของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
การคิดครั้งหนึ่งอาจจะครบท้ัง ๔ อยCางหรือไมCก็ได/  

๖. ประยุกต�ใช�วิสัยทัศน� 
 วิสัยทัศน�เปPนประโยชน�ในการชCวยกําหนดทิศทางขององค�กร เปPนเครื่องมือชCวยใน
การสื่อสารท่ีชัดเจนกับผู/มีหน/าท่ีทํางานรCวมกันในองค�กร และยังเปPนประโยชน�แกCบุคคลด/วย 
เพราะบุคคลเปPนศูนย�กลางของการขับเคลื่อนกิจกรรมท้ังหลาย คนเปPนจํานวนไมCน/อยท่ีเข/าใจ
วCา วิสัยทัศน�ควรมีเฉพาะองค�การหรือบริษัท หรือผู/นําและผู/บริหารระดับสูงเทCานั้นควรมี
วิสัยทัศน� ความจริงแล/ววิสัยทัศน�มีอยูCในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราทุกคน เพียงแตC
ไมCรับความสนใจหรือไมCรู/ตัว    
 ดังนั้น วิสัยทัศน�สามารถนํามาประยุกต�ใช/เพ่ือให/เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนได/ การ
กําหนดวิสัยทัศน�สําหรับตนเองสามารถกําหนด ๒ อยCาง คือ (๑) วิสัยทัศน�ภายนอกตน ได/แกC 
ตนเองมองภาพอนาคตเก่ียวกับอาชีพการงานเปPนการมองเพ่ืออนาคต (๒) วิสัยทัศน�ภายใน
ตน ได/แกC ตนเองมองภาพอนาคตเก่ียวกับตนเอง เปPนการมองภายใน มองสุขภาพรCางกาย
และจิตใจ จะพัฒนารCางกายและจิตใจอยCางไร วิสัยทัศน�สามารถนํามาประยุกต�ใช/ในการ
พัฒนาชีวิตของคน โดยสามารถกําหนดได/จากการพัฒนา ๔ ด/าน คือ กายภาวนา สีลภาวนา 
จิตภาวนา และปBญญาภาวนา  
 (๑) วิสัยทัศน�ด�านกายภาวนากายภาวนาเปPนการพัฒนาทางด/านรCางกายและ
สิ่งแวดล/อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ สําเร็จได/ด/วยการปฏิบัติตามคําสอนท่ีเก่ียวกับกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล/อม๒๔ มีความสัมพันธ�กับการกิน และการวิธีการดําเนินชีวิต การกิน
อยูCเปPนคํานึงถึงคุณคCาท่ีแท/จริง ไมCเห็นแกCคุณคCาเทียม ไมCเบียนผู/อ่ืน ทําให/สังคมเดือดร/อน

                                                           

๒ ๔พระธรรมโกศาจารย�  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต) ,  โลกทัศน�ชาวพุทธ ,  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๗ . 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน/า ๑๔๙. 
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 ๙๔๔ 

เพราะการแยCงชิงจากคนอ่ืน ไมCทําลายธรรมชาติ กินท้ิงกินขว/าง๒๕ วิสัยทัศน�ทางด/านสุขภาพ
ได/แกC การดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงจากการดํารงชีวิตท่ีเสี่ยงตCอปBจจัยท่ีกCอให/เกิดผลเสียตCอสุขภาพ  
 (๒) วิสัยทัศน�ด�านสีลภาวนาการกําหนดวิสัยทัศน�ด/านสังคม คือการพัฒนา
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับคนอ่ืนเพ่ือการสร/างสังคมท่ีปรารถนาพร/อมกับสิ่งแวดล/อมให/ดีข้ึน ทําให/
สําเร็จได/ด/วยการประพฤติศีล ๕ และประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจ/า พฤติกรรมท่ีดี
ชCวยให/ปBญญาเจริญงอกงามอันได/แกCการไมCเบียดกัน เก้ือกูล สร/างสรรค� สําหรับพฤติกรรม
ท่ัวไป ปลูกฝBงให/มีวินัยและวัฒนธรรมในสังคม พฤติกรรมในการทํามาหาเลี้ยงชีพด/วย
สัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีพโดยสุจริตไมCเบียดเบียนกCอเวรภัยไมCทําลายผู/อ่ืนและสิ่งแวดล/อม หา
เลี้ยงชีพด/วยการแก/ปBญหาสังคมและธรรมชาติด/วยความรู/และความสามารถในการประกอบ
อาชีพตCางๆ ให/เกิดผลตามวัตถุประสงค�ของหลักวิชาให/พฤติกรรมในการประกอบอาชีพให/
เปPนโอกาสหรือเปPนปBจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิตของตน๒๖ พฤติกรรมทางด/านเศรษฐกิจ 
เชCน การกิน การใช/จCาย การเตรียมอาหาร การท้ิงถังขยะ ท่ีสCงผลกระทบตCอคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล/อม ควรพัฒนาให/มีพฤติกรรมเศรษฐกิจทุกอยCางในการสCงเสริมคุณภาพชีวิตและ
เก้ือกูลสิ่งแวดล/อม เชCน การรู/จักประมาณในการบริโภค การซ้ือหาปBจจัยด/วยมุCงถึงคุณคCาแท/ 
การไมCเสพของมึนเมา เปPนต/น พฤติกรรมในการหาความสุขโดยการไมCเบียดเบียนกCอทุกข�
ให/แกCคนอ่ืนและสิ่งแวดล/อม หาความสุขด/วยการเก้ือกูลความสุขอิงธรรมชาติ  
 (๓) วิสัยทัศน�ด�านจิตภาวนา การพัฒนาคุณภาพจิต เชCน ให/มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา สติและสมาธิ ชําระจิตใจให/ปราศความเศร/าหมอง๒๗ จิตมีเจตน�จํานงเปPนตัวชี้
กําหนดพฤติกรรม สภาพจิตดีทําให/พฤติกรรมดี และปBญญาทํางานได/ผล รักษาศักยภาพใน
การมีความสุขและอิสรภาพของชีวิตด/วยการมีสติไมCปลCอยใจให/ชีวิตและความสุขข้ึนตCอการ
เสพบริโภคมากเกินไป ฝ�กการรักงานด/วยความเพียรพยายามอดทน ความรับผิดชอบ ความมี
สติ สมาธิ๒๘ 
 (๔) วิสัยทัศน�ด�านป@ญญาภาวนา วิสัยทัศน�ด/านการพัฒนาปBญญาหรือองค�ความรู/ 
ปBญญาตัวแก/ไขปBญหา เปPนตัวนําไปสูCจุดหมายแหCงอิสรภาพและสันติสุข การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ความรู/ความเข/าใจเหตุผลและคุณคCาหรือประโยชน�ซ่ึงทําให/เกิดความพอใจเปPนผลดี
ตCอจิตใจ บริโภคด/วยโยนิโสมนสิการหรือบริโภคด/วยปBญญา ความพอเหมาะพอดี รู/ประมาณ
ในการบริโภค ทําให/การเสพบริโภคสิ่งตCางๆ ด/วยปBญญา ใช/ปBญญาตรวจสอบตรวจตรา
                                                           

๒๕พระพรหมคุณาภรณ�  (ป.อ. ปยุตฺ โต) ,  การศึกษาเ ร่ิมต�นเมื่อคนกินเปKนอยู1 เปKน , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน/า ๑๑-๑๑. 

๒๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ�เรือนแก/ว, ๒๕๔๖), หน/า ๒๔๖. 

๒๗ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน�ชาวพุทธ, หน/า ๑๔๙. 
๒๘พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, หน/า ๒๔๗-๒๔๙. 
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พฤติกรรมของตนเอง ใช/เวลาด/วยความไมCประมาท รู/ เทCาทันขCาวสารตCางๆ พิจารณา
กลั่นกรองเลือกสรรนํามาใช/ประโยชน� ไมCหลงมัวเมากับคCานิยมท่ีเปPนโทษ ละท้ิงความเชื่อ 
คCานิยม และความคิดท่ีผิดท่ีสCงเสริมโลภะ โทสะ โมหะ ศึกษาหาความรู/สCงเสริมคCานิยม
หลักการแนวความคิดท่ีดีงาม มองสิ่งตCางๆ ตามเหตุปBจจัย มีจิตใจเปPนอิสระ บรรลุจุดหมาย
ของการพัฒนามนุษย� มีชีวิตบําเพ็ญประโยชน�แกCชาวโลก๒๙  
 

๗. สรุป 
 วิสัยทัศน�ตามความหมายของนักวิชาการตะวันตกหมายความคาดหวังท่ีจะเปPน
อะไรตCอมิอะไรในอนาคต ตามความหมายเชิงพุทธเปPนความสามารถท่ีมีปBญญามองเห็นรอบ
ด/านท้ังคุณและโทษ คิดอยCางมีเหตุมีผล และดําเนินกิจการตามเปUาหมายท่ีดีงามของชีวิตและ
สังคมวิสัยทัศน� มีความสําคัญซ่ึงจะชCวยให/คาดคะเนและใช/ประโยชน�จากการคาดคะเนได/
ดีกวCาผู/อ่ืน จากการท่ีมองเห็นอนาคตได/ชัดเจน ทําให/สามารถทําการแก/ไขและเตรียมการ
ดําเนินการอยCางได/ผล มิใชCคอยแตCแก/ปBญหาอยCางเดียววิสัยทัศน�ในการพัฒนาชีวิต กําหนดได/
จากการพัฒนา ๔ ด/าน คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปBญญาภาวนาการกําหนด
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การเสริมสร�างสันติสุขด�วยหลักสัมมาทิฏฐิ 
ในหมู1บ�านโนนตาปูA ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. 

The Peace Making With Rigth View in Nonthapu Village, Khumueang Sub - 
District, Nongbuadang District, Chaiyaphum Povince 

พระจันทร�จรัส ป=ฺญาธโร (สุหญ/านาง)* 
รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ, ผศ.ดร.สุวิน ทองปB�น** 

บทคัดย1อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือการศึกษาหลัก
สัมมาทิฏฐิในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสันติสุขในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�การเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิ
เพ่ือสร/างสันติสุข ในหมูCบ/านโนนตาปู� ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ เปPน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กลุCมตัวอยCางท่ีใช/ในงานวิจัยครั้งนี้เปPนการ
เลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได/แกC ๑) พระภิกษุ จํานวน ๓ รูป ๒) 
ผู/นําชุมชน จํานวน ๓ คน ๓) ปราชญ�ชาวบ/าน จํานวน ๓ คน ๔) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูCบ/าน (อสม.) จํานวน ๕ คน  ๕) อาสาสมัครปUองกันภัยฝ�ายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน ๕ คน ๖) กลุCมสตรีแมCบ/าน จํานวน ๓ คน๗) ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๓ คน รวม ๒๕ 
คน แล/วนําเสนอผลการวิจัยด/วยพรรณนาวิธี  
 ผลการวิจัยพบว1า สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นถูก เห็นชอบ ความเข/าใจถูกต/อง 
การมีความเข/าใจท่ีถูกต/องเก่ียวกับเรื่องโลกและความเปPนไปของชีวิตวCาเปPนไปตามกฎของ
ไตรลักษณ� คือ มีการเกิดข้ึน ต้ังอยูC และเสื่อมสลายไปเปPนธรรมดา โดยใช/ปBญญาพิจารณา
เพ่ือพัฒนาไปสูCความหลุดพ/น คือ นิพพาน สัมมาทิฏฐิมี ๒ ประเภท คือ ๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ 
หมายถึง ความเห็นชอบระดับโลกีย� ท่ีเนื่องอยูCในกระแสโลก ๒) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หมายถึง 
ความรู/ความเข/าใจในสิ่งท้ังหลายอยCางถูกต/องตามอยCางท่ีมันเปPน ซ่ึงเปPนความรู/ในระดับท่ี
เหนือกระแสโลก 
 สันติสุข เปPนความสุขท่ีมีลักษณะแหCงความเงียบ ความสะดวก ความเย็นใจ ความ
ระงับดับ  หCางไกลกิเลสท่ีเปPนเหตุให/เกิดความเรCาร/อนว/าวุCนขุCนมัว ความสงบระงับ สงบกาย 
สงบใจ เปPนความสุขท่ีเกิดจากภาวะแหCงความสงบ สุข มี ๒ ประเภท  ๑) โลกียสันติสุข คือ 
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สุขท่ีเนื่องด/วยโลกิยธรรม หมายถึงความสุขอันเปPนวิสัยของโลก ๒) โลกุตตรสันติสุข คือ 
ความสุขท่ีอยูCเหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเปPนเรื่องภายใน จิตใจ ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติด/วยสติปBญญา เปPนความสงบ สันติอันเกิดข้ึนภายในจิตใจโดยแท/ 
 สCวนการสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิ คือ การสร/างความเห็นให/ถูกต/องตาม
หลักครรลองคลองธรรม หลักสัมมาทิฏฐิมีความสําคัญในการสร/างสันติสุข เนื่องจากเปPน
หลักธรรมท่ีทําให/คนในสังคมแยกแยะผิดชอบชั่วดีได/ด/วยปBญญาของตนเอง จึงทําให/เปPนคนท่ี
ไมCละเมิดกฎระเบียบของสังคม ไมCเบียดเบียนผู/อ่ืน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผCซ่ึงกันและกัน เปPนคน
เคารพกฎหมายบ/านเมือง และหลักสัมมาทิฏฐิทําให/คนในสังคมมีความเข/าใจหรือความเห็น 
อุดมการณ�เดียวกัน จึงทําให/สังคมพัฒนาไปสูCการอยูCรCวมกันโดยสันติสุขในสังคมได/ตลอดไป 

คําสําคัญ: การสร/างสันติสุข, สัมมาทิฏฐิ 

Abstract 

The main aims of this thesis were 1) to study the principles of Right 
View in Theravada Buddhist scriptures, 2) to study a concept of peace and 
happiness in the Theravada Buddhist scriptures, and 3) to analyze building peace 
and happiness through Right View in the Ta Pu village, Khumueang sub-district, 
Nongbuadaeng district, Chaiyaphum province. The sample in this qualitative 
research included 25 informants; 3 monks, 3 community leaders, 3 local 
philosophers, 5 village public-health volunteers, 5 civil defense volunteers, 3 
housekeepers, and 3 people, selected by the purposive sampling. The research 
results were presented though the descriptive analysis method.   

A result of this research revealed that Right View means right thought 
and understanding of the world and life under Three Characteristics: rising, 
existing and disappearing in the nature. By means of wisdom, a person could 
attain the enlightenment (Pāli: nibbāna). Right View is divided into two types: 1) 
Lokiya Sammāditthi referring to the worldly right view in the worldly stream, and 
2) Lokuttara Sammāditthi referring to understanding all things as they really are. 
The second type was knowledge beyond the worldly stream.  

Peace is happiness in the characteristics of silence, conformability, 
sedateness, cessation of all defilements that cause anxiety, despondency, and 
extinguishment to a body, speech and mind. Happiness coming from peace is 
divided into two types: 1) Lokiya Santisuka referring to worldly happiness, 2) 
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Lokuttara Santisuka referring to the happiness beyond the world. The second 
type depends upon mental happiness from practices of mindfulness and 
wisdom. It is real peace which comes from mind.  

The creation of peace according to the Right View is to create the 
right thoughts according to the ethical principles. The Right View is important 
to create peace because it helps people to distinguish goodness from 
badness through wisdom. It helps people to follow social regulations, respect 
to laws without exploiting other people. It also helps people to understand 
each other and to have the same ideal. This causes peaceful co-existence 
within the society. 

Keywords: The building  peace  and  happiness, Ringht  view 

๑. บทนํา 
 การพัฒนาชุมชนนั้นจะต/องมีการพัฒนาท่ีคนกCอนเพ่ือสร/างคนให/มีความเข/มแข็ง ๓ 
ประการ อันได/แกC ๑) ความเข/มแข็งทางพฤติกรรม ได/แกCความขยันในการทํางาน ๒) ความ
เข/มแข็งทางจิตใจ ได/แกC การชCวยเหลือตนเองได/โดยไมCรอคอยความชCวยเหลือจากภายนอก 
๓) ความเข/มแข็งทางปBญญา ได/แกC ความพยายามทําด/วยตัวเองคือใช/ปBญญาพิจารณาในการ
แก/ปBญหากCอให/เกิดภาวะผู/นําทางปBญญาซ่ึงเปPนผู/นําท่ีแท/จริงนั่นเอง  เม่ือสร/างคนให/มีความ
เข/มแข็งแล/วก็จะสามารถแก/ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได/ อีกท้ังยังสCงผลให/ชุมชนเข/มแข็งโดย
ยึดหลักธรรมเปPนแนวทางในการพัฒนา ๔ อยCางดังนี้คือ ๑) ถือหลักทําการให/สําเร็จด/วยความ
เพียรพยายาม ท่ีเรียกวCาหลักกรรม ๒) ถือหลักเรียนรู/ฝ�กฝนพัฒนาชีวิตให/ดียิ่งข้ึนเรื่อยไปท้ัง
ทางพฤติกรรมทางจิตใจและทางปBญญา ๓) ถือหลักทําการท้ังหลายอยCางเรCงรัดไมCรอเวลาด/วย
ความไมCประมาท ๔) ถือหลักทําตนให/เปPนท่ีพ่ึงเพ่ือพ่ึงตนได/และเปPนอิสระท่ีเรียกวCาหลัก
อิสรภาพแหCงการพ่ึงตนได/ 

การปรับโครงสร/างรากฐานของสังคมให/แข็งแรงข้ึน เข/มแข็งข้ึน ด/วยการพัฒนาคน
ในสังคมทางด/านจิตใจ ให/เปPนคนดี มีความคิดเห็นท่ีถูกต/อง มีปBญญาพิจารณาสิ่งตCางๆในชีวิต
ได/อยCางดี เพ่ือความสงบสุขในสังคมไทย หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเห็นวCา การท่ี
คุณธรรมตCางๆ จะเจริญงอกงามข้ึนได/นั้น จําเปPนจะต/องอาศัยสภาพแวดล/อมท่ีดี การจัด
ระเบียบสังคมให/ดีงาม และเก้ือกูลแกCคุณธรรมดังกลCาว จึงมีความสําคัญมาก ด/วยเหตุนี้จึงมี
หลักธรรมอยูCหลายประการท่ีทําให/คนในสังคมและสภาพแวดล/อมได/รับการจัดสรรกCอให/เกิด
ชีวิตท่ีดีรCวมกัน เพ่ือให/คุณธรรมภายในเจริญงอกงาม๑ การพัฒนาจิตและปBญญา นับวCาเปPนเรื่อง
                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, พุทธธรรมประยุกต�, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๑), หน/า ๗๓. 
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สําคัญท่ีสุดในชีวิต อริยสัจข/อสุดท/ายคือมรรค เปPนการประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือ
ระบบจริยธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เปPนคําสอนภาคปฏิบัติท่ีจะชCวยให/การดําเนินสูC
จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมท่ีรู/เข/าใจแล/วนั้น เปPนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง 

ในการดําเนินชีวิตของคนนั้น พระพุทธศาสนาเน/นในหลักการ ท่ีให/มีดุลยภาพ คือ
ความสมดุล หรือความพอดี ให/ความสําคัญท้ังแกCปBจจัยภายในและปBจจัยภายนอก ในการฝ�ก
คนในข้ันต/นท่ีจะนําเข/าสูCมรรค กลCาวคือ การท่ีจะมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปPนองค�แรกของมรรค มี
ปBจจัย ๒ ประการท่ีชCวยให/คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ เสียงจากภายนอก และ รู/จักคิด คิดเปPน 
นับเปPนปBจจัย ๒อยCาง ท่ีทําให/เกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปPนองค�ประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปPน
จุดเริ่มของการศึกษาท่ีถูกต/อง๒ผู/มุCงจะได/ปBญญาท่ีเปPนสัมมาทิฏฐิ จึงต/องปฏิบัติตามมงคลสูตร
คาถาแรกของพระพุทธเจ/าให/เปPนประจํา คือไมCเสวนาคบหาคนพาลท้ังหลาย เสวนาคบหา
บัณฑิตท้ังหลาย และบูชาผู/ควรบูชาท้ังหลาย เม่ือปฏิบัติและปลูกฝBงสัมมาทิฏฐิอยูCเนืองๆดังนี้
แล/ว ก็ยCอมจะเจริญปBญญาข้ึนโดยตลอด สามารถพิจารณาหาเหตุผลได/ถูกต/อง จับเหตุแหCงผล 
หรือจับผลสาวสาเหตุให/ได/ จับเหตุท่ีจะสCงผลให/ความรู/ของตัวเองบังเกิดข้ึน รับรองวCานี้เปPน
ความจริง 
 พระพุทธศาสนา ถือวCาเปPนศาสนาแหCงสันติสุขท่ีกCอให/เกิดสันติภาพ และการเน/น
การรู/จักให/อภัยอยCางแท/จริง เพราะพระพุทธศาสนา สอนให/เรามีความรัก รวมไปถึงการให/
อภัยแกCเพ่ือนมนุษย� อยCางเสมอภาคเทCาเทียมกัน ดังปรากฏในวัฒนธรรมของสังคมไทยชาว
พุทธ เม่ือเราพลั้งเผลอ ทําผิดตCอกัน เกิดความเข/าใจผิดตCอกัน เกิดความขัดแย/งกันเราก็จะ
แสดงความรักความเมตตาและมักให/อภัยซ่ึงกันและกัน ข/อนี้เปPนการแสดงออกถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคมไทย ซ่ึงได/รับอิทธิพลด/านวัฒนธรรมคําสอนมาจากพระพุทธศาสนาแทบ
ท้ังสิ้น พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตCอวิถีชีวิต ความเปPนอยูC วัฒนธรรม ความคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติดีของคนไทย การทําความดีตCอกันในระหวCางวงศ�ญาติมิตรสหาย เปPนคุณ
สําคัญท่ีต/องเอาใจใสCอยCางยิ่ง เพราะสามารถสมัครสมานยึดเหนี่ยวน้ําใจให/รักใครCกัน ให/นึกถึง
กันด/วยความขอบคุณ โลกคือชุมชนท่ีต้ังอยูCด/วยสันติสุขก็เพราะอาศัย ศีล อาศัย สังคหธรรม 
คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจให/รักกัน เปPนความดีท่ีนิยมยกยCองเชิดชูของโลกทุกสมัย ท้ังอดีต 
อนาคต และปBจจุบัน 
 บ/านโนนตาปู� หมูC ท่ี ๑๐ ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มี
ประชากรจํานวน ๑๔๗ หลังคาเรือน ประชากรสCวนใหญCประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ/างท่ัวไป สภาพชุมชนในด/านสุขภาพมีการสCงเสริมสุขภาพท่ีดีพอสมควร ในด/าน
อาชญากรรมมีการจัดการท่ีดีทําให/เกิดปBญหาน/อย แตCยังพบปBญหายาเสพติดจากการแพรC

                                                           

๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห1งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
พิมพ�สวย, ๒๕๔๙), หน/า ๖๔-๖๖. 
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ระบาดเข/ามาจากชุมชนใกล/เคียง จนทําให/เกิดปBญหาการพัฒนาชุมชน ปBญหาดังกลCาวมี
แนวโน/มของปBญหาท่ีพบสูงข้ึนเรื่อยๆ ในปBจจุบันยังพบวCาความคิดเห็นท่ีแตกตCางกันในการ
บริหารชุมชนก็เปPนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให/การอยูCรCวมกันด/วยความไมCสงบสุข สังคมท่ีไมCสงบสุขมี
ต/นเหตุมาจากบุคคลท่ีมีความคิดเห็นท่ีไมCถูกต/อง จิตใจมีความทุกข�กระสับกระสCาย รุCมร/อน 
ไมCพอเพียง อยากได/ใครCมี หาความสงบไมCพบ โดยจะสCงผลตCอไปยังสังคมสร/างความ
เดือดร/อน วุCนวาย 

ดังนั้นผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิ
เพ่ือสร/างสันติสุข ในหมูCบ/านโนนตาปู� ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือการศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสันติสุขในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. วิเคราะห�การเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิ ในหมูCบ/านโนนตาปู� ตําบล 

คูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย

การศึกษาค/นคว/าเอกสารและสัมภาษณ� โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. รวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได/แกC พระไตรป�ฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. รวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได/แกC คัมภีร�

อรรถกถา ฎีกา ปกรณ�วิเสส หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
๓. สัมภาษณ�เชิงลึก (Indept interview) โดยเลือกกลุCมตัวอยCางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ได/แกC พระภิกษุ จํานวน ๓ รูป ผู/นําชุมชน จํานวน ๓ คนปราชญ�
ชาวบ/าน จํานวน ๓ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูCบ/าน (อสม.) จํ า น ว น  ๕  ค น
อาสาสมัครปUองกันภัยฝ�ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน ๕ คน กลุCมสตรีแมCบ/าน จํานวน ๓ คน
ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๓ คน รวมท้ังสิ้น ๒๕ รูป/คน 

๔. รวบรวมเรียบเรียงจากเอกสาร และข/อมูลจากการสัมภาษณ� แล/ววิเคราะห�
ข/อมูลด/วยวิธีพรรณนาวิเคราะห�ตามแบบอุปนัยวิธี 

๕. สรุปผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยการเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิเพ่ือสร/างสันติสุข ในหมูCบ/าน

โนนตาปู� ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๑) เพ่ือการศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิ
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ในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสันติสุขในคัมภีร�พระพุทธศาสนา
เถรวาท ๓) ศึกษาวิเคราะห�การเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิเพ่ือสร/างสันติสุข ใน
หมูCบ/านโนนตาปู� ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยสรุปวCา 

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก เห็นชอบ ความเข/าใจถูกต/อง และความสมบูรณ�สูงสุด
คือนิพพาน โดยสามารถขยายความหมายเพ่ือประกอบความเข/าใจท่ีดีข้ึนสัมมาทิฏฐิมี
ความสําคัญ เปPนประดุจแกนนํา เปPนหัวหน/า เปPนนายสารถี เปPนดังบุพนิมิตแหCงการรู/แจ/ง
อริยสัจ เปPนเหตุปBจจัยให/กุศลธรรมอ่ืน ๆ ได/เกิดข้ึน เพราะความเห็นเปPนจุดเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจนําวิถีชีวิตและสังคมมนุษย�ไปสูCความดี ความเจริญ อันจะชCวยให/เกิดความเข/าใจไป
ตามลําดับเปPนพ้ืนฐานตCอไป ประเภทของสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประเภท ได/แกC 

(๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบระดับโลกีย� ท่ีเนื่องอยูCในกระแสโลก 
โดยยังเปPนไปตามหลักศีลธรรม ท่ีจําเปPนข้ันพ้ืนฐาน เปPนการจูงใจให/คนทําความดี ละเว/น
ความชั่ว ทําให/ตนและสังคมอยูCอยCางสงบสุข มี ๒ระดับ คือ ๑.กัมมัสสกตาญาณหมายถึง 
ความรู/วCาสัตว�มีกรรมเปPนของตน หรือรู/วCาชีวิตเปPนไปตามกฎแหCงกรรม เปPนความรู/ความเชื่อ
ในระดับคCานิยมพ้ืนฐาน และ ๒. สัจจานุโลมิกญาณ หมายถึง ญาณอันเคลื่อนคล/อยไปสูCการรู/
แจ/งเห็นจริงตามหลักอริยสัจ ๔ 

๒) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิหมายถึง ความรู/ความเข/าใจในสิ่งท้ังหลายอยCางถูกต/องตาม
อยCางท่ีมันเปPน หรือความรู/ความเข/าใจโลกและชีวิตถูกต/องตามความเปPนจริงตามสภาวะของ
ธรรมชาติ ซ่ึงเปPนความรู/ในระดับท่ีเหนือกระแสโลก มี ๒ ระดับ คือ ๑.สัจจานุโลมิก
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความรู/ ท่ีอนุโลมตามตามสัจธรรมในข้ันนี้จะเรียกวCาเปPนโลกุตตร
สัมมาทิฏฐิเลยทีเดียวก็ยังไมCได/เพราะยังไมCเข/าถึงตัวสัจธรรมท่ีแท/จริงและ ๒.สัจจปฏิเวธ
สัมมาทิฏฐิหมายถึง สัมมาทิฏฐิในข้ันท่ีรู/แจ/งแทงตลอดซ่ึงสัจธรรมเปPนความรู/เกิดมาจากการ
เจริญภาวนาหรือการพัฒนาปBญญาตามหลักอริยมรรคมีองค�๘จนรู/แจ/งเห็นจริงในสิ่งท้ังหลาย
ตามความเปPนจริง  

ปBจจัยท่ีทําให/เกิดสัมมาทิฏฐิ เปPน ๒ ระดับ คือ (๑) ปBจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
หมายถึง เสียงจากภายนอกมี ปBจจัยทางสังคม เชCน พCอ แมC ครู อาจารย� มิตรสหาย คนมี
ชื่อเสียง สื่อมวลชน ศาสนาและวัฒนธรรม เปPนความรู/เก่ียวกับโลกและชีวิตในทางถูกต/องดี
งาม ครอบคลุมถึงสภาพแวดล/อมภายนอกทุกประเภทท่ีมีอิทธิพลตCอการหลCอหลอมชีวิตของ
บุคคล เชCน คําแนะนํา การโฆษณา ข/อมูล ขCาวสารเปPนต/น (๒) ปBจจัยภายใน (โยนิโส
มนสิการ) หมายถึง การสร/างสัมมาทิฏฐิด/วยวิธีการแหCงปBญญา สัมมาทิฏฐิท่ีปรากฏในคัมภีร�
พระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญในฐานะเปPนเครื่องชําระกรรม เปPนปฏิปทาของบรรพชิต
ลัคฤหัสถ� สัมมาทิฏฐิกับการเห็นไตรลักษณ� สัมมาทิฏฐิรวมอยูCในไตรสิกขา สัม มาทิฏฐิเปPน
หลักปฏิบัติสากลท่ีสามารถนําไปใช/ได/ทุกวรรณะ เปPน พุทธจริยธรรม และสัมมาทิฏฐิท่ียังมีอา
สวะเปPนฝ�ายบุญ สามารถพัฒนาให/เจริญม่ันคงจนกระท่ังถึงการดับทุกข�ได/ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๕๓

สันติสุข คือ ความสุขท่ีมีลักษณะแหCงความเงียบ ความสะดวก ความเย็นใจ ความ
ระงับดับไปหางกิเลสท่ีเปPนเหตุให/เกิดความเรCาร/อนว/าวุCนขุCนมัว ความสงบระงับ สงบกาย สงบ
ใจ เปPนความสุขท่ีเกิดจากภาวะแหCงความสงบอันมาก ความสุขมีท่ีมาได/ ๒ ทาง คือ ๑) 
ความสุขภายใน เปPนความสุข เปPนความสงบ สันติ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ในระดับจิต
และปB¹ญญาและ ๒) ความสุขภายนอก จะสัมพันธ� กับปBจจัยตCางๆ ในการดํารงชีวิต 
ความสัมพันธ�ระหวCางมนุษย�ด/วยกัน และปBจจัยทางสิ่งแวดล/อม แตCสันติภาวะท่ีสูงท่ีสุด คือ 
“พระนิพพาน” ความสําคัญของสันติสุข มีเปUาหมายท่ีกCอให/เกิดความรCมเย็น เปPนความสุข
สะอาดสงบ เปPนความสุขท่ีไร/อามิส เก้ือกูลแกCผู/อ่ืนทุกคนท่ีเก่ียวข/อง เปPนการพัฒนาจิตไปสูC
ความอิสระ สันติสุข มี ๒ ประเภท ได/แกC 

(๑) โลกียสันติสุข คือสุขท่ีเนื่องด/วยโลกิยธรรม หมายถึงความสุขอันเปPนวิสัยของ
โลก เปPนความสุขท่ีเก่ียวกับโลกอันเปPนท่ีอยูCของสัตว� ผู/วิจัยเห็นวCา เปPนความสงบ เปPนสุขท่ี
เข/าขCายสันติสุข จึงขอเรียกวCา โลกียสันติสุข อยCางไรก็ตาม ก็ยังคงเปPนสุขท่ียังเนื่องอยูCใน
กระแสโลก ไมCยั่งยืน จึงควรแสวงหาความสงบ ความสุข และสันติท่ีเปPนอิสระพ/นจากสิ่งท้ัง
ปวงอันเปPนสันติสุขท่ีสูงข้ึนไป  

(๒) โลกุตตรสันติสุข คือ ความสุขท่ีอยูCเหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเปPน
เรื่องภายใน จิตใจ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติด/วยสติปBญญา เปPนความสงบ สันติอันเกิดข้ึนภายใน
จิตใจโดยแท/  

ปBจจัยท่ีทําให/เกิดสันติสุขมี ๒ ระดับ ได/แกC  
(๑) ปBจจัยภายนอก สําหรับคนสามัญนั้นต/องอาศัยการชี้แนะจากคนดี มีปBญญา มี

คุณธรรม ทําหน/าท่ีชCวยเหลือแนะนําสั่งสอนให/ผู/อ่ืนมีความเห็นถูกและคล/อยไปตามคําแนะนํา
ชักจูงท่ีฉลาดได/งCาย และจะต/องฝ�กหัดให/สามารถใช/ความคิดอยCางถูกวิธีด/วยตนเองได/ เปPน
กัลยาณมิตรโดยแท/มี ๒ ด/าน คือ ๑) คุณสมบัติท่ีแสดงออกภายนอก คือ คุณสมบัติมิตรท่ีดี ๗
ได/แกC ๑) มิตรมีใจงามชนิดอุปการะ ๒) ทมะ ๓) มิตรมีใจงามชนิดมีใจรัก ๔) สัจจะ ๕) ขันติ 
๖) มิตรมีใจงามชนิดรCวมทุกข�รCวมสุข ๗) มิตรมีใจงามชนิดแนะนําประโยชน� (๙) มีจิตไมC
หวั่นไหวในโลกธรรม (๑๐) ความเปPนผู/รู/อุปการะอันทCานทําแล/ว ๒) หมวดธรรมท่ีเก่ียวข/อง
ด/วยโลกุตตรสันติสุขคือ อริยสัจ ๔ 

(๒) ปBจจัยภายในท่ีทําให/เกิดสันติสุข ปBจจัยท่ีดีงามท้ังทางสังคมและภายในตัว
บุคคล ตCางก็สามารถเปPนจุดเริ่ม ซ่ึงทําให/เกิดความประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตท่ี
ถูกต/องได/ ในด/านวิธีปฏิบัติ รวมเข/าอยูCในไตรสิกขา ๓ คือข/อท่ีจะต/องศึกษา ฝ�กหัดอบรม กาย 
วาจา จิตใจ และปBญญาให/ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน ดังนี้ ๑. อธิสีลสิก
ขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติอยCางสูง ๒.อธิจิตตสิก
ขา สิกขาคือ จิตอันยิ่ง ข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให/เกิดคุณธรรม เชCน สมาธิอยCางสูง 
๓. อธิปBญญาสิกขา สิกขาคือปBญญาอันยิ่ง ข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมปBญญาเพ่ือให/เกิดความรู/ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๙๕๔ 

สันติสุขในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีกลCาวมาท้ังองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบเสริม จะต/องเกิดข้ึนจากบุคคล คนมีการศึกษาและมีธรรมด/วย จึงจะเปPน
ประโยชน�แท/จริง คนท่ีมีธรรม ยCอมแก/ปBญหากําจัดความทุกข�ภายในของตน ทําจิตใจให/สงบ
ผCองใส มีความสุข สังคมของคนมีธรรมอยูCรCวมกันด/วยความสงบสุข อันจะสCงผลไปสูCกลุCมหรือ
องค�กรของชุมชน เพราะฉะนั้นจึงกลCาวได/วCา ศูนย�กลางของสันติสุขของบุคคลและสังคม 
จะต/องเกิดจากการท่ีคนมีธรรมเห็นถูก เห็นชอบตามความจริงมีผลให/ มีชุมชนท่ีเข/มแข็ง เปPน
สCวนท่ีสําคัญท่ีสุด ถ/าชุมชนอCอนแอ สันติสุขยCอมบังเกิดข้ึนไมCได/ 

สภาพปBญหาท่ีทําให/การอยูCรCวมกันไมCสงบสุข ได/แกC ปBญหายาเสพติดของกลุCมวัยรุCน 
ปBญหาความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีความแตกตCางกัน ปBญหาภัยแล/งท่ีทําให/ชาวบ/านท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแยCงน้ําเพ่ือทําการเกษตร ปBจจัยท่ีจะนํามาซ่ึงการอยูCรCวมกันอยCาง
สันติสุข ได/แกC การอยูCรCวมกันโดยการไมCเบียดเบียนกันและกัน ไมCเอารัดเอาเปรียบกัน การอยูC
รCวมกันด/วยความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผC คอยชCวยเหลื่อผู/อ่ืนทุกครั้งเม่ือมีโอกาส  

หลักสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ ความเห็นท่ีถูกต/อง ถูกครรลองครองธรรม เปPน
หลักธรรมท่ีทําให/คนสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี เปPนหลักธรรมท่ีสนับสนุนให/คนทําแตC
ความดี หลักสัมมาทิฏฐิมีความสําคัญในการสร/างสันติสุข ดังนี้ เปPนหลักธรรมท่ีทําให/คนใน
สังคมแยกแยะผิดชอบชั่วดีได/ด/วยปBญญาของตนเอง จึงทําให/เปPนคนท่ีไมCละเมิดกฎระเบียบ
ของสังคม เปPนคนเคารพกฎหมายบ/านเมือง และหลักสัมมาทิฏฐิทําให/คนในสังคมมีความ
เข/าใจหรือความเห็น อุดมการณ�เดียวกัน จึงทําสังคมพัฒนาไปสูCการอยูCรCวมกันในสังคมได/ 
หลักสัมมาทิฏฐิทําให/สังคมนCาอยูCข้ึนเนื่องจากคนในสังคมจะมีความละอายและความเกรงกลัว
ตCอผลของการทําความชั่ว จึงประกอบแตCความดีจึงทําให/เปPนสังคมท่ีอยูCรCวมกันแบบ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผC มีความรักความเมตาตาตCอกัน ไมCเบียดเบียนกันและกัน 

แนวทางการสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิ จะต/องอาศัยทุกหนCวยงานท่ี
เก่ียวข/องในการสร/างความเข/าใจหรือความเห็นท่ีตรงกัน ตCอจากนั้นประชุมวางแนวทางการ
อยูCรCวมกันด/วยสันติวิธี ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว/ หม่ันประชุมปรึกษาหารือ
อยูCสมํ่าเสมอเพ่ือหาทางแก/ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเพ่ือปUองกันปBญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
 การศึกษาการเสริมสร/างสันติสุขด/วยหลักสัมมาทิฏฐิเพ่ือสร/างสันติสุข ในหมูCบ/าน
โนนตาปู�  ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ ยังไมCได/ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบให/
กว/างขวางกวCานี้ และพบวCามีเรื่องอ่ืนท่ีนCาสนใจนอกเหนือจากท่ีได/ศึกษามาแล/ว คือ 
 ๑. การศึกษาการสร/างความสมานฉันท�ด/วยหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา 
 ๒. การศึกษาการปUองกันความขัดแย/งในสังคมในท/องถ่ินตCางๆ 
 ๓. การศึกษาแนวทางการสร/างสันติสุขในสังคมด/วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
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การศึกษาการปรับใช�หลักพุทธธรรมเพ่ือปBองกันป@ญหาติดเกมออนไลน�ของวัยรุ1น 
บ�านขามเปC6ย ตําบลบ�านแฮด อําเภอบ�านแฮด จังหวัดขอนแก1น 

A Study of Application of Buddhadhamma for Protection of Online - 
Game Addiction in Khampia Village, Banhad Subdistrict,  

Banhad District, Khankaen Province 

พระบริสุทธิ์ ยนฺตสีโล (ชะนูหม่ืน)* 
รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ, ดร.นิรัช เรืองแสน** 

บทคัดย1อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสามารถปรับใช/ใน
การปUองกันการติดเกมออนไลน� ๒) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลCนเกมออนไลน� ของเด็กวัยรุCน 
บ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน ๓) เพ่ือศึกษาการปรับใช/หลัก
พุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอ
บ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กลุCมตัวอยCางท่ี
ใช/ในงานวิจัยครั้งนี้เลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได/แกC การสัมภาษณ�
เก่ียวกับพฤติกรรมการเลCนเกมออนไลน� วัยรุCนบ/านขามเปI�ย จํานวน ๒๐ คน และการ
สัมภาษณ�เก่ียวกับการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันปBญหาวัยรุCนติดเกมออนไลน� ผู/นํา
ฝ�ายบรรพชิต จํานวน ๒ รูป ผู/นําชุมชน จํานวน ๓ คน เจ/าหน/าท่ีโรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ/านแฮด จํานวน ๔ คน ข/าราชการครู จํานวน ๔ คน ข/าราชการบํานาญ จํานวน ๔ 
คน ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๓ คน รวม ๔๐ รูป/คน  
 ผลการวิจัยพบว1า หลักพุทธธรรมท่ีสามารถปรับใช/ในการปUองกันการติดเกม
ออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย คือ ๑) สติสัมปชัญญะ ๒) กตัญ=ูกตเวที ๓) อริยสัจ ๔) 
อายตนะ ๕) สัมมัปปธาน ๖) การคบมิตรหลักธรรมเหลCานี้ล/วนเปPนหลักธรรมท่ีสําคัญใน
พระพุทธศาสนาท่ีนอกจากจะนําผู/ปฏิบัติไปสูCความหลุดพ/นจากอาสวะกิเลสแล/วยังสามารถ
นํามาปรับใช/ในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ได/ด/วยหลักพุทธธรรมเปPนแนวทางดําเนินชีวิต
ท่ีพาไปสูCความสุขความเจริญในชีวิต วัยรุCนจะได/เรียนรู/หลักพุทธธรรมแล/วน/อมมาปฏิบัติยึด
เปPนแนวทางในการใช/ชีวิตทําให/เกิดปBญญาสามารถนําพาตนเองออกจากความลุCมหลงมัวเมา
ในอบายมุข 

                                                           

* นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 
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คําสําคัญ: หลักพุทธธรรม, ปBญหาติดเกมออนไลน�ของวัยรุCน 

Abstract 

 The aims of research were 1) to study Buddhadhamma applied to 
protect the youths' game-online problems, 2) to study the youths' behaviors in 
playing the game-online at the Khampia village, Banhad sub-district, Banhad 
district, Khonkaen province and 3) to study the applied Buddhadhamma to 
protect the youths' game-online problems in the Khampia village. This was a 
qualitative research. The samples in this research included 40 informants: 20 
youths selected by the purposive sampling method, who were addicted to the 
game-online; 2 monk leaders, 3 community leaders, 4 officers of the sub-district 
health promotion hospital, 4 retired government officials, 4 teachers, and 3 
general public. The research results were as follows: 

The Buddhadhammas applied to protect the youths' game-online 
problems in the Khampia village were (1) mindfulness and consciousness, (2) 
gratitude, (3) Four Noble Truths, (4) faculties, (5) efforts and (6) association with 
friends. Besides their importance for enlightenment attainment, these principles 
can be applied to protect game-online problems also. Buddhadhammas were a 
way for bringing happiness to life. The application of Buddhadhammas to protect 
the youths' game-online problems was a good way to persuade the youths to 
study Buddhadhamma; follow the dhammas until they are free from the game-
online addiction 

Keywords: application Of Buddhadhamma, protection of Online-Game addiction 

๑. บทนํา 
ปBญหาพฤติกรรมของเยาวชนไทยในปBจจุบันนับวCาเปPนปBญหาท่ีหนักใจแกCทุกฝ�าย 

ตัวอยCางเชCน ปBญหาเยาวชนติดการพนัน ไมCเคารพกฎหมาย ใช/จCายเงินทองฟุ�มเฟ�อย ชอบเกม
ท่ีมีความรุนแรงและหมกมุCนเลCนเกมออนไลน� อีกท้ังมีพฤติกรรมสนทนาหาคูCทางอินเตอร�เน็ต 
ม่ัวสุมเรื่องทางเพศ และเท่ียวสถานบันเทิง เปPนต/น ปBญหาเหลCานี้ล/วนเปPนปBญหาทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนแทบทุกวัน 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีกลายเปPนสCวนหนึ่งของชีวิต เยาวชนก็เปPนอีกกลุCมหนึ่งท่ีมีการใช/
เทคโนโลยีกันอยCางแพรCหลาย เพ่ือให/สามารถก/าวทันโลกในปBจจุบัน ท้ังเปPนแหลCงการเรียนรู/ 
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ท้ังใช/เพ่ือความเพลิดเพลินผCอนคลาย และการติดตCอสื่อสารท่ีเปPนไปอยCางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยCางยิ่งในด/านการศึกษา การสื่อสาร และการบันเทิง นักเรียน นักศึกษาในหลายๆ 
สถานศึกษาเรียนรู/การใช/ประโยชน�จากคอมพิวเตอร�สามารถสืบค/นข/อมูลจากอินเตอร�เน็ต ใช/
งาน E-Learning เรียนรู/โปรแกรมตCางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะอยCางรอบด/าน แตCนอกห/องเรียน
มักจะเลือกใช/ประโยชน�เฉพาะด/านความบันเทิงจนเกินความเหมาะสม เชCน การสนทนา
ออนไลน� การดูหนังฟBงเพลง การเลCนเกมคอมพิวเตอร�ออนไลน� เปPนต/น เกมคอมพิวเตอร�
ออนไลน�ได/ถูกพัฒนาอยCางตCอเนื่องเพ่ือให/ความบันเทิงควบคูCไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีไมC
หยุดนิ่ง สCงผลให/เยาวชนนิยมเลCนเกมออนไลน�กันมากข้ึน  

การเลCนเกมคอมพิวเตอร�ออนไลน�มีผลตCอผู/เลCนท้ังในด/านลบและด/านบวก๑
 ผล

ทางด/านบวก คือ ทําให/สายตาไวข้ึน ๒๐ % ฝ�กทักษะทางด/านความคิด สร/างความบันเทิง 
ฝ�กทักษะการสื่อสารกับคนอ่ืน เปPนการผCอนคลายความเครียดหลังเรียนหนัก ชCวยลดความ
กลัวท่ีมีตCอเทคโนโลยี ฝ�กให/รักการเรียนรู/และได/เพ่ือนใหมC ประโยชน�ตCอสังคม ได/แกC การ
สCงเสริมให/คนมีงานทํา เกิดอาชีพ เปPนต/น ผลด/านลบ คือ การใช/เวลากับเกมออนไลน�มาก
เกินไป ความรับผิดชอบของเด็กลดลงโดยเด็กบางคนไมCอCานหนังสือ มีพฤติกรรมก/าวร/าวตาม
ตัวละครในเกม ใช/ เ งินฟุ�มเฟ�อย การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนน/อยลง กCอปBญหา
อาชญากรรมและมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมCเหมาะสม๒หากพCอแมCผู/ปกครองสCงเสริมอยCาง
รู/เทCาไมCถึงการณ�ก็จะกลายเปPนปBญหาลูกโซCท่ีนําไปสูCปBญหาทางสังคมในท่ีสุด 

การแก/ไขปBญหาเด็กติดเกมออนไลน�จึงมีความจําเปPนอยCางยิ่งกับตัวเด็ก พCอแมC
ผู/ปกครอง และท่ีสําคัญตCอการพัฒนาประเทศชาติหลักพุทธธรรมเปPนหลักท่ีสามารถแก/ไข
ปBญหาชีวิตให/หลุดพ/นจากกิเลสท้ังปวงได/อยCางเด็ดขาด นอกจากนี้แล/วยังสามารถปรับ
ประยุกต�หลักธรรมเพ่ือแก/ไขปBญหาตCางๆ ในสังคมได/อีกด/วย อาทิเชCน ปBญหาความแตกแยก
ขาดความสามัคคี ปBญหายาเสพติด และปBญหาเยาวชนมีสมาธิสั้น เปPนต/น ในการแก/ปBญหา
เด็กวัยรุCนติดเกมออนไลน� หลักพุทธ ธรรมจึงมีความจําเปPนท่ีต/องนํามาปรับใช/ในการปUองกัน
ปBญหาเด็กวัยรุCนติดเกมออนไลน� ซ่ึงนับได/วCาเปPนการแก/ปBญหาแบบองค�รวม เนื่องจากหลัก
พุทธธรรมเปPนหลักการท่ีเน/นการพัฒนาปBญญาและมุCงเน/นการอบรมตน ให/บรรลุอิสรภาพ
หลุดจากปBญหา เม่ือเยาวชนได/เรียนรู/ได/เข/าใจและได/เข/าถึงพุทธธรรมด/วยการปฏิบัติยCอมเกิด
ผลสัมฤทธิ์ เกิดปBญญาในการท่ีจะนําหลักพุทธธรรมมาปรับใช/ในการปUองกันปBญหาเด็กวัยรุCน
ติดเกมออนไลน�ได/อยCาสมบูรณ�  

                                                           

๑ พันธ�ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ�, ผลสํารวจอินเตอร�เน็ต ปC ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : เนคเทค, 
๒๕๕๗), หน/า ๖๖-๗๐. 

๒ สมพงษ� จิตระดับ, เด็กติดเกมส�, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุCนราช
นครินทร�, ๒๕๕๐), หน/า ๗๑. 
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ดังนั้นผู/วิจัย จึงได/ศึกษาการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกม
ออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแอด จังหวัดขอนแกCน  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสามารถปรับใช/ในการปUองกันการติดเกมออนไลน� 
๒. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลCนเกมออนไลน� ของเด็กวัยรุCน บ/านขามเปI�ย ตําบล

บ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน 
๓. เพ่ือศึกษาการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของ

วัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษา

ค/นคว/าเอกสารและสัมภาษณ�โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๑ รวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได/แกC 

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓.๒ รวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได/แกC คัมภีร�

อรรถกถาฎีกา ปกรณ�วิเสส หนังสือ ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
๓.๓ จัดโครงการสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเรื่องการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการ

ปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัด
ขอนแกCน 

๓.๔ สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) โดยเลือกกลุCมตัวอยCางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)    

๑) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) นักเรียน,เยาวชน เก่ียวกับพฤติกรรม
การเลCนเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน 
จํานวน ๒๐ คน 

๒) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) กลุCมผู/นําฝ�ายบรรพชิตเก่ียวกับการ
ปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/าน
แฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน ๒ รูป 

๓) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ผู/นําชุมชนเก่ียวกับการปรับใช/หลัก
พุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอ
บ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน ๓ คน 
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๔) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) เจ/าหน/าท่ีโรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ/านแฮดเก่ียวกับการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCน
บ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน๔ คน 

๕) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ข/าราชการครูเก่ียวกับการปรับใช/หลัก
พุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอ
บ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน ๔ คน 

๖) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ข/าราชการบํานาญเก่ียวกับการปรับใช/
หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด 
อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน ๔ คน 

๗) สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการปรับใช/
หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด 
อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน จํานวน ๓ คน 

๓.๕ รวบรวมเรียบเรียงจากเอกสารและข/อมูลจากการสัมภาษณ�แล/ววิเคราะห�
ข/อมูลด/วยวิธีพรรณนาวิเคราะห�ตามแบบอุปนัยวิธี 

๓.๖ สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการปรับใช/หลักพุทธธรรมเพ่ือปUองกันปBญหาติดเกมออนไลน�ของวัยรุCน

บ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน ผลการวิจัยสามารถสรุปได/วCา 
หลักพุทธธรรมท่ีสามารถปรับใช/ในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/าน

ขามเปI�ย มีดังนี้ ๑) หลักสติสัมปชัญญะ ผู/มีสติสามารถดําเนินชีวิตอยูCด/วยความไมCประมาท ไมC
หมกมุCนในอบายมุข เว/นจากการทําความชั่วทุกอยCาง กระทําแตCความดี และทําจิตให/ผCองแผ/ว
จากกิเลสท้ังปวง ๒) กตัญ=ูกตเวที ความกตัญ=ูทําให/สถาบันครอบครัวและสังคมม่ันคง ให/
มนุษย�รู/จักการกระทําหน/าท่ีอันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบตCอตนเอง 
ความรับผิดชอบตCอหน/าท่ีในสถาบันครอบครัว ๓) หลักอริยสัจ การปรับใช/หลักอริยสัจในการ
ปUองกันการติดเกมออนไลน� ทําได/ดังนี้ ข้ันกําหนดปBญหา (ข้ันทุกข�) คือ การระบุปBญหาท่ี
ต/องการแก/ไข ข้ันต้ังสมมติฐาน (ข้ันสมุทัย) คือ การวิเคราะห�หาสาเหตุของปBญหาและต้ัง
สมมุติฐาน ข้ันทดลองและ เก็บข/อมูล (ข้ันนิโรธ) คือ การกําหนดวัตถุประสงค�และวิธีการ
ทดลองเพ่ือพิสูจน�สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข/อมูล ข้ันวิเคราะห�ข/อมูลและสรุปผล (ข้ัน
มรรค) คือ การนําข/อมูลมาวิเคราะห�และสรุป ๔) หลักอายตนะ การปรับใช/หลักอายตนะใน
การปUองกันการติดเกมออนไลน�ทําได/ดังนี้ เม่ือตาเห็นรูปจะได/พิจารณาด/วยสติปBญญาวCารูปท่ี
เห็น เสียงท่ีได/ยิน กลิ่นท่ีได/ดม รสท่ีได/กิน สัมผัสท่ีได/สัมผัส อารมณ�ท่ีรับรู/ เปPนคุณหรือเปPน
โทษแกCตัวของเราเอง เม่ือเปPนโทษก็ควรจะเว/นด/วยปBญญา เม่ือเปPนประโยชน�ก็ควรสั่งสมด/วย



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ปBญญาเชCนเดียวกัน ทําให/จิตใจมีอํานาจเหนือกิเลสได/ ไมCถูกครอบงําด/วยอํานาจของกิเลส ทํา
ให/ไมCหมกมุCนในการละเลCนท่ีไมCเปPนประโยชน� ๕) หลักสัมมัปปธาน การปรับใช/หลัก
สัมมัปปธานในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ทําได/ดังนี้ การพยายามปUองกันปBญหาการติด
เกมออนไลน� (สังวรปธาน) การพยายามแก/ไขปBญหาการติดเกมออนไลน� (ปหานปธาน) 
พยายามสร/างกิจกรรมท่ีเปPนประโยชน� (ภาวนาปธาน) การรักากิจกรรมท่ีเปPนประโยชน�ให/
ทดแทนการใช/เวลาวCางในการเลCนเกมออนไลน� (อนุรักขนาปธาน) ๖) หลักการคบมิตร มิตร
เปPนบุคคลผู/ท่ีชCวยชี้แนะแนวทาง ชักจูง ตลอดจนแนะนําสั่งสอน ชักจูงให/ผู/อ่ืนให/ดําเนินชีวิตท่ี
ดีงาม การคบมิตรเปPนสิ่งท่ีสําคัญเพราะอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให/เจริญหรือเสื่อมลงได/ 
มิตรจะชCวยแวดล/อมสนับสนุน ชักจูง ชี้ชCองทาง เปPนแบบอยCาง ตลอดจนเปPนเครื่องอุดหนุน
เก้ือกูลแกCกัน ให/ดําเนินก/าวหน/าไปด/วยดี 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลCนเกมออนไลน� ของเด็กวัยรุCน บ/านขามเปI�ย ผลวิจัย
พบวCา เกมออนไลน� (Online Game) คือวิดีโอเกมท่ีเลCนบนเครือขCายคอมพิวเตอร�โดยเฉพาะ
บนอินเทอร� เน็ตเกมออนไลน�มีสCวนท่ีคล/ายคลึงกันคือมีผู/ เลCนหลายผู/ เลCนผCานระบบ
อินเทอร�เน็ต ซ่ึงเกมออนไลน�แบCงเปPน ๗ ประเภทได/ดังนี้ ๑) เกมประเภท Action ๒) เกม
ประเภท Adventure ๓) เกมประเภท Simulation ๔) เกมประเภท Role Playing Game 
(RPG) ๕) เกมประเภท Strategy ๖) เกมประเภท Sport และ๗) เกมประเภท Hybrid 
พฤติกรรมการเลCนเกมออนไลน�ของวัยรุCนบ/านขามเปI�ย สCวนใหญCจะเลCนเกมประเภท แอคชั่น 
(Action) ซ่ึงเปPนท่ีสามารถบังคับสั่งการตัวละครของเราโดยตรง ลองลงมาจะเลCนเกมกีฬา 
(Sports) การเลCนเกมสCวนใหญCหนึ่งสัปดาห�จะเลCนเกมมากถึง ๗ วัน ในหนึ่งวันจะเลCนเกม
ออนไลน� ๒-๓ ครั้ง ในแตCละครั้งจะเลCนเกมติดตCอกันนานถึง ๓- ๔ ชั่วโมง ชCวงเวลาท่ีเข/าเลCน
เกมออนไลน�บCอยท่ีสุดคือชCวง ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. รองลงมาจะเลCนเกมออนไลน�ชCวง 
๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. และชCวงเวลาวCางงาน โดยเสียคCาใช/จCายในการเลCนเกมออนไลน�โดย
เฉลี่ย ๒๐๐ บาท ตCอสัปดาห� วัตถุประสงค�ในการเลCนเกมออนไลน�สCวนใหญCจะเลCนด/วยความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน เลCนเพ่ือผCอนคลายอารมณ� เลCนเพ่ือต/องการเข/าสังคมออนไลน� การติด
เกมออนไลน�มีปBจจัยมาจาก ๑) ปBจจัยท่ีเกิดจากตัววันรุCน ๒) ปBจจัยท่ีเกิดจากจากการเลี้ยงดู 
๓) ปBจจัยท่ีเกิดจากกลุCมเพ่ือนฝูงท่ีชักจูงให/ไปรCวมเลCนเกม ๔) ปBจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล/อม 
การเลCนเกมออนไลน�มีผลกระทบทางด/านรCางกาย ทางด/านเศรษฐกิจ ทางด/านการศึกษาและ
สติปBญญา ทางด/านอารมณ� ดังนี้ 

๑. ผลกระทบทางด/านรCางกาย ๑) ทําให/เบ่ืออาหารรับประทานอาหารไมCตรงเวลา 
๒)ทําให/รCางกายอCอนเพลีย ๓) ทําให/ปวดข/อมือ ๔) ทําให/ปวดตา สายตาพลCามัว  

๒. ผลกระทบทางด/านเศรษฐกิจ ๑) ทําให/เสียคCาใช/จCายเพ่ิมข้ึนจากการเสียคCาเลCน
เกม ๒) ทําให/การเก็บออมเงินท่ีได/จากการทํางานลดลง  
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๓. ผลกระทบทางด/านการศึกษาและสติปBญญา ๑) ทําให/มีผลกระทบตCอการเรียน ๒) 
ทําให/มีผลกระทบตCอการทําหน/าท่ีหลักของวัยรุCน ๓)ทําให/สมาธิสั้น ๔) มีเวลาอCานหนังสือน/อยลง  

๔. ผลกระทบทางด/านความสัมพันธ�ของครอบครัวและกลุCมเพ่ือน ๑) ทําให/การทํา
หน/าท่ีในการชCวยเหลืองานบ/านทางครอบครัวน/อยลง ๒) ทําให/การทํากิจกรรมตCางๆ กับ
ครอบครัวน/อยลง ๓) ทําให/การทํากิจกรรมตCางๆ กับเพ่ือนๆ น/อยลง ๔) ทําให/เกิดการ
ทะเลาะกันระหวCางเพ่ือนเนื่องจากผลการแขCงขันในเกม 

๕. ผลกระทบทางด/านอารมณ� ๑) ทําให/เปPนคนหงุดหงิดงCาย ๒) การควบคุม
อารมณ�ของตนเองลดลง ๓) การสนใจเพศตรงข/ามลดลง 

จากการศึกษาการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน�ของ
วัยรุCนบ/านขามเปI�ย ผลการวิจัยพบวCา การลดปBจจัยการเลCนเกมออนไลน�ด/วยหลักพุทธธรรม
เปPนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดปBจจัยการเลCนเกม เพราะหลักพุทธธรรมจะสร/างจิตสํานึกท่ีดี
เด็กวัยรุCนจะเปPนคนท่ีมีเหตุผลแยกแยะผิดชอบชั่วดีได/ แยกแยะสิ่งท่ีเปPนประโยชน�และไมCเปPน
ประโยชน�ได/ การลดปBจจัยท่ีเกิดจากตัวเด็กวัยรุCนจะต/องใช/หลักสติสัมปชัญญะ หลัก
หิริโอตตัปปะ การลดปBจจัยท่ีเกิดจากการเลี้ยงดูจะต/องใช/หลักความกตัญ=ูเพ่ือเสริมสร/าง
ความม่ันคงของสถาบันครอบครัว การลดปBจจัยท่ีเกิดจากกลุCมเพ่ือนฝูงท่ีชักจูงให/ไปรCวมเลCน
เกมจะต/องใช/หลักการคบมิตรและทมะ (การขCมใจ) การลดปBจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล/อม
จะต/องใช/หลักโยนิโสมนัสสิการและหลักสันโดษ  

หลักพุทธธรรมเปPนแนวทางดําเนินชีวิตท่ีพาไปสูCความสุขความเจริญในชีวิต การนํา
หลักพุทธธรรมมาปรับใช/ในการปUองกันการเลCนเกมออนไลน�ของเด็กวัยรุCนถือได/วCาเปPนสิ่งท่ีดี 
วัยรุCนจะได/เรียนรู/หลักพุทธธรรมแล/วน/อมมาปฏิบัติยึดเปPนแนวทางในการใช/ชีวิตทําให/เกิด
ปBญญาสามารถนําพาตนเองออกจากความลุCมหลงมัวเมาในความเพลิดเพลินในการเลCนเกม
ออนไลน� และยังทําให/วัยรุCนมีปBญญาในการตัดสินใจทําในสิ่งตCางๆด/วยเหตุผลมากข้ึน การ
รู/จักทําสิ่งท่ีเปPนประโยชน�ยCอมจะนํามาซ่ึงความสุขท่ีแท/จริง หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามา
ปรับใช/ในการปUองกันการติดเกมของวัยรุCน สามารถทําได/หลายวิธี โดยเฉพาะหลักอริยสัจ ๔ 
ประการ เปPนแนวทางในการปUองกันและแก/ปBญหาการติดเกมออนไลน�ของวัยรุCนกลุCมเสี่ยงได/ 
เปPนการความเข/าใจในปBญหาและขอบเขตของปBญหาวCาอะไร คืออะไร สืบสาวต/นตอของ
ปBญหา กําหนดเปUาหมายในการแก/ไขปBญหา และกําหนดวิธีการ แผนการ รายการท่ีต/อง
ปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จในการแก/ปBญหา หลักความกตัญ=ู คือ การสร/างความม่ันคงของ
สถาบันครอบครัวจะทําให/เด็กๆ มีความรับผิดชอบตCอหน/าท่ี การเลือกคบมิตรหรือคบเพ่ือนท่ี
ดียCอมปUองกันเด็กๆ กลุCมเสี่ยงไมCให/หมกมุCนในการเลCนเกมออนไลน�ได/ 

แนวทางการปรับใช/หลักพุทธธรรมในการปUองกันการติดเกมออนไลน� มีดังนี้ ๑) 
เป�ดการให/ความรู/ประโยชน�และโทษจากการเลCนเมออนไลน�ท้ังในและนอกเวลาเรียน ๒) ให/
ความรู/เก่ียวกับการประยุกต�หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ๓) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
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โดยสCงเสริมให/วัยรุCนเข/ารCวมกิจกรรม ๔) สCงเสริมการใช/เวลาวCางให/เกิดประโยชน� เชCน สCงเสริม
การทําวัตรสวดมนต�เย็นทุกวันพระ สCงเสริมกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สCงเสริม
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ� เปPนต/น 

๕. ข�อเสนอแนะ 
การวิจัยการศึกษาการปรับใช/หลักพุทธธรรมเพ่ือปUองกันปBญหาติดเกมออนไลน�ของ

วัยรุCนบ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน ผู/วิจัยได/ศึกษาเฉพาะ
บ/านขามเปI�ย ตําบลบ/านแฮด อําเภอบ/านแฮด จังหวัดขอนแกCน เทCานั้นและเปPนเพียงแนวทาง
ในการนําพุทธธรรมมาปรับใช/ในการปUองกันปBญหาเด็กติดเกมออนไลน� ยังไมCได/นําแนวทาง
ดังกลCาวไปปฏิบัติให/เปPนรูปธรรมในองค�กรตCางๆและยังไมCได/ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบให/
กว/างขวางกวCานี้ และพบวCามีเรื่องอ่ืนท่ีนCาสนใจนอกเหนือจากท่ีได/ศึกษามาแล/ว คือ 

๑) การศึกษาการประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือปUองกันปBญหาติดเกมออนไลน�ของ
วัยรุCนในเขตจังหวัดขอนแกCน 

๒) การศึกษาการแก/ไขปBญหาการติดเกมออนไลน�ด/วยหลักพุทธธรรมตCางๆใน
พระพุทธศาสนา 

๓) การศึกษาการประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือปUองกันปBญหาติดเกมออนไลน�ใน
สถานศึกษาเขตจังหวัดขอนแกCน 
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พันธ�ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ�. ผลสํารวจอินเตอร�เน็ต ปC ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร : เนคเทค, ๒๕๕๗. 
สมพงษ� จิตระดับ. เด็กติดเกมส�. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุCนราช
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ศึกษาผ�าบังสุกุลในการส1งเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนา 
A Study of Rags Robe as Promoting the Lifestyle of Monks in Buddhism. 

พระอนุสรณ� อธิป=ฺโญ (รื่นกลิ่น)* 

บทคัดย1อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆ�
ในพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักพุทธบัญญัติเก่ียวกับการครองผ/าจีวรของพระสงฆ� และศึกษา
ผ/าบังสุกุลในการสCงเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปPนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช/วิธีการศึกษาค/นคว/าข/อมูลจากเอกสาร คัมภีร�พระไตรป�ฎก คัมภีร�อรรถ
กถา ตํารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยทีเก่ียวข/อง 

ผลการศึกษาพบว1า รูปแบบการครองชีพของพระสงฆ�ตCางจากวิถีชีวิตของคนท่ัวไป 
พระสงฆ�ต/องปลงผมโกนหนวด นุงหCมผ/าย/อมน้ําฝาด นอนบนเตียงไม/หรือแครC เท่ียวขอ
อาหารเลี้ยงชีวิต ฉันอาหารวันละม้ือ ฉันเพ่ือหลCอเลี้ยงชีวิตให/อยูCประพฤติพรหมจรรย�ได/ ต/อง
อาศัยชาวบ/านคอยเก้ือกูลในเรื่องอาหาร เพราะไมCทรงอนุญาตให/สมาชิกของพระสงฆ�
เพาะปลูกฉันเองได/ ถ/าต/องการของร/อนจะได/ของเย็น ถ/าต/องการของเย็นจะได/ของร/อน เปPน
วิถีท่ีลําบากนัก กฎกติกาของพระสงฆ�มีอยูCมากมายแทบไมCมีท่ีให/เบียดเบียนเหยียดมือเหยียด
เท/า หมายความวCาเหยียดมือเหยียดเท/าจะมีกําหนดกติกามากมาย แตCวิถีชีวิตดังกลCาวเปPนวิถี
ชีวิตของคนท่ีต/องการฝ�กหัดขัดเกลาพัฒนาตน ถึงแม/ได/เปPนพระสงฆ�บางครั้งก็ยินดีชอบใจ
ชีวิตดังกลCาวได/ยากเพราะชีวิตของพระสงฆ�เปPนวิถีชีวิตฝ�นกระแสสังคม พระสงฆ�ได/รับ
อนุญาตให/มีของใช/ ท่ีจําเปPนตCอการครองชีพเพียง ๘ อยCาง ได/แกC ผ/าหCม(จีวร) ผ/านุCง
(อุตราสงค�) ผ/าซ/อนนอก(สังฆาฏิ) บาตร เข็ม ประคดเอว และท่ีกรองน้ําด่ืม 

พระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลเท่ียวบิณฑบาตเปPนกิจวัตรอาศัยก/อนข/าวในการเลี้ยงชีพ
เปPนพุทธกิจท่ีพระพุทธเจ/าทุกพระองค�ทรงปฏิบัติเปPนการโปรดสรรพสัตว� และการสมาทาน
บิณฑบาตเปPนวัตรจัดเปPนธุดงค�ท่ีชCวยขัดเกลากิเลสให/ลดน/อยลง 

พระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลใช/ผ/าบังสุกุล (จีวร) คือทรงผ/า ๓ ผืน คือจีวร สบง และ
สังฆาฏิพระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลอยูCโคนไม/ และอารามหรือวัด อันเปPนท่ีจําพรรษาของ
พระภิกษุสงฆ� พระสงฆ�ใสมัยพุทธกาลฉันยาดองด/วยน้ํามูตรเนCา คือฉันเปPนยารักษาโรคตCางๆ 

หลักพุทธบัญญัติเก่ียวกับการใช/จีวรหรือวCาการครองผ/าจีวรซ่ึงเปPนการใช/สอย
เครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ�ท่ีมีอยูCด/วยกัน๔อยCางท่ีต/องมีการพิจารณากCอนการใช/

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร� 
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สอยดังท่ีมีปรากฏในพระวินัยป�ฎกท่ีมีความเก่ียวข/องกับกฎระเบียบและข/อปฏิบัติของ
พระภิกษุสงฆ�เก่ียวกับจีวรท่ีพระพุทธเจ/าพระองค�ทรงได/วางกฎเกณฑ�และบทบัญญัติเปPน
สิกขาบทท่ีทรงห/ามหรือทรงอนุญาตให/ใช/สอยเครื่องบริขารเหลCานั้นได/   

ในการใช/ผ/าบังสุกุลของพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการหรือความเปPนมา
จากคําสอนขอพระพุทธเจ/าต้ังแตCสมัยพุทธกาลนานมาแล/ว และก็ยังคงไว/ซ่ึงการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้น ซ่ึงมีปรากฏเปPนลักษณะท่ีเดCนชัด ก็คือคําสอนท่ีวCา กรณียกิจ ๔ 
อันได/แกC นุCงหCมผ/าบังสุกุล ๑, อยูCโคนไม/ ๑ , เท่ียวบิณฑบาต ๑, และฉันยาดองด/วยน้ํามูตร
เนCา ๑, หลักการของกรณียกิจ ๔ อยCางนี้เอง เปPนกิจท่ีพระภิกษุสงฆ�จะต/องพึงกระทําให/เปPน
กิจวัตรนิสสัย ให/ควบคูCกันไปกับชีวิตจิตใจในการดํารงชีวิตในเพศนักบวช 

คําสําคัญ: พระสงฆ�, ผ/าบังสุกุล, บังสุกุลจีวร, สCงเสริม 

Abstract 

This research to study.the Style of life of the priest in the modern era, A 
study of the Buddhist canon to dominate the clothes of the monk And Requiem 
for a study to promote the culture of Buddhist monks. How to conduct a 
research study using data from the scriptures Tripitaka, commentary, books 
document the faculty member and the report and related research The research 
found that 

The form of life of the monks in the modern era, are found that the 
pattern of living of the monks from the life of the common man. the monks are 
need to remove hair, shaving blanket dyed water astringent lying on the bed or 
couch Toured the culture of life , feed one meal a day is to sustain life on 
celibacy, villagers who rely on . complementary foods. He did not allow 
members of the clergy planting my own. If want to have the heat of the evening 
,to get cool it 's hot . It is a difficult path there are many rules of the clergy 
persecuted almost to his hand outstretched foot . That his hand outstretched 
foot to grip many rules .But such a lifestyle, a way of life of the people who 
want to develop their socialization training.the monks (sometimes) happy happy 
life is difficult ,because of the life of a priest is a life force flows society . Priests 
are allowed to have the necessities of living, only eight , including blankets ( robe 
), skirt ( Autrasang ) fabric stacked outside ( Sangkati ) bowl needle breast cloth 
and filtered drinking water . 
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The Buddhist monks alms daily lives hang in the modern era before 
news of a living Buddha, a Buddhist mission at all, it is a favorite treat animals. 
Smatanalmsa and pilgrimage is a duty to help the less refined sensuality. 

Clergy in the modern era cloth requiem (robe) is the third piece of cloth 
robe and Sangkati, priest in the modern era is the foot, and a monastery or 
temple as the temple's monks. transparent era priest reminded medicine 
(Yadong) with urine rot. is was a cure for many diseases. 

A study of the Buddhist canon to dominate the clothes of the priest. 
The study found that the Buddhist commandments regarding the use of robes. 
Or that of his clothes, a monk living consumables. There are four things that 
must be considered before use. have appeared in the Vinaya the relevant rules 
and regulations of the monk. about robe he had put the Buddha statutes and 
provisions are rules of Vinaya. his ban or allow the machine monks living them. 

The requiem for the extra lives of Buddhist monks we are find it in the 
cloth of the monks in the Buddhist requiem evolved or is derived from the 
teachings of the Buddha from the modern era long ago, and it continues to 
conduct follow that doctrine . This appears to be a striking feature,.it is the 
doctrine that the four activities, including clothed 1 clothed Requiem , 2 on foot 
, 3 flights alms 4 with urine rot. the principle of duties, 4 as this is a work that 
monk will be conducted as a routine disposal, Concurrently with the life of living 
in priest monks. 

Keywords: Monk, Requiem, Requiem Robe, Promote. 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาในทางการดํารงชีวิตครองสมณะเพศหรือบรรพชิตนักบวชนั้น

ปBจจัย ๔ ในการดํารงชีวิตของพระภิกษุเปPนสิ่งสําคัญอยCางยิ่งซ่ึงปBจจัย ๔ เหลCานั้นองค�สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ/าได/ตรัสไว/วCาเปPนเครื่องอาศัยของบรรพชิตให/ยึดถือเอาและปฏิบัติตาม 
นั่นก็คือนิสสัย ๔ กลCาวคือ อยูCโคนไม/ ๑,นุCงหCมผ/าบังสุกุล ๑,เท่ียวบิณฑบาต ๑,และฉันยาดอง
ด/วยน้ํามูตรเนCา ๑ ปBจจัย ๔ หรือนิสสัย ๔ ท่ีกลCาวมาแล/วนี้เปPนสิ่งท่ีภิกษุในพุทธศาสนายึดถือ
ปฏิบัติมาแตCครั้งพุทธกาล แตCในคราวสมัยปBจจุบันนี้บางอยCางก็เลือนหายไปบ/างบางสิ่ง เชCน 
การอยูCโคนไม/ เปPนต/น เพราะในสมัยปBจจุบันมีวัดวาอาราม มีกุฏิ เสนาสนะท่ีจะให/พระภิกษุ
สงฆ�เข/าอยูCอาศัยจําพรรษาได/อยCางสะดวก ปลอดภัยจาก แดด ฝน ลมหนาว และ
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สัตว�เลื้อยคลานตCางๆ ได/อยCางปลดภัยและมิดชิด แตCในท่ีนี้จะขอยกเอาหนึ่งในสี่ปBจจัยเครื่อง
อาศัยของนักบวช ซ่ึงมีความสําคัญไมCน/อยกวCาปBจจัยด/านอ่ืนๆ นั่นก็คือ การนุCงหCมผ/าบังสุกุล 
ความปรากฏในธัมมปทัฏกถา๑ ดังนี้ 

สมัยหนึ่งทCานพระอนุรุทธเถระ จําพรรษาอยูCท่ีเวฬุวันเมืองราชคฤห� จีวรท่ีทCานใช/
อยูCนั้นเกCามากทCานจึงแสวงหาผ/าบังสุกุล (ผ/าเป��อนฝุ�น) ตามกองขยะ กองหยากเยื่อเพ่ือนํามา
ทําจีวร ครั้งนั้น อดีตภรรยาเกCาของทCานชื่อ ชาลินี ซ่ึงจุติได/เกิดเปPนเทพธิดาบนสวรรค�ชั้น
ดาวดึงส� เห็นพระเถระแสวงหาผ/าอยูCเชCนนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงนําผ/าทิพย�มาจากสวรรค�
ลงมายังโลกมนุษย�และคิดวCา ถ/าเราจะนําเข/าไปถวายโดยตรงพระเถระก็คงไมCรับแนCจึงหา
อุบายซุกผ/าผืนนั้นในกองขยะกองหยากเยื่อมีชายผ/าโผลCออกมาเพ่ือให/พระเถระได/เห็นในทาง
ท่ีพระเถระกําลังเดินมุCงหน/าไปทางนั้น พระเถระเห็นชายผ/าผืนนั้นแล/วถึงออกมาพิจารณาเปPน
ผ/าบังสุกุลและคิดวCา ผ/าผืนนี้เปPนผ/าบังสุกุลท่ีมีคุณคCายิ่งนักแล/วนํากลับไปสูCอาราม เพ่ือจัดการ
ทําจีวร ในการทําจีวรของทCานนั้นเปPนงานท่ียิ่งใหญCมาก ท้ังนี้ก็เพราะวCาพระบรมศาสดาทรง
พาพระมหาสาวกเปPนจํานวนมากมารCวมทําจีวร โดยพระองค�เองทรงร/อยเข็ม พระมหากัสส
ปะนั่งอยูCชCวงต/น พระสารีบุตรนั่งอยูCตรงกลาง พระอานนท�นั่งอยูCชCวงปลายสุด ท้ัง ๓ ทCานนี้
ชCวยกันเย็บจีวร สCวนพระภิกษุสงฆ�ท่ีเหลือก็ชCวยกันกรอด/าย พระมหาโมคคัลลานะ กับนาง
เทพธิดาชาลินี ชCวยกันไปชักชวนอุบาสกอุบาสิกาในหมูCบ/าน ให/นําภัตตาหารมาถวายพระบรม
ศาสดาและพระภิกษุสงฆ�ประมาณ ๕๐๐ รูป การเย็บจีวรของพระอนุรุทธะสําเร็จลงด/วยดี
ภายในวันเดียวเทCานั้นในสมัยพุทธกาลผ/าท่ีพระภิกษุจะนุCงหCมได/นั้นต/องมาจากผ/าบังสุกุล
เทCานั้น เม่ือเปPนเชCนนี้การหาผ/ามาทําจีวรจึงลําบากมากต/องไปเท่ียวหาเศษผ/าท่ีเขาตัดเศษท้ิง
หรือผ/าเกCาๆตามกองขยะ หรือผ/าหCอศพท่ีเขามาท้ิงไว/ท่ีป�าช/ามาใช/ทําจีวร กวCาจะรวบรวมหรือ
หาได/ครบทําจีวรสักผืนบางทีก็เกิน ๑๐ วัน ก็ทําไมCได/อีกเพราะผิดวินัย อีกท้ังการตัดเย็บ
สมัยกCอนพระต/องเย็บและย/อมผ/าด/วยตนเอง (ดังนั้น ในบริขารท่ีถวายพระ แม/ในปBจจุบันเรา
จึงเห็นมีด/ายและเข็มอยูCด/วย) เม่ือพุทธศาสนิกชนครั้งกระโน/น เห็นความยากลําบากของพระ
ในเรื่องนี้และได/พิจารณาเห็นวCาหากชCวยพระให/หมดความยากลําบากดังกลCาวนCาจะได/บุญ
มากทีเดียวแตCเม่ือชCวยโดยตรงคือไปถวายตรงๆไมCได/เพราะผิดวินัยก็เลยสังเกตดูวCาพระทCาน
เดินไปทางไหนเปPนปกติก็เอาผ/าไปหมกดิน หมกฝุ�น หรือหมกขยะหรือในป�าช/าให/ชายโผลC
ออกมาให/ทCานสังเกตเห็นแตCต/องทําเหมือนวCาเจ/าของท้ิงหรือไมCมีเจ/าของแล/ว เม่ือพระทCาน
เห็นและเข/าใจเชCนนั้นทCานก็จะชักบังสุกุลนําไปใช/ตัดจีวรตCอไป ซ่ึงกิริยาท่ีต/องเอาผ/าไปท้ิงไว/ท่ี
กองขยะหรือในป�าช/าเชCนนี้ เราจึงเรียกวCา “ทอดผ/าป�า” ครั้นตCอมาหมอชีวกได/ทูลขอพระ
พุทธานุญาตให/ภิกษุรับคหบดีจีวรได/ ก็ทรงอนุญาต ต้ังแตCนั้นมาคนใจบุญท้ังหลายก็สามารถ
วายจีวรแกCพระสงฆ�ได/โดยตรง อยCางไรก็ดี พระพุทธองค�ก็ยังทรงสรรเสริญภิกษุท่ีทรงผ/า

                                                           

๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๙๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๙๖๘ 

บังสุกุลและยังมีพระภิกษุท่ีประสงค�จะทรงผ/าบังสุกุลอยูC การทอดผ/าป�าจึงมีอยูCและได/สืบทอด
เปPนประเพณีมาจนปBจจุบัน โดยหลักใหญCการทอดผ/าป�าต/องมีผ/าขาวท้ังผืนเพ่ือทําจีวรหรือจะ
เปPนผ/าจีวรสําเร็จรูปตัวเดียวหรือหลายตัวไตรเดียวหรือหลายไตรก็ได/ นอกจากนี้ก็ยังมีบริวาร
ผ/าป�า เชCน ผลไม/ตCางๆ อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ สมัยกCอนถ/าทอดในป�า ก็จะนําผ/าไปพาดไว/
ตามต/นไม/ก่ิงไม/ถ/าไมCมีก็หักก่ิงไม/อ่ืนมาปBกสําหรับทอดผ/าเพ่ือแสดงให/เห็นวCาเปPนผ/าป�าแล/วไป
วางไว/ตามทางท่ีพระผCาน แตCในปBจจุบันได/มีการปรับเปลี่ยนมาโดยลําดับ ท่ีเราเห็นในขณะนี้ก็
มักจะเปPนถังมีต/นไม/ปBกอยูCกลางมีผ/าจีวรพาดอยูCพร/อมมีบริขารบางอยCาง โดยเฉพาะธนบัตร
ปBกอยูCตามก่ิงไม/ และมักจะมีรูปชะนีเกาะอยูC เพ่ือแทนสัญลักษณ�ป�า  

ประเพณีนิยมในการถวายผ/าบังสุกุลและเปPนประโยชน�ของการใช/ผ/าบังสุกุลใน
พระพุทธศาสนาจากท่ีได/กลCาวมาแล/วข/างต/นล/วนเปPนประเด็นปBญหาท่ีผู/ทําการวิจัยจะได/
ทําการศึกษาเรื่องเก่ียวกับผ/าบังสุกุลบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการรับผ/าบังสุกุลและประโยชน�ของ
การใช/ผ/าบังสุกุลในพระพุทธศาสนาเปPนท่ีมาของความประสงค�ท่ีผู/วิจัยจะทําการศึกษาวิจัย
เพ่ือเปPนประโยชน�สCวนตนหรือสCวนรวมและตCอพระพุทธศาสนาสืบไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆ�ในสมัยพุทธกาล 
 ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธบัญญัติท่ีเก่ียวกับการครองผ/าจีวรของพระสงฆ� 
 ๓. เพ่ือศึกษาผ/าบังสุกุลในการสCงเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนา 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู/วิจัยมุCงศึกษาข/อมูลชั้นปฐมภูมิ โดยมุCงศึกษาค/นคว/า เก็บ
รวบรวมข/อมูลท่ีเก่ียวข/องกับเนื้อหาจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ รวมถึงคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาและเอกสารวิชาการอ่ืนๆ 
บทความสาระสังเขปออนไลน� วารสารอิเล็กทรอนิกส� และรวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องโดย
ศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆ�ในสมัยพุทธกาล 
 ๒. หลักพุทธบัญญัติเก่ียวกับการครองผ/าจีวรของพระสงฆ� 
 ๓. ผ/าบังสุกุลในการสCงเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค/นคว/าได/ผลการวิจัย ดังนี้วCา วิถีชีวิตของพระสงฆ�เปPนวิถีชีวิตฝ�น
กระแสสังคม พระสงฆ�ได/รับอนุญาตให/มีของใช/ท่ีจําเปPนตCอการครองชีพเพียง ๘ อยCาง ได/แกC 
ผ/าหCม (จีวร) ผ/านุCง(อุตราสงค�) ผ/าซ/อนนอก (สังฆาฏิ) บาตร เข็ม ประคดเอวและท่ีกรองน้ํา
ด่ืม 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๖๙

พระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลเท่ียวบิณฑบาตเปPนกิจวัตรอาศัยก/อนข/าวในการเลี้ยงชีพ
เปPนพุทธกิจท่ีพระพุทธเจ/าทุกพระองค�ทรงปฏิบัติ เปPนการโปรดสรรพสัตว� และการสมาทาน
บิณฑบาตเปPนวัตรจัดเปPนธุดงค�ท่ีชCวยขัดเกลากิเลสให/ลดน/อยลง 

พระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลใช/ผ/าบังสุกุล(จีวร) คือทรงผ/า ๓ ผืน คือจีวร สบง และ
สังฆาฏิพระสงฆ�ในสมัยพุทธกาลอยูCโคนไม/ เพราะในสมัยพุทธกาลยังไมCมี กุฏิ วิหาร อันเปPนท่ี
จําพรรษาของพระภิกษุสงฆ� พระสงฆ�ใสมัยพุทธกาลฉันยาดองด/วยน้ํามูตรเนCา คือฉันเปPนยา
รักษาโรคตCางๆ 

การครองผ/าจีวรซ่ึงเปPนการใช/สอยเครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ�ท่ีมีอยูC
ด/วยกัน ๔ อยCางท่ีต/องมีการพิจารณากCอนการใช/สอยท่ีมีความเก่ียวข/องกับกฎระเบียบและข/อ
ปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ�เก่ียวกับจีวรท่ีพระพุทธเจ/าพระองค�ทรงได/วางกฎเกณฑ�และ
บทบัญญัติเปPนสิกขาบทท่ีทรงห/ามหรือทรงอนุญาตให/ใช/สอยเครื่องบริขารเหลCานั้นได/ 

การใช/ผ/าบังสุกุล หรือผ/าจีวรของพระภิกษุสงฆ�นั้นอกจากจะเปPนการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาให/ยิ่งๆข้ึนไปแล/ว สิ่งสําคัญไมCแพ/กันรวมเยกวCาปBจจัยภายในและปBจจัย
ภายนอกของพระภิกษุท่ีใช/ผ/าบังสุกุลนั้น ๆ สCวนท่ีเปPนปBจจัยหลักๆ ท่ีชCวยให/พระภิกษุสงฆ�อยูC
ในรCมของพระศาสนาของพระบรมศาสดาได/นั้น ก็คือวCาความสําคัญหรือวCาประโยชน�ของผ/า
บังสุกุลเองท่ีชCวยสCงเสริมหรือวCาสCงผลท่ีดีให/กับตัวพระภิกษุนั้นๆด/วยท่ีวCาผ/าบังสุกุลกับการ
สCงเสริมถีชีวิตของพระสงฆ� ดังมีอานิสงส�ท่ียCอมเกิดกับตัวบุคคลท่ีใช/ผ/าอยูCเนืองๆ ก็คือ ยินดีใน
ผ/าท่ีตนแสงหามาได/(สันโดษ) ไมCเปPนผู/ยินดีปรารถนาผ/าท่ีคฤหบดีเจาะจงจะถวาย 

- ผ/าบังสุกุลสCงเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ�ในข/อวัตรปฏิบัติธุดงค� ถือผ/า ๓ ผืน เปPน
ภิกษุผู/มักน/อย สันโดษ 

- ผ/าบังสุกุลสCงเสริมวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ�ในพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปPน
ปBจจัย ๔ คือเครื่องอาศัยของบรรพชิต 

- ผ/าบังสุกุลการสCงเสริมสังคม คือชCวยให/บุคคลหรือพุทธศาสนิกชนท่ีเลื่อมใส
ศรัทธาปรารถนาท่ีจะทําบุญด/วยการถวายผ/าไตรจีวร พระภิกษุท่ีเปPนองค�ผู/ไมCถือเครCงในการ
ครองผ/า ๓ ผืน ก็สามารถท่ีจะรับจีวรจากผู/ท่ีเจาะจงถวายได/ ถือวCาเปPนการอนุเคราะห�ให/คน
เหลCานั้นได/ทําบุญ 

- ผ/าบังสุกุลยังประยุกต�หรือวCาปรับให/เข/ากับยุคสมัย คือประยุกต�เข/ากับสมัย
ปBจจุบันคือเปลี่ยนจากการใช/คําวCาผ/าบังสุกุลมาเปPนคําวCา ผ/าป�า เพ่ือประโยชน�กับสังคมใน
ด/านตCางๆ เชCน การจัดต้ังกองผ/าป�าของกลุCมคณะมาเพ่ือท่ีจะสร/างประโยชน� และศาสนวัตถุ 
ให/บังเกิดมีแกCพระพพุทธศาสนา และเพ่ือคนรุCนหลังได/ใช/ประโยชน�จากสถานท่ีตรงนั้นตCอไป
ภายภาคหน/า 

- ผ/าบังสุกุลยังถือเปPนการสงเคราะห�สังคมในด/านตCางๆท่ีเก่ียวเนื่องมาจากกิจ
นิมนต�อันเปPนลาภท่ีพระสงฆ�ได/ เม่ือมีในสCวนนี้พระสงฆ�เองก็มีทุนทรัพย�ท่ีจะเผื่อแผCให/กับ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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สังคม หรือสิ่งแวดล/อมรอบข/าง เชCน เรื่องของวัด โรงเรียน และหมูCบ/าน ตัวอยCางเชCน ใน
โรงเรียนพระสงฆ�ทCาก็จะนําทุนทรัพย�ในสCวนหนึ่งท่ีทCานได/มามอบเปPนทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กผู/ยากไร/ในเขตบริการของทCาน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาผู/วิจัยได/พบวCายังมีประเด็นท่ีนCาสนใจท่ีควรจะได/รับการศึกษา

ค/นคว/าเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 
ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ในการดํารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ�ในด/านตCางๆไมCวCาจะเปPนการเท่ียวบิณฑบาต 

การนุCงหCมผ/าบังสุกุล (จีวร) การอยูCโคนไม/ วัดวาอาราม และการฉันยาดองด/วยน้ํามูตรเนCา
(คิลานเภสัช) พระภิกษุสงฆ�เองควรท่ีจะคํานึงถึงประโยชน�ใช/สอยให/มาก งดเว/นการบริโภค
ตามกิเลส เคารพในพระธรรมวินัยให/มาก 

๒) พระภิกษุสงฆ�เองควรท่ีจะศึกษาหลักพุทธบัญญัติทําความเข/าใจเก่ียวกับ
สิกขาบทท่ีพระพุทธเจ/าได/ทรงวางไว/ให/เข/าใจถูกต/องอยCางถCองแท/ เอ้ือเฟ��อตามกาลสมัย
พอเหมาะพอควร 

๓) การประยุกต�ใช/ในเรื่องของผ/าบังสุกุลมาเปPนผ/าป�าท่ีเก่ียวเนื่องมาจาวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสืบตCอๆ กันมา ต/องนําไปใช/ให/เกิดประโยชน�ในทางสCวนรวมให/มาก ประกอบกับ
ความซ่ือสัตย�สุจริตให/เปPนไปเพ่ือประโยชน�แกCชนรุCนหลัง 

๔) การอุปถัมภ�บํารุงพระภิกษุสงฆ� หรือทํานุบํารุงพระศาสนาให/เจริญรุCงเรือง 
พระภิกษุสงฆ�เองก็ต/องเปPนตัวอยCางท่ีดีเปPนเนื้อนาบุญท่ีดีให/กับสังคมรอบข/างจึงจะเหมาะกับ
การเปPนท่ีตั้งศรัทธาของญาติโยมได/ และเปPนทักขิไนยบุคคลท่ีดี 

๕) พระภิกษุสงฆ� หรือเจ/าอาวาสท่ีมีบทบาทในบริบทสังคม เชCน โรงเรียน หมูCบ/าน 
ในเขตบริการนั้นๆ ควรท่ีจะให/ความชCวยเหลือในทุกๆด/านอยCางเทCาเทียมกัน และให/เหมาะ
กับเวลาและโอกาส และบุคคลท้ังนี้ก็ต/องข้ึนอยูCกับทุนทรัพย�นั้นด/วย 

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต1อไป 
พร/อมกันนี้ ผู/วิจัยเห็นวCายังมีข/อมูลอีกหลายประเด็นท่ีควรจะศึกษาวิเคราะห�ตCอ

ยอดตCอไป จึงขอเสนอแนะเรื่องท่ีควรจะศึกษาตCอไป ดังตCอไปนี้ 
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆ�ในด/านใด ด/านหนึ่ง 

อยCางท่ีเฉพาะเจาะจง เชCนวCา ศึกษารูปแบบการบริโภคยาดองด/วยน้ํามูตรเนCา(คิลานเภสัช) 
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยหลักพระธรรมวินัย หรือหลักพุทธบัญญัติท่ีเก่ียวกับการฉัน

ยาดองด/วยน้ํามูตรเนCา 
๓) ควรมีการศึกษาวิเคราะห�การฉันยาดองด/วยน้ํามูตรเนCากับการใช/ยาแผนปBจจุบัน 
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การศึกษาในทัศนะพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
Education in the point of views of PhraBrahmapundit  

(Prayoon Dhammacitto) 

พระจาตุรงค� อาจารสุโภ (ชูศรี) ดร. * 

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือศึกษา ๑) ความหมายของการศึกษา ๒)
จุดมุCงหมายของการศึกษา ๓) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยพบวCา การศึกษาหมายถึง
การแสวงหาวิชชาหรือความรู/แจ/ง มีนัยเดียวกับปBญญา สCวนจุดมุCงหมายของการศึกษา 
จะต/องอาศัยความรCวมมือจากทุกภาคสCวนของสังคม ชุมชน เพ่ือท่ีจะสร/างคนเกCง คนดี และมี
ความสุข โดยการศึกษาต/องมีจุดมุCงหมายท่ีองค�รวมใน ๔ ด/าน (ภาวนา) คือ ๑) ด/านการ
พัฒนาทางกาย (กายภาวนา) ๒) ด/านการพัฒนาสังคม (สีลภาวนา) ๓) ด/านการพัฒนาจิต 
(จิตตภาวนา) และ ๔) ด/านการพัฒนาปBญญา (ปBญญาภาวนา) จึงสามารถนําไปสูCสังคมแหCง
สันติสุขอยCางถาวร สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต/องบูรณาการ กับสถานศึกษา 
ผู/สอนหรือครู หลักสูตรการศึกษา และการเรียนการสอน  

คําสําคัญ: การศึกษา, สังคม, องค�รวม, ภาวนา. 

Abstract 

This article has 2 objectives: 1. The meaning of education and 2. The 
aim of education. It was found that; education is the search the enlightenment 
or pure has the meaning of wisdom. In the the aim of education will corporate 
all societies for make excellently, good and happiness person. Education will to 
the holistically 4 main points(bhâvanâ); 1.physical development (Kâya-bhâvanâ) 
2.moral development (Silla- bhâvanâ) 3. emotional development (Citta-bhâvanâ) 
4. intellectual development (Pannâ-bhâvanâ) can bring to permanent peace 
society. For the Form of management the teaching and learning will combine 
school, teacher, Curriculum and teaching technique.  

Keywords: Education, Society, Holistic, Bhâvanâ.  
                                                           

* อาจารย�พิเศษ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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๑. บทนํา 
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต)ได/กลCาววCา “การศึกษาท่ีผCานมาท่ีไมCประสบ

ความสําเร็จเพราะนโยบายการศึกษาไทย ถูกครอบงําด/วยเปUาหมายทางเศรษฐกิจ มุCงผลิต
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเข/าสูCภาคเศรษฐกิจ”๑ การศึกษาจึงไมCสามารถชCวยแก/ไขปBญหา
สังคมและแก/ไขปBญหาอ่ืนๆ ได/ การศึกษาท่ีเหมาะสม ต/องเปPนไปเพ่ือการสร/างคนให/มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เข/าใจถึงความเปPนจริงของชีวิต อยูCรCวมกันอยCางสมานฉันท�๒สCงเสริมการ
พัฒนาท่ีสมดุลท้ัง ทางรCางกาย สังคม จิตใจและปBญญา๓ การศึกษาท่ีจะสัมฤทธิ์ผล จะต/อง
อาศัยความรCวมมือจากทุกภาคสCวนของสังคม ชุมชน เพ่ือท่ีจะสร/างคนเกCง คนดี และมี
ความสุข ดังท่ีพุทธทาสภิกขุเรียกวCา “ชีวิตต/องเทียมด/วยวัวสองตัว” คือเพ่ือรCางกายและจิต
วิญญาณ๔ ท้ังยังต/องคํานึงถึงการบําเพ็ญประโยชน�ตนและประโยชน�ผู/อ่ืน สCงเสริมการพัฒนา
ท่ีสมดุลท้ัง ทางรCางกาย สังคม จิตใจและปBญญาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตนให/สูงข้ึน โดย
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพ คุณภาพ และมนุษยภาพให/ได/คนเกCง ดี และมีความสุข 
การศึกษาจึงไมCเพียงสร/างให/ได/มนุษย�ท่ี เกCง ดีและมีความสุข เทCานั้น หากแตCการศึกษายังต/อง
สามารถพัฒนาให/ได/มนุษย�ท่ีสมบูรณ�พร/อมท้ังทางรCางกาย จิตใจ สังคมและปBญญา สามารถ
เชื่อมโยงตัวของผู/เรียนเข/ากับสังคม ชุมชน ให/สามารถอยูCรCวมกับชุมชน สังคม ประเทศของ
ตนได/อยCางปรกติสุขดี บนพ้ืนฐานแหCงความหลากหลาย  

๒. ความหมายของคําว1า “การศึกษา” 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได/กลCาวถึง ท่ีมาของคําวCา การศึกษา ไว/วCา

“การศึกษา” มาจากภาษาบาลีวCา “สิกฺขา” คําวCา “สิกฺขา” มีรากศัพท�วCา “สิกฺข” หมายถึง 
“วิชฺโชปาทาน” แปลวCา “การแสวงหาวิชชา” สCวนคําวCา “วิชฺชา” หมายถึงความรู/สภาวะ
แท/จริงของสิ่งท้ังหลาย ดังนั้นสิกขาหรือศึกษา หมายถึง การแสวงหาวิชชาหรือความรู/แจ/ง ซ่ึง
ก็คือปBญญา เม่ือปBญญามา อวิชชาก็หายไปเหมือนแสงสวCางเกิดข้ึนมาก็ขับไลCความมืดไปด/วย๕ 
นอกจากนี้แล/ว การศึกษากับปBญญานั้นเปPนอยCางเดียวกัน คือ “ปBญญา” มาจาก “สิกฺขา” 
                                                           

๑ พระธรรมโกศาจารย�  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร:    
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน/า ๔๒. 

๒ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท�แห1งชาติ,  
แหลCงท่ีมา : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php? article_id=590&menutype 
=1&articlegroup_id=21 [๑๕ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๓ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน�ของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร:      
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน/า ๓๑. 

๔ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน�ของชาวพุทธ, หน/า ๒๑-๓๑. 
๕ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟBาแห1งความรู�, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน/า ๒-๓. 
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เม่ือมีสิกขา ก็ทําให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� หากไมCได/รับการศึกษาหรือ สิกฺขา ก็ยCอม
ไมCได/ปBญญา เม่ือไมCมีปBญญาก็ไมCเปPนมนุษย� ซ่ึงวิธีการให/เหตุผลอยCางนี้ของพระพรหมบัณฑิตนี้ 
เปPนการให/เหตุผลเชิง “เหตุปBจจัย” คือ เม่ือ มี ก ก็ทําให/มี ข เม่ือไมCมี ก ก็ไมCมี ข ซ่ึงตามหลัก
พุทธปรัชญา เรียกวCา “อิทัปปBจจยตา” หรือ “ปฎิจจสมุปบาท”๖ ดังท่ีเวอร�เนอร� ไฮเซนเบร�ค 
ได/กลCาวไว/วCา โลกนี้ปรากฏเปPนชิ้นสCวนเหตุการณ�ท่ีซับซ/อนโยงใยเข/าหากัน ทดแทนกัน ทับ
ซ/อนกัน หรือรวมตัวกัน จนมีผลออกมาเปPนการถักทอขององค�รวม๗ 

จากท่ีกลCาวมาผู/เขียนเห็นวCา ความหมายของการศึกษาดังกลCาวนั้นมีการเชื่อมโยง
ระหวCางปBจจัยภายในคือตัวของผู/เรียนกับปBจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล/อม ท้ังสองนี้จําเปPนวCา
ต/องเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�กันอยCางเชื่อมโยง อิงอาศัยกันและกัน แตCถึงอยCางไรก็ตาม ผู/เขียน
เห็นวCา การมองหรือพิจารณาท่ีขาดมิติทางด/านธรรมชาติของมนุษย�ในแงCท่ีวCาผู/เรียนมี
ธรรมชาติท่ีแตกตCางกันออกไปวCาเปPนอยCางไรด/วยนั้น ยCอมทําให/ความหมายของการศึกษาท่ี
นิยามไว/นั้นไมCเดCนชัดมากนัก เพราะวCามนุษย�นั้นพระพุทธเจ/าทรงแสดงให/เห็นวCาแตกตCางกัน
คือมีความหลากหลายเชCน ทรงเปรียบเสมือนบัวสามเหลCา แม/วCาธรรมชาติของมนุษย�จะ
สามารถฝ�กฝนอบรมได/เพ่ือบรรลุถึงความจริงหรือการรู/แจ/งก็ตาม แตCยCอมท่ีจะอาศัยการสั่งสม 
บCมเพาะบุญบารมีอยCางยิ่งยวดอีกด/วย  

๓. จุดมุ1งหมายของการศึกษา 
การศึกษาควรเน/นการพัฒนาคนให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� คือ การศึกษามีไว/เพ่ือ

พัฒนาคนให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังนี้เพราะถ/าคนได/รับการพัฒนาดีแล/ว การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานความรู/ก็จะตามมาเอง๘ การศึกษาเปPนเครื่องมือท่ีสามารถพัฒนาคน ได/สูงสุด
คือ เปPน “ผู/ประเสริฐ” มากกวCาการลดทอนมนุษย� เปPนเพียงหนึ่งในปBจจัยการผลิต เพราะจะ
เปPนการลดคุณคCาของความเปPนคน การศึกษาต/องเปPนการสร/างปBญญาหรือวิชชา ซ่ึงหมายถึง
ความรู/ตามสภาวะแท/จริงของ สรรพสิ่ง รู/จริงให/ถึงแกCนแท/ของสิ่งท้ังหลาย ทCานเรียกวCา 
ยถาภูตญาณทัศนะ คือความรู/เห็นตามความเปPนจริง เปPนการแสวงหาปBญญา คือความรู/เห็น
ตามความเปPนจริงนั่นคือภารกิจสําคัญของการศึกษา การศึกษาเปPนการเน/นเรื่องพัฒนา
ปBญญามากกวCาเรื่องอ่ืน เพราะปBญญาเปPนคุณธรรมสําคัญท่ีสุด ปBญญาเปPนประธานแหCง
คุณธรรมท้ังหลาย ในการกําจัดอวิชชา อวิชชาคือความไมCรู/ ซ่ึงความหมายท่ีครบถ/วนของ
อวิชชา ก็คือความไมCรู/สิ่งท่ีควรรู/ และความรู/สิ่งท่ีไมCควรรู/๙  

                                                           

๖ หลักอิทัปปBจจยตา, (ความท่ีมีสิ่งน้ันสิ่งน้ีเปPนปBจจัยของสิ่งน้ี) หลักปฏิจจสมุปบาท, (การท่ีสิ่ง
ท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี). ดูใน  ม.ม.(ไทย).๑๓/๓๓๗/๓๐๗. 

๗ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน�ของชาวพุทธ, หน/า ๒๙. 
๘ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, หน/า ๑๘. 
๙ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟBาแห1งความรู�, หน/า ๓-๔. 
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ดังนั้น จุดมุCงหมายของการศึกษาจึงเปPนการสร/างคนเกCง คนดีและคนท่ีมีความสุข 
ในขณะเดียวกันพระพรหมบัณฑิต ให/ความสําคัญกับการศึกษาท่ีมุCงการพัฒนาท่ียึดมนุษย�เปPน
ศูนย�กลาง หรือ สCงเสริมการพัฒนามนุษย�เปPนศูนย�กลาง ไมCใชCการตอบสนองมนุษย�ในการเปPน
ปBจจัยตัวหนึ่งของการผลิต (Product) การศึกษาท่ียึดมนุษย�เปPนศูนย�กลาง คือการสCงเสริม
การพัฒนาคน ให/เปPนมนุษย� ให/สมบูรณ�ท้ังทางรCางกายและจิตใจ เปPนคนเกCง ดี และมี
ความสุข ก็ด/วยการสCงเสริม การศึกษา หรือ ให/มีการเรียนรู/อยCางตCอเนื่องตลอดชีวิต ด/วยการ
สCงเสริมผู/เรียนให/มีวิธีคิดท่ีเรียกวCา “โยนิโสมนสิการ” คือ การรู/จักคัดสรร เลือกกรองเอาแตC
สิ่งท่ีดี จากข/อมูลขCาวสารตCางๆ ท่ีมีอยูCอยCางมากมายนั้นมาใช/ให/เกิดประโยชน�ท้ังแกCตนเอง
และผู/อ่ืน และมุCงสCงเสริมการเรียนรู/ถึงวิทยาการสมัยใหมCตCางๆ ท้ังยัง มุCงสร/างความเปPนเลิศ
ทางวิชาการ หรือมุCงสร/าง IQ และการมุCงสร/างจริยธรรมและคุณธรรม หรือมุCงสร/าง EQ และ
ให/ความรู/ สติปBญญาแกCสังคม บCมเพาะคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี ทCามกลางองคาพยพ
ท่ีหลากหลาย๑๐  

ดังนั้น หากจะพิจารณาถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข/องกับจุดมุCงหมายของการศึกษา ท่ี
ชัดเจนท่ีสุดก็คือการพิจารณาจากแนวคิดเรื่อง การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล กับ
การศึกษาท่ีพึงประสงค� (จตุสดมภ�) ซ่ึงเปPนการสะท/อนให/เห็นถึง จุดมุCงหมายการศึกษาของ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อีกประการหนึ่ง มีรายละเอียดดังตCอไปนี้คือ  

๓.๑ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล  
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล เปPนการพัฒนาท่ีอาศัยหลักในพระพุทธศาสนาซ่ึง

มาจากคําบาลีวCา “ภาวนา” โดยท่ัวไปแปลวCา “การพัฒนา” มี ๔ ประการ คือ 
๑) การพัฒนาทางกาย (กายภาวนา) เปPนการพัฒนากายพร/อมกับสิ่งแวดล/อมทาง

วัตถุหรือทางรCางกาย ๒) การพัฒนาสังคม (สีลภาวนา) เปPนการพัฒนาความสัมพันธ�ท่ีดีและเปPน
มิตรกับคนอ่ืน เพ่ือท่ีจะได/กCอต้ังสังคมท่ีนCาปรารถนาโดยมีสิ่งแวดล/อมทางสังคมท่ีดีในโลกนี้ ๓) 
การพัฒนาจิต (จิตตภาวนา) เปPนการพัฒนาสภาวะทางจิต เชCน เมตตา มุทิตา กรุณา อุเบกขา 
สติและสมาธิ และ๔) การพัฒนาปBญญา (ปBญญาภาวนา) เปPนการพัฒนาความรู/รอบ๑๑  

๓.๒ การศึกษาท่ีพึงประสงค� (จตุสดมภ�) 
แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาท่ีพึงประสงค�หรือ ท่ีเรียกวCา จตุสดมภ� พระธรรมโกศา

จารย� ได/อ/างจาก รายงานขององค�การยูเนสโก เรื่อง การศึกษาคือขุมทรัพย�ภายใน 
(Learning: The Treasure Within) จัดพิมพ� ในปI ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) รายงานนี้มุCง
แสวงหาแนวทางจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับคริสศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงเริ่มต/นในปI ค.ศ. 
                                                           

๑๐ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), บทบาทความเปKนผู�นําทางวิชาการและ
จริยธรรมของอุดมศึกษา, อ/างใน ชุติมา ผิวเรืองนนท�, ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย�เทศนาใช�คุณธรรม-
ป@ญญาโยงวิชาการ, ขCาวรามคําแหง,วันท่ี ๒๗ ตุลาคม -๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑, หน/า ๖. 

๑๑ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน�ของชาวพุทธ, หน/า ๓๑-๔๑. 
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๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) รายงานนี้ระบุวCา การศึกษาท่ีพึงประสงค�ต/องมีองค�ประกอบ ๔ 
ประการ เรียกวCา จตุสดมภ�ของการศึกษา (Four Pillars of Education) หมายถึงเสาหลัก
ของการศึกษาท้ังสี่เสาท่ีชCวยคํ้ายันกันไว/จะขาดเสาใดเสาหนึ่งไมCได/ ถ/าขาดเสาใดเสาหนึ่ง 
การศึกษานั้นก็จะไมCสมบูรณ� ในทํานองเดียวกัน การศึกษาเพ่ือสร/างมนุษย�ท่ีสมบูรณ�เปรียบ
เหมือนเก/าอ้ีท่ีมีครบท้ัง ๔ ขา จึงจะใช/งานได/ การศึกษาท่ีแท/จริงต/องมีครบท้ัง ๔ สดมภ� ถ/า
ขาดข/อใดข/อหนึ่ง การศึกษานั้นก็บกพรCองและไมCสามารถสร/างคนให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�
ข้ึนมาได/ สดมภ�การศึกษาท้ัง ๔ ประการ ดังนี้คือ 

๑) การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ(Learning to know) คือการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ แปลวCา เรียนเพ่ือรู/ หมายถึงการเรียนเพ่ือเตรียมเครื่องมือสําหรับการศึกษาตCอเนื่อง
ตลอดชีวิต สดมภ�นี้ยังหมายถึงการเตรียมจิตใจของ ผู/เรียนให/มีความพร/อมท่ีจะศึกษาตCอไป 
๒) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) คือการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
คือ ความสามารถในการนําความรู/ มาปฏิบัติให/บรรลุผลตามวัตถุประสงค� สําหรับสดมภ�ท่ี
สองนี้ ใช/คําวCา Learning to do เรียนเพ่ือใช/ทํางาน มุCงปฏิบัติ ๓) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ (Learning to live together) คือการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ท่ีมุCงสอนเด็กให/
เปPนคนดีท่ีใช/ความรู/สามารถทําคุณประโยชน�แกCผู/อ่ืน ๔) การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ 
(Learning to be) คือการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพเปPนสดมภ�ท่ีสี่ เปPนการพัฒนาคนให/
เปPนคนท่ีสมบูรณ�ตาม ศักยภาพท้ังทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ� และทางปBญญา๑๒ 

จากท่ีได/กลCาวมาใน ๔ ประเด็นในจุดมุCงหมายการศึกษาในทัศนะของพระพรหม
บัณฑิต จุดมุCงหมายการศึกษาเปPนไปเพ่ือการสCงเสริมการท้ังประโยชน�สCวนตน และประโยชน�
ผู/อ่ืน เพ่ือนําไปสูCการมีปBญญา ซ่ึงเปPนจุดมุCงหมายของพระพุทธศาสนา ท่ีต/องอาศัย ศีล สมาธิ 
และปBญญา จึงชื่อวCาเปPนการศึกษาท่ีเปPนเครื่องมือในการพัฒนาอยCางคCอยเปPนคCอยไปได/อยCาง
ยั่งยืน สร/างความสมดุลแกCชีวิตเพ่ือเปPนการพัฒนาอยCางยั่งยืน 

๔. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
๔.๑ สถานศึกษา  
พระพรหมบัณฑิต ได/กลCาวถึง โรงเรียนวิถีพุทธไว/วCา โรงเรียนต/องเปPนโรงเรียนท่ีมี

การจัดสภาพแวดล/อมของโรงเรียน ท่ีต/องประกอบไปด/วย ด/านกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี 
ห/องเรียน แหลCงเรียนรู/ สภาพแวดล/อม เปPนต/น เปPนลักษณะการเก้ือกูลสัมพันธ� โรงเรียนวิถี
พุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการรCวมมือ ท้ังสถานศึกษา บ/าน วัด และสถาบันตCางๆ ใน
ชุมชน แสดงถึงการจัดสภาพแวดล/อม ท่ีเปPนกัลยาณมิตร๑๓ ท่ีเก้ือกูล หรือสCงเสริมสนับสนุน
                                                           

๑๒ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  ทิศทางการศึกษาไทย, หน/า ๒๕-๓๔. 
๑๓ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :  

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หน/า ๔-๑๑. 
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ให/ผู/เรียน บรรลุผลจากการศึกษาได/ดีวCาจะต/องประกอบด/วย ปBญญาวุฒิธรรม ๔ และ
โรงเรียนวิถีพุทธจะต/องมีอุดมคติตามกรอบความคิด ๔ ประการคือ ๑. มีสิ่งแวดล/อมท่ีดี มี
กติกา มีระเบียบวินัย ๒. มีบรรยากาศท่ีเปPนประชาธิปไตย ๓. สอนให/คิด ปุจฉา วิสัชนา 
วิเคราะห�เปPนในลักษณะ อยากขอให/มีโรงเรียนต/นแบบ และ๔. ให/มีเปUาหมายในการ
ดําเนินการ ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด/วยปBจจัย ๔ ด/าน คือ  

๑. ปBจจัยนําเข/า (Input) คือสิ่งท่ีโรงเรียนจะต/องใสCเข/าไปในเบ้ืองต/นเพ่ือเปPนทุน
ประเดิมในการดําเนินการ ปBจจัยนําเข/านี้เปPนการตอบคําถามวCาโรงเรียน ควรทําอยCางไรบ/าง
เพ่ือให/มีทุนประเดิม คําตอบก็คือวCา “โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีในวิถีพุทธ มีการ
บริการจัดการ มีหลักสูตร มีแหลCงเรียนรู/และสภาพแวดล/อมท่ีสCงเสริมการพัฒนาตามหลัก 
“ไตรสิกขา” ๒. ปBจจัยกระบวนการ (Process) คือวิธีท่ีครูอาจารย� ดําเนินการอบรมสั่งสอน
เพ่ือให/ ผู/เรียนเกิดการเรียนรู/ ปBจจัยกระบวนการนี้เปPนการตอบคําถามวCาครูอาจารย� ควรทํา 
อะไรบ/างเพ่ือให/ผู/เรียนเปPนคนเกCง ดีและมีความสุขก็คือ “จัดบรรยากาศและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู/เรียนให/เปPนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต ๓. 
ปBจจัยผลิตผล (Output) เปPนเรื่องท่ีกําหนดวCาผู/ท่ีจบการศึกษา จากโรงเรียนวิถีพุทธจะต/อง
ได/รับการพัฒนาท้ัง ๔ ด/านคือ “ผู/เรียนได/รับการพัฒนาเปPนผู/ท่ีมีคุณลักษณะ กิน อยูC ดู ฟBง 
เปPน (ภาวนา) ดําเนินชีวิตอยCางมีคุณคCาและมีความสุข” และ๔. ปBจจัยผลกระทบ(Impact) 
เปPนผลกระทบท่ีตามมาจากโรงเรียนวิถีพุทธประสบความสําเร็จคือ วัด บ/าน โรงเรียน ได/รับ
ประโยชน�จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และเกิดความสมานฉันท�รCวมกันอยCางตCอเนื่อง๑๔  

ดังนั้นผู/เขียนเห็นวCา โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติท่ีสอนวิชาตCางๆ 
เหมือนโรงเรียนท่ัวไป แตCได/มีการเน/นถึงการนําเอา หลักพุทธธรรมมาใช/ในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน เน/นท่ีการบูรณาการไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปBญญาเข/าในหลักสูตรและ
กิจกรรมตCางๆ เพ่ือกระตุ/นให/ผู/เรียนและผู/ท่ีเก่ียวข/องทุกฝ�ายได/นําเอาหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ไปประยุกต�ใช/ท้ังในขณะเรียน และออกไปใช/ชีวิตตามปกติในชีวิตประจําวัน ดังนั้น 
แนวคิดทางการดําเนินการเก่ียวโรงเรียนวิถีพุทธจึง เน/นกิจกรรมอบรมจิตใจของเด็ก ให/มีสติ 
สมาธิ และโยนิโสมนสิการพร/อมกันในการเรียนวิชาอ่ืนๆ เชCนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร� โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสําหรับจัดหาคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือสCงเสริมการเรียนรู/ของเด็ก เน/นกิจกรรมท่ีฝ�กให/ เด็กมีความสามารถ
ทํางานเปPนทีม เรียนรู/เรื่องการบริหารจัดการแนวพุทธ ภาวะผู/นําตามหลักพระพุทธศาสนา 
และท่ีสําคัญคือเรียนรู/จากภูมิปBญญาท/องถ่ิน มีสิกขาคารวตา คือความเคารพในการศึกษาหา
ความรู/จากผู/อาวุโส ในท/องถ่ิน จัดการเรียนการสอนท่ีปลูกฝBงเด็กมีพรหมวิหาร ๔ และสังคห

                                                           

๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หน/า ๓๒-๔๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๙๗๘ 

วัตถุ ๔๑๕ รู/รักสามัคคี มีน้ําใจชCวยเหลือผู/อ่ืน เด็กในโรงเรียนวิถีพุทธต/องสามารถอยูCรCวมกัน
อยCางสันติ รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธจึงต/องอาศัยความรCวมมือกันระหวCาง บ/าน วัด 
โรงเรียน และชุมชน เพ่ือเปPนแหลCงการเรียนรู/ท่ีนําไปสูCการอยูCรCวมกันของทุกคนในชุมชน 
โรงเรียนวิถีพุทธ จึงไมCได/เปPนโรงเรียนในความหมายเชิงระบบเทCานั้น  

๔.๒ ผู�สอนหรือครู  
๔.๒.๑ ความสําคัญของผู�สอนหรือครู คําวCา “ครู” เปPนคําท่ียิ่งใหญC มี

ความหมายเปPนการยกยCองสูงสุด ถ/าเราต/องการยกยCองใครมากท่ีสุดเราเรียกบุคคลนั้นวCา 
“ครู” ครูไมCใชCเพียงแตCสอนหนังสือ แตCยังสอนจริยธรรมให/คนเปPนคนดี การสอนให/คนเปPนคน
ดีเปPนภาระหนักมาก พCอแมCผู/ปกครองสCงเด็กมาอยูCในมือของครูท้ังวัน ดังนั้น ครูจะปB�นให/เด็ก
เปPนอยCางไรก็ได/ เขาจะเปPนคนดีมีคุณธรรมก็เพราะครู เขาจะเปPนโจรก็เพราะครู ครูจึงสําคัญ
มาก อนาคตของชาติอยูCในมือครู งานของครูคือการปB�นคนให/เปPนคนดีมีศีลธรรม๑๖ ครูจึงไมC
เพียงแตCรักศิษย� สอนศิษย�แตCวิชาการเทCานั้น หากแตCยัง “ตักเตือน” สั่งสอนอบรมศีลธรรม
และจรรยาด/วย ครูจึงเปรียบเสมือนผู/จุดประทีปแหCงปBญญาไว/ในดวงใจของศิษย�ท้ังหลาย 
ความรู/ท่ีครูสอนแกCศิษย�จะไมCสูญลับหาย เพราะศิษย�ก็จะนําไปถCายทอดแกCอนุชนของเขา
ตCอไป ความสําคัญของครูเกิดข้ึนจากคุณธรรม คือ มีปBญญารู/วCาอะไรเปPนความดี แล/วทําดี ให/
ถูกดี ให/ถึงดีและพอดี มีความบริสุทธิ์ใจในอาชีพครู และมีเมตตากรุณา รักและปรารถนาดีตCอ
ศิษย�เปPนคนรู/จักพอ รู/จักให/ และปลCอยวาง๑๗  

๔.๒.๒ วิธีการสอนของผู�สอนหรือครู วิธีการสอนของครู ต/องนําเอาพุทธ
วิธีการสอน มาใช/ในการสอนอยCางท่ีพระพุทธองค� ทรงใช/ฝ�กฝนพระสาวกของพระองค� อยCาง
นายเกสี๑๘ ใช/วิธีฝ�กม/า ๔ วิธี คือ ๑) นุCมนวล ๒) รุนแรง ๓) ท้ังนุCมนวลและรุนแรง และ ๔) 
ฆCาท้ิง โดยคําวCา นุCมนวล นั้นหมายถึงการอธิบายชี้คุณหรืออานิสงค� แตCบางคนต/องดุดCาวCา
กลCาว ตําหนิโทษกันบ/าง บางคนใช/วิธีผสมผสานท้ังชี้คุณและชี้โทษ ฉะนั้นครูอาจจะต/องใช/วิธี
รุนแรงคือลงโทษเด็กบ/างถ/าจําเปPน อยCาให/หยCอนหรือตึงเกินไป คือ ต้ังเปUาหมายไว/วCาต/องการ
อบรมเด็กให/เปPนอะไร เกณฑ�ในการตัดสินใจวCาจะจัดการกับเด็กแตCละคนอยCางไร ไมCให/เปPน
แบบอยCางท่ีไมCดีแกCเด็กคนอ่ืน ครูจะทําอยCางนี้ได/ดีตCอเม่ือครูเองมีคุณธรรม๑๙ อยCางท่ีเรียกวCา 

                                                           

๑๕ สังคหวัตถุ ๔ ประการ มีคือ ๑. ทาน (การให/) ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเปPนท่ีรัก) ๓. อัตถจริยา 
(การประพฤติประโยชน�) ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ). ดูใน,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 

๑๖ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ครูท่ีดีต�องมีธรรมะ, หน/า ๑-๓. 
๑๗ เร่ืองเดียวกัน, หน/า ๓๖-๓๘. 
๑๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙-๑๗๑. 
๑๙ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ครูท่ีดีต�องมีธรรมะ, หน/า ๓๒-๓๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๗๙

กําราบคนท่ีควรกําราบ ยกยCองคนท่ีควรยกยCอง๒๐ คุณธรรมจึงเปPนเครื่องมือท่ีจะปUองกันการ
ถูกตรวจสอบ จากเด็กได/วCาถ/าดีจริงทําไมครูจึงไมCทําตามท่ีครูสอน การสอนต/องสอนให/รู/ ทํา
ให/ดู และก็เปPนอยูCให/เห็น สอนให/รู/เพราะครูมีปริยัติ คือทฤษฎี ทําให/ดูเพราะครูมีปฏิบัติ คือ
ปฏิบัติเอง และอยูCให/เห็นเพราะครูได/เห็นผลด/วยตัวเอง๒๑ ในยุคปBจจุบันนี้เปPนยุคข/อมูล
ขCาวสาร ครูอาจารย�ต/องสอนวิธีการค/นคว/าหาและวิธีวิเคราะห�เลือกเฟUนข/อมูลขCาวสาร ด/วย
วิธีการท่ีเรียกวCาโยนิโสมนสิการ๒๒  

จากท่ีกลCาวมาผู/เขียนเห็นวCา การให/ผู/สอน ได/สอนอยCางเหมาะสมกับอายุของ
ผู/เรียน โดยวิธีการสอนจากงCายไปหายาก หรือท้ังนุCมนวลและรุนแรง ให/เหมาะสมกับ
สถานการณ� คือสามารถลงโทษแกCผู/เรียนได/เม่ือทําผิด เพ่ือเปPนการห/ามปราม และการวิธีการ
สอนตามหลัก ๔ ส. ซ่ึงเปPนเทคนิคการสอนท่ีสามารถปรับใช/ให/เหมาะสมกับผู/เรียน ได/ใน
สถานการณ�ตCางๆ เพ่ือให/การเรียนการสอนไมCตึงเกินไปแกCผู/เรียน สามารถกระตุ/นเร/าใจให/ 
ผู/เรียนได/เกิดความต่ืนตัว และน/อมใจนําเอาไปปฏิบัติได/  

๔.๓ หลักสูตรการศึกษา  
หลักสูตรการศึกษาต/องมีการให/ความสําคัญกับภาษาวCา เปPนปBจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ี

เปPนเครื่องมือในการติดตCอสื่อสารระหวCางกันในสังคมโลกปBจจุบัน คือภาษาอังกฤษกับ
ภาษาจีน และการใช/เทคโนโลยีสมัยใหมCคืออินเตอร�เน็ต เพราะวCาความรู/และวิทยาการตCางๆ 
ล/วนบรรจุลงบนเว็บไซด�มากมาย อยCางไรก็ตาม แม/ภาษาจะเปPนเครื่องมือท่ีสําคัญแตCการ
เรียนการสอน ถึงเรื่องอ่ืนๆ นั้นต/องคูCกับเรื่องศีลธรรมด/วยเปPนไปในเชิงบูรณาการ ภาษาจึง
เปPนเรื่องของความฉลาดทางปBญญาท่ีเรียกวCา IQ คือ (Intelligence Quotient) เทCานั้น แตC
ชีวิตของคนนั้น ไมCเพียงจะต/องมีความฉลาดทาง IQ หรือความฉลาดทางอารมณ� EQ เพราะ
ความฉลาดทางอารมณ� อาจจะเปPนการจัดการอารมณ� ได/เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือเปPน
เพียงการแก/ปBญหา แตCอาจไปสร/างผลให/เกิดอีกปBญหาหนึ่ง ซ่ึงท่ีสุดแล/วไมCสามารถแก/ได/อยCาง
สิ้นสุด จึงต/องมีความฉลาดทางด/านศีลธรรม ท่ีเรียกวCา MQ (Moral Quotient) เพราะการ
สอนหรือให/สนใจหรือศึกษาเพียงด/านใดด/านหนึ่งยCอมไมCสามารถกCอให/เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล
เปPนการพัฒนาท่ียั่งยืนได/  

                                                           

๒๐ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน/า ๔๓.,ดูเพ่ิมเติมใน,ขุ.ชา.
(ไทย) ๒๗/๑๙/๕๙๗. 

๒๑ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), “การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา”, พุทธ
จักร.ปIท่ี ๖๒ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ� ๒๕๕๑), หน/า ๑๒-๑๓. 

๒๒ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย, ใน โรงเรียนวิถี
พุทธ, หน/า ๓๘. พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙), บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 
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ผู/เขียนเห็นวCา ทัศนะของพระพรหมบัณฑิต ท่ีมุCงให/เห็นคือ ต/องการหลักสูตร
การศึกษา ท่ีสอนเน/นท้ังวิชาชีพ หรือวิชาการ และวิชาชีวิตคือศีลธรรมจรรยา ท่ีมุCงเน/นการ
สอนศีลธรรมให/เกิดข้ึนแกCผู/เรียนด/วย นอกเหนือจากวิชาชีพท่ีเปPนการเร/าให/เปPนคนเกCงท่ี
เรียกวCา มี IQ หรือมีความฉลาดแล/ว เพราะความฉลาด ไมCได/เปPนหลักประกันถึงการใช/ชีวิตให/
มีความสุขสงบได/ ยกตัวอยCางเชCน คนท่ีพูดภาษาได/หลายภาษา แตCอีกคนหนึ่งเปPนคนท่ีรักษา
ศีล ๕ เปPนประจํา ท้ังสองคนนี้ใครเปPนผู/ท่ีมี วิถีชีวิตตามจุดมุCงหมายของการศึกษามากท่ีสุด 
การศึกษา คือ การมีศิลปะแหCงการใช/ชีวิตให/มีความสุข ท้ังปBจจุบัน และอนาคต หากคน
สามารถพูดได/หลายภาษาแตCนําเอา ภาษาไป ดCาวCาร/ายคนอ่ืน อยCางคลCองแคลCว หรือเพ่ือทํา
ผิดศีลธรรม กCอความเดือดร/อนอ่ืนๆ เปPนต/น ฉะนั้นแล/ว หลักสูตรการศึกษา ต/องมีท้ัง
วิทยาการสมัยใหมCตCางๆ คูCกับการเน/นย้ําหลักศีลธรรม  

๔.๔ การเรียนการสอน  
การเรียนการสอนมิได/ จําเพาะวCาต/องเปPนการเรียนการสอนท่ีมีความหมายในเชิง

ระบบเทCานั้น การเรียนคือ การท่ีผู/เรียน เรียนรู/อยCางตCอเนื่องตลอดชีวิต ศึกษาหาความรู/อยูC
ตลอดเวลา ดังท่ีพระพรหมบัณฑิต ได/อ/างถึงความต/องการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต/องการ
เด็กท่ีจบมาจากโรงเรียนวCาขอให/มีลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑. เปPนคนรับผิดชอบ มอบหมาย
งานแล/วให/ทํา ๒. เปPนคนซ่ือสัตย� ๓. เปPนคนตรงตCอเวลา๒๓ เพราะวิชาอ่ืนๆ นั้นเม่ือเข/าไป
ทํางานแล/วก็ต/องมีการฝ�กฝนกันอยูCแล/ว ผู/เรียนจึงต/องทําดีให/ถูกดี ทําหน/าท่ีของตนให/ดีท่ีสุด 
ทําดีให/ถึงดี ทําความดีอยCางตCอเนื่องทําดีให/พอดี ทางสายกลาง อยCาตึงเกินไป อยCาหยCอน
เกินไป๒๔ คุณลักษณะ ๔ ประการของบัณฑิต คือ ๑. ฉลาด ๒. ขยัน ๓. ซ่ือสัตย� และ๔.มนุษย�
สัมพันธ� จัดได/วCาเปPนกําลังภายในท่ีต/องมี ท้ังกําลังปBญญา กําลังใจ กล/าท่ีจะเผชิญความ
ยากลําบาก หนักเอาเบาสู/ ทํางานไมCมีโทษ ไมCมีท่ีติ ก็คือสังคหวัตถุ ๔๒๕ พละ ๕๒๖ มีโลกทัศน� 
มีความสามารถในการแก/ปBญหา เพียบพร/อมด/วยคุณธรรม และจริยธรรม เปPนคนดีและเปPน
คนเกCง แล/วก็ต/องทําดีเพ่ือสCวนรวม เพ่ือสังคม เปPนผู/นําด/านจิตใจและปBญญา๒๗พร/อมกับต/อง
วิเคราะห�หาถึงจุดอCอนและจุดบกพรCองของตนเพ่ือแก/ไข ถ/าหากไมCมีศักยภาพเพียงพอ ก็ต/อง
หาคนมาชCวย เปPนการทํางานกันเปPนทีม๒๘ เปPนการแสวงหาจุดรCวม เพราะเม่ือมีการพบปะกัน 

                                                           

๒๓ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ครูท่ีดีต�องมีธรรมะ, หน/า ๗-๘. 
๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๑๔-๒๒. 
๒๕ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑๗๑. 
๒๖ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๓. 
๒๗ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “คุณภาพพุทธศาสตรบัณฑิต”, พุทธจักร, ปIท่ี 

๖๐ ฉบับท่ี ๑๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙), หน/า ๑๔-๑๖. 
๒๘ ดูเพ่ิมเติมใน, พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, หน/า ๔๖-๗๐. 
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มีการแลกเปลี่ยน ติดตCอกันอยูCเสมอก็เปPนงCายมากข้ึนในการรCวมกันสร/างการพัฒนาการท่ี
สมดุลให/เกิดข้ึน เปPนการสร/างความสมัครสมานสามัคคี (Harmony)๒๙ 

ผู/เขียนเห็นวCา การเรียนการสอนมีจุดมุCงหมาย ในการพัฒนาศักยภาพของผู/เรียนให/
เกิดจิตสํานึก รับผิดชอบตCอตนเองและผู/อ่ืนสามารถทํางานรCวมกับคนอ่ืนได/ อยCางสมัครสมาน
สามัคคีทุCมเทเสียสละ ฝ�กฝนอบรมตนเอง เปPนคนคิดกว/าง คิดไกล ใฝ�สูง และไมCนําเอาความรู/
ไปใช/ในทางท่ีผิดกCอความเลวร/ายให/ผู/อ่ืน การเรียนการสอนนอกเหนือจากการท่ีครูหรือผู/สอน
เปPนผู/ท่ีมีความสามารถ มีทักษะมีความสนใจในการฝ�กฝนอบรมตน และเปPนแบบอยCางท้ัง
ในทางวิชาการ และวิชาศีลธรรมแล/ว ต/องสามารถสอนหรือแนะนําให/ผู/เรียนได/เกิดความใฝ�
เรียนรู/ด/วยตัวของเขาเองด/วย เพราะการเรียนการสอนจะบรรลุผลนั้น ต/องเปPนการเรียนการ
สอนท่ีนําไปสูCการใฝ�เรียนรู/ และใฝ�ทํา คือการเอาสิ่งท่ีเรียนรู/นั้นไปปฏิบัติให/เกิดผลดีท้ังตCอ
ตนเองและผู/อ่ืนจึงชื่อวCาการเรียนการสอนจะประสบผลสําเร็จ  

๖. สรุป 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได/แสดงให/เห็นวCา การศึกษาท่ีจะสัมฤทธิ์ผล 

จะต/องอาศัยความรCวมมือจากทุกภาคสCวนของสังคม ชุมชน เพ่ือท่ีจะสร/างคนเกCง คนดี และมี
ความสุข จึงสามารถนําไปสูCสังคมแหCงสันติสุขอยCางถาวรการศึกษาจึงต/องคํานึงให/เปPนไปเพ่ือ
การแสวงหาวิชชาหรือความรู/แจ/ง ให/เปPนผู/ท่ีมีตาแหCงปBญญา ท่ีสามารถดํารงตนอยูCด/วยตา
สองข/างคือวิถีแหCงโลกและวิถีแหCงธรรมอยCางสมดุล ๔ ด/าน คือ รCางกายจิตใจสังคมและ
ปBญญา การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนต/องเน/นในครบกระบวนการตามหลัก
ไตรสิกขา มีศีล คือความมีวินัย มีสมาธิคือความม่ันคงในอารมณ� มีความฉลาดทางอารมณ�
สามารถเยียวยาแก/ไขตนเองจากปBญหาได/ และปBญญาคือความสามารถในการไตรCตรอง 
ใครCครวญอยCางรอบคอบอยCางถCองแท/ การศึกษาท่ีแท/จริงคือการศึกษาท่ีเปPนเพ่ือประโยชน�ตน
และประโยชน�ผู/อ่ืนเปPนเปUาหมายเข/าใจสิ่งท้ังหลายเปPนองค�รวม 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 
                                                           

๒๙ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “การศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ�น”, พุทธจักร.ปIท่ี ๖๒ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๑), หน/า ๙. 
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 (ข) ข�อมูลทุตยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖. 

พระ เมธี ธ ร รมาภรณ�  (ประยู ร  ธ มฺมจิ ตฺ โ ต ). ครู ท่ี ดี ต� อง มีธรรมะ .พิมพ� ครั้ ง ท่ี  ๒ . 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙. 

พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

_______. พุทธวิธีบริหาร. พิมพ�พิเศษ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

_______. โลกทัศน�ของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓. 

_______. ขอบฟBาแห1งความรู�. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙), บรรณาธิการ. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

(๒) วารสาร : 
ชุติมา ผิวเรืองนนท�. ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย�เทศนาใช�คุณธรรม-ป@ญญาโยงวิชาการ. 

ขCาวรามคําแหง วันท่ี ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
พระจาตุรงค� อาจารสุโภ (ชูศรี). การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน�ทางปรัชญาการศึกษาไทยใน

ทัศนะของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการพัฒนามนุษย�อย1างย่ังยืน. พระพุทธศาสนากับ
การฟ��น ตัวจากวิกฤติการณ� โลก,  รวมบทความทางประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนานาชาติ ครั้งท่ี ๗ เนื่องในวันวิสาข บูชา วันสําคัญของโลก ๒๓-๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๓. 

พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “พัฒนาข/าราชการด/วยจรรยาบรรณ”. พุทธจักร. 
ปIท่ี ๔๙ ฉบับท่ี ๖ (มิถุนายน ๒๕๓๘). 

_______. “คุณภาพพุทธศาสตรบัณฑิต”. พุทธจักร. ปIท่ี ๖๐ ฉบับท่ี ๑๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙). 
_______. “การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา”. พุทธจักร. ปIท่ี ๖๒ ฉบับท่ี ๒ 

(กุมภาพันธ� ๒๕๕๑). 
_______. “การศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ�น”. พุทธจักร. ปI

ท่ี ๖๒ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๑). 
_______. “การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา”. พุทธจักร. ปIท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๑๒ 

(ธันวาคม ๒๕๕๐). 
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(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส�: 
http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=590&menutype

=1&articlegroup_id=21 [๑๕ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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ปรัชญาและศาสนา : กรณีศึกษาประเพณีกับศาสนาในอําเภอคําชะอี 
Philosophy and Religion : study tradition and Religion in Kham cha ai distric 

พระอดิเรก อาทิจฺจพโล* 

บทคัดย1อ 

การศึกษาปรัชญานั้น ในนานาอารยประเทศเขาถือกันวCาเปPนเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะ
ประเทศท่ีไร/ปรัชญาเปPนหลักเสียแล/ว ก็ยCอมคงความเปPนชาติอยูCไมCได/ การท่ีเราจะเข/าใจซ่ึงกัน
และกันนั้น จําเปPนท่ีเราจะต/องทราบปรัชญาท่ีเปPนพ้ืนฐานชีวิตของเขาเสียกCอน แล/วเราก็จะ
รู/จักธาตุแท/ของเขายิ่งข้ึน เฉกเชCนเดียวกัน หากเราอยากเข/าถึงจิตใจของชาวอําเภอคําชะอี 
เราก็จะต/องศึกษาให/เข/าใจรากฐานทางปรัชญาของเขาเสียกCอนท้ังประวัติความเปPนมา สิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีพวกเขานับถือ แนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของพวกเขา 

ชาวคําชะอีเปPนชาวไทยอีสาน เปPนชาวไทยกลุCมใหญCในจังหวัดมุกดาหาร 
เชCนเดียวกับชาวไทยอีสานในจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสานอีกหลายจังหวัด ชาวไทยอีสานได/สืบ
เชื้อสาย ตCอเนื่องกันมานานนับหลายพันปI ต้ังแตCขุนบรมปฐมวงศ�ของเผCาไทย ต้ังแตC
อาณาจักรนCานเจ/าอาณาจักรล/านช/างจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชาวอําเภอคําชะอีมี
วิถีชีวิตแบบประเพณีนิยมมาต้ังแตCบรรพบุรุษ ซ่ึงบรรพบุรุษก็ได/รับเอาแนวคิดนี้จากความเชื่อ
และหลักธรรมในพุทธศาสนาซ่ึงจําแนกออกเปPนสองประเภท ประเภทแรกคือหลักคําสอนท่ีมี
ลักษณะเปPนคําชักชวนให/ทําตามสิ่งท่ีพุทธศาสนาเห็นวCาเปPนสิ่งดี เปPนสิ่งท่ีควรทํา ประเภทท่ี
สองคือหลักคําสอนท่ีมีลักษณะกลCาวถึงธรรมชาติของสิ่งตCางๆ ในจักรวาลวCาเปPนอยCางนั้นเปPน
อยCางนี้ ซ่ึงในทรรศนะของชาวคําชะอีสองสิ่งนี้มีความสําคัญตCอวิถีชีวิตของผู/คน เปPนหลักการ
ดําเนินชีวิตของสังคมชนบทแบบเกCา (สังคมด้ังเดิม) ท่ีชาวคําชะอีพยายามรักษาสืบทอดกัน
เอาไว/ให/ตกทอดสูCรุCนลูกรุCนหลาน ท้ังนี้ก็เพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีผลตCอจิตใจของ
ผู/คนดังนั้นจึงถูกนํามารวมกันและเรียกใหมCวCา " บุญประเพณีทางพุทธศาสนา"(Buddhist 
traditions) พุทธศาสนาในอําเภอคําชะอีเดินทางไปตามแนวทางนี้มากกวCาจะเปPนแบบ
ประเพณีหรือพุทธศาสนาล/วนๆ มีการผสมผสานประเพณีท/องถ่ินเข/ากับคําสอนทางพุทธ
ศาสนาได/อยCางลงตัวจากอดีตจนถึงปBจจุบัน 

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, ประเพณี, ชาวอําเภอคําชะอี 

 
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย 
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Abstracts 

Studying philosophy is very importantin many civilized countries. A 
country that has no philosophical concept coud not be called country. To 
understand each other, we need to know each other’s philosophy as well as if 
we need to understand people in Kham cha-i, we must study the basic 
philosophy and history of them in clouding their superstition and the way they 
live their lives. 

Nationals of Thailand Isan Kham Cha-I is a large group of Thailand in the 
province as well as nationals of Thailand Isan in the other provinces, many 
provinces in the Northeast. Isan Thailand nationals have descendants. 
Consecutive centuries for thousands of years. Since Khun burom Genesis 
family of the tribe of Thailand from Kingdom of Nanshan Kingdom of million 
elephants until the late Ayutthaya period. Amphoe Kham Cha-I nationals have 
come from popular traditions, way of life, which the fathers ancestors had been 
took this concept and principle in Buddhism, which is classified into two 
categories. The first type is a doctrine encouraging words, follow what Buddhism 
as something good into something that should make the second type is the 
doctrine that has characterized the nature of the things mentioned. In the 
universe as it is this one, which, in the words of the Dutch attitude, flood, two of 
these are vital to the lives of the people. As the core of the old rural society (the 
society) is a citizen of Kham Cha-I try to treat the inherited characteristics 
intended to fall to kids. This is because the influence of Buddhism that have an 
impact on the minds of the people. Therefore, the combined and called as "The 
Buddhist tradition merit" (Buddhist traditions). Buddhism in Amphoe Kham Cha-I 
travel along these guidelines, rather than pure or Buddhist tradition. A blend of 
local tradition with the Buddhist teaching perfectly, from the past to the present.  

Key words : Buddhism, traditionally, Amphoe Kham Cha-I. 

๑. ประเพณีและความเช่ือในอําเภอคําชะอี 
ความเปPนมาของชื่อ “คําชะอี”คนเฒCาคนแกCได/เลCาตCอๆ กันมา ถึงความเปPนมาของ

คําวCา “คําชะอี” มีท่ีมาพอเชื่อถือได/ ๒ กรณี คือ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๙๘๖ 

กรณีท่ี ๑ กลCาวกันวCา ทางทิศเหนือของหมูCบ/านคําชะอีในปBจจุบัน ซ่ึงเปPนบริเวณ
เขตพ้ืนท่ีป�าช/าของหมูCบ/านในทุกวันนี้ หรือท่ีเรียกอีกชื่อหนึ่งวCา “ ดานตึง” (ดาน เปPนภาษา
ท/องถ่ิน หมายถึง ลานหิน ตึง หมายถึง เสียงก/อง แปลรวมความหมายถึง ลานหินท่ีเวลาเดิน
ผCานแล/วจะมีเสียงดังก/อง เพราะบริเวณใต/ลานหินลงไปเปPนถํ้า ) เดิมนั้นเปPนป�าทึบและมี
หนองน้ําอยูCด/วย หนองน้ําท่ีเกิดจากน้ําคํา ซ่ึงหมายถึง น้ําซับไหลรินอยูCตลอดท้ังปI จนเกิดเปPน
หนองน้ําไหลลงสูCท่ีลุCมทางทิศตะวันออกของหมูCบ/าน และในป�าทึบดังกลCาวมีแมลงชนิดหนึ่ง 
ลักษณะคล/ายจักจั่นแตCตัวเล็กกวCา ชื่อ แมลงอี มีอยูCมากมาย แมลงเหลCานี้จะมาตายรวมกันใน
บริเวณหนองน้ํานี้เปPนจํานวนมาก ชาวบ/านจึงเรียกบริเวณดังกลCาววCา บ/านคําแมงอี ตCอมา
สันนิษฐานวCากลายเปPนชื่อหมูCบ/าน และบริเวณดานตึงยังปรากฏอยูCทุกวันนี้ ซ่ึงอยูCทางทิศ
เหนือด/านขวามือกCอนทางเข/าหมูCบ/านคําชะอี  

กรณีท่ี ๒ กลCาวกันวCา หมูCบ/านคําชะอี (ปBจจุบัน) มีต/นไม/ชนิดหนึ่ง เรียกวCา ต/นคํา
ชะอี เปPนต/นไม/ท่ีมีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม เปลือกและแกCนลําต/นก็หอมเหมือนดอก 
ชาวบ/านนิยมนําไปย/อมผ/าให/มีกลิ่นหอม ต/นไม/ประเภทนี้เปPนต/นไม/ท่ีหายาก และสูญพันธ�ไป
แล/ว ชาวบ/านจํานํามาต้ังเปPนชื่อหมูCบ/านสืบมาจนทุกวันนี้๑  

ผู/เขียนขอต้ังข/อสังเกตวCาในชCวงทศวรรษท่ีผCานมากระแสโลกออนไลน�(Social 
network) ก็เข/ามามีบทบาทสําคัญในการเป�ดมCานของชุมชนนี้ให/ออกสูCสายตาของสาธารณะ
ชน ทําให/ชาวอําเภอคําชะอีพบกับปBญหาบางอยCางเกิดการปะทะกันข้ึนระหวCาง "ประเพณีกับ
พุทธศาสนา" ปBญหานี้มีสาเหตุมาจากการตามความรู/ใหมCไมCทัน เม่ือข/อมูลขCาวสาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสบายและความบันเทิงเข/ามาปะทะกับสังคมประเพณีของชาวอําเภอคํา
ชะอี ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือชาวคําชะอีถูกแยกออกเปPนสองสCวนคือ สังคมแบบประเพณีแบบเกCา
และสังคมแบบใหมC โดยอัตโนมัติ 

๑.๑ ประเพณีกับการให�ทาน 
คงเปPนการยากท่ีเราจะกลCาวถึงประเพณีของชาวคําชะอีได/หมดในไมCก่ีหน/า เพราะ

บ/านนี้เมืองนี้มีหลากหลายแนวคิดท่ีแตกตCาง เม่ือเร็วๆนี้มีการจัดงานบุญประเพณีข้ึนในหลาย
แหCงท่ัวท้ังอําเภอคําชะอี คือ ประเพณีทําบุญออกพรรษาและบุญกฐินสามัคคี ซ่ึงเปPนงานบุญ
ท่ีเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา วัดทุกวัดก็มักจะจัดงานตามแบบประเพณีทางพระพุทธศาสนามี
การทําบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา รวมถึงการจัดกิจกรรมรื่นเริงเฉลิมฉลอง พอถึงวัน
เตรียมงานพระสงฆ�ก็จะเรียกประชุมผู/นําหมูCบ/าน ชุมชน ซ่ึงเปรียบเสมือนตัวแทนภาครัฐ เข/า
รCวมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน กCอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ เพ่ือเปPนการประหยัด
งบประมาณวัดบางวัดก็อาจจะจัดงานอยCางอ่ืนเพ่ิมเติมเข/ามาด/วยในวันเดียวกัน การจัด

                                                           

๑www.bloggang.com/viewblog.php?id=missimperfect&date=1330-2012& group 
= 16&gblog=1 [๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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กิจกรรมท่ีสําคัญในทางพระพุทธศาสนาจะเน/นไปท่ีการทําบุญให/ทานเปPนอันดับแรก ซ่ึงถือวCา
เปPนจุดเดCนท่ีสําคัญท่ีแสดงให/เห็นถึงความมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผCของผู/คนในชุมชน การให/ทาน
ของชาวอําเภอคําชะอีนั้นอาจจะแบCงออกเปPนหลายประเภท เชCน 

๒.๑.๑ การทําบุญเพ่ือประโยชน�สาธารณะ เชCน การบริจาคทําบุญสร/างอุโบสถ 
สร/างศาลา สร/างพระพุทธรูป สร/างเมรุเผาศพ ตลอดถึงการพัฒนาปฏิสังขรณ�ภายในวัด  

๒.๑.๒ การให/ทานเพ่ืออุทิศแกCบรรพชน เชCน การถวายภัตตาหาร สังฆทาน การ
ทําบุญอุทิศให/แกCญาติผู/ลCวงลับ และการอุทิศให/กับเจ/ากรรมนายเวร เปPนต/น  

๒.๑.๓ การให/ทานแบบปาฏิบุคลิกทาน หรือ แบบให/ทานโดยเฉพาะเจาะจงบุคคล 
เชCน การถวายผ/าไตรจีวรแดCพระสงฆ�รูปใดรูปหนึ่ง การถวายคCารักษาพยาบาล หรือการให/
ทุนการศึกษาแกCพระภิกษุ สามเณรเปPนรายบุคคล เปPนต/น 

นอกจากนี้ยังมีการทําบุญให/ทานตCางๆ ตามความเชื่อด้ังเดิมอยCางเชCน การทําบุญ
วันหCอข/าวประดับดิน การทําบุญเลี้ยงผีปู�ตา เปPนต/น ท่ีชาวอําเภอคําชะอีรุCนเกCายังคงรักษา
ประเพณีดังกลCาวเอาไว/อยูC ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็ได/รับการสCงตCอมาจากรุCนสูCรุCนตลอดระยะเวลาท่ีเริ่ม
เกิดชุมชนนี้ข้ึนเม่ือกวCาร/อยปIท่ีผCานมา แสดงให/เราเห็นพัฒนาการทางความคิด คติ ความเชื่อ 
และปรัชญา ท่ีแฝงอยูCลึกๆ ในจิตใจของชาวอําเภอคําชะอีได/เปPนอยCางดีผCานประเพณีและ
วัฒนธรรมเหลCานี้ 

แตCเม่ืออิทธิพลเทคโนโลยีเข/ามาถึง ประเด็นปBญหาเรื่องประเพณีกับการทําบุญให/
ทานก็เกิดข้ึนอยCางเงียบๆ ซ่ึงอาจจะมองไมCเห็นหากไมCใช/วิจารณญาณอยCางละเอียดลึกซ้ึงตาม
ดูตั้งแตCต/นจนตลอดสาย ความเปลี่ยนแปลงท่ีคCอยๆ กCอตัวข้ึนเม่ือราวๆ ครึ่งทศวรรษท่ีผCานมา 
เปลี่ยนวิถีการให/ทานปรับเปลี่ยนไปจากชุมชนในอดีต อีกสาเหตุหนึ่งได/แกCอิทธิพลของ
ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมสมัยใหมC ท่ียึดเอาตนเปPนท่ีตั้ง การทําบุญให/ทานจึงเปลี่ยนรูปแบบไปมี
การมองวCา “เรื่องทําบุญเปPนเรื่องสCวนตัว การทําบุญทําท่ีไหนก็ได/ และการทําบุญไมC
จําเปPนต/องทํากับพระ” ซ่ึงแนวคิดตามตัวอยCางนี้แม/จะเปPนเรื่องท่ีดี และเปPนการทําความดี
อยCางหนึ่งแตC “รูปรCางของศรัทธาท่ีเปลี่ยนไป” จะคCอยๆชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ปBจจุบันคนรุCนใหมC
มักไมCสนใจการทําบุญให/ทานตามรูปแบบในอดีตของบรรพชน แตCเน/นไปท่ีการทําบุญเพ่ือ
มุCงหวังประโยชน�บางอยCางแทน ประโยชน�ท่ีวCานั้นก็อยCางเชCน หวังให/มีโชค มีลาภ หรือ
สะเดาะเคราะห� ปBดเป�าโรคภัยไข/เจ็บ เพราะมีความเชื่อวCา ผลของการทําบุญเชCนนี้จะดล
บันดาลให/เกิดผลดีแกCตนเอง นี่คือโฉมหน/าของกลุCม “ศรัทธาใหมC”ท่ีจะมาทดแทนกลุCม
ศรัทธาตามประเพณีแบบเดิม  

เม่ือเกิดปรากฎการณ�เชCนนี้ข้ึนผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดกับชุมชนก็คือ การถCายทอด
รูปแบบชีวิตสูCลูกหลานเริ่มมีอุปสรรคมากข้ึน จากการเกิดวิกฤต “ทําบุญไมCเปPน”แม/จะมีการ
พยายามถCายทอดความรู/ทางพระพุทธศาสนาจากคณะสงฆ�อยCางตCอเนื่อง แตCก็ไมCอาจชักนํา
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จิตใจของเยาวชนให/ “ทําบุญเปPน” เหมือนเม่ือกCอนได/ ยังคงมีเพียงคนรุCนเกCาไมCก่ีคนท่ีมาวัด
เปPนประจําซ่ึงสCวนใหญCก็จะเปPนผู/สูงอายุ  

คณะสงฆ�เองก็ตระหนักถึงปBญหาเหลCานี้และพยายามสนับสนุนให/เกิดการเผยแผC
พระพุทธศาสนาแนวใหมCมากข้ึน มีการให/พระภิกษุเข/าไปจัดกิจกรรมตCางๆ มากข้ึนแตCท้ังนี้
ท้ังนั้นการเผยแผCก็เปPนไปในรูปแบบพระพุทธศาสนาแบบประเพณีนิยม โดยเน/นสร/างเยาวชน
ให/ตระหนักถึงการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในท/องถ่ินท่ีสืบทอดกันมาเอาไว/ให/
ได/กCอนท่ีมันจะถูกลืมเลือนไปในกระแสวัฒนธรรมใหมC ซ่ึงนับเปPนเรื่องยากพอสมควรในโลก
ปBจจุบัน  

๑.๒ ประเพณีกับการเผยแผ1พุทธศาสนา 
แม/วCาความรู/ในพุทธศาสนาสCวนหนึ่งจะมีเนื้อหาคล/ายกับวิทยาศาสตร� แตCก็เปPน

ความคล/ายคลึงในบางแงCเทCานั้น และมีความแตกตCางกันกันในสาระสําคัญ ความรู/ในพุทธ
ศาสนาท้ังหมดมีจุดหมายหลักท่ีการนําไปปBดเป�าปBญหาท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต๒การเผยแผC
พระพุทธศาสนาในท/องถ่ินอําเภอคําชะอีก็เชCนเดียวกัน จากความต/องการท่ีจะรักษา
ขนบประเพณีอันดีงามเอาไว/ให/ลูกหลานเปPนการเผยแผCโดยมีจุดมุCงหมายเพ่ือให/รู/แล/วนําไป
สCงเสริมชีวิตในทางท่ีดีข้ึนกระบวนการในการเผยแผCพุทธศาสนาในอําเภอคําชะอีสามารถแบCง
ออกเปPน ๓ ประเภท ได/แกC 

๑.๒.๑ การเผยแผCตามแบบประเพณีนิยม เปPนวิธีการท่ีได/รับการสืบทอดมาแตC
บูรพาจารย� ซ่ึงเน/นอธิบายคําสอนทางพุทธศาสนา โดย มีพระสงฆ�เปPนผู/นํา เชCน การแสดง
พระธรรมเทศนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การเทศน�ในงานบุญประจําปI และการ
ประกอบพิธีตามคติความเชื่อของชุมชน เชCน ความเชื่อเรื่องเทวดา ผีสาง และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึง
นับได/วCา ชาวอําเภอคําชะอียังคงมีความต/องการท่ีจะรักษาประเพณีเหลCานี้เอาไว/ตCอไป 
จุดเดCนสําคัญของการเผยแผCแนวประเพณี คือ ประชาชนจะได/รับสุนทรียภาพไปพร/อมๆกัน
ไปด/วย ซ่ึงท้ังหมดจะเกิดข้ึนจากประสบการณ�ตรงของแตCละคนเทCานั้น เชCน เม่ือมีงานบุญ
ประเพณีเราจะเห็น ชาวบ/านแตCงกายสวยงามตามแบบพ้ืนเมือง มีการละเลCนพ้ืนบ/าน สําหรับ
พระสงฆ�ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาด/วยภาษาพ้ืนบ/านท่ีอุดมไปด/วยคุณคCาทาง
สุนทรียศาสตร�ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสิ่งเหลCานี้หาไมCได/ในการเผยแผCรูปแบบสมัยใหมCใน
ปBจจุบัน  

๑.๒.๒ การเผยแผCตามแบบสมัยใหมC วิธีการนี้ถือกําเนิดเม่ือทศวรรษท่ีผCานมานี้ 
เปPนการใช/สื่อตCางๆ เข/ามาเสริม เชCน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อนิทรรศการ สื่อในรูปแบบ
อิเลคทรอนิคส� และสื่ออินเตอร�เน็ต มีการใช/พ้ืนท่ีในสังคมออนไลน�เปPนชCองทางในการเผยแผC

                                                           

๒ อ/างแล/ว.ข/อมูลออนไลน�.จาก www.bloggang.com/viewblog. php?id=missimperfect 
&date =13-30-2012&group=16&gblog=1, [๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๘๙

พระพุทธศาสนามากข้ึน ปBจจุบันมีพระธรรมทูตไปจัดรายการวิทยุชื่อวCา “รายการธรรมะรับ
อรุณ” ในเวลาเช/าทุกวันซ่ึงเปPนการสร/างความรู/ ความเข/าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให/แกCประชาชนในท/องถ่ินและยังขยายไปถึงชุมชนในอําเภอใกล/เคียงอีกด/วย ซ่ึงนับวCาคณะ
สงฆ�อําเภอคําชะอีกระทําได/เดCนชัดกวCาเรื่องอ่ืนๆ รูปแบบนี้มีจุดเดCนสําคัญอยูCท่ีสามารถเข/าถึง
กลุCมบุคคลได/รวดเร็วและประหยัด 

๑.๒.๓ การเผยแผCตามนโยบายของรัฐ มีการนําหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนามาใช/ในโรงเรียน เชCน ความรู/พ้ืนฐานทางพุทธศาสนาการสอนสมาธิ วิปBสสนา
กรรมฐานในรูปแบบการอบรมศีลธรรม จริยธรรม โดยมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอ
คําชะอี เปPนบุคลากรสําคัญในการนี้ โดยเน/นไปท่ีกลุCมเยาวชน คนรุCนใหมCท่ีกําลังศึกษาอยูCใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนในท/องถ่ิน หลักสูตรตCางๆ ท่ีนํามาสอนในโรงเรียนจะได/รับการ
ตรวจสอบจากรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สCงตCอมาให/ยังสถาบันท่ีเป�ดสอน ไมCวCาจะ
เปPน หลักสูตรการสอน ตําราเรียน และรวมถึงการจัดวัดผลประเมินผล ซ่ึงนักเรียนจะได/รับ
ความรู/ทางพระพุทธศาสนา ๑ หรือ ๒ คาบ/สัปดาห� และในแตCละปIก็จะมีการจัดสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวงเปPนการวัดผลการเผยแผCในแตCละปIอีกด/วย ซ่ึงกระทําพร/อมกันท่ัวประเทศ 

จากท่ีกลCาวมาท้ังหมดนั้นเปPนลักษณะของการเผยแผCพระพุทธศาสนาในชุมชน
อําเภอคําชะอีอยCางละเอียด ซ่ึงอาจจะพอทําให/เห็นถึงความสัมพันธ�ระหวCางศาสนากับรัฐ ท่ี
รC วมมือ กัน เ พ่ือผลัก ดันให/ประชาชนในท/อง ถ่ินหันมาสนใจ ศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และนําหลักธรรมนั้นไปใช/ในชีวิตประจําวัน แตCถึงอยCางไรก็ตามจากการ
วิเคราะห�ปBญหาของการเผยแผCด/วยวิธีตCางๆ เหลCานี้พบวCา การเผยแผCยังคงไมCประสบ
ผลสําเร็จมากนัก เชCน เวลาไปทําบุญท่ีวัดก็จะได/ฟBงเทศน�ซ่ึงการเทศน�นั้นเปPนตามแบบ
ประเพณีนิยม ขาดการประชาสัมพันธ�ท้ังกCอนและหลัง และปBญหาของการใช/ภาษา ซ่ึงแบบ
ประเพณีนิยมจะใช/ภาษาพ้ืนถ่ิน หรือภาษาด้ังเดิมในการสื่อสารกับผู/ฟBง วิธีนี้อาจจะถูกใจกลุCม
นักอนุรักษ�นิยม ซ่ึงเปPนคนรุCนเกCา แตCสําหรับคนรุCนใหมCแล/ววิธีการเผยแผCแบบนี้นCาเบ่ือและ
โบราณ ดังนั้นเรามักจะเห็นแตCผู/สูงอายุ คนแกCเฒCามาฟBงเทศน�แบบประเพณีนิยมนี้อยูCท่ัวไป
แทบจะทุกวัด แตCเราจะไมCเห็นคนหนุCมสาว เด็กและเยาวชน เพราะคนกลุCมนี้มีความคิดท่ีก/าว
ข/ามพ/นแบบประเพณีนิยมไปมากแล/ว แม/บรรดาพระภิกษุสงฆ�จะใช/ลีลาในการแสดงธรรมใน
แนวนี้อยCางพิถีพิถันเพียงใด ก็ต/องยอมรับวCาได/ผลน/อยมาก และหากไมCมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบพัฒนาไปสูCการเผยแผCแบบสมัยใหมCก็อาจจะเปPนไปได/วCา ตCอไปเยาวชนคนรุCนใหมCจะ
ไมCเข/าวัดและจะรู/จักพระพุทธศาสนาแตCเพียงในความรู/สึกเทCานั้น แตCพวกเขาจะไมCได/สัมผัส
กับประสบการณ�ตรงในแบบประเพณีด้ังเดิมอีกตCอไป ซ่ึงถือเปPนความสูญเสียวิถีชีวิตท่ีเปPน
เอกลักษณ�ของเขาไปอยCางนCาเสียดาย  

แตCถึงอยCางนั้นวิธีการเผยแผCแบบใหมCนั้นก็ถือวCายังมีความเสี่ยงอยูCมาก เนื่องจาก
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนแบบประเพณีนิยมนั้นคCอนข/างจะเข/มงวดกับกฎระเบียบ
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ตCางๆ เปPนอยCางมาก ทําให/พอมีการนําวิธีการแบบใหมCเข/ามาใช/ในการเผยแผCพระพุทธศาสนา
เกิดแรงต/านจากสังคม โดยเฉพาะสมาชิกรุCนใหมCท่ียังไมCมีความรู/พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา
ท่ีถูกต/องแมCนยําเพียงพอในการวินิจฉัยวCาสิ่งใดเปPน แกCน เปPน เปลือก เปPนกระพ้ีของพุทธ
ศาสนา ก็อาจจะทําให/เกิดความเข/าใจผิด หรือหลงผิดไปกับคําสอนผิดๆ ท่ีมีมากมายบนสื่อ
สมัยใหมC อยCางสื่ออินเตอร�เน็ต เพราะการเสพสื่อเหลCานี้ “ข/าพเจ/าเห็นเด็กสมัยนี้ เข/ามาใช/สื่อ 
สังคมออนไลน�กันแทบจะทุกคน แตCพวกเขาก็เหมือนคนตาบอดท่ีนCาสงสาร ไมCรู/วCาจะเดินไป
ทางไหนเพราะมองไมCเห็นทาง”(ผู/เขียน)  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบพิธีกรรมตามแบบประเพณีนิยมของชาวคําชะอี 

๑.๓ ประเพณีกับพิธีกรรมและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
จากการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอําเภอคําชะอีมาสักระยะหนึ่ง ทําให/ได/ข/อสรุป

บางอยCางเก่ียวกับ ประเด็นเรื่องพิธีกรรมและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงมีความนCาสนใจไมCแพ/ประเด็น
อ่ืนๆ ในท/องถ่ินอําเภอคําชะอีมีการประกอบพิธีกรรมอะไรบ/าง และมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีผู/คน
เคารพบูชาอะไรบ/าง เปPนเรื่องท่ีเราจะมารCวมกันพิจารณากันในหัวข/อนี้ ในวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
ของชาวอําเภอคําชะอีไมCปรากฏวCา ประชาชนท/องถ่ินนี้มองเรื่องของพิธีกรรมและสิ่งศักด์ิสิทธิ์
วCาเปPนเรื่องงมงาย หรือไร/รสนิยมแตCอยCางใด ตรงกันข/าม พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคําชะอี
จะให/ความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรมด/วยความพิถีพิถัน ไมCวCาจะเปPนพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา หรือพิธีกรรมตามความเชื่อด้ังเดิมก็ตาม โดยเฉพาะชนเผCาด้ังเดิมอยCาง ผู/ไท ใน
หมูCบ/านคําชะอี ซ่ึงมีเอกลักษณ�เปPนของชนเผCาพวกเขายังคงรักษาการแตCงกายแบบโบราณ 
พิธีกรรมแบบโบราณ นอกจากนี้ยังมีการใช/ภาษาด้ังเดิมในชีวิตประจําวัน และมันก็เปPนชีวิต
ของพวกเขาท่ีถูกหลCอหลอมมาให/เปPนเชCนนั้น โดยไมCเปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษในขณะท่ี
ชุมชนหมูCบ/านอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปแทบจะไมCหลงเหลือวัฒนธรรมด้ังเดิมอยูCแล/ว ท่ีนี่จึง
แตกตCางจากท่ีอ่ืนๆ ท่ีเรายังเห็นกลุCมเยาวชนอันเปPนสมาชิกรุCนใหมCของหมูCบ/านยังคงสืบทอด
และอนุรักษ�มรดกทางด/านภูมิปBญญาของเผCาพันธุ�ของตนเอาไว/อยูC เราไมCอาจแยกเรื่อง
พิธีกรรมออกจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของชาวอําเภอคําชะอีได/ แตCอาจจะพอมองเห็นได/วCาชาวผู/ไท
กลุCมนี้อาจจะยังคงเปPนกลุCมชาวคําชะอีโบราณท่ียังคงมีความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติอยูC 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๙๑

สิ่งเหนือธรรมชาติท่ีชาวคําชะอีเชื่อนั้น ด้ังเดิมก็เปPนความเชื่อในสิ่งลึกลับ พลัง
อํานาจลึกลับอิทธิ ปาฏิหาริย� ภูต ผี สาง วิญญาณ ขวัญ และอมนุษย� ประเภทตCางๆ มีอิทธิ
เดช หรือมีอํานาจเหนือมนุษย� เปPนสิ่งท่ีควบคุมระบบธรรมชาติให/เปPนไปตามใจบงการของสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ชาวคําชะอีสมัยกCอนไมCเข/าใจกฎธรรมชาติ จึงอธิบายสาเหตุปรากฏการณ�
ธรรมชาติด/วยพลังอํานาจลึกลับบันดาล การท่ีจะให/ธรรมชาติอํานวยผลสิ่งท่ีดีให/ตนได/ ก็ด/วย
การปฏิบัติเอาใจพลังเหนือธรรมชาติผู/ดลบันดาลให/พอใจมากท่ีสุด พูดงCายๆ การจะเอาชนะ
ธรรมชาติ หรือบังคับธรรมชาติได/ก็โดยการเอาอกเอาใจพลังอํานาจท่ีบงการธรรมชาติเทCานั้น 
จึงเกิดพิธีกรรมบวงสรวง เซCน ไหว/ อ/อนวอน บวงสรวง ตามความเชื่อมากมาย  

ผีเปPนความเชื่อด้ังเดิมของชาวคําชะอี จําแนกผีออกเปPนหลายประเภทและหลาย
ระดับ “ผี” เปPนคําไทย มาคูCกับคําวCา “ผู/” ในความหมายของคนไทย “ผู/” ถึงคนเปPนท้ังยังมี
ชีวิตอยูC “ผี”หมายถึง คนท่ีตาย เม่ือตายลงจึงกลายเปPนผี ท่ีเรียกวCา ไปเผาผี ความจริง ผี 
ไมCได/หมายเพียงแตCสภาพของผู/ท่ีตายไปเหลือแตCวิญญาณเทCานั้น ยังหมายรวมอํานาจท่ี
ยิ่งใหญCนอกเหนือมนุษย� เปPนอํานาจท่ีบันดาลให/เกิดโลก มนุษย� จักรวาล เชCน ผี ฟUา ผีแถน 
เปPน ผีปกครองโลก ระดับลดรองลงมาก็เปPนผีประจําเมือง เสื้อเมือง ทรงเมือง ประจําถ่ิน ผี
บ/าน ผีเรือน เสื้อบ/าน เสื้อเรือน และผีอนาถาท่ัวไป เม่ือบรรพบุรุษของชาวคําชะอีโบราณ นับ
ถือศาสนาฮินดู ผีฟUาผีแถน ก็ได/รับการยกระดับเปPนเทพเจ/าสูงสุดบนฟUา เหลCาผีตCางๆท่ีทรง
มหิทธานุภาพ ก็กลายเปPนเทวดาอารักษ�ไป พญาแถนหรือผีฟUาหรือผีแถนนั้น ชาวคําชะอีมี
ความเชื่อวCาเปPนเทวดามากกวCาเปPนผี ผีฟUาจึงเปPนผีท่ีอยูCระดับสูงกวCาผีชนิดอ่ืนๆ สCวนแถนนั้น 
มีความเชื่อวCาเปPนคําเรียกรวมถึงเทวดา และแถนท่ีใหญCท่ีสุดคือ "แถนหลวง" ซ่ึง เชื่อวCาเปPน
พระอินทร� ผีฟUาหรือผีแถนนั้นแตCละพ้ืนท่ีมีการเรียกท่ีแตกตCางกันไป และมีความเชื่อวCาผีฟUา
นั้นสามารถท่ีจะ ดับยุคเข็ญหรือทําลายล/างอุปสรรคท้ังปวงได/ และสามารถท่ีจะชCวยเหลือ
มนุษย�ท่ีเดือดร/อนได/ การท่ีมนุษย�เกิดการเจ็บป�วยนั้นเนื่องจากไปละเมิดตCอผี การละเมิดตCอ
บรรพบุรุษ การรักษาต/องมีการเชิญผีฟUามาสิงสถิตอยูCในรCางของคนทรง เรียกวCา "ผีฟUา นาง
เทียน" ในการลําผีฟUาของชาวผู/ไทนั้นมีองค�ประกอบ ท้ังหมด ๔ สCวนคือ หมอลํา ผีฟUา หมอ
แคน ผู/ป�วย และเครื่องคาย 

หมอลําผีฟUาจะเปPนผู/หญิงท่ีมีอายุหรือบางท/องถ่ินจะเปPนผู/หญิงสาว และจะต/องสืบ
เชื้อสายมาจากกลุCมหมอลําผีเทCานั้น แตCท่ีจริงผีฟUาสามารถสิงได/ท้ังหญิง ชาย และเด็ก โดยไมC
จํากัดอายุ หมอแคน (หมอม/า) จะต/องเปPนผู/ท่ีมีประสบการณ�ในการเป�าแคนมาเปPนอยCางดี
เพราะในการประกอบพิธีจะต/องใช/เวลานานและต/องมีการเป�าอยูCตลอดเวลา สCวนผู/ป�วยนั้น 
จะต/องแตCงกายตามท่ีได/กําหนดไว/ คือ มีผ/าไหมหรือผ/าขาวม/าพาดบCา มีดอกมะละกอซ่ึงตัด
ร/อยเปPนพวงทัดหู ผู/ป�วยนั้นสามารถท่ีจะฟUอนรํากับหมอลําได/ และสิ่งท่ีสําคัญอีกอยCางคือ 
เครื่องคาย เปPนสิ่งท่ีอัญเชิญครูอาจารย�ผู/ท่ีลCวงลับไปแล/วมาชCวยเหลือ รักษาผู/ป�วย 
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ในการรําผีฟUานั้น จะมีความแตกตCางกันตามแตCละท/องถ่ิน เม่ือครูบาเกCาเข/าสิงรCาง 
ผู/ทําพิธีจะต/องสวมผ/าซ่ินทับผ/าท่ีสวมอยูC (กรณีท่ีผู/ป�วยเปPนชาย) หรือถ/าผู/ป�วยเปPนผู/หญิงครู
บาจะสวมผ/าแพรหรือผ/าฝUาย โดยสวมทับผ/านุCงเดิม ซ่ึงจะจัดไว/อยูCใกล/เครื่องคาย ในการรักษา
ทุกคนจะต/องฟUอนรํากันทุกคนและข้ึนอยูCกับผู/ป�วย ถ/าผู/ป�วยต/องการดูการฟUอนรําก็จะทํา
หน/าท่ีตCอไป แตCถ/าไมCต/องการครูบาก็จะนําเครื่องคายข้ึนไปเก็บบนหิ้ง และจะมารCวมกัน
รับประทานอาหาร 

ความเชื่อของชาวคําชะอีโบราณเชื่อวCาผีฟUาสามารถท่ีจะกําหนดการเกิดการตาย
ของมนุษย�ได/ การท่ีมนุษย�ตายไปขวัญจะออกจากรCางเพ่ือไปพบบรรพชน แตCขวัญจะไมC
แตกดับเหมือนรCาง เปPนเพียงการจากไปของรCางแตCวิญญาณยังคงอยูCกับผู/มีชีวิต สาเหตุท่ีมีการ
ฟUอนรํากันนั้น ก็เพ่ือเปPนการทําให/คนไข/มีพลังจิตในการตCอสู/กับการเจ็บป�วย มีอารมณ�ผCอน
คลาย ความตึงเครียด จิตใจปลอดโปรCง ไร/วิตกกังวล และสร/างจิตสํานึกด/านความกตัญ=ู 
เปPนคตินิยมของวัฒนธรรมไทย ซ่ึงได/สืบทอดตCอกันมาจนกลายเปPนประเพณี จะเห็นวCาผีฟUา
นั้นเปPนสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย� โดยมีคติเตือนใจวCา "คนไมCเห็น ผีเห็น" 

ผู/เขียนมีความหวังอยูCในใจลึกๆ วCา “คติความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาตินี้จะถูก
รักษาไว/โดยสมาชิกใหมCของชาวอําเภอคําชะอีตCอไปเพราะสิ่งนี้เปPนรากเหง/าของอารยธรรม
และจิตวิญญาณของชุมชนแหCงนี้ คงเปPนเรื่องผิดพลาดหากพิธีกรรมและสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหลCานี้จะ
ถูกลืมเลือนโดยคนหนุCมคนสาว เยาวชนคนรุCนใหมCท่ีพยายามสลัดท้ิงเอกลักษณ�เดิมท่ีถูกมอง
จากชาวตะวันตกวCาล/าหลัง งมงาย เพราะเหตุใดพวกเขาจึงได/มองข/ามความงดงามของ
ประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมเหลCานี้  แทนท่ีจะชCวยกันสCงเสริมให/เกิดพลังสํานึกรู/ ถึง
ความสําคัญและชCวยกันรักษามันเอาไว/ มิใชCปลCอยให/ผู/เฒCาผู/แกCหรือหลวงปู� หลวงพCอในวัด
ทCานทํากันเองตามลําพัง เพราะสิ่งนี้มิใชCหรือท่ีทําให/พวกเขาเจริญเติบโตข้ึนมาได/ทCามกลาง
ธรรมชาติอันซับซ/อน เพราะความเชื่อด้ังเดิมนี้มิใชCหรือท่ีกCอกําเนิดเปPนพลังงานบางอยCางให/
ฝนตกต/องตามฤดูกาล ให/พืชพันธุ�ธัญญาหารเจริญงอกงาม ให/สังคมอยูCอยCางรCมเย็นเปPนสุข 
และคอยปกปUองรักษาพวกเขาให/นอนหลับอยCางสบาย” 

๒. พระพุทธศาสนาในอําเภอคําชะอีเม่ือพระเจ/าอโศกมหาราชสCงพระธรรมทูต
เดินทางมาเผยแผCพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาได/เข/ามามีอิทธิพล
ตCอจิตใจของผู/คนแทนความเชื่อแบบเกCา แม/ในระยะแรกผู/คนจะยังไมCเข/าใจแกCนของคําสอน
ของพระพุทธศาสนาเทCาใดนัก แตCตCอมาก็มีนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาและ
นําเอาคําสอนอธิบายให/ประชาชนได/เข/าใจ และยิ่งเวลานานมากข้ึนก็มีกษัตริย�นักปราชญ�เกิด
ข้ึนมาเพ่ืออุปถัมภ�พระพุทธศาสนาอยCางตCอเนื่อง ในสมัยสมเด็จพระธรรมราชาลิไทย ทรง
ถึงกับเขียนตําราทางพระพุทธศาสนาข้ึนเอง เพ่ืออธิบายการถือกําเนิดโลกและโครงสร/างของ
จักรวาลแทนความเชื่อแบบเดิม กลุCมพุทธศาสนิกชนรู/จักกันในชื่อ “ คัมภีร�ไตรภูมิ” และ
นอกจากนั้นยังได/มีการนําเอา “พระไตรป�ฎก” ฉบับภาษาบาลีเข/ามาในประเทศไทยและมี
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การแปลออกเปPนภาษาไทยหลายครั้ง พระพุทธศาสนาจึงถือได/วCาเปPนศาสนาด้ังเดิมของชาว
ไทยทุกท/องถ่ินในยุคสมัยต้ังแตCกรุงสุโขทัยเปPนต/นมา สืบทอดสCงตCอสูCชุมชนชาวอําเภอคําชะอี 
และก็ดูเหมือนวCาชาวคําชะอีจะรับเอาพระพุทธศาสนามาปฏิบัติได/อยCางแนบสนิทกับแนวคิด
ความเชื่อแบบด้ังเดิมของพวกเขา จนแทบจะดูไมCออกวCา มีความแตกตCาง และท่ีสําคัญสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศท่ีมีภูเขาเล็กๆ รายล/อมหลายลูกทําให/บรรดาผู/คนท่ีนี่กลายเปPนผู/
สันโดษ มีวิ ถีชี วิตแบบสมถะและพอเพียง บรรยากาศอบอวลด/วยกลิ่นอายของ
พระพุทธศาสนา จนทําให/ใครหลายคนเลือกใช/ชีวิตตามอยCางพระพุทธเจ/า ออกบวชแสวงหา
ทางดับทุกข� จนเกิดพระอริยสงฆ�ข้ึนมาหลายรูปท่ีอาศัยอําเภอคําชะอีแหCงนี้เปPนสถานท่ี
บําเพ็ญเพียร พระอริยสงฆ�หลายรูปเลือกสถานท่ีแหCงนี้เปPนท่ีเจริญวิปBสสนากรรมฐาน เชCน 
หลวงปู�เสาร� กนฺตสีโล, หลวงปู�หล/า ,หลวงปู�จาม มหาปุ=ฺโญ ฯลฯ เปPนต/น 

ทําให/ประชาชนชาวอําเภอคําชะอีได/สัมผัสกับพระพุทธศาสนาท่ีเปPนการเรียนรู/ทาง
จิตซ่ึงยากแกCการศึกษาด/วยระบบการเรียนรู/ทางโลกหรือทางวิทยาศาสตร�๓ พระมหาเถระ
ท้ังหลายได/ชCวยกันอบรมสั่งสอนหลักการปฏิบัติบําเพ็ญทางจิตให/แกCพวกเขา อันเปPนหลักการ
สําคัญของการศึกษาพระพุทธศาสนา แม/ทุกวันนี้ก็เชCนกัน ชาวอําเภอคําชะอีก็ยังคงถือปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระอริยสงฆ�ท้ังหลายอยูCเปPนประจํามิได/ขาด หากนั่งรถผCานอําเภอคําชะอีใน
เวลาเช/าตรูC จะเห็นชาวบ/านออกมายืนรอใสCบาตรพระสงฆ�เต็มสองข/างทางทุกวัน หรือแม/
อยากจะลงไปสัมผัสประสบการณ�การบําเพ็ญเพียรทางจิตตามแบบอยCางของพวกเขาก็
สามารถทําได/ 

การได/พบได/เห็นสมณะผู/ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปPนมงคลอยCางยิ่งของชีวิต ฉันใดชาว
อําเภอคําชะอีก็ดูเหมือนจะได/รับพรนั้นมาโดยตลอด เพราะสถานท่ีแหCงนี้ไมCเคยวCางเว/นจาก
พระอริยสงฆ� เม่ือรูปหนึ่งมรณภาพไป รูปใหมCก็ถือกําเนิดข้ึนมาทดแทน สืบทอดเชื้อสายอริ
ยวงศ�มาอยCางตCอเนื่อง และดูเหมือนวCาท/องถ่ินแหCงนี้จะเปPนท่ีชื่นชอบของพระภิกษุสงฆ�จาก
ทิศท้ังสี่ท่ีแวะเวียนกันมาอาศัยถํ้า ป�าเขา หรือแม/แตCในวัดวาอาราม เพ่ือบําเพ็ญสมณะธรรม
และเผยแผCธรรมะอยูCอยCางสมํ่าเสมอซ่ึงนับวCาเปPนปรากฏการณ�ท่ีพิเศษอีกอยCางหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ได/ยากในท/องถ่ินอ่ืนๆ 

๓. สรุป 
จากเรื่องราวท่ีผู/เขียนได/นําเสนอมาท้ังหมดนี้ คงจะพอทําให/เห็นปรัชญาและ

แนวคิดของชาวอําเภอคําชะอีได/พอสมควร ท/ายท่ีสุดแล/วอาจสรุปเปPนหลักคติความเชื่อของ
ชาวคําชะอี ดังตCอไปนี้ 

 
                                                           

๓ รุCงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ�, ชีวิต พระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, มูลนิธิ
สยามกัมมาจล, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖), หน/า ๑๙๒. 
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๓.๑ ความเช่ือเรื่องชะตากรรมและบุญวาสนา  
คําถามทางปรัชญาวCา “มนุษย�ถูกกําหนดหรือมีเสรีภาพ” หรือ “อนาคตเราอยูCใน

มือเราจริงหรือ” คําตอบของชาวคําชะอีสมัยกCอน คCอนข/างเชื่อไปทาง ประเด็นแรกมากกวCา 
ถือวCาโชคชะตาของมนุษย�ได/ถูกจารึกไว/ลCวงหน/าแล/ว คนม่ังมี คนทุกข�ยาก ตCางถูกชะตา
กําหนดให/เกิดมาทุกข� หรือ ม่ังมี ดังคํากลCาววCา “บุญทํากรรมแตCง” หรือ “แขCงเรือแขCงพาย
แขCงได/ แตCแขCงบุญวาสนาแขCงไมCได/” ถ/าต/นตระกูล เผCาพันธุ� ชาติกําพืดดีหรือเลว ลูกหลาน
ยCอมเปPนไปตามเชื้อสาย เผCาพันธุ� วงศ�ตระกูล ไมCผCาเหลCาแตกกอออกไปได/ ดังคําวCา “เชื้อไมC
ท้ิงแถว แนวไมCท้ิงเหลCา ลูกไม/หลCนไมCไกลต/น ดูช/างให/ดูหาง ดูนางให/ดูแมC ถ/าจะให/แนC ต/องดู
ถึงยาย” เปPนต/น แสดงวCา ใครเกิดมายCอมมีเจ/าชะตากําหนดให/เปPนไป และเกิดจากเผCาพันธุ�ใด
ยCอมมีอุปนิสัยสันดานตามต/นตอ กอเหง/าของผู/นั้น ไมCมีทางเปลี่ยนแปลงเปPนอ่ืนไปได/  

เม่ือชาวอําเภอคําชะอีนับถือพระพุทธศาสนา ความเชื่อนี้จางลงไป เชื่อวCา แม/จะมี
ชะตากําหนดเพราะกรรมเกCา แตCก็สามารถสร/างกรรมใหมCเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให/ร/ายหรือดี
ได/ คนจะสุขหรือทุกข� จะสูงสCงหรือตํ่าต/อย เพราะกรรมของตัว มิใชCเพราะชาติพันธุ�วรรณะ 
ดังท่ี กลCาววCา “ คนจะเลวหรือดี มิใชCเพราะชาติกําเนิด แตC ดีหรือเลวเพราะกรรมของ
ตนเอง” เข/าขCายความคิดเห็นประเด็นท่ี ๒ วCา อนาคตเรา อยูCในมือเรา(กรรมท่ีทําเอง)  

ในประเด็นนี้ นักคิดไทยทCานหนึ่งชื่อ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน� มีชีวิตระหวCาง 
พ.ศ. ๒๔๕๑- ๒๔๙๑ อดีตนายทหารอากาศ ยศ เรืออากาศโท ถูกกลCาวหาเปPนกบฏ ๒ ครั้ง 
(๒๔๗๗ และ ๒๔๘๑) เม่ือถูกคุมขังก็มีเวลาขีดเขียนหนังสือและกวี แสดงความคิดเห็นได/รับ
การตีพิมพ�เปPนท่ีรู/จักกันดีวCา เปPนนักคิดท่ีเฉียบคม วาทะกล/า นวนิยายเลCมหนึ่งท่ีถูกยกให/เปPน
หนังสือ ๑ ใน๑๐๐ เลCม ของวรรณกรรมดีเดCนของชาติ ท่ีเยาวชนไทยควรอCาน คือ เรื่อง 
“เมืองนิมิตร” ชื่อภาษาอังกฤษ วCา “An Idealist’s Dream” (๒๔๘๒) ถูกริบทําลายต/นฉบับ
ไป แตCเขียนใหมCเชื่อวCา “ความฝBนของนักอุดมคติ”(๒๔๘๗) กลCาววCา “มนุษย�ยCอมมีชีวิตอยูC
ภายใต/สิ่งแวดล/อม หมายความวCา สิ่งแวดล/อมทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง เชCน ดิน ฟUา อากาศ 
และผู/คน และสิ่งแวดล/อมท่ีเกิดจากการสร/างข้ึนโดยน้ํามือมนุษย� เชCน ธรรมเนียม ประเพณี 
คCานิยมของสังคมเปPนต/น เหลCานี้ มีอิทธิพลตCอชีวิตมนุษย�”  

อันท่ีจริง สิ่งท่ีชาวอําเภอคําชะอีมีความเชื่อติดตัวมานาน คือ ความเชื่อเรื่อง
โหราศาสตร� ชะตาชีวิตของบ/านเมือง และของคน ข้ึนอยูCกับฟUาลิขิต และการโคจรของ
ดวงดาว กลCาวแบบภาษาพ้ืนๆ วCา “ดวง” เชCน ดวงบ/าน ดวงเมือง และดวงชะตาชีวิตของแตC
ละคน การจะประกอบกิจกรรมใดๆ ก็จําเปPนต/อง ผูกดวง หาฤกษ�ยามท่ีดี ด/วยเชื่อวCา ถ/า
ประกอบพิธีตรงกับฤกษ� ผา นาที ท่ีกําหนด ชีวิตจะมีแตCความเจริญรุCงเรือง ความเชื่อ อีก
ประการหนึ่ง คือ เนื้อคูC หรือ คูCครอง เรียกวCา คูCแนน แถนแตCง เกิดมาเปPนคูCแล/ว ไมCแคล/วกัน 
แตCเม่ือหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล/วความเชื่อนี้แม/จะยังไมCหายไปซักทีเดียวนักแตCก็ซาลง
ไปบ/าง จากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีสอนในเรื่องของกฎแหCงกรรม กฎแหCงความเปPน



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๙๙๕

เหตุเปPนผล การจะทําสิ่งใดมิได/มาด/วยการบวงสรวงอ/อนวอนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใดๆ แตCได/มาด/วย
การกระทําดีทางกาย วาจา และใจ มิใชCอาศัยดวงดาว ดังโพธิสัตว�ภาษิตความวCา  

“นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ  อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา 
อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ  กึ กริสฺสนฺติ ตารกา. 

ประโยชน�ได/ลCวงเลยคนเขลาผู/มัวถือฤกษ�อยูC ประโยชน�เปPนฤกษ�ของประโยชน� 
ดวงดาวจักทําอะไรได/๔  

ในเรื่องการเวียนวCายตายเกิด ชาวอําเภอคําชะอีเชื่อในเรื่อง การเวียนวCายตายเกิด 
กCอนนับถือพระพุทธศาสนาเชื่อวCาเม่ือคนตายไป อาจไปเกิดในเมืองแถน หรือ แดนทุรกันดาร 
บางทีอาจกลับมาเกิดเปPนสมาชิกใหมCในครอบครัวเดิมก็ได/ ตายไปแล/วนอกจากจะกลับมาเกิด
เปPนคนแล/ว อาจจะเกิดเปPนพืช(เชCนเรื่องจําปาสี่ต/น) เปPนสัตว�(เชCนเรื่องปลาบูCทอง) เปPนผีสาง 
เปPนยักษ� ฯลฯ แตCตCอมาหลังจากการเผยแผCพระพุทธศาสนาของพระสงฆ�แนวคิดเรื่องการ
เวียนวCายตายเกิดก็ปฏิรูปไปซ่ึงอาจจะได/รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ เพราะอาศัยกฎแหCงกรรม 
จึงเวียนวCายตายเกิด เพ่ือชดใช/กรรมเกCาท่ีเคยทํามา เรียกวCาเกิดมาใช/กรรมเวร คนกวCาจะหมด
กรรม  

๓.๒ ความคิดเรื่องความจริงสูงสุด  
ประเด็นเรื่องความเปPนจริงสูงสุด ในทรรศนะของชาวอําเภอคําชะอีกCอนนับถือพุทธ

ศาสนา ยอมรับความจริงมี ๓ ประการ คือ  
๓.๒.๑. โลกทางวัตถุท่ีเห็นและจับต/องได/ เปPนสิ่งท่ีมีอยูCจริง ไมCปรากฏวCา ชาวอําเภ

อําคําชะอีสมัยกCอนได/มองโลกทางวัตถุ วCาเปPนเพียงมายา ดุจแนวคิดของนักปราชญ�พราหมณ�  
๓.๒.๒. โลกหน/า หรือ ปรโลก หรือโลกในมิติอ่ืน เชCน นรก สวรรค� บาดาล ก็เปPน

สิ่งท่ีมีอยูCจริง มีสัตว�ผู/เปPนอมตะ ตายไมCเปPน คือ ผีฟUา หรือ ผีแถน เทียบได/กับแนวคิดเรื่อง
พระเจ/า(GOD) พระพรหม ของศาสนาคริสต� หรือศาสนาพพราหมณ�และ  

๓.๒.๓. กฎธรรมชาติ ก็เปPนความจริง หมายความวCา กฎท่ีมีอยูCด้ังเดิม เปPนสCวน
หนึ่งของจักรวาล เปPนกฎท่ีมนุษย�มิได/บัญญัติข้ึน มีอยูCจริงแล/วในตัวของมันเอง ตCอมาชาวไทย
ก็ขยายเปPนเรื่องกฎแหCงศีลธรรม และกฎแหCงกรรม เม่ือนับถือพระพุทธศาสนา  

สรุปความได/วCา แนวคิดทางอภิปรัชญาของชาวอําเภอคําชะอี เปPนแนวสัจนิยม
(Realism) มองโลกตามความจริง ไมCเฟUอฝBน ให/ความสําคัญท้ังทางกายและจิตใจอาจเข/า
ลักษณะทวินิยม (Dualism) แตCไมCแยกกายออกจากใจอยCางเด็ดขาดดุจทวินิยมตะวันตก แม/
ในยุคตCอมาจะได/รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร�มาบ/างแตCก็ไมCถึงกับละท้ิงความเชื่อด้ังเดิมไปเสีย
หมด ดังนั้นเราจึงจะเห็นผู/คนในสองยุคท่ีแตกตCางทางความคิด ความเชื่ออาศัยอยูCรCวมกันแตC
อยCางไรก็ตามการหาคําตอบเก่ียวกับชีวิตของพวกเขาก็ใชCวCาจะต/องยอมจํานนตCอรูปแบบและ

                                                           

๔ ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๑๖. 
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ความเชื่อทางศาสนาใดๆ เพราะเม่ือถึงท่ีสุดแล/วก็ไมCมีสิ่งใดและความเชื่อแบบใดดํารงอยูCได/ชั่ว
นิรันดร� พวกเราคงต/องแสวงหาคําอธิบายใหมCๆ กันตCอไป ซ่ึงวันหนึ่งเราอาจพบคําอธิบายท่ีดี
ท่ีสุด มนุษย�ก็มีทางเลือกหรือมีเสรีภาพท่ีจะเลือกเสมอดังท่ีปรัชญาสํานักอัตถิภาวนิยมกลCาว
ไว/ โดยเฉพาะแล/วการเลือกท่ีจะมีอุดมคติท่ีดี ท่ีสูงสุด เพ่ือข้ึนไปให/ถึงความดีงามอันสูงสุดนั้น 
ทCานพุทธทาสกลCาววCา “ อุดมคติคือสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีชีวิตควรจะได/ ชีวิตธรรมดากับชีวิตในอุดม
คตินั้นผิดกัน คนเราเกิดมาไมCใชCเพ่ือทํางานอยCางเดียว แตCควรจะเกิดมาและมีชีวิตอยูC เพ่ือจะ
ได/สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีชีวิตควรจะได/ ไมCใชCเพ่ือรวย ไมCใชCเพ่ือเกียรติยศ ชื่อเสียง หรืออยูCดีกินดี แตC
ควรมีชีวิตอยูCเพ่ือความดับทุกข� เพ่ือพระนิพพาน”๕  ท/ายท่ีสุดคุณคCาแหCงปรัชญานั้น สCวนมาก
อาจจะแสวงหาได/ก็ในความไมCจริงจังแนCนอนของมันนั่นเอง ผู/ท่ีไมCมีหัวทางปรัชญาเลยจะ
ปลCอยให/ชีวิตลCวงไปวันหนึ่งๆ อยCางเต็มไปด/วยความอิจฉาริษยา ปรัชญาแม/จะไมCสามารถบอก
ความจริงให/เราทราบได/จิรงๆ วCาอะไรคือคําตอบท่ีถูกต/องตCอปBญหาท่ีความสงสัยได/กCอให/เกิด
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การส1งเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสร�างสันติภาพ 
The Enhancement of Bramhmavihara to Peace 

พระครูวาปIจันทคุณ, ดร.,*  
ศุภกฤต เทศกําจร** 

พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร.*** 

บทคัดย1อ 

การสCงเสริมสันติภาพในระดับพ้ืนฐานเปPนการจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติเพ่ือเปPนรูปแบบแนวทางกําหนดนโยบายแนะ
แนวทางในการปฏิบัติ โดยใช/องค�ประกอบของหลักพรหมวิหารธรรม ๔ คือ เมตตา, กรุณา,
มุทิตาและอุเบกขา สัมพันธ�กับการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในแตCละด/านของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ 

ระดับสูงเปPนการสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรมในด/านการพัฒนาสันติภาพด/วยการ
พัฒนาทางด/านปBญญา โดยให/เกิดความต้ังใจในอันไมCพยาบาท ความต้ังใจในอันท่ีจะไมC
เบียดเบียนอยCางแท/จริง ในการสCงเสริมสิ่งสําคัญคือจะต/องถือวCามนุษย�ทุกคนมีสCวนรับผิดชอบ
ในการสรรค�สร/างและอภิบาลสังคมทุกคนต/องทําตัวให/เปPนพรหมหรือผู/ประเสริฐสร/างสรรค�
ตนเองด/วยหลักพรหมวิหารเม่ือนํามาใช/กับมนุษย�ในฐานะท่ีมนุษย�สามารถสร/างสรรค�และ
อภิบาลโลกให/เกิดสันติภาพได/ด/วยตัวมนุษย�เอง 

คําสําคัญ: หลักพรหมวิหาร, สันติภาพ 

Abstract 

The Promote fair virtues in the basic is the main virtues of the 
Brahmavihara in the plan for national economic and social development as a 
form of practice guidelines. The main elements of the four cardinal virtues of 
fair relations with the strategic development plan of the National economic 
and social development. 
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Promoting fairness in the development of peace in a society with a 
high level of intellectual development. The intention is not to be vindictive. 
The intention is not to truly persecute. Promoting the virtues of fair in the 
development of peace in the society, it is important to be treated every man 
is responsible for the synthesis of pastoral society and everyone must act as a 
prom or a good creative with their main virtues when taken. Using humans as 
humans can be creative and pastoral world of peace with the man himself. 

Keywords : Brahmavihara, Peace 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยถือวCาเปPนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ด/วยทรัพยากร ความเชื่อของ

คนไทยได/รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา คนไทยจึงเปPนคนท่ีรักความสงบ แตCในปBจจุบันกลับ
ตรงกันข/าม ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ/านกําลังพัฒนาไปอยCางรวดเร็ว ประเทศไทยกลับเดินเข/าสูC
วิกฤต จนถดถอยและล/าหลังกวCาหลายประเทศในอาเซียน ปBจจุบันความขัดแย/งทางความคิด
และการเมืองได/นําไปสูCความแตกแยกในสังคมไทยอยCางไมCเคยเปPนมากCอน ข/อมูลขCาวสารท่ี
คนไทยได/รับรู/ผCานสื่อตCางๆ ในแตCละวันจึงเปPนการสะท/อนถึงความรุนแรงจนมองไมCเห็นทาง
วCาจะหาสันติภาพได/อยCางไร ถ/ามองสันติภาพในสังคมไทยก็อาจะสรุปเปUาหมายได/ ๒ ประการ 
คือ สันติภาพภายนอก หมายถึงสภาวะท่ีสังคมไทยมีความสงบ ปราศจากความวุCนวาย ไมCมี
ความขัดแย/ง มีแตCความสงบ และสันติภาพภายใน หมายถึงสภาวะจิตใจท่ีสงบ ไมCวุCนวาย
ว/าวุCน กระสับกระสCาย อันมีบCอเกิดจากกิเลส 

ในสังคมไทยจะต/องมองวCาสันติภาพภายในนั้นเปPนสิ่งสําคัญและจําเปPนมากท่ี
จะต/องพัฒนามากกวCาการแสวงหาวิธีการท่ีจะแก/ไขปBญหาจากภายนอก ซ่ึงไมCสามารถนําไปสู
จุดหมายท่ี ๒ ได/  เพราะการแก/ไขปBญหาในสังคมไทยปBจจุ บันเน/นในเรื่องของการ
ประนีประนอม เปPนการแก/ปBญหาได/เพียงชั่วคราวเทCานั้น การท่ีจะไปสูCจุดหมายได/อยCางยั่งยืน
จะต/องผสานกลมกลืนท้ังสองสCวน ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ� (ปฺอฺปยุตฺโต) ได/กลCาวไว/ใน
หนังสือการสลายความขัดแย/งวCาปBญหาปBจจุบันอยูCท่ีวCา มนุษย�ไมCสามารถถึงจุด Harmony 
แตCมาได/แคC Compromise การแก/ปBญหาจึงบกพรCอง ไมCม่ันคงยั่งยืน และไมCแท/ไมCจริง เพราะ 
Compromise คือตCางฝ�ายตCางยอมลดความต/องการของตัวเองลงเพ่ือตัวเองจะได/บ/าง 
มิฉะนั้นอาจจะต/องรบราฆCาฟBนกันอาจจะพินาศท้ัง ๒ ฝ�าย คือไมCได/ท้ัง ๒ ฝ�าย หรือฝ�ายใด
ฝ�ายหนึ่งได/ไปข/างเด่ียว ซ่ึงเปPนวิถีแหCงความขัดแย/ง๓ จะเห็นได/วCาเปUาหมายของสันติภาพใน
สังคมไทยจะต/องเปPนเปUาหมายท่ีม่ันคงยั่งยืน ถ/าสังคมไทยจะอยูCกันอยCางสงบสุข ประชาชน
                                                           

๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโฺต), สลายความขัดแย�ง, มปท. มปป. หน/า ๑๔. 
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จะต/องไมCเพียงแตCมีความรู/เก่ียวกับกติกาของสังคมท่ีใช/เพ่ือการอยูCรCวมกันเทCานั้น แตCต/องเข/าใจ
ในหลักธรรมและคุณคCาของหลักธรรมปฏิบัติเหลCานั้นด/วย ท้ังนี้เพ่ือใช/เปPนกรอบในการพัฒนา
สันติภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย และจะเปPนการพัฒนาไปสูCเปUาหมายได/อยCางยั่งยืน  

ดังนั้น จึงเปPนท่ีนCาสนใจยิ่งวCาจะสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสร/างสันติภาพ
อยCางไร ผู/เขียนจะได/เริ่มต/นนําเสนอในข/อเท็จจริงตCางๆ เพ่ือให/เกิดความเข/าใจและนําไปเปPน
ฐานในการสร/างสันติภาพ ตCอไป 

๒. อุปสรรคเครื่องขัดขวางการสร�างสันติภาพในทางพระพุทธศาสนา 
อุปสรรคหรือสาเหตุท่ีกCอให/เกิดความขัดแย/งนั้น ในทางพระพุทธศาสนาเกิดจาก

สาเหตุภายในและสาเหตุภายนอกเปPนปBจจัยท่ีกCอให/เกิดความขัดแย/ง ซ่ึงปBจจัยภายนอกจะ
มุCงเน/นไปท่ีโครงสร/างทางเศรษฐกิจ สังคม คCานิยม อํานาจ ตลอดท้ังพฤติกรรมตCางๆ ท่ีมนุษย�
ได/แสดงออกมา แตCรากเหง/าหรือสาเหตุปBจจัยภายในนั้นถือวCาเปPนสาเหตุสําคัญท่ีแท/จริงท่ีทํา
ให/เกิดความขัดแย/ง และเปPนอุปสรรคท่ีสําคัญตCอการพัฒนาสันติภาพในสังคมไทย ในทาง
พระพุทธศาสนา เม่ือวิเคราะห�ถึงสาเหตุท่ีเปPนอุปสรรคในการพัฒนาสันติภาพ ซ่ึงสามารถ
อธิบาย สาเหตุจากภายใน เรียกวCา “อกุศลกรรม” คือ กรรมท่ีเปPนอกุศล กรรมชั่ว 
และปปBญญจธรรม ได/แกC ตัณหา มานะ และทิฏฐิ  

๒.๑ อกุศลธรรม คือ ธรรมท่ีเปPนอกุศล หรือเรียกอีกอยCางวCา อกุศลมูล หมายถึง
รากเหง/าของอกุศล ต/นเหตุของอกุศล๔  หรือต/นเหตุแหCงความชั่ว มี ๓ อยCาง คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ๕ หรือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวCาเปPนพลังท่ีจะขัดขวาง
ความดีเปPนพลังแหCงกรรม กรรมในท่ีนี้ มุCงถึงอกุศลเจตนาซ่ึงหมายถึงความต้ังใจชั่ว ความคิด
ชั่ว เพราะฉะนั้น สาเหตุท่ีเปPนรากเหง/าท่ีแท/จริงในการพัฒนาสันติภาพภายในนั้นเกิดจาก
อกุศลมูล ๓ ประการดังกลCาว  

พระพุทธศาสนาถือวCาเม่ือใดก็ตามท่ีอกุศลมูลได/เข/ามามีอิทธิพลครอบงําจิตใจของ
บุคคลแล/ว เม่ือนั้นบุคคลก็ไมCสามารถควบคุมตนเองได/ จึงเปPนอุปสรรคอันนําไปสูCความ
ขัดแย/งความไมCสงบในระดับบุคคลและสังคมในท่ีสุด 

๒.๒ ปป@ญจธรรม คําวCา “ปปBจจะ” หรือ “ปปBญจธรรม” เปPนชื่อท่ีใช/เรียกอกุศล
ธรรม ๓ ตัว คือ ตันหา มานะ และทิฏฐิ หมายถึงธรรม กิเลสเครื่องเนิ่นช/า, กิเลสท่ีเปPนตัวการ
ทําให/คิดปรุงแตCงยืดเยื้อพิสดาร ทําให/เขวหCางออกไปจากความเปPนจริงท่ีงCายๆ เป�ดเผย 
กCอให/เกิดปBญหาตCางๆ และขัดขวางไมCให/เข/าถึงความจริงหรือทําให/ไมCอาจแก/ปBญหาอยCางถูก

                                                           

๔ เรื่องเดียวกัน หน/า ๔๗๓  
๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน/า ๔๗๓. 
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ทางตรงไปตรงมา๖ ดังคําอธิบายของพระพรมหคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) วCา “กิเลส ๓ อยCางนี้ 
มีชื่อเรียกรวมกันเปPนชุดวCา ปปBญจะ หรือ ปปBญจธรรม แปลกันมาวCา ธรรมเครื่องเนิ่นช/า ถ/า
จะแปลให/งCายก็วCา กิเลสตัวปB´นป�วน คือ ปB´นแตCงเรื่องราว ปB´นใจให/ทุกข� ปB´นหัวให/เรื่องมาก ทํา
ให/ยืดเยื้อ เยินเย/อ ยุCงเหยิง ยืดยาว ฟ�ามเฟUอ ฟB´นเฝ�อ ลCาช/า วกวน นุงนัง สับสน สับซับซ/อน 
ทําให/เขวหCางหรือไถลเชือนเฉออกไปจากความเปPนจริงท่ีงCายๆ เป�ดเผย ปBญหาท่ียังไมCมี ก็ทํา
ให/เกิดข้ึนมี ปBญหาท่ีมีอยูCแล/วก็ไมCอาจแก/ไขอยCางตรงไปตรงมาตามเหตุ แตCกลับทําให/ยุCงยาก
ซับซ/อนนุงนังยิ่งข้ึน เปPนตัวบงการพฤติกรรมท่ีทําให/มนุษย�พลCานไปมา ขัดแย/ง แขCงขัน แยCง
ชิง ตลอดจนกCอสงครามระหวCางพวกระหวCางฝ�าย๗  

จากข/อความอธิบายดังกลCาวเปPนการสนับสนุนวCา อุปสรรคหรือสาเหตุปBจจัยภายใน
ของสันติภาพกับปปBญจธรรม ซ่ึงเปPนการอธิบายอยCางเห็นได/ชัดเจนตรงประเด็นในการ
ขัดขวางสันติภาพ ซ่ึงการทํางานของกิเลส คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ จะทํางานอยCาง
สัมพันธ�กันและเปPนเหตุปBจจัยของกันและกัน เพียงแตCวCาตัวใดตัวหนึ่งจะแสดงออกมาเปPนตัว
เดCนในการกําหนดพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย� ดังนี้ 

๑) ตัณหา แปลวCา ความทะยานอยาก, ความปรารถนาท่ีจะบํารุงบําเรอปรนเปรอ
ตน, ความอยากได/อยากเอา๘ พระพุทธศาสนาถือวCาเปPนความต/องการในเชิงลบ 

ความต/องการในเชิงลบดังกลCาวเปPนสาเหตุสําคัญและรากเหง/าของชนวนปBญหาทํา
ให/เกิดความขัดแย/งท้ังภายในและภายนอก เปPนอุปสรรคตCอการพัฒนาสันติภาพ เพราะมีวัตถุ
เปPนท่ีรักหรือสิ่งท่ีเปPนท่ีรักเข/ามาเก่ียวข/อง ดังมีข/อความอธิบายไว/ในพระไตรป�ฎกวCา 

“สัตว�ท้ังหลายในโลกนี้ เปPนผู/ ปรารถนาแตCสิ่งท่ีเปPนประโยชน� ปรารถนาแตCสิ่งท่ี
เก้ือกูล ปราถนาแตCความผาสุก ปรารถนาแตCความหลุดพ/นจากโยคะ คือ มารดา บิดา พ่ีชาย
น/องชาย พ่ีสาวน/องสาว บุตร ธิดา มิตรอํามาตย� ญาติ หรือผู/ รCวมสายโลหิตของผู/นั้น สัตว�
เหลCานี้ชื่อวCาสิ่งเปPนท่ีรักสังขารเหลCาไหนเปPนท่ีรัก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีนCาพอใจ 
สังขารเหลCานี้ชื่อวCาสิ่งเปPนท่ีรัก”๙  

สาเหตุแหCงความขัดแย/งความไมCสงบเกิดจากความหวาดระแวงวCาสิ่งท่ีเปPนท่ีรักถูก
แยCงชิงไปและสิ่งท่ีเปPนท่ีรักกําลังถูกแยCงชิงไป เม่ือถูกแยCงชิงไปยCอมเปPนสาเหตุแหCงทะเลาะกัน 
วิวาทกัน คร่ําครวญ เศร/าโศก และเม่ือความหวาดระแวงวCาสิ่งท่ีเปPนท่ีรักแปรผันไป สิ่งท่ีเปPน
                                                           

๖ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�
ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร� พริ้นติ้ง แมส โปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๕), หน/า ๙๕. 

๗ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขายความ, พิมพ�ครั้งท่ี ๓๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม�, ๒๕๔๕), หน/า ๑๒๖.  

๘ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�
ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร� พริ้นติ้ง แมส โปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๕), หน/า ๙๔. 

๙ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๘/๓๐๑-๓๐๔ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๐๒ 

ท่ีรักกําลังแปรผันไป เม่ือแปรผันไปยCอมเปPนสาเหตุแหCงทะเลาะกัน วิวาทกัน ครําครวญ เศร/า
โศก เหลCานี้เปPนสาเหตุแหCงความขัดแย/งไมCสงบยCอมไมCนํามาซ่ึงสันติภาพได/เพราะตCางคนตCางก็
ปกปUอง รักษา และเปPนบCอเกิดของมานะ และทิฏฐิ 

๒) มานะ หมายถึง ความถือตัว ได/แกC ความถือตัวท่ีเปPนกิเลสท่ีมีความยึดถือวCามี
ตัวตน ซ่ึงเปPนการถือสําคัญด/วยความรู/ ด/วยความรู/สึกท่ีเปPนไปในตัวเอง จนทําให/เกิดความ
ยึดถือเก่ียวกับตัวเองข้ึนมาเปPนตัวเปPนตนท่ีมีอยูCหรือเปPนอยูC แล/วขยายเอาจิตของตนออกไป 
ออกไปเทียบเคียงระหวCางตัวเองกับบุคคลอ่ืนวCา ดีกวCาเลิศกวCาเขา ซ่ึงเรียกวCามานะและยึดม่ัน
ในความถือตัวนั้นถือวCาเปPนกิเลสอยCางหนึ่ง ซ่ึงเปPนอุปสรรคขัดขวางสันติภาพ 

๓) ทิฎฐิ หมายถึง ความเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ�ตCางๆ ท่ียึดถือไว/
โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูวCาอยCางนี้เทCานั้นจริง อยCางอ่ืนนั้นเท็จ ทิฏฐิในความหมายนี้
ได/แกCความเห็นในเชิงลบเรียกวCามิจฉาทิฏฐิ คือ เห็นผิด ความเห็นท่ีผิดจากครองธรรม  

จะเห็นได/วCา ทิฏฐิถือวCามีความสําคัญมาก เพราะถือวCาสาเหตุหรือบCอเกิดของความ
ขัดแย/ง ซ่ึงเปPนอุปสรรคขัดขวางสันติภาพโดยตรง ถ/าตCางคนหรือตCางกลุCม ตCางก็มีทิฏฐิ ก็จะ
กCอให/เกิดการโต/แย/งกัน ทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพ่ือจะต/องการรักษาจุดยืนของตนเองเอาไว/
โดยท่ีไมCยอมรับแนวคิดของคนอ่ืนๆ เลย  

๓. แนวทางสร�างสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 แนวทางการสร/างสันติภาพในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการท่ีนําหลักพรหม
วิหารธรรมท่ีใช/เปPนแนวคิดมุCงเน/นในการพัฒนาสันติภาพ โดยมุCงเน/นในการพัฒนาคุณภาพ
และสรรถภาพทางจิตของบุคคลเปPนสําคัญ เพราะการพัฒนาจิตใจของบุคคลท่ีดีงามถือวCา
เปPนพ้ืนฐานในการท่ีจะทําให/สังคมมีความสงบสุข มีความรักเมตตา มีความเปPนมิตรท่ีดีตCอกัน 
ขจัดความไมCพอใจ ความกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ความขัดเคือง เคียดแค/น พยาบาท
อาฆาต มีความอดทนอดกลั่นทางจิต โดยใช/สติปBญญาในการพิจารณาไตรCตรองให/ถูกต/องตาม
ความเปPนจริงอยCางรอบคอบ เข/าใจปBญหาเข/าใจอุปสรรคท่ีขัดขวางแนวทางสร/างสันติภาพ 
การพัฒนาจิตใจของบุคคลนั้นจะเปPนรากฐานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปประยุกต�ใช/ในการสร/าง
สันติภาพโดยหลักพรหมวิหารธรรม วิธีการสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสร/างสนติภาพ
หรือ"พรหมวิหารธรรม" จัดได/วCาเปPนแนวคิด "เชิงรุก"และ"เชิงรับ" ท่ีสําคัญท่ีเปPนพ้ืนฐาน
สําคัญและเปPนหลักการท่ีจะต/องพัฒนาให/เกิดข้ึนใน "หัวใจ" หรือให/เกิดข้ึนภายในเสียกCอน
เพราะการสร/างสันติภาพโดยปราศจากหลักพรหมวิหารธรรมก็อาจจะนําไปสูCการไร/สันติภาพ
ได/ หรือวิธีแหCงสันติจะเกิดข้ึนไมCได/ ถ/าไมCมี "หลักพรหมวิหารธรรม"๑๐  
                                                           

๑๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย/งโดยพุทธสันติ
วิธี:ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุCมแมCนําตาช/าง จ. เชียงใหมC”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน/า ๒๒๑.  
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๔. การส1งเสริมการประพฤติพรหมวิหารธรรมเพ่ือสันติภาพ 
พรหมวิหารธรรมเปPนแนวทางการสCงเสริมท่ีกCอให/เกิดความยุติธรรมและนํามาซ่ึง

สันติภาพโดยความหมายของพรหมวิหารธรรมซ่ึงเปPนธรรมของผู/ใหญCเสมือนพระพรหมมี
คุณธรรมท่ีประเสริฐคือ มีเมตตา ความรักชCวยเหลือในสCวนท่ีเปPนคุณประโยชน�ตCอเพ่ือมนุษย�
และสัตว� ตลอดท้ังธรรมชาติแวดล/อม ให/ดํารงชีวิตอยูCได/อยCางมี ความสุข การมีกรุณา มุCงปลด
เปลื้องความทุกข� ผู/ซ่ึงได/ประสบทุกข� มุCงให/สังคมเกิดความเอ้ือเฟ��อเก้ือกูล การมีมุทิตา มุCง
พลอยยินดี ตCอการพยายามกระทําความดีเม่ือบุคคลและสังคมมีความสุข สุดท/ายคือการมี
อุเบกขามุCงการกระทําดํารงตนเปPนกลาง ยุติธรรมไมCเอนเอียงอคติ ดังนั้นพรหมวิหารท้ังหมด
ถือวCาเปPนคุณสมบัติของผู/ใหญCท่ีมนุษย�มนุษย�สามารถกระทําได/ด/วยตนเองโดยแสดงถึงความ
เมตตาอารี เอ้ือเฟ��อเผื่อแผC อุดหนุนจุนเจือตCอกัน เม่ือประสบความทุกข�และมีน้ําใจก็พลอย
ยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนประสบความสุข ความสําเร็จในหน/าท่ีการงาน และวางตนเปPนกลางโดย
พิจารณาใครCครวญไตรCตรองตามหลักเหตุผล บุคคล สถานการณ� คุณธรรม จริยธรรม อันจะ
เปPนผลนําไปสูCการเสริมสร/างสันติภาพให/เกิดมีภายในสังคมไทยอยCางยั่งยืนได/โดยแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๕. แนวทางปฏิบัติเพ่ือสันติภาพ 
ในบทท่ีผCานมาได/กลCาวถึงความสําคัญของพรหมวิหารธรรมในด/านการพัฒนา

สันติภาพในสังคมระดับพ้ืนฐาน กลCาวคือ การมุCงสCงเสริมให/บุคคลฝ�กฝนอบรมตนเองให/มี
พรหมวิหารธรรมเปPนนิสัย และการฝ�กฝนอบรมตนเองด/วยหลักพรหมวิหารธรรม จึงถือได/วCา
เปPนการวางแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐานของการสร/างสรรค�สันติภาพของบุคคลและเปPนการวาง
พ้ืนฐานของการอยูCรCวมกันในสังคมอยCางสันติสุขอีกด/วย สิ่งสําคัญสําหรับแนวทางปฏิบัติใน
การสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสันติภาพนั้นจะต/องจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ เพ่ือให/เกิดแบบแผนหรือเปPนรูปแบบแนวทางปฏิบัติ
เสียกCอน ดังนี้ 

๖. การจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว�ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติฉบับท่ี๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ ได/กลCาวถึงสาระสําคัญวCาประเทศไทย
จะต/องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ/อนมากยิ่งข้ึนเปPนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตCอการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะข/อผูกพันท่ีจะเปPนประชาคมอาเซียนในปI ๒๕๕๘ จึงจําเปPนต/องนําภูมิคุ/มกันท่ีมีอยูC
พร/อมท้ังเรCงสร/างภูมิคุ/มกันในประเทศให/เข/มแข็งข้ึนมาใช/ในการเตรียมความพร/อมให/แกCคน
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให/สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
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 ๑๐๐๔ 

เปลี่ยนแปลงได/อยCางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให/ก/าวหน/าตCอไปเพ่ือประโยชน�สุขท่ี
ยั่งยืนของสังคมไทย๑๑ ในสถานการณ�ท่ีสังคมไทยซ่ึงจะต/องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศอันเปPนผลตCอการสร/างภูมิคุ/มกันโดยเฉพาะการสCงเสริมสันติภาพ
ในระดับโครงสร/างและการสCงเสริมภาคปฏิบัติในระดับตCอมา ในการนําหลักพรหมวิหารธรรม
มาจัดไว/ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ จึงถือวCาเปPนสิ่งจําเปPนและสําคัญในการ
ท่ีจะสCงเสริมสันติภาพให/เกิดมีข้ึนในสังคมทุกระดับได/อยCางยั่งยืนเชCนเดียวกับการได/อัญเชิญ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช/ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ 
โดยนําหลักพรหมวิหารธรรมมาใช/โดยตรง 

ในบทความนี้จึงเปPนการนําหลักพรหมวิหารธรรมมาประยุกต�ใช/ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใต/
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะสCงผลกระทบตCอทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเปPนต/องกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีเหมาะสม
ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผCานมาสะท/อนปBญหาเชิงโครงสร/างของ
ระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล/อมและการบริหารจัดการประเทศท่ีไมCเอ้ือตCอการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในระยะยาวท้ังมีความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทาให/ปBญหาตCางๆรุนแรงมากข้ึนดังนั้นใน
การพัฒนาประเทศเพ่ือเปPนการเตรียมความพร/อมในอนาคตจึงจําเปPนต/องเตรียมพร/อมและ
สร/างภูมิคุ/มกันของประเทศให/เข/มแข็งโดยเฉพาะภูมิคุ/มกันของประชาชนภายในประเทศ ตาม
กรอบการพัฒนาทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปPนองค�รวมท่ีมี “คนเปPน
ศูนย�กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยCางบูรณาการ ในการสร/างภูม
คุ/มกันนี้จึงใช/องค�ประกอบของหลักพรหมวิหารธรรมสัมพันธ�กับการกําหนดยุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศในแตCละด/านอันประกอบด/วยยุทธศาสตร�การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร� ตาม
แผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑๑ ธีรพงษ� มหาวีโร ผู/รวบรวม, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคส�, ๒๕๕๕), หน/า ๒๑. 
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๑) การจัดหลักเมตตาไว�ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติฯ  
(๑) การจัดหลักเมตตาไว�ในยุทธศาสตร�การสร�างความเปKนธรรมในสังคม 
 

ภาพท่ี ๑ การจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ในยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ให/ความสําคัญกับหลักอุเบกขาในการปรับโครงสร/างทางเศรษฐกิจให/มีฐานการ
พัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน มุCงเน/นให/ทุกภาคสCวนปฏิบัติให/เปPนไปตามระเบียบข/อบังคับตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือเปPนเครื่องมือในการสร/างความเปPนธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรในการสร/างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มุCงเน/นบริหารราชการแผCนดินโดย
หลักอุเบกขาธรรม ให/มีประสิทธิภาพเปPนไปบุคลากรต/องทําตามระเบียบข/อบังคับตาม
กฎหมาย ตามหน/าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเครCงครัด ไมCยึดเอาความรู/สึกสCวนตัวเปPนสําคัญ ต/อง
วางใจเปPนกลางคือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไมCเอนเอียงด/วยอคติ  

(๒) การจัดหลักเมตตาไว�ในยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู1สังคมแห1งการเรียนรู�
ตลอดชีวิตอย1างย่ังยืน กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร�ในแตCละด/านคือ ความรัก
ความเมตตาในคุณคCาของมนุษย�และธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย�มีความสัมพันธ�กันอยCาง
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ใกล/ชิดกับธรรมชาติต้ังแตCเกิดจนถึงตายซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ ได/
กําหนดยุทธศาสตร�ไว/อยCางครอบคลุมทุกมิติ ในยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสูCสังคมแหCงการ
เรียนรู/ตลอดชีวิตอยCางยั่งยืน โดยศึกษาได/จาก การกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) ท่ีระบุถึง
เปUาหมาย “สังคมอยูCรCวมกันอยCางมีความสุข ด/วยความเสมอภาค เปPนธรรม และมีภูมิคุ/มกัน
ตCอการเปลี่ยนแปลง” วิสัยทัศน�นี้แสดงถึงความเข/าใจในคุณคCาของความเปPนมนุษย� สังคมท่ีดี
และมีความสงบสุขอันเกิดจากคุณภาพของคนในประเทศเห็นคCาของความเมตตาท่ีทุกคนควร
มีตCอกันในสังคม อีกประเด็นหนึ่งควรให/ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให/มีภูมคุ/ม
กันตCอการเปลี่ยนแปลง โดยมุCงพัฒนาคนทุกชCวงวัยพร/อมกับการสอดแทรกกระบวนการ
เรียนรู/ท่ีจะปลูกฝBงความเมตตาอันเปPนพ้ืนฐานในการเสริมสร/างวัฒนธรรมการเก้ือกูล  

(๓) ยุทธศาสตร�ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
ให/ความสําคัญกับหลักเมตตาในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปPนฐานการผลิต
ภาคเกษตรมุCงเน/นให/ความสําคัญให/หลักของเมตตาตCอเพ่ือนมนุษย�และตCอธรรมชาติ สCงเสริม
คCานิยมในสังคมด/วยหลักเมตตา ให/เห็นคุณคCาของความเปPนมนุษย�และธรรมชาติ สCงเสริม
เกษตรกรและพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเปPนฐานการผลิตภาคเกษตรโดยใช/หลักเมตตา  

(๔) ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู1การเติบโตอย1างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ให/ความสําคัญกับหลักเมตตา เพราะการท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจไปสูCการพัฒนาอยCางมี
คุณภาพได/ท่ีสําคัญจะต/องยึดหลักมนุษยธรรมโดยเน/นให/ความสําคัญกับหลักเมตตาในพรหม
วิหารธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกมิติเพ่ือให/เปPนมิตรกับทุกสิ่งโดยเฉพาะท่ีสําคัญคือเรื่อง
ของสิ่งแวดล/อม ในการปรับโครงสร/างสําหรับผู/ประกอบการจึงเปPนสิ่งสําคัญและจําเปPนอยCาง
มากท่ีควรจะผลักดันให/มีบทบาททางด/านเศรษฐกิจภายในประเทศให/เข/มแข็งได/และท่ีสําคัญ
การแข็งขันจะต/องยึดหลักของเมตตา เพราะวCาการพัฒนาทางด/านตCางๆ ถ/าขาดหลัก
มนุษยธรรมเรื่องความเมตตาก็จะกลับกลายเปPนการพัฒนาท่ีไมCเปPนมิตรกับสิ่งแวดล/อมก็ได/ 
ด/งนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร�จึงจําเปPนอยCางยิ่งท่ีจะให/ความสําคัญกําการกําหนดคุณคCา
ดังกลCาว 

(๕) ยุทธศาสตร�การสร�างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม การจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ในยุทธศาสตร�การสร/างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมควรให/ความสําคัญกับหลักมุทิตา 
เชCน การสร/างความพร/อมในการเข/าสูCประชาคมอาเซียน เปPนการพัฒนาความรCวมมือระหวCาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสCวนเศรษฐกิจ 
เสริมสร/างความเข/มแข็งให/สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให/มีมาตรฐาน เปPนท่ี
ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝIมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพ
สินค/าและบริการ ท่ีเปPนการปUองกันสินค/าและบริการนําเข/าท่ีไมCได/คุณภาพท้ังในประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ/าน นับเปPนยุทธศาสตร�ท่ีกระตุ/นให/ทรัพยากรของประเทศมีทักษะความรู/
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ความสามารถเปPนท่ียอมรับในระดับสากลเม่ือประสบผลสําเร็จ หลักมุทิตามีความยินดีชื่นชม
ในความเพียรความสําเร็จของผู/อ่ืนอยCางจริงใจท้ังความสําเร็จของบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกองค�กร 

(๖) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย1างย่ังยืน ใน
ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยCางยั่งยืน ให/ความสําคัญกับ
เมตตาและกรุณา แนวคิดในการจัดหลักพรหมวิหารธรรมในยุทธศาสตร�นี้คือ ความรักและ
ความกรุณาในคุณคCาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ซ่ึงมนุษย�ถือเปPนผู/ใช/ประโยชน�
จากธรรมชาติการให/ความสําคัญนี้จึงถือวCาเปPนพ้ืนฐานในการกําหนดยุทธศาสตร�ของการ
สCงเสริมหลักธรรมโดยศึกษาได/จากการกําหนดวิสัยทัศน� ท่ีระบุถึงเปUาหมายให/สังคมอยูC
รCวมกันอยCางมีความสุข ซ่ึงเปPนการสร/างหลักคิดในการนําเอาหลักพรหมวิหารธรรมนําไปสูC
การปฏิบัติได/ตามวิสัยทัศน�ภายใต/หลักธรรมเรื่องความกรุณา 

จึงกลCาวได/วCา แนวทางการปฏิบัติในการสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือ
สันติภาพนั้นจะต/องจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ 
เพ่ือให/เกิดแบบแผนหรือเปPนรูปแบบแนวทางปฏิบัติเสียกCอน อันเปPนการกําหนดเปUาหมาย
หรือวัตถุประสงค�ให/สอดคล/องชัดเจนเก่ียวกับการสCงเสริมสันติภาพ จึงถือวCาเปPนสิ่งจําเปPน
และสําคัญในการท่ีจะสCงเสริมสันติภาพให/เกิดมีข้ึนในสังคมทุกระดับได/อยCางยั่งยืน โดยนํา
หลักพรหมวิหารธรรม มาใช/โดยตรงซ่ึงและถือเปPนหลักการท่ีสามารถนํามาใช/ได/ ในการ
กําหนดเปUาหมายการสCงเสริมโดยใช/องค�ประกอบ หลักเมตตา, หลักกรุณา, หลักมุทิตาและ
หลักอุเบกขาสัมพันธ�กับการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในแตCละด/าน ในบทความนี้
จึงแสดงให/เห็นถึง การสCงเสริมหลักพรหมวิหารธรรม เปPนหลักการท่ีสามารถนํามาใช/ในการ
สCงเสริมสันติภาพได/อยCางแท/จริง แม/วCาภาครัฐนี้จะไมCมีการกําหนดหลักธรรมไว/ชัดเจนก็ตาม 
แตCสิ่งท่ีหนCวยงานหรือองค�กรกําหนดแนวคิดไว/นั้นมีความสอดคล/องและเปPนไปตามหลักของ
พรหมวิหารธรรมท้ังสิ้น ซ่ึงหมายความวCาหากต/องสCงเสริมการพัฒนาสันติภาพอยCางยั่งยืนแล/ว 
ควรกําหนดวัตถุประสงค�อันเปPนแบบบรรทัดฐานท่ีให/ความสําคัญกับ หลักเมตตา หลักกรุณา 
หลักมุทิตาและหลักอุเบกขา ซ่ึงคุณสมบัติทางด/านจิตใจดังกลCาวนี้เปPนเครื่องมือในการ
สCงเสริมการพัฒนาสันติภาพได/อยCางยาวนานและยั่งยืน  

๗. สรุป  
การสCงเสริมการประพฤติพรหมวิหารธรรมเพ่ือสันติภาพจําแนกกระบวนการ

ออกเปPนสองสCวนท่ีสําคัญคือ  
สCวนแรกการสCงเสริมพรหมวิหารธรรมในด/านการพัฒนาสันติภาพในสังคม

ระดับพ้ืนฐาน มุCงสCงเสริมให/บุคคลฝ�กฝนอบรมตนเองตนเองให/มีพรหมวิหารธรรมเปPนนิสัย 
ถือได/วCาเปPนการปูพ้ืนฐานของบุคคลและเพ่ือการอยูCรวมกันในสังคมอยCางสันติสุขอีกด/วย สิ่ง
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สําคัญสําหรับแนวทางปฏิบัติในการสCงเสริมสันติภาพนั้นจะต/องจัดหลักพรหมวิหารธรรมไว/ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฯ เพ่ือให/เกิดแบบแผนหรือเปPนแนวทางปฏิบัติ
เสียกCอน ในสถานการณ�ท่ีสังคมไทยซ่ึงจะต/องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอันเปPนผลตCอการสร/างภูมิคุ/มกันโดยเฉพาะในระดับโครงสร/างและการ
สCงเสริมภาคปฏิบัติในระดับตCอมา โดยใช/องค�ประกอบของหลักพรหมวิหารธรรมท้ัง ๔ 
สัมพันธ�กับการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในแตCละด/าน สิ่งสําคัญในทาง
พระพุทธศาสนาถือวCาหลักพรหมวิหารธรรม เปPนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานทางจิตใจของมนุษย�
ควรเจริญเปPนเบ้ืองต/นในจิตใจของบุคคลกCอน สังคมจึงจะเกิดสันติสุข  

สCวนท่ีสอง การการสCงเสริมพรหมวิหารธรรมในด/านการพัฒนาสันติภาพในสังคม
ระดับสูง ในพรหมวิหารธรรมถือวCาเปPนหลักคุณธรรมท่ีสําคัญในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงจัดอยูC
ในฝ�ายสัมมาสังกัปปะ หรือความดําริชอบ เชCน ความต้ังใจในอันไมCพยาบาท ความต้ังใจในอัน
ท่ีจะไมCเบียดเบียน คุณธรรมนี้จึงจัดอยูCในอริยมรรคมีองค� ๘ ในข/อท่ี ๒ สิ่งสําคัญคือการแยะ
ให/ชัดเจนในเรื่องคุณธรรมท่ีเปPนพ้ืนฐานอยูCในจิต กับคุณธรรมท่ีแสดงออกภายนอก พรหม
วิหารมีหลักเมตตา เปPนคุณธรรมประจําใจเปPนคุณภาพจิต ในสัมมาสังกัปปะ การฝ�กอบรม
พรหมวิหารก็รวมอยูCในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขา ซ่ึงโดยปกติมนุษย�ผู/เปPนปุถุชนในทาง
พระพุทธศาสนาเม่ือจะทําหรือพูดยCอมสะท/อนความคิดซ่ึงอยูCภายในจิตนั้นคือ การคิดเพ่ือ
สนองตัณหาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและมีทิฏฐิเปPนตัวชักใยอยูCภายใน ความคิดในระดับนี้
จะถูกหักล/างด/วยพิจารณาตามสภาวะกลCาวคือการใช/โยนิสโสมนสิการเปPนการพิจารณา
แยกแยะตามสภาวะซ่ึงเปPนด/านปBญญาท่ีเก้ือกูลแกCสัมมาทิฏฐิ  

การสCงเสริมพรหมวิหารธรรมเพ่ือสันติภาพสิ่งสําคัญคือจะต/องถือวCามนุษย�ทุกคนมี
สCวนรับผิดชอบในการสรรค�สร/างและอภิบาลสังคมด/วยเหตุนี้ ทุกคนต/องทําตัวให/เปPนพรหม
หรือผู/ประเสริฐ ด/วยคุณธรรมความเปPนพรหม และในการปฏิบัติในลักษณะนี้ เปPนการ
สร/างสรรค�ตนเองด/วยหลักพรหมวิหารและเม่ือนํามาใช/กับมนุษย�ในฐานะท่ีมนุษย�สามารถ
สร/างสรรค�และอภิบาลโลกให/เกิดสันติภาพได/ด/วยตัวมนุษย�เอง 
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ไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพความเปKนมนุษย� ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
Threefold Training to Improving the Quality of Human Buddhism as it 

Approaches 

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.* 

บทคัดย1อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ๓ ด/าน ได/แกC พฤติกรรม จิตใจ
และปBญญา และ ๓) เพ่ือศึกษาไตรสิกขากับการพัฒนาความเปPนมนุษย�เพ่ือสร/างสังคมแหCง
สันติวิธี การศึกษา ๓ ด/านท่ีเรียกวCา ไตรสิกขา (ศีล สมาธิและปBญญา) ซ่ึงเปPนหลักการใหญC
ของพระพุทธศาสนา และเปPนพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม การดําเนินชีวิตของ
มนุษย�ท่ีมี ๓ ด/านดังกลCาว คือ ๑) การฝ�กฝนพัฒนาตนเองด/านพฤติกรรมโดยใช/ศีลควบคุม
และพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาให/เรียบร/อยดีงาม ๒) การฝ�กฝนพัฒนาด/านจิตใจ 
เพราะจิตใจเปPนพ้ืนฐานของพฤติกรรม ถ/าจิตใจได/รับการพัฒนาดีงามแล/วจะควบคุม
พฤติกรรมไปในท่ีดีงามได/ ๓) การพัฒนาด/านปBญญา ซ่ึงจะชCวยให/การดําเนินชีวิตอยCางมี
ประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ ชCวยดําเนินเข/าสูCวิถีท่ีถูกต/องดีงามของชีวิตตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ท้ังหมดนี้เรียกวCา ศีล สมาธิและปBญญา  

นี้เปPนหลักเบ้ืองต/นในการพัฒนาชีวิตแหCงความเปPนมนุษย� และนําไปสูCความเปPน
มนุษย�ท่ีสมบูรณ�แบบตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

คําสําคัญ: ไตรสิกขา, การพัฒนา, มนุษย�, พระพุทธศาสนา 

Abstract 

The objective of this paper is to study the threefold training for the 
development of the good quality in human beings, according to Buddhism. 
The purpose of the study has three reasons. They are : 1) study threefold 
training in Theravada Buddhism, 2) to study the personal development of 
human beings by threefold training, 3) to study threefold training with the 
development of humanity to have peace in. These three aspects of this study 
are called threefold training (morality, concentration and wisdom). These are 
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the principles of Buddhism and it is a process of development of human life 
and society.The three aspects of human life, 1) the conduct on the subject of 
the precepts and development of body, speech done properly, 2) the 
practical training about mental stability, because mind is the basis of 
behavior, If the mind is developed well, it can guide behavior in a good 
direction. 3) the development of wisdom is carried into good life, and help to 
achieve the ultimate aim of life according to Theravada Buddhism, are called 
morality, concentration and wisdom. This is a guiding principle for the 
development of life to humanity. And that lead to a complete human beings, 
according to Theravada Buddhism. 

Keywords: Threefold Training, The development, human beings, Buddhism.  

๑. บทนํา 
ไตรสิกขา คือกระบวนการศึกษาเพ่ือบรรลุเปUาหมายของชีวิต หรือเปPนหลักในการ

พัฒนาชีวิตเพ่ือให/ประสบผลสําเร็จ พระพุทธองค�ได/ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาไว/ในพระไตรป�ฎกวCา สิกขา ๓ ประการ คือ ๑) อธิศีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา 
๓) อธิปBญญาสิกขา ความหมายของไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺ
โต)๑ ได/กลCาวไว/ในพจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรมวCาไตรสิกขา คือข/อปฏิบัติท่ีเปPน
หลักสําหรับศึกษา เพ่ือฝ�กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปBญญา ให/ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุ
เปUาหมายสูงสุดคือพระนิพพาน คําวCา ไตรสิกขามีรากศัพท�มาจากคําสองคํา คือ  

๑) ไตร หรือ ตรี เปPนภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีวCา ติ แปลวCา สาม  
๒) สิกฺขา เปPนภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตวCาศิกษา หมายถึง การศึกษาการ

ปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติให/บริสุทธ ิ์ คําวCา ติ หรือ ไตร หมายถึง องค�ประกอบ ๓ 
ประการ คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิตสิกขา และอธิปBญญาสิกขา หรือศีล สมาธิ ปBญญา ในแตCข/อ
ยCอมมีหลักฝ�กอบรมปฏิบัติและจุดมุCงหมายท่ีแตกตCางกันไปพระพรหมคุณาภรณ�(ป.อ.ปยุตฺโต) 
ได/กลCาวไว/ในหนังสือพุทธธรรมวCา “สิกขา คือศีลอันยิ่ง เปPนข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทาง
ความประพฤติอยCางสูง สิกขาคือจิตยิ่ง เปPนข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางจิตให/เกิดสมาธิ
อยCางสูง สิกขาคือปBญญาอันยิ่ง เปPนข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางปBญญาเพ่ือให/เกิดความรู/

                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน/า ๑๐๗.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๑๒ 

แจ/งอยCางสูง”๒ พระอุปติสสเถระได/ให/ความหมายของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา 
ไว/ในวิมุตติมรรควCา สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยมและ
การศึกษาเพ่ือความเปPนพระอเสขะ (ผู/ไมCต/องศึกษา)๓ พระพุทธโฆษาจารย�ได/อธิบายไว/ใน
คัมภีร�วิสุทธิมรรควCา ไตรสิกขาเปPนท้ังหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือให/สามารถลCวงพ/นจากอบาย, 
กามธาตุและภพท้ังปวง โดยมีเปUาหมายท่ีการบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน 
ไตรสิกขาเปPนแนวปฏิบัติในทางสายกลางท่ีมิใชCการปรนเปรอ ตนด/วยกามสุขและการทรมาน
ตน มีศีลเปPนปฏิปBกษ�ตCอกิเลสท่ีแสดงออกทางกาย วาจา สมาธิเปPนปฏิปBกษ�ตCอกิเลสท่ีกลุ/มรุม
จิต และปBญญาเปPนปฏิปBกษ�ตCออนุสัยกิเลสท่ีแอบแนบอยูCในจิตสามารถพัฒนาบุคคลให/เปPน
พระอริยะผู/มีความบริบูรณ�ด/วยศีล ได/แกC พระโสดาบันและพระสกทาคามี, บริบูรณ�ด/วยสมาธิ 
ได/แกCพระอนาคามี และบริบูรณ�ด/วยปBญญา ได/แกC พระอรหันต� นอกจากนี้ องค�ธรรมท้ัง ๓ 
ยังเปPนเครื่องอุดหนุนให/บรรลุคุณวิเศษอันหาได/ยากในบุคคลท้ังไป ดังมีวิชชา ๓ เปPนต/น๔ 
พุทธทาสภิกขุได/อธิบายวCา การศึกษาในภาษาไทยหมายถึงการศึกษาเลCาเรียน ซ่ึงตรงกับคําวCา 
สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึงการปฏิบัติ ได/รับปริญญาคือสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ 
ผลของการปฏิบัติสิกขาเปPนอยCางนั้น การปฏิบัติอยCางนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไมCพึง
ปรารถนา สิ่งใดท่ีเปPนความทุกข�ทรมาน ความยุCงยากลาบากแกCจิตใจก็เรียกวCา อันไมCพึง
ปรารถนา แก/ไขด/วยการศึกษา๕ 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ได/ให/ความหมายไตรสิกขาวCา หมายถึงการ
พัฒนามนุษย�ให/ดาเนินชีวิตดีงามถูกต/อง ทําให/มีวิถีชีวิตท่ีเปPนมรรค เปPนทางดําเนินชีวิตหรือ
วิถีชีวิตท่ีถูกต/องดีงามของมนุษย� ต/องเรียนรู/ฝ�กฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึง
ประสานเปPนอันเดียวกัน เม่ือมองในแงCอริยสัจ ๔ ก็เปPนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเม่ือ
เปPนมรรคก็ดําเนินก/าวหน/าไปสูCจุดหมายโดยกําจัดสมุทัยให/หมดไป ชCวยให/เรามีชีวิตท่ีพ่ึงพา
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน น/อยลงไป ไมCอยูCใต/อํานาจครอบงํา ของมันพร/อมกับท่ีเรามีปBญญา

                                                           

๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม,พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน/า ๖๑๘.  

๓ พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน/า ๔.  

๔ พระพุทธโฆษาจารย�, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน/า ๔, และหน/า ๙-๑๒.  

๕ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ�แบบ:คือวงกลมท่ีคุ�มครองโลกถึงท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร : 
อุษาการพิมพ�, ๒๕๔๙), หน/า ๑๘๕-๑๘๖.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๑๓

เพ่ิมข้ึน และดําเนินชีวิตด/วยปBญญามากข้ึนตามลําดับจนกระท่ังในท่ีสุดพอสมุทัยหมดทุกข�ก็
หมดก็บรรลุจุดหมายเปPนนิโรธโดยสมบูรณ�๖ 

๒. ความสําคัญของไตรสิกขา  
ไตรสิกขาเปPนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนามนุษย�คือการจัดต้ังระบบระเบียบ

แบบแผนเก่ียวกับการดาเนินชีวิตและการอยูCรCวมกันของมนุษย� ซ่ึงเนื้อหาสาระท่ีสําคัญของ
ไตรสิกขานั้น มีพระพุทธพจน�และปราชญ�ทางด/านพระพุทธศาสนาให/คํานิยามรองรับถึง
ความสําคัญ ดังนี้“ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ ประการนี้แล ภิกษุผู/มีความเพียร มีความเข/มแข็ง 
มีปBญญาเพCงพินิจมีสติคุ/มครองอินทรีย� ครอบงําทุกทิศด/วยอัปปมาณสมาธิ ประพฤติอธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปBญญาสิกขา เม่ือกCอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น, ภายหลังฉันใด 
เม่ือกCอนก็ฉันนั้น, เบ้ืองต่ําฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น,เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองต่ําก็ฉันนั้น, กลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น ภิกษุเชCนนั้น บัณฑิตกลCาววCาเปPน
นักศึกษา เปPนนักปฏิบัติ และมีความประพฤติบริสุทธิ์ ภิกษุเชCนนั้น บัณฑิตกลCาววCาเปPนผู/ตรัส
รู/ชอบ เปPนนักปราชญ� เปPนผู/ถึงท่ีสุดแหCงการปฏิบัติในโลก ทCานผู/ประกอบด/วยวิมุตติอันเปPนท่ี
สิ้นตัณหา ยCอมมีจิตหลุดพ/นจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแหCง
ประทีปฉะนั้น”๗ 

ไตรสิกขาเปPนหลักธรรมใหญCเพ่ือกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลท้ังหลายดังปรากฏ
ในอนุพุทธสูตร วCาด/วยการตรัสรู/ธรรมเปPนเหตุสิ้นภพวCา ภิกษุท้ังหลาย เพราะไมCรู/แจ/งแทง
ตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอท้ังหลายจึงเท่ียวเรCรCอนไปตลอดกาลยาวนานอยCางนี้ธรรม 
๔ ประการ อะไรบ/าง คือ อริยศีลอริยสมาธิ อริยปBญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได/
แล/ว ภวเนตติสิ้นไปแล/ว ธรรมเหลCานี้คือ ศีล สมาธิ ปBญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู/
มียศได/ตรัสรู/แล/ว ดังนั้นพระพุทธเจ/าจึงตรัสบอกธรรมแกCภิกษุท้ังหลาย เพ่ือความรู/ยิ่ง๘ 

ไตรสิกขารากฐานท่ีสําคัญของพระวินัยดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตรวCา พระพุทธองค�
ทรงให/คาแนะนําภิกษุรูปหนึ่งวCา หากเธอไมCอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทท่ีบัญญัติไว/ได/
ครบถ/วน บริบูรณ� ก็ให/พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ทําให/เปPนผู/
ไมCประกอบอกุศลกรรม๙ เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เปPนท่ีรวมของสิกขาบทไตรสิกขาเปPน
กระบวนการฝ�กศึกษาพัฒนามนุษย�เปPนกระบวนการพ้ืนฐานในการฝ�กพฤติกรรมท่ีดีของ
มนุษย�ให/ดียิ่งข้ึนดังท่ีแสดงในปฐมสิกขาสูตร วCาภิกษุผู/ทําให/บริบูรณ�ในศีล ทําพอประมาณใน

                                                           

๖ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ปIท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕ 
(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หน/า ๗.  

๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐.  
๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) ๒๑/๑/๑-๒.  
๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๑๔ 

สมาธิและปBญญา ยCอมสามารถบรรลุเปPนพระโสดาบัน หรือเปPนพระสกทาคามี ขณะท่ีภิกษุ
ผู/ทําให/บริบูรณ�ในศีลและสมาธิทําพอประมาณในปBญญา ยCอมสามารถบรรลุเปPนพระอนาคามี 
สCวนภิกษุผู/ทําให/บริบูรณ�ในศีล สมาธิ ปBญญา ยCอมหลุดพ/นจากอาสวะกิเลสท้ังปวง๑๐ 

พุทธทาสภิกขุกลCาวถึงความสําคัญของการศึกษาไว/ พอสรุปได/วCา การจัดการศึกษา
ทุกอยCางให/เสริมสร/างมนุษยธรรม ความเปPนมนุษย�ท่ีถูกต/อง ไมCมีปBญหาแกCฝ�ายใด จัด
การศึกษาทุกอยCางให/เสริมสร/างมนุษยธรรมคือสร/างมนุษยธรรมข้ึนมาแล/วเสริมมนุษยธรรม
ให/ก/าวหน/า ก/าวหน/าไปนับต้ังแตCวCา ละสัญชาตญาณอยCางสัตว�แล/วก็มีความคิดนึกอยCางมนุษย� 
ก็เปPนมนุษยธรรมก็สCงเสริมให/ก/าวหน/ายิ่งๆ ข้ึนไป ดังนั้นเปUาหมายของการศึกษาก็คือการ
พัฒนามนุษยธรรมให/มันมาในทิศทางท่ีถูกต/อง คือละอหังการ มมังการ ละความเห็นแกCตัว 
กิเลสไมCอาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นี้คือเปUาหมายของการศึกษา๑๑ 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๒ กลCาวถึงความสําคัญของไตรสิกขาไว/พอสรุปได/วCา 
ไตรสิกขานี้เม่ือนํามาแสดงเปPนคําสอนในภาคปฏิบัติท่ัวๆ ไป ได/ปรากฏในหลักท่ีเรียกวCา 
โอวาทปาติโมกข�๓ (พุทธโอวาทท่ีเปPนหลักใหญC ๓ อยCาง) คือ ๑)การไมCทําความชั่วท้ังปวง ท้ัง
ทางกาย ทางวาจา จัดเปPน ศีล ๒)การบาเพ็ญความดีให/เพียบพร/อม จัดอยูCในการปฏิบัติจิตข้ันท่ี
เรียกวCา สมาธิ ๓)การทาจิตของตนให/ผCองใส จัดเปPนการฝ�กปฏิบัติในข้ันสูงสุดเรียกวCา ปBญญา 

พระเทพโสภณ(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได/กลCาวถึงความสําคัญของไตรสิกขา หรือ
(การศึกษา) ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนามนุษย�ท่ีสมบูรณ�ตามหลักพระพุทธศาสนาไว/วCา
การศึกษาหมายถึงการเรียนรู/เพ่ือเปPนมนุษย�ท่ีเต็มบริบูรณ� เพราะได/รับการพัฒนาท้ังทางกาย
และทางจิตใจ โดยเฉพาะอยCางยิ่งมีจิตใจท่ีเปI´ยมด/วยปBญญา จึงเปPนอิสระหลุดพ/นจากการบีบ
ค้ันของอํานาจกิเลสตัณหาดังคํากลCาวท่ีวCา “ทุกข�มีเพราะยึด ทุกข�ยืดเพราะอยาก ทุกข�มาก
เพราะพลอย ทุกข�น/อยเพราะหยุดทุกข�หลุดเพราะปลCอย”เม่ือปลCอยวางแล/วยCอมหลุดพ/นทุกข� 
และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู/บรรลุ
วิมุตติ คือเปPนอิสระหลุดพ/นจากทุกข�ท้ังปวงเพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเปPนเปUาหมายของ
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา๑๓ 

ความสําคัญของไตรสิกขาท่ีนํามาแสดงข/างต/นนั้นเปPนเครื่องยืนยันได/วCา ไตรสิกขา
เปPนหลักคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธทุกคนควรนํามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให/มีชีวิต
                                                           

๑๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒-๓๑๔.  
๑๑พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ�แบบ : คือวงกลมท่ีคุ�มครองโลกถึงท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ�, ๒๕๔๙), หน/า ๒๐๕-๒๐๖.  
๑๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ� บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๔), หน/า ๒๒๗.  
๑๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน/า ๔๑-๔๒.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๑๕

ท่ีดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล/อม รวมท้ังลักษณะแหCงความสัมพันธ�
ตCางๆ ให/อยูCในภาวะท่ีเหมาะสมและพร/อมท่ีจะเปPนอยูCปฏิบัติกิจและดาเนินการตCางๆ เพ่ือ
ก/าวหน/าไปอยCางได/ ผลดีท่ีสุด สูCจุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค�กร ของชุมชนตลอดจน
สังคมและประเทศชาติตCอไป 

๓. การเกิดของไตรสิกขา 
ผู/ไมCมีศีลหรือผู/ท่ีมีศีลพรCองดCางพร/อยเพียงไร ปBญญายCอมไมCมี ปBญญายCอมอCอน 

ปBญญายCอมน/อยเพียงนั้น เม่ือศีลทําให/ใจสงบได/จากกิเลส คือ โลภโกรธหลง ความสงบแหCงจิต
หรือสมาธิยCอมเกิดศีลดํารงอยูCหนักแนCนยืนนานอยูCตัว เปPนอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจเพียงไร 
สมาธิยCอมยืนนานอยูCตัวเปPนอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจเพียงนั้น ผู/ไมCปรารถนาความทุกข� 
ปรารถนาความไมCทุกข� จึงพึงต้ังใจสํารวมสังวรระวังให/เปPนผู/มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ� ศึกษาธรรม
ให/รู/ธรรม และคิดใครCครวญปฏิบัติธรรมท่ีได/ศึกษารู/นั้นให/เกิดเปPนปBญญาพาให/พ/นทุกข�เปPน
ลําดับ จนถึงพ/นทุกข�สิ้นเชิง๑๔ ในระบบการฝ�กอบรมของไตรสิกขา ศีลยังไมCใชCข/อปฏิบัติให/ถึง
จุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเองแตCเปPนวิธีการเพ่ือก/าวหน/าไปสูCความเจริญตCอไป๑๕ ศีลนั้นชื่อ
วCางาม เพราะเปPนเหตุให/เกิดความไมCเดือดร/อนเปPนต/น พระองค�ประกาศความงามระดับกลาง
ด/วยสมาธิ จริงอยูCสมาธิชื่อวCาเปPนคุณระดับกลาง ดังโอวาทปาติโมกข�วCา การบําเพ็ญกุศลให/
บริบูรณ� เปPนต/น สมาธินั้นชื่อวCางามเพราะกCอให/เกิดคุณมีอิทธิวิธีเปPนต/น พระองค�ทรง
ประกาศความงามระดับสูงสุด เพราะพระพุทธพจน�แหCงโอวาทปาติโมกข�ข/อสุดท/ายวCา การทํา
จิตของตนให/ผCองแผ/ว คือคําสอนพระพุทธเจ/าท้ังปวง พระพุทธศาสนาสรรเสริญปBญญาวCาเปPน
คุณอยCางยิ่งและชื่อวCางามเพราะเปPนเหตุกCอให/เกิดความม่ันคงในอิฎฐารามณ�และอนิฏฐารมณ�
๑๖ ดังพระพุทธพจน�วCา “ภูเขาศิลาแทCงทึบ ไมCเขยื้อนเพราะแรงลม ทํานองเดียวกัน บัณฑิตท้ัง
ปวงไมCหวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเชCนกัน”๑๗ ดังนี้ ๑) อธิศีลสิกขา(สิกขา คือศีลอันยิ่ง) 
หมายถึงข/อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติอยCางสูง๑๘ Arthur Anthony 
Macdonell กลCาวถึงศีลวCา เปPนความประพฤติ เปPนการปฏิบัติดี๑๙ หรืออาการกิริยาท่ีไมCลCวง

                                                           

๑๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ค1าของความเปKน
มนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ�, ๒๕๓๔), หน/า ๔๗. 

๑๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑, หน/า ๗๖๒.  
๑๖ บุณย� นิลเกษ (เปรียญ), คัมภีร�วิสุทธิมรรค สําหรับประชาชน, (เชียงใหมC : เชียงใหมC บี.

เอส.การพิมพ�, ๒๕๔๓), หน/า ๔-๕. 
๑๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๑/๕๓. 
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑, หน/า ๖๑๘. 
๑๙Arthur Anthony Macdonell, Nipana in Early Buddhism, First Edition, (Delhi : 

Amar Printing Press 1985), p. 42. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๑๖ 

ละเมิดในหมูCสิกขาบทน/อยใหญC๒๐ และเปPนความสํารวมอินทรีย�ในทวารท้ัง ๖ ดังคําอธิบายใน
คุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร�มหานีทเทสวCา อธิศีลสิกขาเปPนอยCางไร คือ 

“ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปPนผู/มีศีล สํารวมด/วยความสังวรในพระปาติโมกข� 
สมบูรณ�ด/วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน/อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ท้ังหลายอยูCคือ สีลขันธ�เล็ก สีลขันธ�ใหญC ศีลเปPนท่ีพ่ึง เปPนเบ้ืองต/น เปPนความประพฤติ เปPน
ความสํารวม เปPนความระวัง เปPนหัวหน/า เปPนประธานเพ่ือความถึงพร/อมแหCงธรรมท่ีเปPนกุศล 
นี้ชื่อวCา อธิสีลสิกขา”๒๑ โดยการฝ�กอบรมศีลนั้น มุCงเน/นท่ีการสํารวมเพ่ือให/เกิดความบริสุทธิ์
ในการกระทําเปPนเกราะก้ันกิเลสท้ังหลายท่ีจะกCอให/เกิดความเดือดร/อนและการเบียดเบียน 
ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีร�ปฏิสัมภิทามรรควCา  

“เนกขัมมะ ชื่อวCา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวCา ก้ันกามฉันทะ...ความสํารวม 
ชื่อวCา อธิสีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อวCา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวCา ก้ันพยาบาท...
อรหัตตมรรค ชื่อวCา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวCา ก้ันกิเลสท้ังปวง”๒๒ 

๒) อธิจิตตสิกขา(สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข/อปฏิบัติสาหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให/
เกิดคุณธรรมเชCนสมาธิอยCางสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายดังคําอธิบายในคุ
หัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร�มหานิเทสวCา อธิจิตสิกขา เปPนอยCางไร คือ “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายบรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปIติและสุข อันเกิดจากวิเวก
อยูC เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล/ว บรรลุตติยฌาน มีความผCองใสในภายใน มีภาวะท่ีจิต
เปPนหนึ่งผุดข้ึน ไมCมีวิตกไมCมีวิจาร มีแตCปIติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยูCเพราะปIติจางคลายไป มี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด/วยนามกายบรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญ
วCา ผู/มีอุเบกขา มีสติอยูCเปPนสุขเพราะละสุขและทุกข�ได/แล/ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป
กCอนแล/ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไมCมีทุกข� ไมCมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูCนี้ ชื่อวCา อธิจิต
ตสิกขา”๒๓ 

การฝ�กอบรมจิตนั้น มุCงเน/นท่ีความต้ังม่ันแหCงจิต และการทําใจให/สงบแนวแนC
เพ่ือให/จิตบริสุทธิ์ ไมCฟุUงซCาน มีความเปPนกลาง ปราศจากอคติ สติต/องคุมจิต ตามกําหนดจิต
เปPนใหญC เปPนประธานในการกําหนดจิตนั้น๒๔ คําวCา จิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายวCา ไมC
ฟุUงซCาน และความไมCฟุUงซCานจึงชื่อวCา อธิจิตตสิกขา 

๓) อธิปBญญาสิกขา(สิกขาคือปBญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข/อปฏิบัติสาหรับฝ�กอบรม
ปBญญาเพ่ือให/เกิดความรู/แจ/งอยCางสูง การรู/ชัดตามความเปPนจริงในอริยสัจ ๔ เปPนลําดับไปจน
                                                           

๒๐หัสดี กิตฺตินนฺโท,พระ, วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๓, เอกสารประกอบการสอน, หน/า ๔๕. 
๒๑ ขุ.ม. (ไทย ) ๒๙/๑๐/๔๘.  
๒๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖.  
๒๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.  
๒๔ พระอาจารย�อินทวังสะเถระ, มหาสติป@ฏฐานสูตร, หน/า ๕๔.  
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ทําให/แจ/งท้ังเจโตวิมุติและปBญญาวิมุติ สามารถทําลายอาสวะกิเลสให/หมดไป ในคุหัฏฐกสุตต
นิเทส คัมภีร�มหานิทเทสวCา อธิปBญญาสิกขาเปPนอยCางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปPนผู/มีปBญญา 
ประกอบด/วยปBญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให/บรรลุถึง
ความสิ้นทุกข�โดยชอบเธอรู/ตามความเปPนจริงวCา “นี้ทุกข�”...“นี้ทุกขสมุทัย(เหตุเกิดทุกข�)”... 
“นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข�)”... “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข/อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู
ความดับทุกข�)”เธอรู/ตามความเปPนจริงวCา “เหลCานี้อาสวะ”... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิ
โรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวCา อธิปBญญาสิกขา๒๕ 

โดยการฝ�กอบรมปBญญานั้น มุCงเน/นท่ีการรู/และเข/าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปPนจริง
เพ่ือ ให/เกิดความเห็นท่ีบริสุทธิ์ จึงจะสามารถทําลายกิเลสได/ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร�
ปฏิสัมภิทามรรควCา “ชื่อวCาทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายวCาเห็น ความเห็นชื่อวCาอธิปBญญา
สิกขา๒๖ การฝ�กอบรมท้ัง ๓ ด/าน จึงมีวัตถุประสงค�โดยรวมเพ่ือการทําลายกิเลสอันเปPนเครื่อง
เศร/าหมองของบุคคล ดังท่ีองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/าทรงดํารัสวCา “สาหรับบุคคลผู/ต่ืน
อยูCตลอดเวลาหม่ันศึกษาไตรสิกขาท้ังกลางวันและกลางคืนน/อมจิตเข/าหานิพพาน อาสวะ
ท้ังหลาย ยCอมต้ังอยูCไมCได/”๒๗ 

พระสารีบุตรได/แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค�เพ่ิมเติมไว/ในคัมภีร�มหานิเทสวCา๒๘ 

๑) เพ่ือไมCประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรู/ในเหตุท่ีทําให/ประพฤติผิดนั้น  
๒) เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรู/วCาเปPนเหตุให/เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของ

สมณะ  
๓) เพ่ือกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ  
๔) เพ่ือทางแหCงญาณ เพราะรู/เหตุแหCงความลังเลสงสัยวCาเกิดจากสิ่งท่ีนCาปรารถนา

และสิ่งท่ีไมCปรารถนา  
๕) เพ่ือกาจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต 

มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ 
มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะได/สมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปBญญาท่ี
รักษาตน  

๔. หลักไตรสิกขากับการพัฒนาความเปKนมนุษย� 
ในการพัฒนามนุษย� (Human Development) พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได/

ให/ข/อคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษย�วCา มองมนุษย�เปPนสองมิติ คือ  
                                                           

๒๕ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.  
๒๖ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗.  
๒๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓.  
๒๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๑๘ 

๑) มองวCาเปPนมนุษย�ท่ีมีอารมณ�ความรู/สึกและมีความสามารถ มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาได/ โดยใช/หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิและปBญญาเปPนแนวทางในการพัฒนา  

๒) มองมนุษย�ในฐานะเปPนทรัพยากร (Human Resources Development) เปPน
ทุน เปPนปBจจัย เปPนผู/ผลิตเปPนผลผลิต และพัฒนาเพ่ิมผลผลิตได/ เพ่ิมศักยภาพในการผลิตได/
เพ่ิมมูลคCาทุนได/ 

มนุษย�ในฐานะท่ีเปPนทรัพยากรมองวCามนุษย�ท้ังสองนัยนั้น สามารถจัดการบริหาร
ได/จัดสรรให/มีท้ังมูลคCาและคุณคCาได/ โดยเฉพาะการจัดการในฐานะท่ีเปPนทรัพยากร หาก
จัดการโดยถูกวิธีจะเปPนต/นทุนท่ีทรงคุณคCา จัดให/เหมาะสม จัดให/เหมาะกับความสามารถ 
ความถนัด จัดได/เหมาะสมถูกต/องจะเพ่ิมมูลคCามหาศาลและมีคุณคCาท่ีสูงสCง เพราะการพัฒนา
มนุษย�โดยมองในฐานะเปPนมนุษย� มีความหมายวCามนุษย�มีความเปPนมนุษย�ของเขาเอง มีชีวิต
มนุษย�ท่ีมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเปPนเรื่อง
เฉพาะบุคคล เราต/องให/ความสําคัญวCาเราจะพัฒนามนุษย�ให/เปPนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�อยCางไร 
พร/อมกับอีกด/านหนึ่ง เขาจะเปPนทรัพยากร เปPนทุน เปPนปBจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะหากพัฒนาท่ีดีท่ีถูกต/องจะเพ่ิมท้ังมูลคCาและคุณคCาไปพร/อมด/วย๒๙ การ
พัฒนาหากกลCาวตามหลักจริยศาสตร� คุณธรรม คือการสร/างให/เกิด อุปนิสัยอันดีงามซ่ึงสั่ง
สมอยูCในดวงจิอุปนิสัยอันนี้ได/มาจากความพยายามและความประพฤติติดตCอกันมาเปPน
เวลานาน 

คนเราทุกคนมีหน/าท่ีท่ีจะต/องทํา คุณธรรมจึงมีความสัมพันธ�กับหน/าท่ีอยCางมากยิ่ง
หน/าท่ีสูงข้ึนเทCาใด ยิ่งต/องใช/คุณธรรมสูงข้ึนเทCานั้น นี้คือความสําคัญของคุณธรรม การทํา
หน/าท่ีของตนให/ถูกต/อง เหมาะสมและสําเร็จประโยชน�ตามจุดมุCงหมาย การพัฒนาให/ทํา
หน/าท่ีจนเปPนนิสัย จะกลายเปPนอุปนิสัยอันดีงาม สั่งสมอยูCในดวงจิตเปPนบารมี เปPนคุณความดี
เพราะมนุษย�จะมีคุณคCาและมีปBจจัยหลายมิติท่ีมนุษย�ในฐานะเปPนเผCาพันธุ�พิเศษเผCาพันธุ�หนึ่ง 
และมีบทบาทสูงสCงตCอการดํารงชีวิตของตนเองและสิ่งมีชีวิตอ่ืน จะต/องพิจารณาปBจจัยตCางๆ 
อยCางสุขุม รอบคอบ และมองหาทางออกและดุลยภาพของปBจจัยตCางๆ ให/ดี หมายถึงมนุษย�
ถ/าดีก็มีคุณตCอสรรพสิ่งท้ังหลาย๓๐ หากพัฒนาไมCดีมนุษย�จะกCอโทษตCอโลกและสังคมเปPนอยCาง
มาก แตCอยCางไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิดของคาร�ล โรเจอร�ส เห็นวCามนุษย�ทุกคนเปPน
คนดีและมีคุณคCาแนวคิดและการปฏิบัติตนในวิชาชีพของโรเจอร�ส แนวคิดพ้ืนฐานของนัก
มนุษยนิยมโดยเขามีความเชื่อวCา มนุษย� ทุกคนมีความสามารถอยูCในตนเองสามารถนําตนเอง

                                                           

๒๙ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๙), หน/า ๓. 

๓๐ วศิน อินทสระ, มนุษย�และแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ตามหลักพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ�, ๒๕๒๘), หน/า ๓๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๑๙

และดําเนินชีวิตของตนเองไปในลักษณะท่ีตนเองมีความพึงพอใจและสร/างสรรค�สังคม๓๑

ธรรมชาติของมนุษย�ก็คือ เปPนสัตว�ท่ีต/องฝ�กหรือต/องศึกษาและฝ�กได/ หรือศึกษาได/ด/วย การท่ี
มนุษย�เราจะมีชีวิตท่ีดีงาม เราจะต/องศึกษาฝ�กฝนพัฒนาตัวเองให/ดีข้ึนไป ในระบบการดําเนิน
ชีวิตของเรา ซ่ึงประกอบด/วยพฤติกรรมจิตใจ และปBญญาเม่ือเราฝ�กฝนพัฒนามีการศึกษา ก็
ทําให/การดําเนินชีวิตของเราดีข้ึน แตCถ/าไมCเรียนรู/ ไมCฝ�ก เราจะดําเนินชีวิตให/ดีไมCได/เลย ท้ังนี้
เพราะมนุษย�อยูCด/วยสัญชาตญาณอยCางเดียวไมCพอสัญชาติญาณนี้มนุษย�อาศัยได/น/อย
เหลือเกิน ไมCเหมือนสัตว�ชนิดอ่ืนท่ีอาศัยสัญชาตญาณได/มาก จนกระท่ังวCามันแทบไมCต/อง
เรียนรู/ ไมCต/องฝ�กฝนอะไรเลย มันก็อยูCได/ แตCสัตว�นั้นถึงแม/มันจะฝ�กได/บ/าง มันก็ฝ�กได/น/อย
เรียนรู/ได/น/อยอยCางยิ่ง อยCางดีก็ต/องให/มนุษย�ฝ�กให/จนพอทําอะไรได/บ/างในขอบเขตท่ีจํากัดยิ่ง 
ตรงข/ามกับมนุษย�ท่ีอาศัยสัญชาตญาณแทบไมCได/เลย การดําเนินชีวิตต/องเรียนรู/ต/องฝ�ก
ท้ังหมด การดําเนินชีวิตท่ีดีของมนุษย�ต/องอาศัยการลงทุนคือต/องเรียนรู/ต/องฝ�ก แตCพร/อมกัน
นั้น มนุษย�ก็เรียนรู/และฝ�กได/อยCางแทบไมCมีขีดจํากัด 

หลักการของพระพุทธศาสนาตามธรรมชาติวCา มนุษย�เปPนสัตว�ท่ีต/องฝ�กและฝ�กได/ 
ฝ�กไปทําไม ก็ฝ�กให/ดําเนินชีวิตได/ดียิ่งข้ึนไป จะได/มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข เปPนอิสระ และอยูC
รCวมกันได/อยCางมีสันติสุขในสังคมและในโลก ทําไมจึงต/องฝ�ก เพราะชีวิตของเราท่ีเกิดมาต้ังแตC
เริ่มต/น เราได/เรียนรู/มา ได/ฝ�ก ได/หัดมา เราจึงอยูCรอดมาได/และอยูCได/ด/วยดี อยCางท่ีเห็นกันอยูC
วCา มนุษย�เกิดมาอาศัยสัญชาตญาณแทบไมCได/เลย เราต/องเรียนรู/และต/องฝ�กต/องหัดเอา
เทCานั้น พอเกิดมาก็ต/องมีคนอ่ืนอุ/มชูกCอน ต/องเลี้ยงดูเปPนเวลาหลายปI ในระหวCางท่ีเขาเลี้ยงดู
นั้น ตัวเองทําอะไร ตัวเองก็เรียนรู/และฝ�กหัดไป ต/องเรียนต/องฝ�กท้ังนั้น ท้ังการนั่ง การนอน 
การยืน การกิน การขับถCาย จนกระท่ังมาเดิน มาพูด ต/องฝ�กต/องหัดหมด จึงบอกวCาการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย�แทบไมCมีอะไรได/มาเปลCาๆ มนุษย�ต/องลงทุนท้ังนั้น ลงทุนด/วยการหัด 
ด/วยการฝ�ก ด/วยการเรียนรู/ เราจึงได/ดําเนินชีวิตท่ีดีมา๓๒ การดําเนินชีวิตท่ีดีนั้น เราเรียกวCา 
“จริยะ” สCวนการเรียนรู/เรียกเปPนศัพท�วCา สิกขา (คือการศึกษา) เม่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี เรา
ได/มาด/วยการเรียนรู/ จึงกลCาววCา จริยะได/มาด/วยสิกขาชีวิตมนุษย�ถ/าเปPนชีวิตท่ีดีต/องมี
การศึกษาตลอดเวลา คือต/องเปPนชีวิตแหCงการศึกษา จะพูดวCาชีวิตท่ีดี คือชีวิตแหCงการศึกษา
ก็ได/ เพราะชีวิตท่ีดี ต/องมีการฝ�กฝนพัฒนา เราไมCสามารถได/ชีวิตท่ีดีมาเปลCาๆ การดําเนิน
ชีวิตก็เปPนโอกาสให/มนุษย�ได/เรียนรู/หรือได/ศึกษา เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตท่ีดี จําเปPนต/อง
ดําเนินชีวิตพร/อมไปด/วยกันกับการเรียนรู/และจึงกลCาววCาชีวิตท่ีดีคือชีวิตแหCงการเรียนรู/ 

                                                           

๓๑ ธีรยุทธ บุญมี , ความหลากหลายของชี วิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เดือนตุลาจํากัด, ๒๕๔๗), หน/า ๔๕. 

๓๒ พระพรหมคุณาภรณ�, เล1าเรียน-ทํางานกันไป ชีวิตได�อะไร, พิมพ�ครั้งท่ี ๔๑, (นครปฐม : จ.
เจริญ อินเตอร�พริ้น (ประเทศไทย), ๒๕๕๗), หน/า ๒-๔.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๐๒๐ 

(สิกขา) และมนุษย�ยิ่งเรียนรู/ ก็ยิ่งมีชีวิตท่ีดี (จริยะ)๓๓ เพราะฉะนั้น ถ/าการศึกษาถูกต/อง ยิ่ง
ศึกษาก็ยิ่งมีจริยะ แตCมนุษย�สCวนใหญC ไมCใสCใจในหลักการท่ีเปPนธรรมชาตินี้ เม่ือการเรียนรู/ 
การฝ�ก การหัดนั้นจําเปPนเพ่ือให/ตัวดําเนินชีวิตอยูCได/ เขาก็เรียน ก็ฝ�กก็หัดไปด/วยความจําเปPน
จําใจ แคCพอจะให/ตัวรอดอยูCได/แล/วก็หยุดฝ�ก ชีวิตท่ีดีของมนุษย�ได/มาจากการเรียนรู/ ฝ�กฝน 
พัฒนา ต/องมีสิกขา ถ/าเราฝ�กฝนพัฒนาการเรียนรู/อยูCเรื่อย ชีวิตของเราก็ดีงาม เขาก็จะสิกขา
ตCอไปเรื่อยๆจนมีชีวิตท่ีประเสริฐอยCางน/อยก็ให/อยูCดี มิใชCแคCอยูCรอด ชีวิตท่ีมีการศึกษา คือ 
การเรียนรู/ ฝ�กหัด พัฒนาอยูCเรื่อย จะเปPนชีวิตท่ีประเสริฐ เรียกวCา ชีวิตประเสริฐเกิดจา
การศึกษา ดังพุทธพจน�ท่ีวCา “ทนฺโต เสฏDโฐมนุสฺเสสุ” แปลวCา ในหมูCมนุษย�นั้น ผู/ท่ีฝ�กดีแล/ว
เปPนผู/ประเสริฐ ความเปPนสัตว�พิเศษของมนุษย�อยูCตรงนี้ คือการท่ีศึกษา เรียนรู/ ฝ�กหัด พัฒนา
ได/ และฝ�กหัดพัฒนาไปได/อยCางไมCมีท่ีสิ้นสุด จนเปPนพุทธะก็ได/ อีกท้ังฝ�กตัวเองได/ด/วย ดังวา
ทะท่ีวCา “มนุสฺสภูตํสมฺพุทฺธํอตฺตทนฺตํสมาหิตํ” แปลวCา พระสัมมาสัมพุทธเจ/านี้ ท้ังท่ีเปPน
มนุษย� แตCฝ�กพระองค�แล/ว มีพระทัยอบรมถึงท่ีแล/วแม/เทพเจ/าท้ังหลายก็น/อมนมัสการ๓๔ 

แตCกCอนมนุษย�ต/องไหว/กราบเคารพเทวดา แตCมนุษย�ฝ�กตนดีแล/ว เทวดากลับมาไหว/
มนุษย� การพัฒนาคน ให/เปPนผู/มีคุณภาพ ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝBงให/คนเปPนพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกCอให/เกิดความสงบสุขในสังคม 

๖. สรุป 
 หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปBญญา มีความสัมพันธ�อยCางเก้ือกูลตCอกัน ดังนี้ คือ  
 ด/านศีลเปPนการจัดระเบียบ ด/านสภาพแวดล/อมให/เก้ือกูลแกCการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปPนสิ่งท่ีนํามาใช/ฝ�กมนุษย� ให/มีระเบียบวินัย มีความสุจริตกาย วาจา มีแรงงานท่ีเปPน
สัมมาชีพ มีพฤติกรรมท่ีดีงามและรCวมสร/างสรรค�สังคมให/ดีงาม และการอาศัยสภาพแวดล/อม
ท่ีเอ้ือเชCนนี้ก็จะเปPนพ้ืนฐานให/เอ้ือตCอการพัฒนาสมาธิหรือพัฒนาจิตใจตCอไป  
 ด/านสมาธิเปPนการพัฒนาจิตใจให/ประณีต มีสมรรถภาพ มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิต
ท่ีดีการอาศัยสภาพจิตใจท่ีดีก็จะเปPนพ้ืนฐานให/เอ้ือตCอการพัฒนาปBญญา และสมาธินี้ยังเปPน
หลักประกันวิถีชีวิตของมนุษย�ด/วย เพราะสมาธิยCอมเข/าไปแทรกแซงในกิจกรรมตCาง ๆ ของ
มนุษย� 
 ด/านปBญญาเปPนการพัฒนาปBญญาให/เกิดความรู/เข/าใจในสิ่งท้ังหลายตามเปPนจริง ทํา
การตCางๆ ด/วยความรู/เข/าใจ จนบรรลุถึงความรู/ประเภทท่ีทําให/มีชีวิตหลุดพ/นเปPนอิสระ 
เปPนอยูCด/วยความผCองใสเบิกบานตลอดทุกเวลา เม่ือพัฒนามาจนถึงตรงนี้แล/วการบรรจบ
ประสานของด/านจิตกับด/านปBญญา ก็จะทําให/ปBญญาสCงผลตCอจิตใจอีก โดยปBญญาจะ
ปลดปลCอยจิตให/เปPนอิสระ และทําให/เกิดสภาพจิตอุเบกขาแตCเปPนอุเบกขาท่ีประกอบด/วย
                                                           

๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๔. 
๓๔ อ/างแล/ว. 
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ปBญญา ซ่ึงทําให/จิตอยูCตัว มีดุลยภาพ สภาพจิตเชCนนี้ก็จะเปPนปBจจัยแกC ศีล คือสCงผลทําให/
มนุษย�เกิดมีพฤติกรรมท่ีดีงามเก้ือกูลในความสัมพันธ�ทางสังคม ทําให/ไมCเบียดเบียนกัน และ
เปPนเครื่องประสานสังคมโดยนําไปสูCการให/เผื่อแผCแบCงปBน การชCวยเหลือเก้ือกูลกันด/วยวาจา 
และการบําเพ็ญประโยชน�ตCอกัน เปPนต/น 

ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนาหลักไตรสิกขาจึงจัดเปPนระบบการศึกษาท่ีองค�สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ/าทรงวางไว/อยCางอุดมสมบูรณ�ท่ีสุด 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย-บาลี 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปvฏกํ 

๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙  
_______.พระไตรปvฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 
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ป@จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิป@สสนาของอุบาสกและอุบาสิกา 
ณ วัดท1าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

The Factors Affecting for Decision to Ordain in Nekkhamma  
For Insight Meditation of Laities at Wat Thakhanun,  

Thongphaphum District, Kanchanaburi Province 

พระอินทรปกรณ� ฐิตสุโภ (ตรีไวทยานนท�)*  

บทคัดย1อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือ
เจริญวิปBสสนาของอุบาสกและอุบาสิกา ณ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
และเพ่ือศึกษาปBญหา/อุปสรรคการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนาของอุบาสกและ
อุบาสิกา โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข/อมูลแบบสอบถามจากกลุCมตัวอยCางประชาชนท่ีเข/ารCวม
ปฏิบัติธรรมโดยใช/วิธีแบบสุCมกลุCมตัวอยCาง จํานวน ๑๕๒ คน เครื่องมือวิจัยเปPนแบบสอบถาม
ท่ีมีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทCากับ ๐.๙๒ สถิติท่ีใช/ประกอบด/วยการวิเคราะห�ข/อมูลหา
ความถ่ี คCาร/อยละ คCาเฉลี่ย คCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว1า ปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนา
ของอุบาสกและอุบาสิกา ท้ัง ๓ ด/าน คือ ๑) ด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติ
ธรรม ๒) ปBจจัยด/านความเชื่อ ๓) ด/านความคาดหวังผลของการพัฒนาตน พบวCา อุบาสกและ
อุบาสิกาให/ความสําคัญโดยภาพรวมท้ัง ๓ ด/าน อยูCในระดับมากท่ีสุด (คCาเฉลี่ยเทCากับ ๔.๕๔) 
ปBจจัยด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม พบวCา ข/อท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/
ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ มีพระวิปBสสนาจารย� อาจารย� หรือมีผู/รู/คอยให/
คําปรึกษา (คCาเฉลี่ยเทCากับ ๔.๗๘) ปBจจัยด/านความเชื่อ พบวCา โดยข/อท่ีอุบาสกและอุบาสิกา
ให/ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ เชื่อวCาเปPนแนวหนึ่งท่ีสามารถอุทิศสCวนกุศลแกCบุคคล
อ่ืนได/ (คCาเฉลี่ยเทCากับ ๔.๘๘) ปBจจัยด/านความคาดหวังผลของการพัฒนาตน พบวCา โดยข/อท่ี
อุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ คาดวCาจะเปPนหนทางท่ีทําให/
หลุดพ/นจากกองกิเลสได/ (คCาเฉลี่ยเทCากับ ๔.๘๓) 
 ปBญหา/อุปสรรคการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนาของอุบาสกและ
อุบาสิกา โดยสCวนใหญCมีความคิดเห็นวCาวันวCางหรือวันหยุดไมCตรงกับวันท่ีจัดโครงการปฏิบัติ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปBสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย   
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ธรรม ปBญหาทางสุขภาพไมCเอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติธรรมนานๆ และสํานักปฏิบัติธรรมต้ังอยูC
ไกลจากภูมิลําเนา ทําให/มีคCาใช/จCายในการเดินทางมาก 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, บวชเนกขัมมะ, การเจริญวิปBสสนา 

Abstract 

 This research had the objectives for study the factors affecting for 
decision to ordain in Nekkhamma for insight meditation of laities at Wat 
Thakhanun, Thongphaphum District, Kanchanaburi Province, and to study the 
problems and obstacles of Nekkhamma for insight meditation of laities. It is 
quantitative research, data were collected through questionnaire with the 
coefficient confidence of 0.92 by random sample group of 152 people who 
practiced insight meditation at the temple. The statistics used composed of 
the data analysis to find the frequency, percentage, mean, standard deviation. 
 The results of research were found that factors affecting for decision 
to Nekkhamma for insight meditation of laities contain 3 aspects; 1) the 
suitable place for Dhamma practice, 2) Confidence and 3) Expectation for 
self-development. It was also found that Buddhist laities paid intention with 
these 3 aspects in highest level (mean = 4.54). The suitable place for 
Dhamma practice was significant at the highest level was meditation teachers, 
teachers or those who knew and gave advices (mean = 4.78). For confidence 
factor, the important point given by laities was the confidence that 
meditation practice was one way to indicate merit to others (mean = 4.88). 
Expectation factor on self-development was found that they gave at highest 
level given by laities is expectation to be the way leading to overcome from 
defilements (mean=4.83). 
 The problems and obstacles of Nekkhamma for insight meditation of 
laities found that most of day or holiday does not match the Project. Health 
problems are not conducive to meditation time. And The practice is location 
so far from the Domicile because of the cost to travel a lot. 

Keyword: Decision, Mekkhamma, Insight Meditation 
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๑. บทนํา 
 สังคมโลกปBจจุบันมีเหตุการณ�ความวุCนวายอยูCตลอดเวลา ความคิดของผู/คนใน
สังคมก็ไปคนละทิศคนละทาง จนยากท่ีจะบรรจบเข/าหากันได/ สิ่งตCางๆ เหลCานี้ล/วนเกิดจาก
มิจฉาทิฐิ๑ มองคนอ่ืนในแงCร/าย ความเปPนอคติท่ีมีตCอผู/อ่ืน คอยหาโอกาสเอาเปรียบผู/อ่ืนให/
มากท่ีสุดเทCาท่ีจะทําได/ มุCงแตCจะแสวงหาผลประโยชน�ของตนเองและพวกพ/อง มากกวCาจะ
คิดถึงประโยชน�สาธารณะ สิ่งท่ีเกิดข้ึนจึงนับวันแตCจะบ่ันทอนจิตใจให/ผู/คนในสังคม ยากท่ีจะ
หาความสุขท่ีแท/จริงได/ 

จากปBญหาท่ีกลCาวมา จึงมีบางคนในหมูCชนเหลCานั้นปลีกตัวออกจากความวุCนวาย 
ทําให/เกิดวิถีชีวิตแหCงนักบวชข้ึน แสวงหาท่ีเงียบสงัด เชCน ในป�า ในเขา ในถํ้า เปPนต/น อันเปPน
ท่ีสงบปราศจากเรื่องวุCนวายสังคม อยCางเชCนการออกบวชของพระพุทธองค�และพระอริยะ
สาวกท้ังหลาย ซ่ึงมองเห็นสิ่งท้ังปวงในโลกเต็มไปด/วยความทุกข� ไมCมีสิ่งใดเปPนความสุขท่ี
แท/จริง สละเพศผู/ครองเรือนเปPนสมณะเพ่ือค/นหาความจริงแหCงชีวิตและมุCงสูCความหลุดพ/น 
ประเทศไทยปBจจุบันยังคงได/รับความนิยมในการหลีกหนีความวุCนวายทางสังคมด/วยการออก
บวชดังเชCนในสมัยพุทธกาล ซ่ึงการบวชจะมีหลายรูปแบบให/เลือกตามแตCอัตภาพของตน เชCน 
เปPนพระภิกษุ สามเณร แมCชี การบวชถือศีล ๘ หรืออุโบสถศีล เปPนต/น และมีการบวชอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีรับความนิยมในปBจจุบันซ่ึงมีอุบาสกและอุบาสิกานิยมกันอยCางแพรCหลาย คือ 
การบวชเนกขัมมะ๒ โดยยึดหลักการถือศีล ๘ หรืออุโบสถศีลและการเจริญจิตภาวนาเพ่ือขัด
เกลากิเลสให/เบาบางลงเปPนหลัก การถือบวชเนกขัมมะแบบนี้ไมCจําเปPนต/องทําการโกนผม 
และสามารถถือบวชได/ทุกเพศทุกวัย ใช/เวลาระยะสั้นๆ ในการถือปฏิบัติ ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน 
หรือ ๑๕ วันบ/าง แล/วก็กลับไปใช/ชีวิตแบบชาวบ/านตามปกติ และในระหวCางท่ีต/องถือบวช
เนกขัมมะนั้น จําเปPนต/องเจริญกรรมฐานควบคูCกันไปด/วย และท่ีให/ความนิยมอยCางมาก คือ
การเจริญวิปBสสนากรรมฐาน๓  เพ่ือชําระจิตของผู/ปฏิบัติให/บริสุทธิ์ ให/มีปBญญาท่ีเห็นรูปนาม
เปPนไปตามกฎไตรลักษณ�คือ ไมCเท่ียง เปPนทุกข� และเปPนอนัตตา จนกระท่ังถึงบรรลุมรรคผล
นิพพาน อันเปPนจุดมุCงหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา สังคมก็จะได/รับประโยชน� ปBญหาท่ี
โลกกําลังประสบอยูC เชCน การเบียดเบียนกัน การเขCนฆCากัน การแยCงชิงผลประโยชน�กัน ก็จะ
ลดน/อยลงไปตามลําดับ 

                                                           

๑ ดูรายละเอียดใน องฺ.อฏDฐฃก. (ไทย) ๒๓/๑๙๙/๑๗๓. 
๒ สํานักงานกลางกองการวิปBสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร,  

คู1มืออุบาสกอุบาสิกาและวิธีปฏิบัติวิป@สสนากรรมฐาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน/า ๒-๖. 

๓ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิป@สสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร:  
ประยูรวงศ�พริ้นท�ติ้ง, ๒๕๕๐), หน/า ๑๐๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๒๖ 

 การท่ีบุคคลจะตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนาได/นั้น ต/องอาศัยปBจจัย
หลายประการในการประกอบการตัดสนใจ เพ่ือท่ีจะได/ชCวยสCงเสริมเก้ือหนุนการเจริญภาวนา
ให/ได/ผลดีตามท่ีตนได/ปรารถนาไว/ เชCน ปBจจัยสิ่งแวดล/อมท่ีเก่ียวกับสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม
นั้น ต/องมีคุณสมบัติตรงตามหลัก สัปปายะ ๗๔

 คือ สิ่งท่ีเหมาะสมกัน สิ่งท่ีเก้ือกูล ชCวย
สนับสนุนให/การทําการงานสิ่งใดๆ ได/ผลดี เอ้ืออํานวยตCอการอยูCอาศัย เพ่ือท่ีไมCให/เกิดความ
ลําบากมากเกินไป อีกท้ังยังมีเหตุปBจจัยอ่ืนอีกเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ปBจจัยด/านความ
ศรัทธาความเชื่อตามหลักศรัทธา ๔๕

 คือการศรัทธาด/วยปBญญา และปBจจัยด/านความคาดหวัง
ผลของการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา ท่ีเรียกงCาย ๆ วCา ศีล สมาธิ ปBญญา๖ เข/ามามีสCวน
รCวมในการเลือกตัดสินใจ จึงเปPนประเด็นให/ผู/วิจัยสนใจศึกษา เพ่ือท่ีจะได/นําปBจจัยท่ีมีผลตCอ
การตัดสินใจเหลCานั้นมาพัฒนาการเผยแผCพุทธธรรมแกCพุทธศาสนิกชนท่ีเข/ามาเพ่ือปฏิบัติ
ธรรมให/มีประสิทธิภาพมากข้ึนตCอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนาของ
อุบาสกและอุบาสิกา ณ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒. เพ่ือศึกษาปBญหาและอุปสรรค�การตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนา
ของอุบาสกและอุบาสิกา ณ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตการวิจัย ๑ ด/านเนื้อหา ศึกษาการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญ
วิปBสสนาของอุบาสกและอุบาสิกา เก่ียวกับ ๑) ปBจจัยด/านสิ่งแวดล/อมของสถานท่ี ตาม
หลักสัปปายะ ๗ ประการ ๒) ปBจจัยด/านความเชื่อ ตามหลักศรัทธา ๔ ประการ ๓) ปBจจัยด/าน
ความคาดหวังผลของการพัฒนาตน ตามหลักไตรสิกขา ๓ ประการ และจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง ด/านตัวแปร คือ ตัวแปรต/น (Independent 
Variables) ได/แกC ๑) ด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม ๒) ด/านความเชื่อ 
๓) ด/านความคาดหวังผลของการพัฒนา ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได/แกC การ
ตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนาของอุบาสกและอุบาสิกา 

                                                           

๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตน� ฉบับประมวลธรรม,  
พิมพ�ครั้งท่ี ๒๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๖), หน/า ๒๐๙. 

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตน� ฉบับประมวลธรรม,  
พิมพ�ครั้งท่ี ๒๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๖), หน/า ๑๔๐. 

๖ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ�ครั้งท่ี ๔๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม� ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ�แพ็ทแอนด�โฮม จํากัด, ๒๕๕๙), หน/า ๕๔๖. 
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 ๓.๒ การคัดเลือกกลุ1มตัวอย1าง วิธีการคัดเลือกผู/วิจัยได/ทําการกําหนดขนาดกลุCม
ตัวอยCางโดยใช/ตารางประมาณคCาของเครจซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จากกลุCม
ตัวอยCาง อุบาสกและอุบาสิกาท่ีเข/ารCวมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ณ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวCางวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๒ คน จากบัญชีรายชื่อท้ังหมดจํานวน ๒๕๐ คน 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ศึกษาค/นคว/าเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ� และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องเพ่ือเปPนแนวทางในการสร/างแบบสอบถาม นําข/อมูลท่ีได/ศึกษามา
วิเคราะห�และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และนํามาใช/เปPนข/อมูลสําหรับการสร/าง
แบบสอบถามให/สอดคล/องกับจุดมุCงหมายการวิจัย โดยแบCงแบบสอบถามออกเปPน ๓ ตอน 

๑. ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถามมีลักษณะของคําถามเปPนแบบเลือกคําตอบ 
ประกอบด/วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได/ตCอเดือน สถานภาพการสมรส อาชีพ 
และประสบการณ�การปฏิบัติ มีลักษณะเปPนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

๒. เปPนแบบสอบถามลักษณะแบบมาตรสCวนประมาณคCา (Rating Scale) ชนิด ๕ 
อันดับ ตามวิธีของลิเคิร�ต (Likert Scale)๗ มี ระดับมากท่ีสุด (๕), ระดับมาก (๔), ระดับปาน
กลาง (๓), ระดับน/อย (๒), ระดับน/อยท่ีสุด (๑), และมีการแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้ ระดับมาก
ท่ีสุด (๔.๕๑ - ๕.๐๐), ระดับมาก (๓.๕๑ - ๔.๕๐), ระดับปานกลาง (๒.๕๑ - ๓.๕๐), ระดับ
น/อย (๑.๕๑ - ๒.๕๐), ระดับน/อยท่ีสุด (๑.๐๐ - ๑.๕๐) โดยกําหนดกรอบคําถามแบCง
ออกเปPน ปBจจัย ๓ ด/าน คือ ๑) ด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม ตาม
หลักสัปปายะ ๗ ๒) ด/านความเชื่อ ตามหลักศรัทธา ๔ ๓) ด/านความคาดหวังผลของการ
พัฒนาตน ตามหลักไตรสิกขา ๓ 

๓. แบบสอบถามเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการบวชเนกขัม
มะเพ่ือเจริญวิปBสสนา มีลักษณะเปPนแบบสอบถามปลายเป�ด 

๓.๔ การสร�างและตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู/วิจัยศึกษาวิเคราะห�
กรอบแนวคิดตามมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ (มคอ.) เพ่ือกําหนดตัวแปรและ
กรอบแนวคิดในการวิจัย จากนั้นเขียนโครงสร/างสอบถามและนําข้ึนเสนอตCอผู/เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต/องของเนื้อหา การใช/ภาษา และความชัดเจนของข/อคําถาม เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทCาน 
แล/วจึงทําการวิเคราะห�หาคCาดัชนีความสอดคล/อง (Index of item objective congruence 
: IOC) และนําแบบสอบถามท่ีแก/ไขปรับปรุงเรียบร/อยแล/ว ไปดําเนินการหาประสิทธิภาพ
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในกลุCมตัวอุบาสกและอุบาสิกา ซ่ึงไมCใชCกลุCมตัวอยCางท่ีศึกษา 

                                                           

๗ สมชัย วงษ�คณะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ�, เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน�, ๒๕๕๑), หน/า ๒๒๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๒๘ 

จํานวน ๓๐ คน๘ และนําแบบสอบถามมาคํานวณหาคCาความเชื่อม่ัน โดยใช/วิธีการหาคCา
สัมประสิทธิ์แอลฟ�าของครอนบาค (Cronbach - Coefficient) พบวCามีคCาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ันเทCากับ ๐.๙๐ สุดท/ายจึงนําแบบสอบถามท่ีทดลองแล/วมาปรับปรุงแก/ไขอีกครั้ง เพ่ือ
ขออนุมัติใช/เปPนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ�ไปแจกกลุCมตัวอยCางจริงท่ีกําหนดไว/ 

๓.๕ ข้ันตอนการวิจัย ดําเนินจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือลงพ้ืนท่ีจํานวน ๑๕๒ 
ฉบับ และขอความรCวมมือจากอุบาสกและอุบาสิกาท่ีเข/ารCวมโครงการให/เพ่ือข/อมูล จากนั้น
เก็บรวบรวมข/อมูลแบบสอบถามครบถ/วนร/อยละ ๑๐๐ นําแบบสอบถามท่ีได/มาดําเนินการ
วิเคราะห�ข/อมูลด/วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย และ
ตรวจสอบความถูกต/องของคCาสถิติ ทําการวิเคราะห�ผลจากตารางคCาสถิติและวิเคราะห�เชิง
บรรยาย (Descriptive analysis) ทําการสรุปผล อภิปลายและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ� 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห�ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๕๒ คน สCวนใหญC

พบวCา ผู/ตอบเปPนอุบาสิกา คิดเปPนร/อยละ ๕๓.๒๙ เปPนอุบาสก คิดเปPนร/อยละ ๔๖.๗๑, มีอายุ
ระหวCาง ๓๑ - ๔๐ ปI คิดเปPนร/อยละ ๓๔.๒๑, มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปPนร/อยละ 
๔๘.๐๓, มีรายได/เฉลี่ยตCอเดือนมากกวCา ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปPนร/อยละ ๔๙.๓๔, มีสถานภาพ
โสด คิดเปPนร/อยละ ๕๗.๘๙, ประกอบอาชีพทําธุรกิจสCวนตัว คิดเปPนร/อยละ ๓๐.๒๖, มี
ประสบการณ�ในการปฏิบัติธรรมมากท่ีสุด ๑ ถึง ๕ ปI คิดเปPนร/อยละ ๓๔.๒๑,  

๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� 
๑. ผลการวิเคราะห�ข/อมูลโดยภาพรวม ๓ ด/าน พบวCา อุบาสกและอุบาสิกาให/

ความสําคัญ อยูCในระดับมากท่ีสุด (Χ  = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๓๘), 
เม่ือพิจารณาเปPนรายข/อ พบวCา ข/อท่ีอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ ปBจจัยด/านความเชื่อ 

(Χ  = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๓๘), และรองลงมา คือ ปBจจัยด/านความคาดหวังผลของการพัฒนา
ตน (Χ  = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๓๙), ตามลําดับ และข/อท่ีมีคCาเฉลี่ยน/อยกวCาด/านอ่ืน คือ ปBจจัย
ด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม (Χ  = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๖๕), 

๒. การวิเคราะห�ข/อมูลปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจรายด/าน   
๑) ผลการวิเคราะห�ข/อมูลปBจจัยด/านความเชื่อ พบวCา ข/อท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/

ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ เชื่อวCาเปPนแนวหนึ่งท่ีสามารถอุทิศสCวนกุศลแกCบุคคลอ่ืน
ได/ (Χ  = ๔.๘๘, S.D. = ๐.๓๙), รองลงมา คือ เชื่อวCาเปPนการสั่งสมบารมี(เนกขัมมะบารมี แบบ

                                                           

๘ อุบาสกและอุบาสิกาท่ีเข/ารCวมในโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ณ วัดพุทธบริษัท อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวCางวันท่ี ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๒๙

พระโพธิสัตว�) (Χ  = ๔.๘๗, S.D. = ๐.๓๙), และข/อท่ีมีคCาเฉลี่ยน/อยกวCาด/านอ่ืน คือ เชื่อวCาผล
บุญกุศลจะทําให/ชีวิตมีความเจริญรุCงเรืองข้ึนได/ (Χ  = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๘๒), ตามลําดับ 

๒) ผลการวิเคราะห�ข/อมูลปBจจัยด/านความคาดหวังผลของการพัฒนาตน พบวCา ข/อ
ท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ คาดวCาจะเปPนหนทางท่ีทําให/
ข/าพเจ/าหลุดพ/นจากกองกิเลสได/ (Χ  = ๔.๘๓, S.D. = ๐.๓๙), รองลงมา คือ คาดวCาจะทําให/
ข/าพเจ/ารู/จักการปลCอยวางสิ่งตCาง ๆ มากยิ่งข้ึน (Χ  = ๔.๗๘, S.D. = ๐.๔๔), และข/อท่ีมี
คCาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ คาดวCาจะทําให/ข/าพเจ/าจิตใจสงบ ไมCฟุUงซCาน ได/ดียิ่งข้ึน (Χ  = ๔.๖๕, S.D. 
= ๐.๕๖), ตามลําดับ  

๓) ผลการวิเคราะห�ข/อมูลปBจจัยด/านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม 
พบวCา ข/อท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือ มีพระวิปBสสนาจารย� 
อาจารย� หรือมีผู/รู/คอยให/คําปรึกษา (Χ  = ๔.๗๘, S.D. = ๐.๔๗), รองลงมา คือ มีการพัก
เพ่ือให/ผCอนคลายอิริยาบถในระหวCางการปฏิบัติ (Χ  = ๔.๕๐, S.D. = ๐.๖๙), และข/อท่ีมี
คCาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การเดินทางมายังสํานักปฏิบัติธรรม ระยะทางไมCไกลเกินไป (Χ  = ๓.๔๖, 
S.D. = ๑.๑๖) ตามลําดับ 

๔) ผลการวิเคราะห�ข/อมูลปBญหา/อุปสรรคการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญ
วิปBสสนาของอุบาสกและอุบาสิกา ได/แสดงข/อคิดเห็นวCาวันวCางหรือวันหยุดไมCตรงกับวันท่ีจัด
โครงการปฏิบัติธรรม มีจํานวน ๑๑ คน คิดเปPนร/อยละ ๗.๒๔ รองลงมาปBญหาทางสุขภาพไมC
เอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติธรรมนานๆ มีจํานวน ๗ คน คิดเปPนร/อยละ ๓.๒๙ และสํานักปฏิบัติ
ธรรมต้ังอยูCไกลจากภูมิลําเนา ทําให/มีคCาใช/จCายในการเดินทางมาก มีจํานวน ๕ คน คิดเปPน
ร/อยละ ๑.๓๒ ตามลําดับ 

๔.๔ องค�ความรู�จาการวิจัย 
๑. ป@จจัยด�านส่ิงแวดล�อมของสถานท่ี อุบาสกและอุบาสิกาเห็นวCาสํานักปฏิบัติ

ธรรมวัดทCาขนุน เหมาะสมแกCการปฏิบัติจิตภาวนา สภาพแวดล/อมเต็มไปด/วยต/นไม/และภูเขา 
มีอากาศท่ีมีความบริสุทธิ์ มีทิวทัศน�ท่ีสวยงาม มีการจัดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติไมC
ทําให/เครCงเครียดจนเกินไป ต้ังอยูCไมCไกลจากตลาดทองผาภูมิ โรงพยาบาล สถานีตํารวจ มีรถ
โดยสารประจําทางไว/บริการ ท่ีสําคัญท่ีสุดผู/ปฏิบัติธรรมให/ความเคารพ เลื่อมใส เชื่อม่ันในคําสั่ง
และคําสอนของเจ/าสํานักปฏิบัติธรรม คือ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เพราะโอวาทธรรม
และคําสั่งสอนสามารถนําไปปฏิบัติตามได/งCาย จึงทําให/อุบาสกและอุบาสิกานิยมเดินทางเข/ารCวม
ปฏิบัติธรรมทุกโครงการตลอดท้ังปIท่ีสํานักปฏิบัติธรรมวัดทCาขนุนจัดข้ึน 

๒. ป@จจัยด�านความเช่ือ (ศรัทธา) อุบาสกและอุบาสิกาเชื่อวCาเม่ือทําอะไรโดยมี
เจตนาหรือมีความจงใจท่ีดีหรือไมCดีลงไปแล/ว ยCอมเกิดกรรมดีหรือชั่วตามเจตนาท่ีทําลงไป 
และเปPนเหตุปBจจัยให/เกิดผลดีหรือผลร/ายสืบเนื่องตามมาเชCนเดียวกัน เชื่อวCาการกระทําท่ี
สําเร็จลงไปต/องมีผล และผลยCอมต/องมาแตCเหตุ ผลท่ีดีเกิดจากการกระทําท่ีดี และผลชั่วร/าย



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๓๐ 

เกิดจากการกระทําไมCดี เชื่อวCาคนแตCละคนจะต/องเสวยวิบากกรรมท่ีตนเองทําไว/ เชื่อใน
พระพุทธเจ/า พระธรรม พระอริยะสงฆ� และเชื่อวCามนุษย�ทุกคนสามารถเข/าถึงความจริงอัน
ประเสริฐได/ด/วยการฝ�กตนตามหลักปฏิบัติท่ีพระพุทธเจ/าทรงวางไว/ เม่ืออุบาสกและอุบาสิกา
มีความเชื่อท่ีประกอบด/วยปBญญาตามหลักศรัทธาแล/วยCอมนํามาซ่ึงการตัดสินใจบวชเนกขัม
มะเพ่ือเจริญวิปBสสนา ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอันเปPนหนทางท่ีประเสริฐท่ีสุด 

๓. ป@จจัยด�านความคาดหวังผลของการพัฒนาตน ในด/านศีล คือการฝ�กความ
ประพฤติทางกาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ สCวนใหญCให/ความคิดเห็นวCานCาจะ
สามารถทําให/ระงับการกระทําชั่ว และละอายตCอการทําชั่วได/มากยิ่งข้ึน ในด/านสมาธิ คือการ
ฝ�กจิต สร/างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให/เข/มแข็งม่ันคง สCวนใหญCให/ความคิดเห็นวCา
นCาจะทําให/จิตใจสงบ ไมCฟุUงซCาน ได/ดียิ่งข้ึน สามารถควบคุมตนเองได/ดี มีสมาธิ มีจิตท่ีสงบ 
บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งท่ีทําให/เศร/าหมอง ในด/านปBญญา คือการฝ�กปBญญาให/เกิดความรู/ความ
เข/าใจสรรพสิ่ง รู/แจ/งตามความเปPนจริง สCวนใหญCคาดหวังผลของการฝ�กตนเพ่ือให/มีความรู/
แจ/ง ขจัดความทุกข�ในจิตใจของตนเองได/ หลุดพ/นจากความยึดติดในสิ่งท้ังหลาย ดังนั้นการ
บวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนา จึงอาจจะกลCาวได/วCาเปPนกระบวนการพัฒนาตนเองแบบ
บูรณาการท่ีเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง 

๔. ป@ญหา/อุปสรรคการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิป@สสนาของอุบาสก
และอุบาสิกา โดยสCวนใหญCมีความคิดเห็นวCาวันวCางหรือวันหยุดไมCตรงกับวันท่ีจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรม ทําให/เห็นวCาอุบาสกและอุบาสิกาสCวนใหญCไมCได/มีเวลามากพอท่ีจะเข/าปฏิบัติ
ธรรม ต/องรอให/โครงการจัดในวันหยุดถึงจะสามารถเข/ารCวมได/ มีบางทCานมีปBญหาทางสุขภาพ
จึงทําให/ไมCเอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติธรรมท่ีอาจจะอยูCในอิริยาบถเดิมนานๆ หรือในบาง
อิริยาบถไมCสามารถท่ีจะทําได/สะดวก และสถานต้ังของสํานักปฏิบัติธรรมต้ังอยูCไกลจากตัว
เมืองและกรุงเทพฯ ทําให/ผู/ท่ีจะเดินทางเข/ารCวมปฏิบัติธรรมมีคCาใช/จCายในการเดินทางมาก
สําหรับบางทCานท่ีมีรายได/น/อย และไมCมีพาหนะสCวนตัวในการเดินทาง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลโดยภาพรวม ๓ ด�าน 
ผลการวิเคราะห�ข/อมูล พบวCา อุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญตCอปBจจัยท่ีมีผล

ตCอการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปBสสนา โดยภาพรวมอยูCในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเปPนรายข/อ พบวCา ปBจจัยด/านท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ปBจจัยในด/านความเชื่อ ซ่ึงสอดคล/องกับหลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีกลCาวถึง
ศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความเชื่อม่ัน ความ
ซาบซ้ึง ด/วยความม่ันใจในเหตุผลเทCาท่ีตนสามารถพิจารณาเห็นได/ โดยมีเหตุผลวCา จุดหมาย
หรือเปUาหมายท่ีอยูCข/างหน/านั้นเปPนไปได/จริง ศรัทธาจึงเปPนบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูCปBญญา



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๓๑

หรือความรู/ ศรัทธาท่ีถูกต/องเปPนสื่อนําไปสูCการพัฒนาปBญญา และสอดคล/องกับงานวิจัยของ 
แมCชีกุลภรณ� แก/ววิลัย๙ ได/วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาของอุบาสิกา ณ 
สํานักปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาวัดทCาขนุน ตําบลทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” 
พบวCา ระดับแรงจูงใจโดยรวมอยูC ท่ีระดับดีท้ังกCอนและหลังการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 
โดยเฉพาะในด/านศรัทธา(ความเชื่อ) อยูCในระดับมากท่ีสุด 

๕.๒ ผลการวิจัยข�อมูลป@จจัยท่ีมีผลต1อการตัดสินใจรายด�าน มีดังนี้ 
๑. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป@จจัยด�านความเช่ือ ผลการวิจัยข/อมูล พบวCา อุบาสก

และอุบาสิกาให/ความสําคัญตCอปBจจัยด/านความเชื่อ โดยภาพรวมอยูCในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายข/อ พบวCา ข/อท่ีอุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญอยูCในระดับมากท่ีสุด คือเชื่อ
วCาเปPนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถอุทิศสCวนกุศลแกCบุคคลอ่ืนได/ แสดงให/เห็นวCา อุบาสกและ
อุบาสิกาสCวนใหญCมีความเชื่อวCาการปฏิบัติธรรมสามารถแบCงสCวนบุญสCวนกุศลให/บุคคลอ่ืนได/ 
ซ่ึงหมายถึงความมีใจท่ีเอ้ือเฟ��อเผื่อแผCแกCสัพสัตว�ท้ังหลาย ซ่ึงไมCสอดคล/องกับงานวิจัยของ 
พระณัฎฐเสฎฐ� อธิญาโณ (รุCงเรือง)๙ ได/วิจัยเรื่อง “ศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการ
บวช เนกขัมมะของ พุทธศาสนิกชน :  ศึกษากรณี  วั ดนครป� าหมาก เขตตลิ่ ง ชั น 
กรุงเทพมหานคร” พบวCา ความศรัทธาเชื่อม่ันในชื่อเสียงของผู/ดําเนินโครงการบวชหรือ
ชื่อเสียงของทางวัดมีผลมากท่ีสุด 

๒. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป@จจัยด�านความคาดหวังผลของการพัฒนาตน 
ผลการวิจัยข/อมูล พบวCา อุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญตCอปBจจัยด/านความคาดหวังผล
ของการพัฒนาตน โดยภาพรวมอยูCในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข/อ พบวCา อุบาสกและ
อุบาสิกาให/ความสําคัญมากท่ีสุด คือคาดวCาจะเปPนหนทางท่ีทําให/หลุดพ/นจากกองกิเลสได/ 
แสดงให/เห็นวCา สCวนใหญCต้ังความปรารถนาจากการบวชเนกขัมมะและการเจริญวิปBสสนาไว/
สูงมาก คือการหลุดพ/นจากวัฏสงสารหรือทําตนให/ถึงความเปPนพระอริยะบุคคล ซ่ึงสอดคล/อง
กับงานวิจัยของ เจ�าอธิการทองใบ อมโร (นามตะ)๑๐ ได�วิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักธรรมท่ี
นําไปปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ/นกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวCา การปฏิบัติสมถะและ

                                                           

๙ แมCชีกุลภรณ� แก/ววิลัย, “แรงจูงใจการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาของอุบาสิกา ณ สํานักปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนาวัดทCาขนุน ตําบลทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๙ พระณัฎฐเสฎฐ� อธิญาโณ (รุCงเรือง), “ศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการบวชเนกขัมมะ
ของพุทธศาสนิกชน: ศึกษากรณี วัดนครป�าหมาก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๐ เจ/าอธิการทองใบ อมโร (นามตะ), “การศึกษาหลักธรรมท่ีนําไปปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ/น
กิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๓๒ 

วิปBสสนากรรมฐานเปPนแนวทางประหานกิเลสอยCางหยาบ กิเลสอยCางกลาง และกิเลสอยCาง
ละเอียด ครั้นเม่ือจิตเข/าสูCวิปBสสนาญาณ ซ่ึงมี ๑๖ ประการ จะสามารถทําให/กิเลสเบาบางได/
ต้ังแตCญาณท่ี ๑๑ สังขารุเปกขาญาณ เปPนต/นไป จึงสามารถกําจัดกิเลสได/ด/วยปBญญาเกิด
ความรู/แจ/ง ได/บรรลุมรรคผล ต้ังแตCพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต� ตามลําดับ 

๓. ผลการวิจัยข�อมูลป@จจัยด�านความเหมาะสมของสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม ผลการวิจัย
ข/อมูล พบวCา อุบาสกและอุบาสิกาให/ความสําคัญตCอปBจจัยด/านความเหมาะสมของสถานท่ีใน
การปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข/อ พบวCา ข/อท่ีอุบาสกและ
อุบาสิกาให/ความสําคัญท่ีสุด คือมีพระวิปBสสนาจารย� อาจารย� หรือมีผู/รู/คอยให/คําปรึกษา 
แสดงให/เห็นวCา การมีพระวิปBสสนาจารย� หรือผู/ควบคุมในการปฏิบัติ ท่ีมีความรู/ความสามารถ
เรื่องการปฏิบัติอยูCในสํานักปฏิบัติธรรม เปPนปBจจัยเบ้ืองต/นท่ีทําให/อุบาสกและอุบาสิกาให/
ความสําคัญมาก ซ่ึงสอดคล/องกับงานวิจัยของ พระศักด์ิชัย วรธมฺโม (ธนูทอง)๑๑ได/วิจัยเรื่อง 
“แรงจูงใจของประชาชนในการเข/ารCวมปฏิบัติธรรมสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด แหCงท่ี 
๒๓ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”พบวCา ประชาชนมีความคิดเห็นตCอ
แรงจูงใจในการเข/ารCวมปฏิบัติธรรม ด/านปุคคลสัปปายะ หมายถึงด/านบุคคล โดยภาพรวม
แล/วอยูCในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตCละข/อพบวCาข/อท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได/แกC ทCานเลือกมาปฏิบัติธรรมท่ีนี่เพราะเห็นวCามีพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. (เล็ก 
สุธมฺมป=ฺโญฃ) เปPนเจ/าสํานักปฏิบัติ 
 ๕.๓ ป@ญหา/อุปสรรคการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิป@สสนาของอุบาสก
และอุบาสิกา พบวCา โดยสCวนใหญCมีความคิดเห็นวCาวันวCางหรือวันหยุดไมCตรงกับวันท่ีจัด
โครงการปฏิบัติธรรม ปBญหานี้แสดงให/เห็นวCา เวลาหรือวันหยุดเปPนสิ่งสําคัญในการพิจารณา
เพ่ือเข/ารCวมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องจากระยะเวลาของการจัดปฏิบัติธรรมบางครั้งใช/เวลา 
๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน เปPนต/น จึงไมCสะดวกท่ีเข/ารCวมการปฏิบัติได/ ซ่ึงสอดคล/องกับงานวิจัยของ 
พระณัฎฐเสฎฐ� อธิญาโณ (รุCงเรือง)๑๒ “ศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการบวชเนกขัม
มะของพุทธศาสนิกชน : ศึกษากรณี วัดนครป�าหมาก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” พบวCา 
ชCวงเวลาท่ีเห็นวCาเหมาะสมในการบวชเนกขัมมะ อันดับหนึ่งคือวันเสาร�-อาทิตย� จํานวน ๒๙ 
ความเห็น คิดเปPนร/อยละ ๓๐.๒๑ วันศุกร�-เสาร�-อาทิตย� จํานวน ๒๔ ความเห็น คิดเปPนร/อย
ละ ๒๕.๐๐ และควรจัดในวันหยุด จํานวน ๒๓ ความเห็น คิดเปPนร/อยละ ๒๓.๙๖ 
 

                                                           

๑๑ พระศักดิ์ชัย วรธมฺโม (ธนูทอง), “แรงจูงใจของประชาชนในการเข/ารCวมปฏิบัติธรรมสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด แหCงท่ี ๒๓ วัดทCาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒ อ/างแล/ว 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๑๐๓๓

๖. ข�อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข/อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรทําการแบCงกลุCมผู/ปฏิบัติใหมCและแบCงกลุCมผู/ปฏิบัติเกCาแยกออกจากกัน เพ่ือให/มี
ความสะดวกในแนะนําการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจัด
ให/มีพระวิปBสสนาจารย�ลงไปควบคุมดูแลผู/ปฏิบัติอยCางใกล/ชิด เม่ือผู/ปฏิบัติเกิดข/อสงสัย หรือ
ข/อซักถามก็สามารถปรึกษาได/ทันที ไมCทําให/การปฏิบัติขาดตอน 

๖.๒ ข/อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ควรมีคูCมือแนะนําวิธีการปฏิบัติเบ้ืองต/นสําหรับผู/ปฏิบัติธรรมใหมC หรือผู/ท่ียังไมC

เข/าใจในรูปแบบและกฎระเบียบของสํานักไว/ให/ศึกษา ตลอดจนหนังสือหรือคูCมืออ่ืนท่ี
เอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติธรรม หรือเสริมความเข/าใจเพ่ิมเติมแกCผู/ปฏิบัติเกCา 

๖.๓ ข/อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตCอไป 
๑. ควรมีการศึกษาปBจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือการปฏิบัติธรรม

ในทุกสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือนําไปพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรม วิเคราะห�ผล เพ่ือเปPนแนวทาง

นํามาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติของสํานักให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
สํานักงานกลางกองการวิปBสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร.  

คู1 มืออุบาสกอุบาสิกาและวิธีปฏิ บัติ วิป@สสนากรรมฐาน .  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๙. 
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ศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิป@สสนาภาวนา 
ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

A Study of Capability in Solving Tension of Buddhist Laities 
who Practiced Insight Meditation at Wat Pichayayatikaram,  

Khlongsan, Bangkok 

พระสุขุม พลธโร (อุดมไพบูลย�วงศ�)*  
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร., ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร** 

บทคัดย1อ 

วิทยานิพนธ�เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร และ ๒) เพ่ือนําเสนอข/อเสนอแนะตCอการเผชิญความเครียดของ
อุบาสกอุบาสิกา ท่ีปฏิ บั ติวิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ใช/การวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือกกลุCมตัวอยCางโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจาก
อุบาสกอุบาสิกา ท่ีปฏิ บั ติวิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๓๒ คน สCวนใหญCเปPนเพศหญิง มีอายุระหวCาง ๔๑-๕๐ ปI 
เครื่องมือวิจัยเปPนแบบสอบถามท่ีมีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทCากับ ๐.๗๓ วิเคราะห�ข/อมูล
โดยใช/สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน และนําเสนอเปPนความเรียง 

ผลการวิจัยพบว1า อุบาสกอุบาสิกาท่ีเปPนกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีสภาพการเผชิญ
ความเครียดอยูCในระดับปานกลาง และสCงผลตCอความสามารถในการเผชิญความเครียดได/ใน
กลุCมบุคคลท่ีมีความแตกตCางกันในด/านเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจท่ี
ตCางกัน และกลุCมท่ีมีความถ่ีของการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาตCางกัน แตCไมCสCงผลท่ีแตกตCางกัน
ในกลุCมผู/ปฏิบัติท่ีมีชCวงอายุและระดับการศึกษาท่ีตCางกัน และพบวCาเม่ือตกอยูCในสภาพของ
ความเครียดแล/วจะไมCหาทางออกด/วยการบริโภคสิ่งเสพติด เชCน การใช/ยาบางชนิด การสูบ
บุหรี่หรือการด่ืมสุรา และการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนามีสCวนชCวยให/สามารถปรับตัวเม่ือต/อง
เผชิญกับสภาพความเครียดได/ เชCน ไมCรู/สึกกังวลใจประสบปBญหา ไมCคิดวCาปBญหาใดๆ เกิดข้ึน
เพราะเคราะห�กรรม และไมCรอคอยให/สิ่งศักด์ิสิทธิ์มาชCวยบันดาลทางแก/ไขปBญหานั้น 

คําสําคัญ: การเผชิญความเครียด, วิปBสสนาภาวนา 
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Abstract 

This thesis has 2 objectives. 1) Study capability in solving tension of 
Buddhist laities who practiced insight meditation at Wat Pichayayatikaram, 
Khlongsan, Bangkok. 2) Apply results of the study for suggestion to Buddhist 
laities who practiced insight meditation at Wat Pichayayatikaram, Khlongsan, 
Bangkok to deal with tension from practiced insight meditation. Quantitative 
research method is used to select the specific sampling from Wat 
Pichayayatikaram, Khlongsan, Bangkok. Sample size is 132 people aged 
between 41-50 years old. Questionnaires are used with a coefficient reliability 
of 0.73. Descriptive statistics and inferential statistics are used to analyze the 
data and the results are presented by essay.  

Research found that the majority sample of Buddhist laities have a 
moderate capability in solving tension. The capability of solving tension was 
different between gender, marital status, occupation, economic status and 
the frequency of insight meditation. However, there was no difference 
between age and educational background. Sample do not intend to use 
drugs, smoking or alcohol when dealing with stress. Furthermore, insight 
meditation has improved the capability of solving tension, reducing worry 
about problems, prevention of the belief that problems occur due to karma 
and stopping the belief that divine intervention will help them. 

Keywords: Solving Tension, Insight Meditation 

๑. บทนํา 
ในทางพระพุทธศาสนา ได/แยกมนุษย�ออกเปPน ๒ สCวน คือกายกับใจ๑ ความทุกข�ท่ี

เกิดข้ึนยCอมไมCพ/นไปจากกายและใจเชCนกัน ความทุกข�ทางกายนั้น ได/แกC โรคภัย ไข/เจ็บ ความ
ชรา หรือพิการทุพพลภาพ รักษาโดยแพทย�ด/วยการวินิจฉัยและรักษาโรคไปตามอาการ ผู/ท่ีมี
สุขภาพรCางกายแข็งแรงอาจทําให/ลืมนึกถึงความทุกข�ท่ีเปPนโรคทางใจ เปPนเหตุให/เม่ือเกิด
ปBญหาทางสุขภาพจิต หรือโรคทางใจ ท่ีเกิดจากสภาวะความเครียดเปPนต/นนั้น ทําให/ละเลย
การเยียวยารักษาสCงผลตCอสุขภาพจิตและการดําเนินชีวิตในสังคมโดยไมCรู/ตัว โรคทางใจนั้น

                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ�ครั้งท่ี ๓๘, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๖), หน/า ๒๒. 
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เกิดจากสภาวะทางอารมณ� ได/แกC ความปรารถนาคาดหวังในสิ่งท่ีต/องการแล/วไมCสมปรารถนา 
ใครCแตCจะได/โดยไมCได/คํานึงถึงความถูกต/องสมเหตุสมผล มีความหลงงมงายยึดม่ันติดอยูCแตCใน
สิ่งท่ีผิดปฏิเสธสภาวธรรมแหCงความจริงตามเหตุตามผลอันสมควร จนทําให/อารมณ�แปรปรวน
เกิดความกดดันบีบค้ัน ซ่ึงเปPนไปด/วยอํานาจแหCงกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ  

การท่ีมนุษย�มีความทุกข�ทางใจนั้น เปPนไปเพราะอํานาจของกิเลส เปPนด่ังโรคท่ีคอย
ทําร/ายเบียดเบียนใจให/เดือดร/อน ผู/ท่ีไมCมีโรคทางใจคือกิเลสนับได/วCาประเสริฐยิ่ง หากแตCการ
ท่ีมนุษย�ปุถุชนท่ัวไปจะขจัดให/โรคทางใจสิ้นไปนั้นไมCใชCเรื่องท่ีทําได/งCาย เพราะความเปPน
สามัญชน ยังจําเปPนต/องแสวงหาการประกอบอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิต แตCการดํารงชีวิตนั้นก็
ไมCสามารถหลีกหนีปBญหาท่ีอาจมีเข/ามาได/ทุกเม่ือ แล/วในทางพระพุทธศาสนามีข้ันตอน
กระบวนวิธีการอยCางไรในการรับมือแก/ไขปBญหาท่ีกCอให/เกิดทุกข�ทางใจ กCอนท่ีจะเกิดเปPน
ความเครียดสะสมท่ีจะนําไปสูCภาวะอาการโรคทางจิตใจท่ีอาจสCงผลกระทบตCอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเชCน อาการก/าวร/าว ซึมเศร/า สิ้นหวัง มีความสับสนวุCนวายใจตลอดเวลาจนถึง
ระดับข้ันรุนแรงและการฆCาตัวตายในท่ีสุด 

การปลCอยวาง การยอมรับและเผชิญปBญหาตามความเปPนจริงในสิ่งท่ีเกิด เปPน
หนทางหนึ่งในการผCอนอารมณ�จากความเครียด หากแตCข้ันตอนกระบวนการปลCอยวางหรือ
การยอมรับความจริงเพ่ือใช/ในการเผชิญปBญหาได/อยCางถูกต/องนั้นไมCได/เกิดได/ด/วยจากการนึก
คิดเอาเพียงอยCางเดียว เพราะเหตุของการยึดติดในอารมณ�ใดอารมณ�หนึ่งนั้นไมCได/เกิดจาก
ความคิดอยCางเดียวด/วยเชCนกัน แตCเปPนอุปาทาน๒ คือ ความยึดม่ันถือม่ันด/วยอํานาจกิเลส ท่ี
ถูกปรุงแตCงข้ึนมาให/นCาหลงใหลเข/าใจผิด คิดวCาเปPนตัวเปPนตน การท่ีจะรู/เทCาทันสภาวะท่ีถูก
ปรุงแตCงข้ึนมาดังกลCาวนั้นต/องใช/ปBญญาในการรับรู/ความจริงโดยความเปPนจริง ดังนั้น
กระบวนการปลCอยวางจึงไมCสามารถกระทําได/โดยลําพังแคCเพียงความรู/สึกนึกคิด หากอยูCท่ี
ข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติ การฝ�กอบรมจิตใจ ไมCให/หลงไปกับสภาวะดังกลCาว หรือแม/
อาจจะพลาดพลั้งเผลอหลงไปบ/าง แตCก็ให/มีสติรู/เทCาทัน ก็จะทําให/บุคคลผู/ท่ีได/รับการฝ�กจิต
แล/วนั้นสามารถเผชิญกับปBญหา กับความทุกข�ตCางๆ ได/โดยท่ีไมCทุกข�เกินกวCาท่ีควรจะเปPน 

การเจริญสติ เปPนกระบวนการฝ�กอบรมพัฒนาจิตเพ่ือให/รู/เห็นตามความเปPนจริงวCา
ไมCมีสิ่งใดท่ีควรยึดม่ันถือม่ันเปPนของๆ ตน เม่ือจิตท่ีฝ�กดีแล/วได/รู/ชัดดังนี้ ก็จะคลายความยึด
ม่ันในอุปาทาน กิเลสท่ีมีเหตุจากอวิชชา คือความไมCรู/ ก็จะไมCสามารถเข/าครอบงําจิตใจได/  

ดังนั้น การเจริญสติจึงนCาจะเปPนข้ันตอนกระบวนวิธีการในการฝ�กฝนพัฒนามนุษย� 
ให/รู/เทCาทันสภาวะความจริงโดยความเปPนจริง จนสามารถท่ีจะละและปลCอยวางปBญหาได/ เม่ือ
จิตผCอนคลายไมCเศร/าหมอง ก็จะแก/ไขปBญหาตCางๆ ท่ีเข/ามาในชีวิตได/ และสามารถดําเนินชีวิต

                                                           

๒ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๓/๑๒๑๙/๓๐๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๓๘ 

ได/อยCางรู/เทCาทันตามความเปPนจริงวCาไมCมีสิ่งใดท่ีเท่ียงแท/ถาวร แม/อาจพลั้งเผลอไปบ/างด/วย
กําลังสติท่ีรู/ไมCเทCาทันอํานาจแหCงกิเลส ก็นCาจะเปPนเหตุให/สังคมมีความสุขสงบมากข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติ

วิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
๒. เพ่ือนําเสนอข/อเสนอแนะตCอการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติ

วิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัย ครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู/วิจัยได/

กําหนดกรอบการดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้  
๓.๑ ประชากรและกลุCมตัวอยCาง ได/แกC อุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาใน

วันเสาร�-อาทิตย� ระหวCางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพิชยญาติการาม 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๐๐ คน โดยกําหนดขนาดกลุCมตัวอยCางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร�แกน๓ และใช/วิธีเลือกแบบเจาะจงจํานวน ๑๓๒ คน  

๓.๒ ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต/น ได/แกC  เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ ฐานะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา และตัวแปรตาม ได/แกC การ
เผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกา 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย ได/ศึกษาค/นคว/าจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข/องเพ่ือเปPนแนวทางในการสร/างแบบสอบถามให/เหมาะสมกับกลุCมเปUาหมายด/วยการ
วิเคราะห�เนื้อหา ทฤษฎี โดยแบCงแบบสอบถามออกเปPน ๓ ตอน คือ ๑) ข/อมูลพ้ืนฐานของกลุCม
ตัวอยCาง มีลักษณะของคําถามเปPนแบบเลือกคําตอบ ประกอบด/วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพการสมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมในการปฏิบัติวิปBสสนา
ภาวนา ๒) ข/อมูลตามวัตถุประสงค�เปPนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามวิธีการเผชิญความเครียด สร/างโดยจาโรวิค และพาวเวอร� (Jalowiec and 
Power) โดยผู/วิจัยได/นํามาปรับปรุงให/สอดคล/องกับวัตถุประสงค� ลักษณะแบบสอบถามเปPน
แบบมาตราสCวนประมาณคCา (Rating scale) ๕ ระดับ มีจํานวน ๒๐ ข/อ และ ๓) ข/อมูล
เพ่ิมเติมถึงข/อเสนอแนะเก่ียวกับการเผชิญความเครียด มีลักษณะเปPนแบบสอบถามปลายเป�ด 

โดยผู/วิจัยได/นําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนเสนอตCอผู/เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต/องของเนื้อหา การใช/ภาษา ความชัดเจนของข/อคําถามและความครอบคลุมของเนื้อหา 
                                                           

๓ Krejcie & Morgan, อ/างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และ
สังคมศาสตร�, (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๓). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๓๙

จํานวน ๕ ทCาน แล/วนําไปวิเคราะห�หาคCาดัชนีความสอดคล/อง (Index of item objective 
congruence: IOC)๔ และนําแบบสอบถามท่ีผCานการปรับปรุงแล/วไปหาประสิทธิภาพความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCางซ่ึงไมCใชCกลุCมตัวอยCางท่ีศึกษา จํานวน ๓๐๕ คนและ
นําแบบสอบถามมาคํานวณหาคCาความเชื่อม่ัน โดยใช/วิธีการหาคCาสัมประสิทธิ์แอลฟ�า
ของครอนบาค (Cronbach - Coefficient) พบวCามีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เทCากับ ๐.๗๓ และนําแบบสอบถามท่ีทดลองแล/วมาปรับปรุงแก/ไขอีกครั้ง เพ่ืออนุมัติเปPน
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ�ไปแจกกลุCมตัวอยCางจริง โดยผู/วิจัยเปPนผู/แจกแบบสอบถามไปยังกลุCม
ตัวอยCางด/วยตนเองและได/รับแบบสอบถามคืนมาร/อยละ ๑๐๐ 

๓.๔ สถิติท่ีใช/ในการวิเคราะห�ข/อมูล เปPนสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใช/โปรแกรมสําเร็จรูป PSPP และสรุปผล
นําเสนอเปPนความเรียง โดยแบCงการวิเคราะห�ข/อมูลออกเปPน ๓ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ ข/อมูลพ้ืนฐานของกลุCมตัวอยCาง รายงานโดยใช/สถิติแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคCาอัตราสCวนร/อยละ (Percentage) และสรุปรายงานลงตาราง
ประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี ๒ ข/อมูลผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� รายงานโดยใช/สถิติการหาคCาเฉลี่ย 
(Mean) สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation พร/อมแปลผลระดับตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด และสรุปรายงานลงตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี ๓ ข/อมูลอุปสรรคและข/อเสนอแนะ รายงานโดยใช/วิธีวิเคราะห�เนื้อหาแล/ว
จัดหมวดหมูCข/อมูลและแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคCาอัตราสCวนร/อยละ 
(Percentage) และสรุปรายงานลงตารางประกอบบรรยาย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ข/อมูลพ้ืนฐานของกลุCมตัวอยCาง 
อุบาสกอุบาสิกาท่ีเปPนกลุCมตัวอยCางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน ๑๓๒ คน เปPนเพศ

หญิง (อุบาสิกา) คิดเปPนร/อยละ ๘๙.๓๙ และเพศชาย (อุบาสก) จํานวนร/อยละ ๑๐.๖๑ สCวน
ใหญCมีการศึกษาอยูCในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพเปPนโสด ประกอบอาชีพเปPนลูกจ/าง
เอกชน/พนักงานบริษัท มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูCในสภาพไมCพอใช/จCายและเปPนหนี้ และมีการ
ปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาเปPนบางครั้ง 

 
                                                           

๔ ธีระศักดิ์ อุCนอารมณ�เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา, 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน/า ๖๕. 

๕ อุบาสกและอุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร ระหวCางวันท่ี ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๔๐ 

๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติ

วิปBสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู/วิจัยได/วิเคราะห�
ข/อมูลและสรุปผลลงในตารางดังนี้ 

ตาราง แสดงคCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการเผชิญ
ความเครียดของกลุCมตัวอยCาง 

 
การเผชิญความเครียด x  S.D. แปลผล 

  ๑. เม่ือทCานพบปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และ
การทํางาน ทCานใช/หลายวิธีในการแก/ไขปBญหา 

๓.๕๑ ๑.๐๙ ปานกลาง 

  ๒. ทCานจะหาแนวทางในการแก/ไขปBญหา เพ่ือใช/ในการ
แก/ไขปBญหา เชCนจากผู/ท่ีเคยพบปBญหาเชCนเดียวกันมา
กCอนและสามารถแก/ไขปBญหานั้นได/ 

๓.๓๐ ๑.๑๔ ปานกลาง 

  ๓. การพยายามแก/ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึนตามลําดับทีละข้ันตอน ๓.๕๒ ๑.๐๙ ปานกลาง 

  ๔. การต้ังเปUาหมายท่ีชัดเจนในการแก/ไขปBญหา ๓.๕๘ ๑.๐๗ ปานกลาง 
  ๕. การนําวิธีการแก/ไขปBญหาท่ีทCานประสบความสําเร็จใน

อดีตมาใช/ในการแก/ไขปBญหาปBจจุบัน 
๓.๕๒ ๑.๑๕ ปานกลาง 

  ๖. ความรู/สึกกระตือรือร/นท่ีจะพยายามหาวิธีการแก/ไข
ปBญหาท่ีเกิดข้ึน 

๓.๘๖ ๑.๐๔ ดี 

  ๗. การมีความมุCงม่ันท่ีจะแก/ไขปBญหาท่ีทCานเผชิญเสมอ ๓.๘๘ ๐.๙๖ ดี 
  ๘. การมองปBญหาท่ีเกิดข้ึนวCาเปPนสิ่งท่ีท/าทายความสามารถ

ของทCาน 
๓.๓๖ ๑.๐๕ ปานกลาง 

  ๙. การพยายามหาวิธีไมCให/ปBญหาของทCานมีสถานการณ�ท่ี
เลวร/ายยิ่งข้ึน 

๓.๔๕ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๑๐. การขอความชCวยเหลือหรือปรึกษาผู/อ่ืน หากทCานยังไมC
พบทางแก/ไข 

๒.๙๗ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๑๑. ทCานมีความรู/สึกกังวลใจเม่ือเกิดปBญหาข้ึน ๒.๕๒ ๑.๒๓ ปานกลาง 
๑๒. เม่ือต/องเผชิญปBญหา ทCานจะทําให/ตัวเองไมCเครียดโดย

การด่ืมสุรา 
๔.๖๑ ๐.๙๑ ดี 

๑๓. เม่ือต/องเผชิญปBญหา ทCานจะทําให/ตัวเองไมCเครียดโดย
การสูบบุหรี่ 

๔.๖๗ ๐.๙๘ ดี 

๑๔. เม่ือต/องเผชิญปBญหา ทCานจะทําให/ตัวเองไมCเครียดโดย ๔.๗๐ ๐.๗๔ ดี 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๔๑

การเผชิญความเครียด x  S.D. แปลผล 
การใช/ยาบางชนิด 

๑๕. ทCานจะเข/านอนเพ่ือพักผCอนเม่ือทCานรู/สึกเครียด ๓.๐๗ ๑.๒๗ ปานกลาง 

๑๖. ทCานสามารถมีอารมณ�ขันได/แม/มีปBญหาให/ต/องแก/ไข ๓.๔๒ ๑.๑๓ ปานกลาง 

๑๗. เม่ือเผชิญปBญหา ทCานคิดวCาเปPนเพราะเคราะห�กรรม ๒.๘๔ ๑.๒๕ ปานกลาง 
๑๘. การปลCอยวางปBญหาและไมCคิดหมกมุCน เพราะเชื่อวCาสัก

วันต/องมีทางแก/ไข 
๓.๗๓ ๑.๑๐ ดี 

๑๙. เม่ือมีปBญหารุมเร/ามากๆ การหลบปBญหาสักพัก เพราะ
เชื่อวCาเด๋ียวก็ดีข้ึนเอง 

๓.๐๐ ๑.๒๑ ปานกลาง 

๒๐. การอ/อนวอนของพลังจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ให/ชCวยบันดาล
ทางแก/ไขปBญหานั้น 

๒.๘๗ ๑.๒๗ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๐๔ ๐.๕๔ ปานกลาง 

จากตารางข/างต/น พบวCา อุบาสกอุบาสิกาท่ีเปPนกลุCมตัวอยCางมีสภาพการเผชิญ
ความเครียดโดยภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง ( x  =๓.๐๔)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
โดยจําแนกตามระดับคCาเฉลี่ยท่ีมีคCาสูง ๓ อันดับ พบวCา กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีคCาเฉลี่ยท่ี
แสดงวCามีการเผชิญความเครียดอยูCในระดับดี ได/แกC การไมCบริโภคสิ่งเสพติดทุกชนิด เชCน การ
รับประทานยาบางชนิด (ข/อ ๑๔) การสูบบุหรี่ (ข/อ ๑๓) และการด่ืมสุรา (ข/อ ๑๒) คือ มี
คCาเฉลี่ยเทCากับ ๔.๗๐, ๔.๖๗ และ ๔.๖๑ ตามลําดับ สCวนสภาพการเผชิญความเครียดท่ีอยูC
ในระดับปานกลางโดยมีคCาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ๓ อันดับ พบวCา กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีความรู/สึก
กังวลใจเม่ือเกิดปBญหาข้ึนน/อยมาก (ข/อ ๑๑) รองลงมาพบวCา กลุCมตัวอยCางแสดงให/เห็นวCา
อุบาสกอุบาสิกาท่ีเปPนกลุCมตัวอยCางมีคิดวCาปBญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเปPนเพราะเคราะห�กรรม (ข/อ 
๑๗) และสิ่งศักด์ิสิทธิ์จะให/ชCวยบันดาลทางแก/ไขปBญหานั้นได/ (ข/อ ๒๐) ตามลําดับ 

การปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาจากการศึกษาครั้งนี้พบวCา สCงผลตCอความสามารถในการ
เผชิญความเครียดได/ในกลุCมบุคคลท่ีมีความแตกตCางกันในด/านเพศ สถานภาพการสมรส 
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตCางกัน และกลุCมท่ีมีความถ่ีของการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาตCางกัน 
แตCไมCสCงผลท่ีแตกตCางกันในกลุCมผู/ปฏิบัติท่ีมีชCวงอายุและระดับการศึกษาท่ีตCางกัน 

ผลการศึกษาข/อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้พบวCา อุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนา เม่ือมีความเครียดเกิดข้ึนจะนําหลักการปฏิบัติไปใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แกC 
การนั่งสมาธิ การฟBงธรรมะ การสวดมนต� และใช/สติพิจารณาถึงสาเหตุของปBญหาท่ีทําให/เกิด
ความเครียด จากนั้นจึงหาวิธีแก/ไขปBญหาทีละอยCาง ปรึกษาบุคคลรอบข/าง สCวนปBญหาท่ี
จัดการแก/ไขได/ยาก หรือปBญหาท่ีเกิดจากสิ่งภายนอกไมCสามารถเปลี่ยนแปลงได/ก็จะมีสติรู/กับ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๔๒ 

ปBจจุบันแล/วปลCอยวาง เพ่ือเปPนการชCวยลดความเครียดท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีผู/ปฏิบัติบางทCานได/
ใช/วิธีคลายเครียดโดยการหลีกออกจากปBญหา เชCน การไปเท่ียว ฟBงเพลง เปPนต/น 

เม่ือความเครียดเกิดข้ึนได/นําผลจากการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาไปใช/ในการเผชิญ
ความเครียดในชีวิตประจําวัน ด/วยการมีสติรู/เทCาทันตน มีสมาธิชCวยในการสงบระงับอารมณ�
ไมCให/ฟุUงซCาน ทําให/ใจเย็นลงและสามารถพิจารณาทบทวนหาสาเหตุของปBญหาและคิดหาทาง
แก/ไขอยCางเปPนลําดับข้ันตอน และสามารถปลCอยวางโดยไมCยึดติดจนทําให/ต/องเครียดเกินไป 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดพบวCาผู/ปฏิบัติวิปBสสนา

ภาวนาสCวนใหญCมีสภาพการเผชิญความเครียดอยูCในระดับปานกลาง เม่ือตกอยูCในสภาพของ
ความเครียดแล/วจะไมCหาทางออกด/วยการบริโภคสิ่งเสพติด เชCน ยาบางชนิด สูบบุหรี่ หรือ
การด่ืมสุรา เปPนไปตามหลักศีลธรรม โดยการอาศัยสติในการรับรู/อารมณ�และปBญหาท่ีเกิดข้ึน
มีการคิดแก/ไขปBญหาได/อยCางถูกต/อง และสอดคล/องกับการศึกษาของ ธเนศ ธนกิจอุดมชัย๖ ท่ี
ได/ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด/วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
พบวCาวิธีในการจัดการความเครียดด/วยการมีสติในการใช/ชีวิตประจําวัน การรู/เทCาทันอารมณ�
ความรู/สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงเปPนการจัดการความเครียดด/วยจิตบําบัดแนว
พุทธเพ่ือพัฒนาและเสริมสร/างคุณภาพจิตใจให/กับคนในสังคม 

จากผลการศึกษาท่ีพบวCาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนามีสCวนชCวยให/สามารถปรับตัว
เม่ือต/องเผชิญกับสภาพความเครียดได/ เชCน ไมCรู/สึกกังวลใจเม่ือประสบปBญหา ไมCคิดวCาปBญหา
เกิดข้ึนเพราะเคราะห�กรรม และไมCรอให/สิ่งศักด์ิสิทธิ์มาชCวยแก/ไขปBญหานั้น เปPนไปตามหลัก
พุทธธรรมในการบริหารความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยรู/จักสภาพของปBญหาหรือความเครียด 
(ทุกข�) หาสาเหตุของปBญหา (สมุทัย) ความดับทุกข�หรือปBญหาเปPนจุดหมายท่ีต/องการ (นิโรธ) 
วิธีการในการปฏิบัติเพ่ือกําจัดเหตุของปBญหาให/ถึงจุดหมายท่ีต/องการ (มรรค) และสอดคล/อง
กับการศึกษาของ ชนิกา ภูวดิษยคุณ๗ ท่ีได/ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต�หลักพุทธธรรม
เพ่ือการบริหารความเครียดในองค�กร พบวCา การประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
ความเครียดในองค�กรได/ด/วยการเจริญสติในการรับรู/อารมณ�และปBญหาท่ีเกิดข้ึน มีการคิด
อยCางแยบคาย ยอมรับปBญหาและความเครียดและแก/ไขปBญหาอยCางถูกต/องด/วยปBญญา 

                                                           

๖ ธเนศ ธนกิจอุดมชัย, “การออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด/วยจิตบําบัดแนวพุทธ”, 
วิทยานิพนธ�ศิลปะมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗). 

๗ ชนิกา ภูวดิษยคุณ, “การประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารความเครียดในองค�กร”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๔๓

ผลการศึกษาท่ีพบวCาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาจากการศึกษาครั้งนี้พบวCาสCงผลตCอ
ความสามารถในการเผชิญความเครียดได/ในกลุCมบุคคลท่ีมีความแตกตCางกันในด/านเพศ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตCางกัน และกลุCมท่ีมีความถ่ีของการปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนาตCางกัน แตCไมCสCงผลท่ีตCางกันในกลุCมผู/ปฏิบัติท่ีมีชCวงอายุและระดับการศึกษาท่ี
ตCางกัน เปPนไปตามทฤษฎีของเซลเยC (Selye) ถึงการตอบสนองตCอสิ่งเร/าและปฏิกิริยาการ
ปรับตัวท่ีแตกตCางกันตามปBจจัยภายใน เชCน อายุ เพศ กรรมพันธุ� รวมถึงบุคคลท่ีรู/จักเลือกวิธี
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� และสอดคล/องกับการศึกษาของ พระเรวัฒน� ชยากโร ๘  ท่ีได/
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาความสุขในการทํางานของผู/เข/ารCวมปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ณ 
ยุวพุทธิกสมาคมแหCงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� พบวCาความสุขในการทํางานจําแนก
ตามปBจจัยพ้ืนฐานสCวนบุคคลของผู/เข/ารCวมปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาไมCมีผลตCอความสุขในการ
ทํางานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงแสดงให/เห็นวCาปBจจัยท่ีเปPนเหตุให/เกิด
ความสุขและการคลายความเครียดนั้นไมCได/มาจากการปฏิบัติวิปBสสนาเพียงอยCางเดียว แตCผล
ของการปฏิบัติจะชCวยสCงเสริมให/เกิดคุณธรรมประจําใจ ทําให/ผู/ปฏิบัติมีศีล รู/จักให/อภัย และมี
สติอยูCกับปBจจุบันโดยไมCทุกข�หรือสุขจนทนไมCได/ สามารถวางใจให/เปPนกลางไมCหลงคล/อยตาม
สิ่งเร/าท่ีเข/ามากระทบ 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๗.๑ เชิงนโยบาย 
๑) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ควรมีแนวทางในการเผยแผCการปฏิบัติวิปBสสนา

เชิงบูรณาการเข/ากับวิถีชีวิตเพ่ือนําไปสูCการประยุกต�ใช/ในชีวิตประจําวันอยCางมีสติ 
๒) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ควรเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ให/แกCผู/

ปฏิบัติท่ีสนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาสติให/อยูCกับปBจจุบันมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถนําไปใช/
ในชีวิตประจําวันและแก/ไขปBญหาได/ถูกต/องเม่ือต/องเผชิญกับความเครียด 

๗.๒ เชิงปฏิบัติการ 
๑) ควรชCวยกันสCงเสริมสนับสนุนให/วัดตCางๆ เปPนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

โดยสอนให/เข/าใจในเหตุผลและผลท่ีจะได/รับ เพ่ือให/ประชาชนได/มีทางเลือกท่ีจะเข/ารCวม
ปฏิบัติธรรมตามจังหวัดและใกล/บ/านของตน 

๒) ควรมีการสร/างสรรค�กิจกรรมตCางๆ ท่ีมีความหลายหลายให/มากข้ึน เพ่ือสร/าง
แรงจูงใจในการเข/ารCวมปฏิบัติธรรมให/มากข้ึน 

 
                                                           

๘ พระเรวัฒน� ชยากโร, “ศึกษาความสุขในการทํางานของผู/เข/ารCวมปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ณ 
ยุวพุทธิกสมาคมแหCงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๔๔ 

๗.๓ สําหรับการวิจัยครั้งต1อไป 
๑) ในการศึกษาครั้งนี้ผู/ศึกษากําหนดแบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการ

เผชิญความเครียด หากประสงค�ศึกษาในประเด็นเดียวกันนี้ ควรสร/างเครื่องมือ เพ่ือศึกษา
แนวทางการนําผลท่ีได/จากการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนากับการใช/สติกับการเผชิญปBญหา 

๒) ควรศึกษาปBจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอปBญหาอุปสรรคในการเข/ารCวมปฏิบัติวิปBสสนา
ภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาบาลี 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปvฏกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�รุCงเรืองธรรม, ๒๕๑๑. 
 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
จําลอง ดิษยวณิช และพริ้มเพรา ดิษยวณิช.  ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ.  
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ศึกษาการปฏิบัติวิป@สสนาภาวนาท่ีส1งผลต1อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู�บําบัดยาเสพติด 
ณ สํานกัปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ี

A Study of Insight Meditation Practice Effeting to Behavior Improvement 
at Meditation Centre of Wat Nong-Jik-Yaow,  

Tuptan District, Uthaithani Province 

พระสมุห�ธีระ สนฺติธมฺโม (เกCงธัญกรรม)* 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาท่ีสCงผลตCอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติด และ ๒) เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข/อเสนอแนะของ
การปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาท่ีสCงผลตCอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติด คัดเลือก
กลุCมตัวอยCางโดยวิธีสุCมอยCางงCายจากกลุCมผู/ปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาเพ่ือบําบัดยาเสพติด ณ สํานัก
ปฏิบัติธรรมวัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีจํานวน ๗๐ คน สCวนใหญCเปPนเพศชาย 
อายุตํ่ากวCา ๒๕ ปI การศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษา อาชีพค/าขาย/ธุรกิจสCวนตัว เครื่องมือ
วิจัยเปPนแบบสอบถามท่ีมีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทCากับ ๐.๙๓ สถิติท่ีใช/ประกอบด/วยสถิติ
เชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน โดยเขียนเปPนความเรียง 

ผลการวิจัยพบว1า กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีประวัติการสูบบุหรี่ และการด่ืมสุราด/วย
เหตุผลสําคัญ คือ การมีความเครียด รองลงมาคืออยากลอง และตามเพ่ือน การศึกษาพฤติกรรม
ของผู/บําบัดยาเสพติดโดยรวมพบวCามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและวาจาอยูCในระดับสูง
มาก โดยพบวCาประเด็นท่ีวCา “ฉันมักให/อภัยแกCความผิดของผู/อ่ืนท่ีทําโดยความไมCเข/าใจ” ซ่ึง
แสดงให/เห็นวCาเปPนคนท่ีมีอารมณ�อCอนไหว รองลงมาพบวCากลุCมตัวอยCางเห็นวCา “เม่ืออยูCในภาวะ
ท่ีถูกกดดัน มักคิดไมCออก ตัดสินใจไมCคCอยได/” สCวนผลการศึกษาความพึงพอใจตCอการปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติดโดยรวมพบวCามีคCาเฉลี่ยอยูCใน
ระดับมากท่ีสุด โดยพบวCามีความพึงพอใจในด/านอาหารสูงท่ีสุด รองลงมาคือด/านสถานท่ี ด/าน
กิจกรรมการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาและพระวิปBสสนาจารย� ตามลําดับผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติดกCอนและหลังจากการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา พบวCา มีความ
แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (t=๒.๒๐)การศึกษาสภาพท่ีเปPนปBญหาและ
อุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติดจากการพิจารณาคCาเฉลี่ยพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกทางกายและวาจา พบวCาประเด็นท่ีเปPนปBญหามากท่ีสุด คือ กลุCมตัวอยCางรู/สึกวCาตน
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เปPนคนไมCคCอยใสCใจในความรู/สึกของผู/ อ่ืน และรู/สึกพอใจในสภาพท่ีตนเองเปPนอยูC  สCวน
ข/อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีความคิดเห็นวCาสถานท่ีและบรรยากาศ
เหมาะสมดีมาก ผู/รCวมโครงการทุกคนมีไมตรี ทําให/รู/สึกปลอดภัยและอบอุCน 

คําสําคัญ: การปฏิบัติวิปBสสนา, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ผู/บําบัดยาเสพติด 

Abstract 

The Research has 2 objectives to Meditation Practice 1. To For study 
the Meditation Practice Effecting to behavior improvement of drug addicts and 2. 
For to Study about obstacle and suggestion of Meditation Practice Effecting to 
behavior improvement of drug addicts. So choose cross section by random 
sampling from the Meditation Practice group for treat drug at Meditation Centre 
of WatNongJikYaow ,Thapthan District, Uthaithani Province about 70 persons. The 
researcher Select the most male are less than 25 year old and they graduate in 
primary school merchant or business. The instrument of research is 
questionnaires. It has coefficient of confidence for 0.93 and use statistic from 
descriptive statistic and deduce statistic. By write it to essay. 

The research result: we can see the most example group has smoking 
record and alcohol drinking. So the important reason, the first is stress and the 
second is try follow their friends. A study behavior of drug addicts, entirely they 
have behavior to dramatize by body and speech is high level. In the subject is “ I 
can forgive to another wrong by do not understand.” That the demonstrates is 
shuttlecock. The second example group is “ When we were press , we don’t 
know, cannotde cided.”So a study of contentment to Meditation Practice for 
change behavior of drug addicts. Entirely, the average is the most high level. That 
the contentment is the most food. The second is a place. The activities of 
Meditation Practice pray and Meditation monks follow that. The change behavior 
result of drug addicts, before and after the Meditation Practice. The statistic is 
difference 0.05 ( t-2.20) level. The study problem and obstacle in the change 
behavior of drug addicts. The average of behavior in the body and speech. The 
most problem subject is the person don’t care another feeling and contented. 
The suggestion from consensus example group that is a properly the place and 
emotional climate. The drug addicts are friendly and make feel comforted 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๔๗
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๑. บทนํา 
สังคมปBจจุบันนี้ความเจริญก/าวหน/าทางเทคโนโลยี มีบทบาทตCอการประกอบอาชีพ

และการใช/ชีวิตประจําวันของมนุษย�เราท้ังทางตรงและทางอ/อม เพ่ือความสะดวก และทันตCอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือให/เกิดความสุขทางกายภาพ แตCมนุษย�จะมีความสุขไปไมCได/ ถ/า
ไมCมีการพัฒนาทางด/านจิตใจ ความเหลื่อมล้ําเปPนปBญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ํา
ด/านรายได/ โอกาสการเข/าถึงบริการภาครัฐและการเข/าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูCความ
ขัดแย/งในสังคม และเปPนอุปสรรคตCอการพัฒนาประเทศ ท่ีลดทอนความเข/มแข็งทาง
เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได/และผลประโยชน�ของการพัฒนา
ไปยังกลุCมคนตCางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมCท่ัวถึงเปPนธรรมผลประโยชน�
สCวนใหญCตกอยูCในกลุCมท่ีมีโอกาสและรายได/สูง ทําให/สัดสCวนรายได/ระหวCางกลุCมคนรวยร/อย
ละ ๑๐ ของประชากรกับกลุCมคนจนร/อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตCางกันถึง ๓๔.๙ 
เทCา ในปI ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ํายังสCงผลให/เกิดปBญหาตCางๆ อาทิ ปBญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข/าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยCางเทCาเทียม การแยCงชิงทรัพยากร การรับรู/ข/อมูลขCาวสารปBญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด๑ 

ปBญหาการแพรCระบาดของยาเสพติดเปPนปBญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนมี
ผลกระทบท้ังในด/านเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของประเทศโดยสCวนรวม ปBญหายาเสพ
ติดเปPนปBญหาท่ีท่ัวโลกให/ความสําคัญ และพยายามรCวมมือกันตCอต/านการแพรCระบาดของยา
เสพติด เพ่ือให/ทุกคนได/ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส. , 
๒๕๔๔) ดําเนินงานแก/ไขปBญหายาเสพติด โดยความรCวมมือจากชุมชนตามยุทธศาสตร�
“ราษฎร�-รัฐรCวมใจ ต/านภัยยาเสพติด” และปรับเปลี่ยนมาเปPนยุทธศาสตร� “พลังแผCนดินเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด”๒ ประเทศไทยก็เปPนประเทศหนึ่ง ท่ีได/ เผชิญกับปBญหายาเสพติด
เชCนเดียวกัน และนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  

การแพรCระบาดของยาเสพติดยังมีอยูC เนื่องจากมีคCาตอบแทนสูง มีการใช/ยาเสพ
ติดกันอยCางแพรCหลายในกลุCมชนแทบทุกกลุCมโดยเฉพาะอยCางยิ่งในกลุCมเด็กและเยาวชน 
นอกจากนี้ยังมีการกระจายการค/ายาเสพติดไปยังกลุCมผู/มีอาชีพตCางๆไมCวCาจะเปPนชาวไรC 

                                                           

๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, วารสารทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ, ฉบับท่ี ๑๒, ๒๕๕๘, หน/า ๑๒. 

๒ ธีระ แกล/วกล/า,“การมีสCวนรCวมขององค�กรชุมชนในการปUองกันและแก/ไขปBญหายาเสพติด: 
ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๘), หน/า ๑-๒. 
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ชาวนา ครูอาจารย� เจ/าหน/าท่ีของรัฐ พระสงฆ� ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จากผลการจับกุม
คดียาเสพติดท่ัวประเทศ พบวCามีแนวโน/มมากยิ่งข้ึน 

ปBญหายาเสพติดเปPนปBญหาสําคัญปBญหาหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอยCางยิ่งใน
ปBจจุบันปBญหาการแพรCระบาดของยาเสพติดได/ขยายตัวอยCางรวดเร็วทําให/เกิดปBญหาตCางๆ
ทางสังคมตามมาเชCน การปล/น ฆCา ขCมขืน ทําร/ายตนเองและผู/อ่ืน ไมCเว/นแม/กระท่ังบุพการี
ของตนเองนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตCางก็ให/ความสําคัญ
เปPนปBญหาระดับต/นๆ โดยมอบนโยบายให/ทุกภาคสCวนมีสCวนรCวม การแก/ปBญหายาเสพติด
จําเปPนต/องเข/าใจสาเหตุและกลไกการเกิดปBญหาเพ่ือท่ีจะได/หาทางแก/ไขได/ครบวงจร มิใชCไป
เน/นท่ีจุดใดจุดหนึ่งเทCานั้น เพราะปBญหายาเสพติดเปPนเรื่องท่ีสลับซับซ/อนมีความเก่ียวข/องท้ัง
ด/านชีววิทยา สุขภาพจิต อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การนําผู/ติดยาเสพติดท่ี
จัดเข/าในประเภทผู/ป�วยแล/วนําเข/าสูCการบําบัดเพ่ือฟ��นฟูทางกายภาพและทางจิตใจ ตาม
หนCวยงานของรัฐตCางๆ เพียงเพ่ือให/ผู/ท่ีได/รับการบําบัดมีสติสัมปชัญญะรู/จักผิดชอบชั่วดี จะได/
มีความคิดและความประพฤติท่ีดีถูกต/องจะได/ใช/ชีวิตรCวมกับครอบครัวและสังคมอยCางมี
ความสุข 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังในด/านบวกและด/านลบท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจา
เกิดจากสติ สัมปชัญญะเปPนตัวประคับประคองให/มีความรู/สึกผิดชอบชั่วดี ขณะใดถ/าเราขาดสติ 
สัมปชัญญะ พฤติกรรมตCางๆ ท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจา ยCอมเปPนไปในทางด/านลบคือศีลท้ัง 
๕ ข/อยCอมละเมิดได/หมด การท่ีจะให/สติสัมปชัญญะมีเพ่ิมข้ึนหรือมีความสมบูรณ� จะต/องมีการ
ฝ�กฝนบCอยๆ ในทางพระพุทธศาสนา จะต/องใช/วิปBสสนากัมมัฏฐานเปPนตัวชCวยเพราะวิปBสสนาจะ
ทําให/เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ�เห็นคุณเห็นโทษในสิ่งตCางๆ ท่ีกระทําลงไป ได/พบของจริงท่ี
ประเสริฐเห็นความเปPนไตรลักษณ�คือ อนิจจัง ความไมCเท่ียง ทุกขัง ความเปPนทุกข� อนัตตา 
ความไมCใชCตัวตน “วิปBสสนา” ในความหมายตามสภาวะท่ีปรากฏในหนังสืออภิธัมมัตถวิภาวินี 
อธิบายไว/วCา วิปBสสนา หมายถึง ปBญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามเปPนไปโดยอาการตCาง ๆ ด/วย
อํานาจแหCงไตรลักษณ�อันประกอบด/วย อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา คัมภีร�ทีฆนิกาย ปรากฏ
ข/อความให/ความหมาย วิปBสสนา วCา เห็นประจักษ�แจ/งพระไตรลักษณ�ในรูปท่ีเห็น อาการท่ี
เคลื่อนไหว ใจท่ีคิด เปPนต/น เปPนวิธีการปฏิบัติให/เข/าถึงสภาวะดับสงบเย็นนิพพานได/๓ 

จริงอยูCเราไมCสามารถลบล/างอดีตท่ีเราเคยทําไว/ได/ แตCอนาคตเราสามารถเลือก
ทางเดินได/ “จิตฺเต อสงฺกิลิฏDเฅ สุคติ ปาฏิกงฺขา เม่ือจิตผCองใส ไมCเศร/าหมอง สุคติเปPนท่ีไป”๔การ
ท่ีจะมีจิตท่ีผCองใสซ่ึงเกิดข้ึนแตCภายในจิตจะต/องอาศัยวิปBสสนาเปPนตัวชCวยคอยขัดเกลาอบรมจิต 

                                                           

๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๔๙

สํานักปฏิบัติธรรมวัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีพระครูวิสาล
อุทัยกิจ (คมกริช สีลโชโต) จร. และเจ/าสํานัก ก็เปPนอีกสCวนหนึ่งท่ีสCวนชCวยให/สังคมมีความสุข 
โดยจัดกิจกรรมการเจริญสติเพ่ือการบําบัดยาเสพติด ให/แกCผู/ท่ีต/องการลดละเลิกยาเสพติดโดย
เน/นการเจริญสติปBฏฐาน ๔ เปPนหลัก 

จากเหตุผลดังกลCาว จะเห็นได/วCายุคปBจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มนุษย�เรา
อาศัยความเจริญทางด/านวัตถุในการใช/ในชีวิตประจําวันโดยคิดวCาสิ่งท่ีอยูCตCางๆ นั้นเปPนความสุข
ท่ีถาวร ขาดการยั้งคิดเม่ือเห็นสิ่งตCางๆ ท่ีอยูCตรงหน/า ทําให/ความโลภ ความโกรธ ความหลง เข/า
ครอบงําในจิต จึงทําให/ทางเดินของชีวิตเกิดความผิดพลาดขาดการพัฒนาทางจิตใจหันเข/าหาสิ่ง
เสพติดเปPนท่ีพ่ึง 

ดังนั้นผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาท่ีสCงผลตCอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วCาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเปPนอยCางไรและการบําบัดผู/ท่ีติดยาเสพ
ติด ท่ีมารCวมกิจกรรมการเจริญสติปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐานอยูCท่ีสํานักปฏิบัติธรรม วัดหนอง
จิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผลเปPนอยCางไร มีความเข/าใจในหลักธรรมสามารถ
นําไปแก/ปBญหาในชีวิตประจําวันของตนได/หรือไมC จึงได/ทําการวิจัยข้ึนเพ่ือนําผลการวิจัยมา
พัฒนาให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาท่ีสCงผลตCอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/

บําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
๒. เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข/อเสนอแนะของการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาท่ีสCงผลตCอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทัยธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช/

ระเบียบวิธีการวิจัยโดยสํารวจข/อมูลด/วยแบบสอบถามท่ีผู/วิจัยสร/างข้ึน 
๓.๑ การเลือกกลุ1มตัวอย1างประชากร ได/แกCผู/ติดยาเสพติดเพศชายและเพศหญิงท่ี

เข/ารับการบําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี จํานวนท้ังหมด ๘๕ คน โดยกําหนดขนาดกลุCมตัวอยCาง จํานวนท้ังหมด ๗๐ คนโดย
แบCงเปPน ๒ กลุCมคือ ๑ กลุCมท่ีควบคุม ๒ กลุCมท่ีไมCควบคุมในระหวCางวันท่ี ๒๘-๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๕๐ 

๓.๒ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เปPนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู/วิจัยสร/างข้ึน
มีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทCากับ ๐.๙๓ 

๓.๓ ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต/น ได/แกC กิจกรรมการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาตัวแปร
ตาม ได/แกC การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติด ๒ ด/าน คือ ๑ ด/านพฤติกรรมของผู/
บําบัดยาเสพติด ๒ ด/านความพึงพอใจตCอการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 

๓.๔ สถิติ ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล คัดเลือกกลุCมตัวอยCางโดยวิธีสุCมแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๗๐ คน เก็บรวบรวมข/อมูลด/วยแบบสอบถามท่ี
มีคCาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทCากับ ๐.๙๓ โดยผู/วิจัยเปPนผู/แจกแบบสอบถามไปยังกลุCม
ตัวอยCางด/วยตนเองและได/รับแบบสอบถามคืนมาร/อยละ ๑๐๐ นําข/อมูลท่ีได/มาตรวจสอบความ
ถูกต/องและประมวลผลหาคCาสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) โดยใช/โปรแกรมสําเร็จรูป PSPP แล/วสรุปผลเพ่ือการรายงานข/อมูล 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ข/อมูลท่ัวไปกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีประวัติการสูบบุหรี่ คิดเปPนร/อยละ ๕๗ และการ

ด่ืมสุราคิดเปPนร/อยละ ๔๒.๘๖ ด/วยเหตุผลสําคัญ คือ การมีความเครียด คิดเปPนร/อยละ ๔๒.๘๖ 
รองลงมาคืออยากลอง และตามเพ่ือน คิดเปPนร/อยละ ๓๒.๘๖ และร/อยละ ๒๔.๒๙ ตามลําดับ
การศึกษาพฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติดโดยรวมพบวCามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและ
วาจาอยูCในระดับสูงมาก ( x =๔.๒๐) โดยพบวCาประเด็นท่ีวCา “ฉันมักให/อภัยแกCความผิดของ
ผู/อ่ืนท่ีทําโดยความไมCเข/าใจ” ซ่ึงแสดงให/เห็นวCาเปPนคนท่ีมีอารมณ�อCอนไหว รองลงมาพบวCากลุCม
ตัวอยCางเห็นวCา “เม่ืออยูCในภาวะท่ีถูกกดดัน มักคิดไมCออก ตัดสินใจไมCคCอยได/” สCวนผล
การศึกษาความพึงพอใจตCอการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัดยา
เสพติดโดยรวมพบวCามีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมากท่ีสุด ( x =๔.๕๒) โดยพบวCามีความพึงพอใจใน
ด/านอาหารสูงท่ีสุด ( x =๔.๕๘) รองลงมาคือด/านสถานท่ี ( x =๔.๕๓) ด/านกิจกรรมการปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนา( x =๔.๕๑)  และพระวิปBสสนาจารย� ( x =๔.๔๘)  ตามลําดับผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู/บําบัดยาเสพติดกCอนและหลังจากการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา พบวCา มีความ
แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (t=๒.๒๐) 

การศึกษาสภาพท่ีเปPนปBญหาและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู/บําบัด
ยาเสพติดจากการพิจารณาคCาเฉลี่ยพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและวาจา พบวCาประเด็นท่ี
เปPนปBญหามากท่ีสุด คือ กลุCมตัวอยCางรู/สึกวCาตนเปPนคนไมCคCอยใสCใจในความรู/สึกของผู/อ่ืน และ
รู/สึกพอใจในสภาพท่ีตนเองเปPนอยูC สCวนข/อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุCมตัวอยCางสCวนใหญC
มีความคิดเห็นวCาสถานท่ีและบรรยากาศเหมาะสมดีมาก ผู/รCวมโครงการทุกคนมีไมตรี ทําให/รู/สึก
ปลอดภัยและอบอุCน ดังนั้น จึงอยากให/เผยแพรCรูปแบบการปรับพฤติกรรมด/วยการปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนาไปยังสํานักปฏิบัติธรรมโดยท่ัวไป 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๕๑

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� พฤติกรรรมของผู/รับการบําบัดยาเสพติดสCวนใหญC
อยูCในระดับมาก โดยพบวCาพฤติกรรมกCอนเข/ารCวมโครงการบําบัดยาเสพติดมีคCาเฉลี่ย ( x =
๔.๒๐) ท่ีสูงกวCาคCาเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการเข/ารCวมโครงการ ( x =๔.๒๒) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวCา สCวนใหญCพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจา หลังการเข/ารับบําบัดยา
เสพติดของกลุCมตัวอยCางมีคCาเฉลี่ยท่ีสูงกวCากCอนการรับบําบัดยาเสพติดสCวนความพึงพอใจ
โดยรวมตCอการบําบัดยาเสพติดมากท่ีสุด ( x =๔.๕๒) ท้ังในด/านอาหาร ( x =๔.๕๒)  และด/าน
สถานท่ี ( x =๔.๕๒) สCวนความพึงพอใจในด/านกิจกรรมการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ( x =
๔.๕๒)  และด/านพระวิปBสสนาจารย� ( x =๔.๕๒) นั้นพบวCามีคCาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูCใน
ระดับมากผลตCางของคะแนนเฉลี่ยกCอนและหลังการบําบัดยาเสพติดพบวCามีอิทธิพลตCอการ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจาอยูCในระดับน/อย ( x =๐.๐๒)  และเม่ือทดสอบความ
แตกตCางด/วยสถิติทดสอบทีชนิดท่ีไมCเปPนอิสระจากกัน (t-test dependent) พบวCาผู/รับการ
บําบัดยาเสพติดมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจาท่ีแตกตCางกันอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (t = ๒.๒๐) แสดงให/เห็นวCาความแตกตCางระหวCางคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจาหลังการบําบัดยาเสพติดอยูCในระดับท่ีสูงกวCา
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจากCอนการบําบัดยาเสพติด มีความเชื่อม่ันได/
ร/อยละ ๙๕ 

ปBญหาอุปสรรคและข/อเสนอแนะสภาพปBญหาของผู/บําบัดยาเสพติด โดยสCวนรวม ผู/
บําบัดยาเสพติด กําหนดให/รู/เทCาทันอารมณ�ในขณะมีความอยากได/ยาก ๕ คน ผู/บําบัดยาเสพติด 
จิตใจอCอนแอ ๕ คน เวลาการปฏิบัติน/อย ๕ คน ไมCคCอยมีเวลามาปฏิบัติ ๔ คน อายเพ่ือนไมCกล/า
บําบัด ๓ คน ควรมีหลักสูตรท่ีชัดเจนในการปฏิบัติเพ่ือลดละเลิกยาเสพติดท่ีหวังผลได/ ๒ คน 
ระยะเวลาน/อยไป ๗ คน ควรหาวิทยากรมาบรรยายให/ติดคล/อยตามอยากเลิกเสพยาตลอดชีวิต 
๒ คน  

ข/อเสนอแนะโดยรวมต/องการให/สํานักปฏิบัติวิปBสสนา ควรมีหลักสูตรท่ีชัดเจนในการ
ปฏิบัติเพ่ือลดละเลิกยาเสพติดท่ีหวังผลได/ เพ่ิมจํานวนระยะเวลาของโครงการ ควรหาวิทยากร
มาบรรยายให/ติดคล/อยตามอยากเลิกเสพยาตลอดชีวิต 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากศึกษาพบวCาการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิก

ยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สรุปได/วCา มีผลตCอการเปลี่ยนพฤติกรรรมท่ีแสดงออกทาง
กายวาจาของกลุCมตัวอยCางท่ีเข/ารับการบําบัดยาเสพติดเล็กน/อย และพบวCาการปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนามีความสัมพันธ�ตCอกันกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจาในทิศทาง
เดียวกัน ข/อค/นพบจากการวิจัยครั้งนี้เปPนไปตามแนวคิดของฟรีด�แมน เทอร�ราสและครีเชอร� 
(Friendman , Terras, and Krisher) ท่ีได/ทําการศึกษาลักษณะของครอบครัวและผู/รับบริการ 
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โดยเปPนเครื่องชี้วัดผลการรักษาวัยรุCนท่ีติดสารเสพติดท่ีมารับการรักษาแบบผู/ป�วยนอก ใน
การศึกษานี้จะจัดโปรแกรมการรักษาเปPน ๖ โปรแกรมโดยมีการประเมินผู/ป�วยและครอบครัว
ต้ังแตCยังรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลและมีการติดตามหลังการรักษา ๑๕ เดือน และมีการ
บริการการรักษา คือมีการทําครอบครัวบําบัด การให/คําปรึกษารายบุคคลและรายกลุCม มีการ
ประเมินครอบครัว ในการศึกษาครั้งนี้พบวCาลักษณะของครอบครัวท่ีมีการทําหน/าท่ีท่ี
เหมาะสม มีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวโดยเฉพาะแมCกับลูก ครอบครัวท่ีมีความเข/มเข็ง
แนCวแนC มีความเปPนอิสระในตนเองจะทําให/ผู/ป�วยมีอาการดีข้ึนมาก ทําให/มองเห็นได/วCาพลัง
ของครอบครัว เปPนปBจจัยสําคัญท่ีสามารถเปPนเครื่องพยากรณ�ความก/าวหน/าของการ
รักษาการเสพติดได/ และไนท� และซิมสัน (Knight and Simson) ท่ีได/ศึกษาอิทธิพลของ
ครอบครัวและเพ่ือนตCอความก/าวหน/าในการรักษาผู/ติดยาเสพติด โดยศึกษาในผู/เสพติด
เฮโรอีน จํานวน ๔๓๙ คน ซ่ึงอยูCในระหวCางให/การรักษาเปPนเวลา ๓ เดือน พบวCาครอบครัวท่ี
ไมCมีความขัดแย/งและความสัมพันธ�ในกลุCมเพ่ือน จะทําให/ผู/ป�วยลดการใช/เฮโรอีนลงและมี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน การสร/างสัมพันธภาพในครอบครัว และกับกลุCมเพ่ือนจึงเปPนแนวทางหนึ่งใน
การนํามาใช/ในการรักษาผู/เสพติด  ซ่ึงสอดคล/องกับการศึกษาของ บรรณสิทธิ์ บรรณสาร
ประสิทธิ์๕ ท่ีได/ทําการศึกษาเรื่อง “ความรู/และความเข/าใจเรื่อง   สติปBฏฐาน ๔ ของผู/ปฏิบัติ
วิปBสสนากัมมัฏฐาน”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ผลการศึกษาพบวCาความรู/และ  
ความเข/าใจเรื่องสติปBฏฐาน ๔ ของผู/ผCานการอบรมปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐาน พบวCา อยูCใน
ระดับมาก ความสัมพันธ�ระหวCางปBจจัยสCวนบุคคลและการเข/ารCวมโครงการ กับความรู/และ
ความเข/าใจ เรื่องสติปBฏฐาน ๔ ของผู/เข/าปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐาน พบวCา เพศ, อายุ, 
สถานภาพ, การศึกษา, ถ่ินท่ีอยูCอาศัย, อาชีพหลัก, รายได/เฉลี่ยตCอเดือน, จุดประสงค�ท่ีเข/ามา
ปฏิบัติธรรม ไมCมีความสัมพันธ�กับความรู/เรื่องสติปBฏฐาน ๔ แตCสําหรับประสบการณ�การ
ปฏิบัติธรรม, เหตุจูงใจท่ีเข/ามาปฏิบัติ, ระยะเวลาท่ีเข/ารับการอบรมปฏิบัติธรรมนั้น มี
ความสัมพันธ�กับความรู/เรื่องสติปBฏฐาน ๔ อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และ
สําหรับ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, ถ่ินท่ีอยูCอาศัย, อาชีพหลัก, รายได/เฉลี่ยตCอเดือน, 
ประสบการณ�การปฏิบัติธรรม, จุดประสงค�ท่ีเข/ามาปฏิบัติธรรม ไมCมีความสัมพันธ�กับความ
เข/าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปBฏฐาน ๔ แตCสําหรับเหตุจูงใจท่ีเข/ามาปฏิบัติ, 
ระยะเวลาท่ีเข/ารับการอบรมปฏิบัติธรรมนั้น มีความสัมพันธ�กับความเข/าใจ เรื่องการปฏิบัติ
ธรรมตามแนวสติปBฏฐาน ๔ อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และสอดคล/องกับ

                                                           

๕ บรรณสิทธ์ิ บรรณสารประสิทธ์ิ, “ความรู/และความเข/าใจเรื่องสติปBฏฐาน ๔ ของผู/ปฏิบัติ
วิปBสสนากัมมัฏฐาน”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๕๓

การศึกษาของ นารี วงศ�สิโรจน�กุล๖ ศึกษาเรื่อง“การสํารวจปBญหาทางครอบครัวของผู/ติดยา
เสพติด ซ่ึงมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลธัญญารักษ�” พบวCา ลักษณะเฉพาะตัวและครอบครัว
ของผู/ติดยาเสพติดตลอดจนลักษณะท่ีเหมือนและแตกตCางระหวCางผู/ป�วยท่ีมีระยะเวลาในการ
อดยาตCางกัน โดยศึกษาจากผู/ป�วยยาเสพติด ๑๒๖ คน ท่ีมารับการรักษาจากโรงพยาบาล
ธัญญารักษ�ในระหวCาง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึงมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ คัดเลือกเฉพาะ
กลุCมผู/ป�วยท่ีมีระยะเวลาอดยาเสพติดได/หลังจากการรักษาครั้งสุดท/าย ๑ เดือน หรือตํ่ากวCา 
เรียกวCา “ผู/ป�วยกลุCมอดไมCได/” และผู/ป�วยท่ีมีระยะเวลาอดยาเสพติด ต้ังแตC ๓ เดือนข้ึนไป 
เรียกวCา “กลุCมผู/ป�วยอดได/” การศึกษาใช/วิธีสัมภาษณ� ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของ
ผู/ป�วย ๒ กลุCม พบวCาสCวนใหญCมีลักษณะคล/ายคลึงกัน ได/แกC อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา บุคคลท่ีผู/ป�วยอาศัยอยูCด/วย ท่ีแตกตCางกันเห็นได/ชัด ได/แกC ปริมาณการใช/เฮโรอีน
ตCอครั้งและจํานวนครั้งท่ีรับการรักษาของผู/ป�วยกลุCมอดไมCได/มากกวCากลุCมอดได/ ท่ีสําคัญคือ
พบวCากลุCมอดไมCได/สCวนใหญCอาจได/รับความรักความเอาใจใสCและตามใจจากบิดามารดา
มากกวCา คิดวCาผู/ปกครองรักตนเองมากกวCา ท้ังนี้จะเห็นได/จากผู/ป�วยเหลCานี้รู/สึกสนิทกับบิดา
มารดา สCวนผู/ป�วยท่ีอดได/มีความใกล/ชิดสนิทสนมกับบิดามารดาน/อยกวCา เปPนตัวของตัวเอง
มากกวCา ดังนั้น จะเห็นได/จากผู/ป�วยท่ีอดได/ มีรายได/พิเศษจากการประกอบอาชีพสุจริต
มากกวCา 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๖.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิกยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีควรจัดกิจกรรม

การปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาโดยรCวมมือกับทุกภาพสCวนเพ่ือให/เปPนสถานทางเลือกในการบําบัด
ยาเสพติด 

๖.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ควรจัดให/มีการศึกษาวิจัยรูปกิจกรรมปรับพฤติกรรมเพ่ือปUองกันการใช/ยาเสพติด

สําหรับประชาชน 
๖.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต1อไป 
๑. ศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาเพ่ือสร/างเสริมความเข/มแข็งใน

จิตใจของเยาวชน 
๒. ศึกษาผลของการผCอนคลายความเครียดจากการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 
 

                                                           

๖ นารี วงศ�สิโรจน�กุล, “การสํารวจปBญหาทางครอบครัวของผู/ติดยาเสพติด ซ่ึงมารับการรักษา
ท่ีโรงพยาบาลธัญญารักษ�”, วิทยานิพนธ�พาณิชย�ศาสตร�มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑).  
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปvฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) วารสาร : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ. วารสารทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ. ฉบับท่ี ๑๒, ๒๕๕๘. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ธีระ แกล/วกล/า. “การมีสCวนรCวมขององค�กรชุมชนในการปUองกันและแก/ไขปBญหายาเสพติด: 

ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธ�ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๘. 
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ศึกษาแนวความคิดเรื่องการประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  A Study Of The Concept Of Economical Theravada Buddhisim   

พระเกิด ฐิตญาโณ (ดุนขุนทด)  * 
ดร.ประสพฤกษ�  รัตนยงค�**   

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้ เปPนการวิจัยเชิงเอกสาร เรื่อง ศึกษาแนวความคิดเรื่องการประหยัดใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ซ่ึงมีวัตถุประสงค�การวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวความคิดเรื่องการ
ประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒)  เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข/องกับการประหยัด และ 
๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักการประหยัดมาประยุกต�ใช/ในสังคมไทย พบวCา 

การประหยัด คือ การรู/จักใช/จCายในทางท่ีถูกท่ีควร การประหยัดเปPนการสอนคนให/มี
ความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย  มีความระมัดระวัง การประหยัดจึงเปPนการรู/จักใช/เงิน
และสิ่งของให/เปPนประโยชน�ให/มากท่ีสุดเทCาท่ีจะเปPนไปได/ การประหยัดจึงชCวยในการรู/จัก
วางแผนในการใช/เงินและสิ่งของให/คุ/มคCาและเหมาะสม ซ่ึงก็เทCากับเปPนการ “ออม” การออม 
คือ การรู/จักถนอม สงวน เก็บงํา เพ่ือจะได/มีโอกาสเก็บสะสมให/มีมากข้ึน หรือสามารถสร/าง
หลักฐานให/ม่ันคงตCอไปในวันข/างหน/า   

หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการประหยัด พบวCา การประหยัดตามหลักของสันโดษ  
หลักสันโดษ ๓ หลักการใช/ทรัพย�  ๔ หลักสุข ๔ หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน� ๔ และหลักความ
ไมCประมาทนั้น เปPนสร/างแนวการดํารงอยูCและปฏิบัติตนของมนุษย�ในทุกระดับต้ังแตCระดับ
ครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให/ดําเนินไปใน “ทาง
สายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให/ก/าวทันตCอโลกยุคโลกาภิ
วัตน�นั้นต/องมีทิฏฐธัมมิกัตถะหรือหลักธรรมท่ีเปPนไปเพ่ือประโยชน�สุขข้ันต/นด/วยการมีอุตสาหะ
ขยันหม่ันเพียร รู/จักรักษาทรัพย� คบคนดีเปPนมิตร มีชีวิตท่ีเหมาะ  รู/จักจัดสรรทรัพย�สมบัติท่ีหา
มาได/ รักการมีชีวิตอยCางสันโดษ ไมCมัวเมาในอบายมุข จึงจะดํารงชีวิตได/ด/วยความพอเพียง 

แนวทางการนําหลักการประหยัดมาประยุกต�ใช/ ในครอบครัวและสังคมไทย  
จําเปPนต/องใช/หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปPนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูCและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตCระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให/ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให/ก/าวทันตCอ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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โลกยุคโลกาภิวัตน� ซ่ึงการทําบัญชีครัวเรือนเปPนสิ่งเริ่มต/นของการประหยัดและจะทําให/
ครอบครัวมีความสุขใช/ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู/จักพ่ึงพาตนเอง มีความ
พอประมาณ การเงินมีสภาพคลCอง รู/จักการเก็บออม ทุกคนรู/ถึงแหลCงท่ีมาของรายรับและการใช/
ไปของคCาใช/จCายในแตCละวันสามารถนําข/อมูลการใช/จCายมาวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได/ 
และการมีความพอเพียง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปPนท่ีจะต/องมีระบบ
ภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตCอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน ท้ังนี้จะต/องอาศัยความรอบรู/ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยCางยิ่งในการนํา
วิชาการตCางๆ มาใช/ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต/อง
เสริมสร/างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ/าหน/าท่ีของรัฐนักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให/มีความสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริตและให/มีความรอบรู/ท่ีเหมาะสมดําเนิน
ชีวิตด/วยความอดทน ความเพียร มีสติปBญญา และความรอบคอบเพ่ือให/สมดุลและพร/อมตCอการ
รับการเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็วและกว/างขวาง ท้ังด/านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล/อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได/เปPนอยCางดีและยังให/รู/จักแบCงปBน เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ไมCเบียดเบียนผู/อ่ืน
ไมCวCาจะเปPนสัตว� หรือธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม สCงเสริมให/คนในสังคมมีจริยธรรม คุณธรรม ไมCเปPน
สังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไมCแกCงแยCงกัน ไมCเห็นแกCวัตถุเงินตรา สร/างสังคมให/เข/มแข็งซ่ึง
เปPนพ้ืนฐานความม่ันคงของประเทศชาติ 

คําสําคัญ:  แนวคิด, การประหยัด, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 

This research This research study of the Concept of Economical  
Theravada  Buddhisim. The  objective of this study was (1) to study  the concept 
of saving in Theravada Buddhism (2)  study the principles relating to the  
economy, and (3) to study the principles saving applications in Thailand  found.  
That 

Saving is to recognize that the costs should. Saving  is  teaching  people  
to  be  carefully  disciplined  caution. To  save  money,  and  it  is  known  to be  
beneficial,  as  much  as  possible.  So  it  helps  to  recognize  the  savings  plan  
to  use  the  money  and  what  it's worth, and  that  it  is  "OM"  is  to recognize  
the  savings,  preservation,  storage,  reserved  to a conclusion  will  have  the 
opportunity to collect  more evidence, or can create stability in the days  ahead. 

The main Buddhist Dharma conservation  found  that  the  main  
economy  of  solitude  solitude 3 primary  4  primary  use  of  primary  4-primary  
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thidottham  estate  happy  thoprayot  every 4  and  Mitsui  main  precaution  is  
to  build  their  practices  and  the  existence of  human  beings  in  all  levels,  
from  the  community  level  up  until  level,  family  level,  all States  in  the  
development and management,  in  "the middle way or middle path"  dedicated 
to economic development in  the  world  is  globalized temporal  benefits, or  
for the benefit of the principles that is happywith early-stage,  
innovative.Industrious  estate  known  treatment. Dating  men  is  the  ideal  life  
appropriated  recognized  treasure. Love  to  have  a  life  in  solitude.  No  vices,  
and  thus  be  in  a  drunken,  hazy  lives  with  sufficient. 

The principle applied in  the  economic  and  social  Thailand.  Requires  
the Sufficiency  Economy. Points to  a  philosophical  concept  of  the  existence  
and  practice of  people  at  all  levels,  from  the  family,  community and  state  
levels. Both  in  developing  and  managing  international operations  in  the  
Middle. The  economic  development To keep pace with  the  globalized  world.  
The  bookkeeping  is  the  start  of  household  savings  and  make  a  happy  
family  life  based  on  self-sufficiency,  self-reliance is reasonable. With  modesty  
Financial  liquidity  Known  savings  Everyone  knows  the  source of the  income  
and expenses of each  day  can  be  spent on data  management, financial  
planning for  the  future.  And  have  sufficient  modesty  reasons,  including  the  
need to  have  a  reasonably  good  immune  system.  To  have  any  impact  
arising  from  changes  in  both  external  and  internal.  It  requires  knowledge,  
diligence and  great  care  in  bringing  various  academic.  Used  in  the  planning  
and implementation  process.  And  the  need  to  strengthen  the  fundamental  
spirit  of  the  nation.  Especially  public  officials,  theorists  and  businessmen  
at  all  levels.  Have  a  sense  of  morality  Honesty  and  knowledge  that  life  
with  patience,  perseverance,  intelligence  and  diligence  to  keep  balance  
and  is  ready  to  be  changed  quickly  and  extensively.  Both  the  social  and  
cultural  environment  of  the  outside  world  as  well.  And  also  to  recognize  
sharing  Supporting  each  other  Not  hurting  other  people, whether  they  are  
animals or  the  natural  environment  to  promote  the  social,  moral,  ethical 
consumerism and materialistic society is not  strife. Generously  object  currency  
Build a strong  society  which  is  fundamental to the  stability  of  the  nation. 
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๑.  บทนํา 
สังคมไทยปBจจุบันนี้กําลังประสบปBญหาสินค/าข้ึนราคา เครื่องอุปโภค  บริโภคมี

ราคาสูงข้ึน  คCาครองชีพถีบตัวสูงข้ึนตามสถานการณ�เศรษฐกิจของชาติและของโลก ในขณะ
ท่ีรายได/ของประชากรไมCเพียงพอตCอการดํารงชีวิต เกิดปBญหาเงินเฟUอ จนเปPนสาเหตุให/
ประชาชนได/รับเดือดร/อนกันโดยท่ัวไปประจวบกับสภาพสังคมยึดติดอยูCในวัตถุนิยม มีคCานิยม
สูง  มีการแขCงขันกันประกอบธุรกิจการค/า  โดยมีการใช/สื่อชักจูงโฆษณา กระตุ/นการซ้ือ  หรือ
มีแล/วก็อยากจะมีเพ่ิมข้ึน  อุปกรณ�สื่อสารท่ีทันสมัยถูกนํามาวัดคCาของคน  ใครมีก็ได/รับการ
ยอมรับจากสังคม เพ่ือให/เกิดการยอมรับจึงต/องซ้ือสิ่งของเครื่องใช/ อุปกรณ�สื่อสารตCางๆ มา
ใช/เพ่ือให/ทันสมัย ซ่ึงเปPนการสวนกระแสกับรายได/ของตน  ปBญหาตCางๆ จึงตามมาเชCนปBญหา
การใช/จCายเกินตัว เกินฐานะ กCอให/เกิดหนี้สิน กู/ยืมเงินนอกระบบดอกเบ้ียท่ีสูงเกินกําลังท่ีจะ
ใช/ การมีคCานิยมท่ีผิดๆ  ดังกลCาวสCงผลให/สังคมไทยซ่ึงเคยเปPนสังคมเกษตรกรรม สามารถ
พ่ึงพาตนเองได/  โดยไมCจําเปPนต/องมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกมากนักต/องเปลี่ยนวิถีชีวิต
มาในลักษณะท่ีตรงกันข/าม  ทําให/ชีวิตต/องด้ินรนแสวงหาอยCางไมCมีท่ีสิ้นสุด ทําให/ขาด
ความสุขท้ังทางรCางกายและจิตใจ ทําให/เกิดปBญหาความยากจน ขัดสนเงินทอง รายได/ไมC
สมดุลกับรายจCาย ความยากจน  เกิดการไมCรู/จักประหยัดทรัพย� ไมCรู/จักคุ/มครอง เก็บรักษา
โภคทรัพย�ท่ีตนได/ทํางาน  หรือได/หามาไว/ด/วยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม เปPนคนไมC
มัธยัสถ�  ไมCรู/จักจCายทรัพย�ไปในทางท่ีเกิดประโยชน� นําไปใช/เพ่ือกามคุณ  เพ่ือรูป รส กลิ่น  
เสียง จนทําให/ทรัพย�นั้นหมด ต/องลําบากยากจนเพราะใช/ทรัพย�ไปในกามคุณและอบายมุข  
บางครั้งจนถึงกลับเปPนหนี้สิน เสียทรัพย�และเสียเกียรติ ใช/จCายทรัพย�เกินฐานะ คือ ไมCรู/จัก
กําหนดรายได/และรายจCายและไมCอยูCแบบพอดี ฟุ�มเฟ�อย ทําให/มีรายได/เหนือรายจCาย เม่ือ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีรายได/แล/ว ต/องรู/จักเก็บออมสะสมเก็บไว/  หรือใช/จCายให/เหมาะสม
กับรายได/ อันจะไมCกCอให/เกิดความเดือดร/อนเพราะใช/จCายมากไปจนเปPนหนี้สิน หรือใช/จCาย
น/อยเกินไปจนอัตคัดขัดสน การรู/จักประหยัดจึงเปPนหนทางท่ีจะทําให/ชีวิตมีความสุขได/ในโลก
นี้  ซ่ึงเปPนสิ่งท่ีมนุษย�ทุกคนปรารถนา การประหยัดทรัพย� หมายถึง การรู/จักใช/จCายเงินทองให/
เกิดประโยชน�สูงสุด ดังพระพุทธเจ/าตรัสไว/วCา ดูกCอนภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคะท่ี
หามาได/ด/วยความหม่ันเพียร  สั่งสมด/วยกําลังแขน  มีเหง่ือไหลโทรมตัว ชอบธรรม ได/มาโดย
ธรรม เขารักษาคุ/มครองโภคทรัพย�เหลCานั้นไว/ได/พร/อมมูลด/วยทําไว/ในใจวCา ไฉนหนอ  
พระราชาไมCพึงบริโภคทรัพย�เหลCานี้ของเรา โจรไมCพึงลัก ไฟไมCพึงไหม/ น้ําไมCพึงพัดไป ทายาท
ผู/ไมCเปPนท่ีรักไมCพึงลักไป๑ จะเห็นได/วCาการรักษาและประหยัดทรัพย�นั้นยังหมายถึงการรู/จัก
เก็บรักษาทรัพย�ไว/ในท่ีปลอดภัย การใช/สอยทรัพย�สิ่งของอยCางประหยัด ถนอมใช/ ซCอมแซม
                                                           

๑ องฺ.อฏDฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๕ -๒๙๗. 
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เม่ือชํารุดเสียหาย ดูแลรักษาและเก็บไว/เม่ือใช/เสร็จแล/ว หรือรู/จักดัดแปลงของท่ีชํารุดให/
สามารถนํามาใช/ประโยชน�ได/อีกเปPนต/น 

ในฐานะท่ีคนไทยสCวนใหญCของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา หลักคําสอนทาง
พุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับการประหยัดทรัพย�การใช/จCายทรัพย�ท่ีเหมาะสม จึงมีความจําเปPนอยCาง
ยิ่งท่ีจะนํามาประยุกต�ใช/ในสภาพสังคมไทยปBจจุบัน รวมไปถึงหลักธรรมท่ีเก่ียวข/องกับการ
ประหยัดเปPนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ/าทรงสอนไว/เปPนสิ่งท่ีทันสมัยตลอดเวลาสมควรนํามา
แนะนํา นํามาสั่งสอน หรือสCงเสริมให/เกิดการลงมือปฏิบัติอยCางจริงจังเพ่ือเปPนการชCวย
แก/ปBญหาสังคมไทยในขณะนี้ได/ในระดับหนึ่ง 

ดังนั้นผู/ วิจัย เห็นประโยชน� ดังกลCาว จึ ง มีความสนใจท่ีจะศึกษาวิ เคราะห�
แนวความคิดเรื่องความประหยัดในพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมท่ีเก่ียวข/องกับความ
ประหยัด  และแนวทางการนําหลักประหยัดมาประยุกต�ใช/ในสังคมไทย เพ่ือเปPนแนวทางการ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประวัน  สCงผลให/เกิดความสุขในสังคม และเพ่ือปUองกันปBญหาสังคมต้ังแตC
ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศตCอไป โดยมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

๒.  วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวความคิดเรื่องการประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข/องกับการประหยัด 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักการประหยัดมาประยุกต�ใช/ในสังคมไทย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)  ซ่ึงมีข้ันตอนใน
การวิจัยดังตCอไปนี้ 

๓.๑ ศึกษาค/นคว/า และ รวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  (Primary  
Sources) คือพระไตรป�ฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตป�ฎก พุทธศักราช ๒๕๐๐ และ
พระไตรป�ฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช  ๒๕๓๙   

๓.๒ ศึกษาค/นคว/า  และรวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ  (Secondary  
Sources) คือ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ�วิเสสอ่ืนๆ รวมท้ังตํารา เอกสารวิชาการ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส� และงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องในเรื่องนี้ 

๓.๓ วิเคราะห�ข/อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค�   
๓.๔ เรียบเรียง และ สรุปผลการวิจัยพร/อมข/อเสนอแนะ 
๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณาวิเคราะห� (Descriptive  Analysis) 
 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๖๐ 

๔.  สรุปผลการวิจัย   
๔.๑ แนวความคิดเรื่องการประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน กลCาวถึงการประหยัดวCา หมายถึงการใช/สิ่ง

ท้ังหลายอยCางพอเหมาะพอควรเพ่ือให/ได/ประโยชน�มากท่ีสุดการรู/จักใช/ รู/จักออมทรัพย�สิน  
ทรัพยากร ท้ังสCวนตนและสังคมตามความจําเปPนให/เกิดประโยชน�และคุ/มคCาท่ีสุด  รวมท้ังการ
รู/จักดํารงชีวิตให/เหมาะสมกับสภาพฐานะความเปPนอยูCสCวนตนและสังคม๒ 

สังคมปBจจุบันมีปBจจัย คือ ทรัพย�สิน เงิน ทองเปPนอุปกรณ�หรือเปPนปBจจัยอุดหนุน
ชีวิตไมCใชCจุดหมายของชีวิต ทรัพย�จึงควรเปPนเครื่องชCวยให/มนุษย�มีความสะดวกมากข้ึนและ
พร/อมมากข้ึน และในการท่ีจะดําเนินชีวิตท่ีดีงามและทําสิ่งท่ีดีงาม เม่ือเข/าถึงสิ่งท่ีดีงาม
ยิ่งข้ึนไปทรัพย�เกิดข้ึนท่ีไหน แกCบุคคลใดก็ควรเกิดข้ึนเม่ือเก้ือกูลแกCมนุษย� เปPนปBจจัยอุดหนุน
ให/มนุษย�ท้ังหลายสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามพร/อมท่ีจะทําสิ่งท่ีดีงามได/มากข้ึน ซ่ึงบุคคลนั้น
ต/องมีการอดออม หรือประหยัดทรัพย�ท่ีหามาได/ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือทรัพย�เกิดแกCคนดีคนหนึ่งแล/วหากรู/จักประหยัด อดออม ใช/จCายแตC
พอตัว  ไมCสร/างหนี้จนเกินความจําเปPน  ไมCฟุUงเฟ�อ ก็จะมีภูมิคุ/มกันทางเศรษฐกิจท่ีดี ทุกคน
พอมี พอกิน  พอใช/ ก็จะสามารถสร/างความสุขให/เกิดข้ึนได/ และความพอเพียงจะชCวยสร/าง
ความเข/มแข็งให/กับสังคม ชCวยให/ทุกคนในประเทศอยูCอยCางเปPนสุข ภายใต/ความสมานฉันท�  
ไมCต/องแกCงแยCงแขCงขัน๓  และการประหยัดเปPนแนวทางในการพัฒนาท่ีจะนําไปสูC
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในระดับตCางๆ อยCางเปPนข้ันตอน โดยอาศัยความ
พอประมาณ  การประหยัด มัธยัสถ� ความมีเหตุผลและการสร/างภูมิคุ/มกันทีดี มีความรู/และ
คุณธรรม ความเพียรและความอดทน สติปBญญา การชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยการใช/จCาย
อยCางปานกลาง พอให/ความสุขตามความจําเปPนของชีวิต คนมัธยัสถ�หรือคนประหยัดนั้นยCอม
ใช/จCายอยCางมีเหตุผล รู/จักประมาณตัววCาควรใช/จCายอะไรบ/าง รู/วCาสิ่งใดควรเสียสิ่งใดไมCควร
เสีย เงินรายได/ท่ีหามาได/เม่ือเหลือจากการใช/จCายก็เก็บไว/เปPนทุนรอนตCอไป โดยเลือก
พิจารณาแตCเฉพาะการลงทุนท่ีเหมาะสมและม่ันคง  ซ่ึงจะนําไปสูCการพัฒนาอยCางสมดุลและ
ยั่งยืน และการเปPนคนประหยัดจะเปPนผู/ท่ีรู/จักวางแผนและคิดกCอนท่ีจะใช/จCายเงิน ไมCใช/จCาย
อยCางสุรุCยสุรCายฟุ�มเฟ�อย  สําหรับการท่ีจะสCงเสริมและพัฒนาให/เกิดการประหยัดประชาชน
ทุกคนควรจะมีการปฏิบัติอยCางจริงจัง ซ่ึงจะต/องมีการปลูกฝBงและฝ�กฝนต้ังแตCยังเปPนเด็กเล็กๆ  
โดยจะต/องให/ความรู/เพ่ือให/เกิดความเข/าใจและสามารถท่ีจะประพฤติปฏิบัติได/อยCางถูกต/อง
                                                           

๒ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ ,    
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�นามบุ�ดส�พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒). 

๓ สุรยุทธ� จุลานนท�  พลเอก, จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู1การปฏิบัติ : แนวทางการ
บริหารประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,พิมพ�คร้ังท่ี ๑, (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ : บริษัทเพชรรุCง จํากัด, ๒๕๕๑), หน/า ๑๗-๑๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๖๑

จนเปPนนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวันบุคคลควรมีการพัฒนาการประหยัด คือ ประหยัด
ทรัพย�สินเงินทอง ท้ังสCวนตนและสCวนรวม รู/จักดํารงชีวิตให/เหมาะสมกับสภาพฐานะความ
เปPนอยูCของตนแล/ว ซ่ึงหากประพฤติปฏิบัติได/จนเกิดเปPนนิสัย ยCอมจะเกิดผลดีตCอเศรษฐกิจท้ัง
ของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติท้ังในปBจจุบันและอนาคตข/างหน/า จนทําให/กลCาวได/วCา  
ความประหยัดหรือความพอเพียงเปPนหลักปรัชญาสากล สามารถนําไปประยุกต�ใช/ได/กับทุก
เพศ ทุกวัย และทุกศาสนา เพ่ือความม่ังมีสีสุขของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ตCอไป 

๔.๒ หลักธรรมท่ีเก่ียวกับการประหยัด 
หลักธรรมท่ีเก่ียวกับการประหยัด คือ สันโดษ  หมายถึง ความยินดีในสิ่งท่ีตนเองมี  

ในท่ีนี้คือยินดีในหน/าท่ีการงานของตัวเองในทรัพย�สินของตนเอง ถ/าเปPนคฤหัสถ�ก็ยินดีใน
หน/าท่ีการงานของคฤหัสถ� ถ/าเปPนบรรพชิตก็ยินดีในกิจของบรรพชิต ซ่ึงแบCงออกเปPนสาม
อยCางคือ   

๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามได/   
๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง   
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ�จะขาดสันโดษ

ไมCได/เลย ถ/าไมCมีคุณธรรมข/อนี้ ก็จะทําให/เดือดร/อนท้ังตนเองและผู/อ่ืน ถ/ามีความสันโดษทําให/
ผู/ปฏิบัติได/รับผล ประโยชน�ท่ีเปPนคุณูปการอยCางยิ่งท้ังในชาตินี้และสัมปรายภพอยCางแท/จริง
และ คําวCาสันโดษนั้นโดยความหมายแล/ว หมายถึง ความยินดีความพอใจด/วยปBจจัย ๔ คือ  
เครื่องนุCงหCม ท่ีอยูCอาศัย ยารักษาโรค และอาหาร ตลอดจนการมีความสุข ความพอใจด/วย
เครื่องยังชีพท่ีหามาได/ด/วยความเพียรพยายามของตนไมCโลภ ไมCริษยาใคร และหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน� หมายถึง ธรรมท่ีเปPนไปเพ่ือให/ได/มาซ่ึงประโยชน�ในปBจจุบัน๔ ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน� เปPนหลักธรรมในพุทธศาสนาหมายถึง ประโยชน�ในปBจจุบัน ๔ อยCาง๕ อาจเรียก
สั้นๆวCา ทิฏฐธัมมิกัตถะเนื่องจากอัตถะ แปลวCา ประโยชน�อยูCแล/ว จึงไมCจําเปPนต/องมีประโยชน� 
ซํ้าซ/อนกันสองคําก็ได/หรืออาจเรียกเต็มๆวCา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมหมายถึง ธรรมท่ี
เปPนไปเพ่ือประโยชน�ในปBจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชน�สุขข้ันต/น เพ่ือประโยชน�สุข
สามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มี ทรัพย� ยศ เกียรติ ไมตรี เปPนต/น และ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�ท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมท่ีเปPนไปเพ่ือให/ได/มาซ่ึง
ประโยชน�ในปBจจุบัน หมายถึง ประโยชน�อันพึงได/รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพท่ี
สุจริต ถูกต/องท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน�ท่ีได/จากการประกอบกิจนั้น เปPนผล
ท่ีได/ทันตาเห็นไมCต/องรอถึงภายภาคหน/า การปฏิบัติตามหลักธรรม“ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปPน

                                                           

๔ องฺ.อฏDฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๘. 
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เรื่องเก่ียวกับปากท/อง การกิน การอยูC ปBจจัยการดํารงของคน  ถ/าบ/านเมืองมีเศรษฐกิจดี คน
มีความอยูCดี  กินดีตCางคนตCางประกอบอาชีพท่ีสุจริตไมCเบียดเบียนกัน  รัฐบาลก็ไมCต/องวุCนวาย
อยูCกับการปราบปรามเรื่องทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติให/เจริญก/าวหน/าไป และ
เศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึน ดังนั้น ข/อปฏิบัติเพ่ือประโยชน�ตนหรือประโยชน�ในปBจจุบัน ก็คือ  
การรู/จักเลือกคบมิตรนั้นเอง หากผู/ใดสามารถปฏิบัติตนได/ครบท้ัง ๔ ข/อ บุคคลนั้นจะสามารถ
ดํารงชีวิตอยูCได/อยCางดี ไมCเดือดร/อน  เปPนประโยชน�แกCตนเองในปBจจุบัน  ธรรมบทนี้จึงถือวCา
เปPน “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายCอวCา “อุ อา กะ สะ” ซ่ึงยCอมาจากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�
ท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมท่ีเปPนไปเพ่ือให/ได/มาซ่ึงประโยชน�ในปBจจุบันเปPนต/น 

๔.๓ แนวทางการนําหลักการประหยัดมาประยุกต�ใช�ในสังคมไทย 
การประหยัดในสังคมไทยต/องยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มุCงเน/นความ

ขยันหม่ันเพียรและการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เปPนหลักคําสอนอันเปPนท่ีมาของความเชื่อและ
การปฏิบัติของชาวพุทธ ท่ีแสดงไว/ในเรื่องการใช/ชีวิตท่ีถูกต/อง การกระทํากิจกรรมอยCางใด
อยCางหนึ่ง ด/วยความขยันขันแข็ง และกระทําอยCางตCอเนื่องโดยสมํ่าเสมอ ไมCทอดท้ิงธุระในสิ่ง
ท่ีทําหรือปลCอยให/งานค่ังค/างซ่ึงเปPนการพอกพูนทําให/เกิดความลCาช/าเสียหาย ผู/มีความ
ขยันหม่ันเพียรยCอมทําการงานได/สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว/สCวนผู/เกียจคร/านยCอมทํางานไมC
สําเร็จ และยังปราศจากการยอมรับของผู/อ่ืนอีกด/วยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเปPน
แนวทางปฏิบัติควบคูCไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปPนองค�รวมท่ียึด“คนเปPนศูนย�กลางการ
พัฒนา” เพ่ือให/การพัฒนาและบริหารประเทศเปPนไปในทางสายกลาง บนพ้ืนฐานดุลยภาพ
เชิงพลวัตของการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยCางบูรณาการ  ท้ังมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห�อยCาง “มีเหตุผล” และใช/หลัก 
“ความพอประมาณ” ให/เกิดความสมดุลระหวCางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความ
สมดุลระหวCางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความสามารถในการแขCงขันในเวทีโลก ความ
สมดุลระหวCางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ/มกัน”  ด/วยการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให/เพียงพอพร/อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอก
และภายในประเทศ๖ 

ดังนั้น แนวทางการนําหลักการประหยัดมาประยุกต�ใช/ในครอบครัวและสังคมไทย  
จําเปPนต/องใช/หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เปPนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูCและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับต้ังแตCระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศให/ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให/ก/าว

                                                           

๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาภัณฑ�พาณิชย�โรงพิมพ�คุรุ
สภา), หน/า ก. 
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ทันตCอโลกยุคโลกาภิวัตน�  ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปPนท่ีจะต/องมีระบบภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตCอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต/องอาศัยความรอบรู/ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยCางยิ่งในการนําวิชาการตCางๆ มาใช/ในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต/องเสริมสร/างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะ
เจ/าหน/าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให/มีความสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย�สุจริตและให/มีความรอบรู/ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด/วยความอดทน ความเพียร  มี
สติปBญญา และความรอบคอบเพ่ือให/สมดุลและพร/อมตCอการรับการเปลี่ยนแปลงอยCาง
รวดเร็วและกว/างขวาง  ท้ังด/านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล/อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได/
เปPนอยCางดี และยังให/รู/จักแบCงปBน เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ไมCเบียดเบียนผู/อ่ืนไมCวCาจะเปPนสัตว� 
หรือธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม สCงเสริมให/คนในสังคมมีจริยธรรม คุณธรรมไมCเปPนสังคมวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมไมCแกCงแยCงกัน ไมCเห็นแกCวัตถุเงินตราสร/างสังคมให/เข/มแข็งซ่ึงเปPนพ้ืนฐาน
ความม่ันคงของประเทศชาติ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�นามบุ�ดส�พับลิเคชั่น,  ๒๕๔๒. 
สุรยุทธ� จุลานนท� พลเอก. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู1การปฏิบัติ : แนวทางการ

บริหารประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ : บริษัทเพชรรุCง จํากัด,๒๕๕๑. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔). กรุงเทพมหานคร : ศึกษา
ภัณฑ�พาณิชย� โรงพิมพ�คุรุสภา, มปป. 
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ศึกษาการใช�เสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท 
A Study of Using Sen sana in Theravada Buddhism  

พระพิเชฐ กมฺมสุโภ (ยุสายาท)* 
ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค�** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้ เปPนการวิจัยเชิงเอกสารเรื่องศึกษาการใช/เสนาสนะในพุทธศาสนา
เถรวาท ซ่ึงมีวัตถุประสงค�การวิจัย คือ  )๑ (  เพ่ือศึกษาเสนาสนะและบทบัญญัติการใช/
เสนาสนะในพระพุทธศาสนา    )๒  ( เพ่ือศึกษาสภาพปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทย และ 

)๓(  เพ่ือศึกษารูปแบบการแก/ไขปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทย พบวCา 
เสนาสนะท่ีเหมาะนั้นต/องมีสภาพหรือสิ่งแวดล/อมท่ีอยูCอาศัยเปPนท่ีเงียบสงัด 

พระภิกษุสามเณรพึงรู/จักการคัดเลือกท่ีอยูCอาศัยโดยเน/นคุณคCา และอดทนควบคูCกันไปเพ่ือ
ปUองกันอารมณ�หลอกตัวเอง จึงสามารถเอาชนะทุกข�ท่ีมีอยูCกายในจิตของเราโดยไมCยึดม่ันถือ
ม่ัน เปPนการทําให/กิเลสหรือหมดไป เริ่มจากเลือกท่ีอยูCเปPน เข/าใจในเหตุผล และเปPนอยูCแบบ
เรียบงCาย สCวนท่ีไมCนCาเข/าอยูCอาศัยในเสนาสนะท่ีมีสิ่งแวดล/อมตรงกันข/ามกันจากนี้ เชCน มหา
วิหารหรือท่ีท่ีมีปลิโพธเก่ียวข/อง ผู/หวังความเจริญในธรรมไมCพึงเข/าไปยุCงเก่ียวโดยประการท้ัง
ปวงเพราะไมCเหมาะสําหรับผู/มีอินทรีย�ยังอCอนแอหวั่นไหวตCออารมณ�ได/งCาย จึงควรหลีกหCาง
ออกไปให/ไกลเสีย 

การใช/เสนาสนะอยCางเข/าใจสาระแท/จริง ยCอมไมCติดในเสนาสนะ และไมCแสวงหา
เสนาสนะท่ีเกินความจําเปPน ในลักษณะตรงกันข/าม หากไมCเข/าใจในสาระของการใช/เสนาะ
สนะ ก็จะเกิดความตระหนี่ในท่ีอยูCอาศัย เกิดความต/องการตอบสนองความต/องการทางกาย
ด/วยการสร/างอาคารสถานท่ีใหญCโต หรูหรา จนเกินความจําเปPนหรือสร/างเสนาะสนะเพ่ืออวด
ฐานะของตนเองหรือฐานะของวัด สําหรับศาสนสถานนี้ รวมเอาศาสนวัตถุไว/ในท่ีนี้ด/วย 
เพราะวัตถุตCางๆ อันได/แกCเครื่องใช/ไม/สอยท่ียอมรับกันวCาเปPนศาสนวัตถุ เชCน พระพุทธรูป 
ธรรมาสน� โต�ะหมูCบูชา ฯลฯ เปPนสิ่งท่ีนับเนื่องเข/าในศาสนสถาน แตCถ/าพิจารณาดูศาสนวัตถุ
ในครั้งพุทธกาลแล/วปรากฏมีไมCมากนัก ท่ีเห็นชัดคือ เครื่องของใช/สําหรับพระภิกษุสงฆ� ๘ 
ประการ (อัฏฐบริขาร) เชCน เข็มเย็บผ/า ด/าย บาตร เครื่องกรองน้ํา เปPนต/น และศาสนสถานมี
ความจําเปPนในฐานะเปPนท่ีอยูCอาศัยและประกอบศาสนกิจ คCานิยมในการสร/างศาสนสถานใน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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สังคมไทย คือความโอCอCาใหญCโต บางทีสร/างจนเกินความจําเปPน ในสมัยกCอนคนไทยนิยมสร/าง
วัดแขCงกันโดยเฉพาะพวกเศรษฐีคหบดีจะนิยมสร/างวัดประจําตระกูล ครั้นถึงปBจจุบันหน/าท่ีใน
การสร/างถาวรวัตถุเปPนภาระของเจ/าอาวาสเปPนสCวนใหญC โดยขอรับบริจาคปBจจัยจากญาติ
โยมเพ่ือสร/างอาคารสถานท่ีจําเปPน การกCอสร/างอาคารสถานท่ีอันจําเปPนก็ไมCเสียหายอะไรแตC
ถ/าสร/างเกินความจําเปPนก็นับเปPนสิ่งท่ีไมCเหมาะไมCควร บางแหCงสร/างอุโบสถหรือวิหารอยCาง
ใหญCโต ใช/เงินเปPนจํานวนสิบๆ ล/าน แตCใช/ประโยชน�ใช/สอยไมCมาก เปPนการสูญเสียเงินทอง
โดยใชCเหตุ หน/าท่ีในการกCอสร/างถาวรวัตถุเปPนของคฤหัสถ�ญาติโยมท่ีจัดสร/างเพ่ือประโยชน�
ตCอพระศาสนา พระภิกษุต/องมีความสันโดษยินดีในเสนาสนะท่ีโยมถวายตามศรัทธา พระสงฆ�
ไมCควรจัดสร/างถาวรวัตถุด/วยตนเอง เพราะมิใชCหน/าท่ีของพระสงฆ� 

ดังนั้น วัดสถานท่ีทางพระพุทธศาสนาและเปPนสัญลักษณ�แหCงความดีงามของผู/ท่ีมีจ
ริยวัตรอันงดงาม อันได/แกCพระภิกษุและสามเณรผู/ใฝ�ในธรรม นอกจากนี้วัดยังเปPนท่ีพักอาศัย
ของพระภิกษุ สามเณร ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ� และวัดยัง
เปPนศูนย�รวมแหCงความเจริญดีงาม และเปPนสถานท่ีสําคัญในการสCงเสริมอนุรักษ�ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีผู/คนใช/เปPนรากฐานในการดําเนินชีวิต และเปPนเอกลักษณ�ของชาติ เปPนสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเปPนปูชนียสถาน เปPนท่ีพํานักท่ีอยูCอาศัยของพุทธบริษัท 
และให/การบริการแกCชุมชนสังคมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ท้ังด/านการปกครอง การเผยแผC
ธรรม ด/านการศึกษาสงเคราะห� การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห� และองค�
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/าทรงสรรเสริญความสันโดษไว/วCา  ”ความสันโดษเปPนทรัพย�อยCาง
เยี่ยม“  หมายความวCา ความยินดีด/วยของของตนนั้นเปPนทรัพย�อันประเสริฐ เพราะเปPนเหตุให/

เกิดความสุขความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป ซ่ึงภิกษุผู/สันโดษยCอมบริโภคเสนาสนะอันเงียบสงัดได/
ตามท่ีปรารถนา ไมCวCาจะเปPนในป�า โคนไม/ ซอกชะงCอนผา ในถํ้า ป�าช/า ป�าชัฏ เขา หรือท่ีโลCง
แจ/ง เปPนต/นโดยไมCมีหCวงใยในสิ่งใด ๆ และการไมCสันโดษ ข/อนี้สังเกตได/จากการตกแตCง
เสนาสนะ(ท่ีอยูCอาศัย) อยCางหรูหราฟุ�มเฟ�อย ด/วยเครื่องเรือนราคาแพง มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกสบาย หรือความบันเทิง ท่ีไมCได/เปPนไปเพ่ือสCงเสริมการปฏิบัติธรรม หรือมีการสะสม
สิ่งของเครื่องใช/ไว/ในกุฏิมากมายเกินความจําเปPน และความยินดีในสิ่งท่ีตนได/นําความสุขมา
ให/ ซ่ึงพระพุทธศาสนายังสอนตCอไปอีกวCา เม่ือได/สิ่งใดมาแล/วก็ควรมีความยินดี พอใจในสิ่งท่ี
ตนได/มานั้น ไมCควรโลภมากจนเกินเหตุเพราะอาจทําให/เกิดความเสื่อมข้ึนมาได/ รวมท้ังสอน
ให/ไมCให/ดูหม่ินดูแคลนในลาภหรือสิ่งท่ีตนได/มาโดยชอบธรรมซ่ึงแม/นมีปริมาณมาก หรือน/อยก็
ตาม และให/มีความยินดีด/วยของของตนซ่ึงได/มาด/วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความ
ยินดีด/วยปBจจัย ๔ ตามท่ีตนมีตามท่ีตนได/หรือความรู/จักอ่ิมรู/จักพอ คือ ความยินดีใน
เสนาสนะ ความพอใจในเสนาสนะของตนเอง 

คําสําคัญ: ศึกษาการใช/เสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๖๖ 

Abstract 

This research is a research paper education Sen sana in Theravada 
Buddhism, which have the purpose of research, namely (1) to study the 
provisions and use of Sen sana in Buddhism (2) to study the issue and use of 
Sen sana in society, Thailand (3) to study how social Sen sana in Thailand. It 
found that.  

Sen sana that's right, it must have an environmental or Habitat is 
quiet. Well-known monks broad selections, with an emphasis on housing 
values and tolerance go hand in hand to prevent emotional fool themselves. So 
it is possible to overcome the suffering that exists in our body by not adhering to 
the dedication, passion, or go away. Starting from the selected address is in 
understanding the reason and simple existence. The section is unlikely to live in 
Sen sana with the opposite environment from this, such as the Cathedral or the 
associated pliphot. Those hoping for growth in a fairly unpleasant meddle 
involves the difficulty, because it is not suitable for those with a weak yet 
unshaken organic upset easily. It should avoid waste far away. 

Using the Sen sana example to understand the real essence is not 
stuck in the Sen sana, and not Sen sana the quest than necessary in the 
opposite manner. If you don't understand the essence of the use of the crash he 
was wrongful occurs it Sana in housing. Demand response, physical requirements 
by creating a large, elegant building, until a crash or create to show off their own 
position as Sana or as a measure. This includes religious Ordinances for the 
object by this because different objects, including appliances that are recognized 
as the religious objects, such as a Buddha altar, Dhamm sana, etc. are the things 
that count, since entering in religious theology, but if they see an object in the 
era of the time, then it appears there is not much that is evident is that of (the 
eight) requisites of a Buddhist monk, such as sewing needles and thread the 
strainer to a priest and religious sites are needed as a residence and Minister. 
Values in the creation of places in society, Thailand is a large imposing maybe 
build up necessary. In the past, people built different popular Thailand 
especially wealthy however to create a regular family Temple. To date, soldiers 
and the duty to create an institution be borne mostly by the pastor's request for 
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a donation from lay factors to create buildings that are needed. Construction of 
buildings damaged, it is not necessary but if it is a bad thing should not. Some of 
them build a temple or Cathedral, a huge sample. Ten million, but the amount 
of money used, functional, not so much as to lose the gold by a note. An 
institution is responsible for the construction of the householder for the benefit 
of the creation, that lay to his religion. Buddhist monks must have solitude in my 
willing sacrifices, faith that Sen sana. Monks should not establish an institution 
manually because the notice of Buddhist monks. 

Therefore, the Buddhist temples that venue and as a symbol of 
goodness of people with moral forms of namely spectacular Buddhist monks 
and novices who quite fairly. In addition, this measure is also the residence of 
the monks and novices to practice discipline and act activity of monks and 
temples is also a pretty good growth, and a Gurudwara in promoting 
traditions that people use is rooted in the life of the nation and is a popular 
Buddhist ritual is a sacred place, a living Buddha and the companies provide 
services to communities society appropriate to both parents to fairly mission 
education aid relief and public utilities and the Lord Buddha shape praise the 
solitude that "solitude is an excellent example, estate" means happy with 
their's is real estate because they cause happiness became more like people 
who inevitably consumed Sen sana silent quiet as you desire, whether it be 
in the jungle. The wooden cone. Gorge cave Ridge forest, cemetery , open 
defecation, etc without any conscious and not solitude. This message can be 
noticed from the decorated Sen sana (housing), the luxurious extravagance. 
With a Expensive homes. Have the amenities or entertainment that is not 
going to promote meditation, or to use them in your cubicle and a lot of joy 
in what they have brought to happiness. Where Buddhism also taught again that 
when what comes then it should be willing to. Satisfied in what they get. It 
should not be too greedy because it may cause deterioration. Including teaching 
them not to let the insult in the Fortune or their authorized representative, 
which would have acquired more or less quantity and be willing to make with 
their's, which comes with perseverance, stamina by 4 factors as righteous 
pleasure with which they have as their own, or know enough is known to enjoy 
your happy in the Sen sana in satisfaction of their own. 
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Keyword: Using Sen sana in Theravada Buddhism 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนามาช/านานไมCวCาจะไป ท่ีใดจะเห็นวัดวาอารามเดCน

สงCาสวยสดงดงามท้ัง กุฏิ วิหาร อุโบสถ ล/วนสร/างข้ึนมาอยCางวิจิตรตระการตา ท้ังทางวัด
สร/างเองหรือมีผู/มีศรัทธาสร/างถวายสิ่งเหลCานี้มีมาต้ังแตCอดีตจนกระท่ังถึงปBจจุบันก็มีแนวโน/ม
วCายังไมCยุติการกCอสร/างยังคงแขCงขันกันอยCางจริงจัง จึงทําให/เกิดความสนใจวCาจุดมุCงหมายของ
การใช/สอยเสนาสนะท่ีอยูCอาศัยสําหรับพระภิกษุในพุทธศาสนาปรากฏในพระไตรป�ฏกเปPนอ
ยCางไร และท่ีอยูCอาศัยของพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณรและสามเณรีในพระพุทธศาสนาดังท่ี
ปรากฏในพระไตรป�ฎกท่ีทรงอนุญาตนั้นปBจจุบันนี้ทําตามท่ีทรงบัญญัติแคCไหน พระพุทธองค�
ทรงมีพุทธานุญาตวCา เม่ือถึงฤดูฝน ๓ เดือนให/พระภิกษุอยูCจําพรรษาท่ีใดท่ีหนึ่งกCอน ไมCพึง
หลีกจาริกไปไหน๑ จึงเห็นได/วCาเสนาสนะ ท่ีอยูCอาศัย เปPนสิ่งท่ีจําเปPนและสําคัญตCอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย� ในทางพระพุทธศาสนาทCานมีจุดมุCงหมายให/ภิกษุอาศัยเสนาสนะเพ่ือ
บําบัดความหนาว ความร/อน อันเกิดจากดินฟUาอากาศ และบําบัดสัมผัสเหลือบ ยุงลม แดด 
และสัตว�เลื้อยคลานเปPนสCวนหนึ่งในปBจจัยสี่ท่ีเก้ือกูลตCอการประพฤติพรหมจรรย�ของพระภิกษุ 
เชCนเดียวกับหลักคําสอนเรื่องการบริโภคอาหารโดยพิจารณาเสียกCอนจึงบริโภคปBจจัย ๔ ให/
เปPนไปตามความหมายและประโยชน�ของสิ่งนั้น ทรงให/พิจารณาเห็นคุณคCาแท/ คือ ประโยชน�
และความจําเปPนของสิ่งนั้น และคุณคCาเทียมคือสิ่งท่ีไมCเปPนประโยชน�ไมCมีความจําเปPนหรือสิ่ง
ท่ีเกินความจําเปPนไมCติดอยูCกับรูป เสียง กลิ่น รส คCานิยมหรือกระแสสังคม๒ 

ในปBจจุบันการใช/สอยเสนาสนะ ท่ีอยูCอาศัย ของพระภิกษุบางรูปได/ผิดไปจาก
จุดมุCงหมายในพระพุทธศาสนาแบบด้ังเดิม จึงกCอให/เกิดปBญหาตามมาหลายด/าน เชCน ปBญหาท่ี
เกิดจากการใช/เสนาสนะท่ีหรูหรา สะดวก สบายเกินความจําเปPน คือ ไมCเปPนไปเพ่ือบําบัด
ความหนาว ความร/อน อันเกิดจาก ดินฟUาอากาศ บําบัดสัมผัสจากเหลือบยุง ลม แดดและ
สัตว�เลื้อยคลานท้ังหลาย แตCเปPนไปเพ่ือความสวยงาม และเกินความจําเปPนในการประพฤติ
พรหมจรรย� เปPนการบริโภคทางวัตถุ เพ่ือสนองตอบตCอความต/องการของบุคคลในสังคม๓ ดู
เหมือนจะเปPนสิ่งจําเปPน และยึดติดกับสิ่งท่ีเปPนวัตถุปBจจัยมากเกินกวCาความจําเปPนนั้น จะเปPน
อุปสรรคตCอการประกอบความเพียร เพ่ือฝ�กฝนตนเอง ในวิถีชีวิตพระภิกษุสงฆ�เปPนผู/ท่ีใช/ชีวิต

                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๗/๒๙๕. 
๒ ประพีร�พร อักษรศรี, “ปBจจัยท่ีมีตCอพฤติกรรมการบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร�แนวพุทธ : 

กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ�”, ภาคนิพนธ�พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม, (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�, ๒๕๔๐). 

๓ กุลลินี มุทธานิน, “การวิเคราะห�การบริโภคแนวพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร�
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๙. 
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เรียบงCาย จึงกลายเปPนวิถีชีวิตท่ียุCงยากซับซ/อน คือ ใช/เสนาสนะท่ีสวยงามเกินความจําเปPนไมC
เปPนไปตามท่ีพระพุทธเจ/าทรงอนุญาตให/ใช/เพียงให/เกิดความสะดวกตCอการดําเนินชีวิตของ
พระภิกษุ ให/เปPนผู/เลี้ยงงCายอยูCงCายไมCเปPนภาระของทายกทายิกาผู/ให/ความอุปถัมภ� 

การใช/เสนาสนะของภิกษุในพระพุทธศาสนา มีผลกระทบตCอการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของภิกษุ ซ่ึงแตCเดิมใช/เสนาสนะนั้น เพ่ือมุCงตCอการละ และปลCอยวางเพ่ือบําบัดความร/อน
ความหนาว บําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลมแดด และสัตว�เลื้อยคลานท้ังหลายเทCานั้น๔ 
สมัยพุทธกาลท่ีอยูCอาศัยเพ่ือการปฏิบัติธรรมเทCานั้นไมCยึดติดมากมาย ปBจจุบันพระภิกษุต/อง
ลําบากในการแสวงหาเงินทองมากCอสร/างเสนาสนะท่ีใหญCโตสวยงามกCอให/เกิดปBญหาตามมา
หลายด/าน เชCน ในการดําเนินชีวิตของพระภิกษุในการแสวงหารูป�ยะปBจจัยเพ่ิมมากข้ึน ภิกษุ
ควรรู/จักอยูCอยCางสันโดษ ในทางพระพุทธศาสนานั้น สันโดษจะต/องมาคูCกับความเพียรเสมอ 
สันโดษเพ่ือประหยัดแรงงานและเวลาท่ีจะสูญเสียไปในการปรนเปรอตน และเอาแรงงานนั้น
ไปใช/ในการปฏิบัติหน/าท่ีเพ่ือเสริมสร/างคุณภาพชีวิต๕ จึงเปPนประเด็นท่ีนCาศึกษาวCา การใช/
เสนาสนะของพระภิกษุมีจุดมุCงหมายท่ีแท/จริงอยCางไร และการประยุกต�ใช/ในสังคมปBจจุบันท่ี
เปPนอยูCในทุกวัน เพ่ือจะเอ้ือเฟ��อตCอพระธรรมวินัยให/มากท่ีสุด และเพ่ือธํารงพระศาสนาอยูCใน
ฐานะสังคมต/นแบบ อันจะมีผลตCอการเอ้ือประโยชน�ตCอสภาพของพระภิกษุในสังคมปBจจุบัน 
นําไปสูCการอธิบายตามหลักการพระธรรมวินัย การใช/เสนาสนะอยCางเห็นคุณคCา และถูกต/อง 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาเสนาสนะและบทบัญญัติการใช/เสนาสนะในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทย 
๓. เพ่ือศึกษารูปแบบการแก/ไขปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ได/ศึกษาค/นคว/าข/อมูลทางเอกสาร (Documentary investigation) 

ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันรวบรวมข�อมูล 
๓.๑ ข/อมูลปฐมภูมิ คือ ศึกษาจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร�อ่ืน ๆโดยใช/วิธีศึกษาค/นคว/า บันทึกข/อมูล 

                                                           

๔ ปรีชา ช/างขขวัญยืน, “การศึกษาจริยศาสตร�สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ�”, 
วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย), ๒๕๒๐. 

๕ พระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตโต), เศรษฐศาสตร�แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวน
พิมพ�, ๒๕๓๗), หน/า ๓๐. 
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๓.๒ ข/อมูลทุติยภูมิ คือ หนังสือ ตํารา ศึกษาค/นคว/า จากงานวิจัย วรรณกรรม และ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง 

๓.๓ การวิเคราะห�ข/อมูล โดยผู/วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห�ข/อมูลตCางๆท่ีได/จาก
รวบรวมไว/แล/วนั้น และจัดหมวดหมูCความรู/  เ พ่ือใช/ในการเขียนงานวิจัยให/ตรงตาม
วัตถุประสงค� 

๓.๔ การเรียบเรียงข/อมูลท่ีได/ศึกษาวิเคราะห�แล/วเขียนงานวิจัยโดยมุCงตอบโจทย�ให/
ตรงตามวัตถุประสงค� พร/อมเสนอความคิดเห็นเสนอแนะ เพ่ือให/งานวิจัยสมบูรณ�ยิ่งข้ึนวิธีการ
เขียนรายงานการวิจัยใช/วิธีวิเคราะห�แบบบรรยาย สรุปการวิจัยตลอดถึงการเสนอแนะการวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย  
๔.๑ เสนาสนะและบทบัญญัติเก่ียวกับเสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท 
เสนาสนะและบทบัญญัติเก่ียวกับเสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาทไว/ดังนี้ เสนาสนะ 

หมายถึง ท่ีอยูCท่ีอาศัย ท่ีนอนท่ีนั่ง สําหรับภิกษุสามเณรซ่ึงอาจจะเปPนอาคารสถานท่ีตCาง ๆ 
รวมไปถึงป�าไม/ โคนไม/ ท่ีกลางแจ/ง ป�าช/า และเรือนวCาง ล/วนเปPนสถานท่ีสําหรับขัดเกลากิเลส
ภายในของผู/ปฏิบัติธรรมอันยอดเยี่ยมท้ังนั้น นอกจากนี้ ท่ีอ่ืน ๆ เชCน กุฎี และ วิหาร ก็
สามารถใช/เปPนท่ีปฏิบัติธรรมก็ได/ เปPนท่ีอยูCก็ได/ เพราะเปPนเสนาสนะท่ีฝ�นอารมณ�หรือกิเลส
ของบุคคล ธรรมดาของบุคคลท่ัวไปตCางต/องการความสะดวกสบาย สิ่งใดขัดตCอใจของตนก็จะ
พึงหลีกเสีย สิ่งใดชอบใจก็แสวงหา ซ่ึงการปฏิบัติธรรมเปPนการฝ�นอํานาจกิเลสภายในท้ังสิ้น
เปPนการปฏิบัติท่ีเด็ดเด่ียว ห/าวหาญ อุปสรรคและปBญหาท่ีเกิดขณะอยูCในท่ีเหลCานี้จึงเปPน
อุปกรณ�การฝ�กท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด การอยูCในเสนาสนะข/างต/นจึงเหมาะสม ไมCเปPนภาระแกCนัก
ปฏิบัติท้ังหลาย สะดวกและดูแลงCาย ไมCเปPนการคลุกคลีด/วยหมูCคณะ ซ่ึงจะต/องประกอบด/วย
หลักการอยูC ๓ อยCาง คือ มีความเพียร (อาตาปI ) ๑ มีความจําแมCนยํา (สติมา) ๑ และมี
ความสามารถรู/การปฏิบัติธรรมควรทําอยCางไรจึงจะถูกต/องหรือบรรลุเปUาหมาย (สมฺปชาโน) 
๑ เม่ือระมัดระวังต้ังตนได/อยCางนี้แล/วการถือเสนาสนะท้ังหมดนั้น ยCอมดําเนินไปตามพระวินัย
ซ่ึงเปPนบCอเกิดแหCงคุณธรรมโดยตรง 

พระพุทธองค�ทรงให/ความสําคัญมากในเรื่องเสนาสนะทรงให/สร/างในถ่ินท่ีเหมาะสม 
หรือเลือกสถานท่ีท่ีมีสิ่งแวดล/อมท่ีดี สCงเสริมให/การศึกษาพัฒนาชีวิตได/อยCางเหมาะสมแกCการ
แสวงหาธรรม ความรู/ การสร/างความดีงามและความเจริญก/าวหน/าในชีวิตประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีต้ังใจไว/ พระพุทธองค�ทรงสอนให/พิจารณาจุดมุCงหมายของการสร/างและประโยชน�ใน
การใช/ ดังข/อความวCา “เม่ือเราพิจารณาโดยแยบคายแล/วจึงได/ใช/สอยหรือสร/างท่ีอยูCอาศัยวCา 
เพียงเพ่ือบําบัดความหนาวบําบัดสัมผัสจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว�เลื้อยคลาน เพ่ือ
บรรเทาอันตราย อันเกิดจากฤดูกาลและเพ่ือแสวงหาความสงบ”๖ 
                                                           

๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔/๑๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๗๑

การใช/ท่ีอยูCอาศัยควรพิจารณาให/ดีวCา เราใช/เพ่ือประโยชน�อะไร เม่ือใช/แล/วก็ควร
จัดเก็บให/เรียบร/อย เม่ือใช/งานเสร็จหากเกิดการชํารุดทรุดโทรมก็ต/องรู/จักดูแลรักษาซCอมแซม 
ไมCให/ท้ิงให/เกิดความรกร/าง การสร/างท่ีอยูCอาศัยในลักษณะนี้จะชCวยให/เกิดการประหยัดในการ
กCอสร/างมาก โดยไมCจําเปPนต/องใช/วัสดุท่ีมีราคาแพงและก็ไมCจําเปPนท่ีจะต/องสร/างใหญCโตมาก
นัก แตCเปPนการสร/างท่ีอยูCอาศัยเพียงเพ่ือให/สําเร็จประโยชน�ตามความต/องการก็เปPนอันใช/ได/
แล/ว เพ่ือประหยัดงบประมาณในการสร/างและอายุยืนนานในการใช/ท่ีทนทาน และ
สะดวกสบายในการรักษาซCอมแซม แตCสCวนมากจะเน/นในการสร/างกุฏิของพระสงฆ� แตC
หลักการนี้สร/างท่ีอยูCอาศัยในลักษณะนี้ แม/แตCชาวบ/านท่ัวไปก็สามารถนําไปประยุกต�ใช/ได/กับ
ความจําเปPนหรือตามรายได/ของตนเองตามสภาวการณ�ในปBจจุบันได/ 

เสนาสนะท่ีเหมาะนั้นต/องมีสภาพหรือสิ่งแวดล/อมท่ีอยูCอาศัยเปPนท่ีเงียบสงัด อาทิ 
กุฎี เรือนวCาง ป�า เปPนต/น ท้ังอาจกลCาวได/วCา สถานท่ีนี่เองทําให/พระสงฆ�หรือภิกษุท้ังหลาย 
รู/จักการบริหารตนและการทําหน/าท่ีของตนให/ครบถ/วน โดยเปPนแบบอยCางท่ีดีหรือเปPนศาสน
ทายาทท่ีดี วิธีการท่ีพระสงฆ�ได/อยูCอาศัยในท่ีท่ีเหมาะกับจริตของตนเองจึงเปPนประโยชน�ตCอ
การบรรลุธรรมท่ีเรียกวCา ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว (สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิ=ฺญา) ตรงกันข/าม
หากพระสงฆ�ไมCมีโอกาสเข/าอยูCในสถานท่ีท่ีเหมาะสมโอกาสท่ีจะหาความเจริญในธรรมก็ลCาช/า
หรือหมดโอกาสท่ีดีไป เรียกวCา ปฏิบัติลาบาก บรรลุช/า (ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิ=ฺญา) และ
เสนาสนะควรเงียบสงัด ประหยัดคCาใช/จCาย มีคุณคCาและถือเปPนแบบอยCางท่ีถูกต/องในทาง
พระพุทธศาสนา เม่ือพระสงฆ�ได/เรียนรู/หลักการใช/สอยเสนาสนะท่ีสัปปายะหรือเอ้ือตCอการ
บรรลุธรรม หรือการเข/าถึงความเปPนแกCนสารในสัทธรรมเบ้ืองสูงข้ึนไป การใช/ปBญญาเปPน
เครื่องพิจารณาเลือกเสนาสนะท่ีจําเปPนตCอการปฏิบัติธรรมนั้นจึงเปPนเรื่องสําคัญอยCางยิ่ง คือ
ทําให/ชีวิตสมณะไมCไร/คCาหรือเปPนท่ีบําเพ็ญเพียรได/สมบูรณ� ยCอมเหมือนแมลงผึ้งคัดเลือกดูด
เกสรดอกไม/เฉพาะสCวนท่ีเปPนประโยชน�ตCอการทํารวงผึ้งฉันใด พระสงฆ�หรือพระโยคาวจรก็พึง
เปPนฉันนั้น ถือเอาเฉพาะเสนาสนะท่ีเปPนดุจขุมทรัพย�ท่ีธรรมชาติให/มาอยCางไมCต/องไปแสวงหา
ให/เหน็ดเหนื่อยเหมือนฆราวาสท่ีตCางพากันมุCงหน/าทํามาหาเลี้ยงชีพอยCางรีบเรCงลุCมหลงกันอยูC
ในเวลานี้ พระสงฆ�ผู/ฉลาดพึงพิจารณาใช/สอยอยCางระมัดระวังจิตของตนอยูCเสมอ ก็ยCอม
แสวงหาอมตธรรมได/โดยไมCยาก เพราะวิสัยท่ีดีของสมณะต/องเปPนผู/เลี้ยงงCายสันโดษด/วย
ปBจจัย ๔ (ยถาสารุปปสันโดษ) ตราบใดท่ีจุดหมายของตนยังไมCสําเร็จจะต/องก/าวหน/าปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลสในใจของตนให/สุดกาลังความสามารถให/ได/ ไมCวCาจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม ไมC
ควรเปPนผู/เกียจคร/านตCอการเจริญกัมมัฏฐานของตน 

รวมความวCา พระภิกษุสามเณรพึงรู/จักการคัดเลือกท่ีอยูCอาศัยโดยเน/นคุณคCา และ
อดทนควบคูCกันไปเพ่ือปUองกันอารมณ�หลอกตัวเอง จึงสามารถเอาชนะทุกข�ท่ีมีอยูCกายในจิต
ของเราโดยไมCยึดม่ันถือม่ัน เปPนการทําให/กิเลสหรือหมดไป เริ่มจากเลือกท่ีอยูCเปPน เข/าใจใน
เหตุผล และเปPนอยูCแบบเรียบงCาย สCวนท่ีไมCนCาเข/าอยูCอาศัยในเสนาสนะท่ีมีสิ่งแวดล/อมตรงกัน
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ข/ามกันจากนี้ เชCน มหาวิหารหรือท่ีท่ีมีปลิโพธเก่ียวข/อง ผู/หวังความเจริญในธรรมไมCพึงเข/าไป
ยุCงเก่ียวโดยประการท้ังปวงเพราะไมCเหมาะสําหรับผู/มีอินทรีย�ยังอCอนแอหวั่นไหวตCออารมณ�ได/
งCาย จึงควรหลีกหCางออกไปให/ไกลเสีย 

๔.๒ สภาพป@ญหาการใช�เสนาสนะในสังคมไทย 
สภาพปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทยไว/ดังนี้ สภาพปBญหาของการใช/เสนาสนะ 

คือ โดยท่ัวไปผู/คนสCวนใหญCเสนาสนะสCวนใหญCจะเข/าใจวCาหมายถึงวัด อาราม หรือสํานักสงฆ� 
อันเปPนสถานท่ีอยูCอาศัยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และใช/ประโยชน�ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาด/วย ศาสนสถานเปPนหนึ่งในปBจจัย ๔ ท่ีจําเปPนตCอการดํารงอยูCของ
พระภิกษุ เรียกวCา "เสนาสนะ" สาระสําคัญของการใช/เสนาสนะคือการใช/เปPนท่ีพํานักอาศัย 
เพ่ือหลบแดดหลบฝน ปUองกันแมลงหรือสัตว�ร/ายรบกวน เพ่ือเปPนท่ีพักผCอนหลับนอนให/เกิด
ความสะดวกปลอดภัยแกCการดํารงชีวิต ดังนั้น การใช/เสนาสนะอยCางเข/าใจสาระแท/จริง ยCอม
ไมCติดในเสนาสนะ และไมCแสวงหาเสนาสนะท่ีเกินความจําเปPน ในลักษณะตรงกันข/าม หากไมC
เข/าใจในสาระของการใช/เสนาะสนะ ก็จะเกิดความตระหนี่ในท่ีอยูCอาศัย เกิดความต/องการ
ตอบสนองความต/องการทางกายด/วยการสร/างอาคารสถานท่ีใหญCโต หรูหรา จนเกินความ
จําเปPนหรือสร/างเสนาะสนะเพ่ืออวดฐานะของตนเองหรือฐานะของวัด สําหรับศาสนสถานนี้ 
รวมเอาศาสนวัตถุไว/ในท่ีนี้ด/วย เพราะวัตถุตCางๆ อันได/แกCเครื่องใช/ไม/สอยท่ียอมรับกันวCา
เปPนศาสนวัตถุ เชCน พระพุทธรูป ธรรมาสน� โต�ะหมูCบูชา ฯลฯ เปPนสิ่งท่ีนับเนื่องเข/าในศาสน
สถาน แตCถ/าพิจารณาดูศาสนวัตถุในครั้งพุทธกาลแล/วปรากฏมีไมCมากนัก ท่ีเห็นชัดคือ เครื่อง
ของใช/สําหรับพระภิกษุสงฆ� ๘ ประการ (อัฏฐบริขาร) เชCน เข็มเย็บผ/า ด/าย บาตร เครื่อง
กรองน้ํา เปPนต/น และศาสนสถานมีความจําเปPนในฐานะเปPนท่ีอยูCอาศัยและประกอบศาสนกิจ 
คCานิยมในการสร/างศาสนสถานในสังคมไทย คือความโอCอCาใหญCโต บางทีสร/างจนเกินความ
จําเปPน ในสมัยกCอนคนไทยนิยมสร/างวัดแขCงกันโดยเฉพาะพวกเศรษฐีคหบดีจะนิยมสร/างวัด
ประจําตระกูล ครั้นถึงปBจจุบันหน/าท่ีในการสร/างถาวรวัตถุเปPนภาระของเจ/าอาวาสเปPนสCวน
ใหญC โดยขอรับบริจาคปBจจัยจากญาติโยมเพ่ือสร/างอาคารสถานท่ีจําเปPน การกCอสร/างอาคาร
สถานท่ีอันจําเปPนก็ไมCเสียหายอะไรแตCถ/าสร/างเกินความจําเปPนก็นับเปPนสิ่งท่ีไมCเหมาะไมCควร 
บางแหCงสร/างอุโบสถหรือวิหารอยCางใหญCโต ใช/เงินเปPนจํานวนสิบๆ ล/าน แตCใช/ประโยชน�ใช/
สอยไมCมาก เปPนการสูญเสียเงินทองโดยใชCเหตุ หน/าท่ีในการกCอสร/างถาวรวัตถุเปPนของ
คฤหัสถ�ญาติโยมท่ีจัดสร/างเพ่ือประโยชน�ตCอพระศาสนา พระภิกษุต/องมีความสันโดษยินดีใน
เสนาสนะท่ีโยมถวายตามศรัทธา พระสงฆ�ไมCควรจัดสร/างถาวรวัตถุด/วยตนเอง เพราะมิใชC
หน/าท่ีของพระสงฆ�  

เสนาสนะอันเปPนปBจจัยสําคัญปBจจัยหนึ่งท่ีเปPนท่ีอยูCท่ีอาศัยของพระสงฆ�หรือวัดเปPน
สถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแล/วจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุตCางๆ เปPนท่ีพํานัก อาศัย
ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สงฆ� ตลอดจนเปPนท่ีบําเพ็ญ
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กุศลตCาง ๆ นอกจากนี้วัดยังเปPนศูนย�กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคม รวมท้ังเปPน
แหลCงสCงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วัดท้ังหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เปPนนิติ
บุคคลเทCาเทียมกัน แตCในทางพระวินัยมีฐานะแตกตCางกัน ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕ ได/จําแนกวัดออกเปPน ๒ ชนิด คือ สํานักสงฆ� และวัดท่ีได/รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซ่ึงคCานิยมในการสร/างวัดแบบใหญCโตหรูหรา เกิดข้ึนในหมูCชาวพุทธไทยทุกระดับ 
เม่ือเปPนเจ/าภาพสร/างสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต/องสลักชื่อหรือเขียนชื่อเจ/าภาพติดไปด/วย เพ่ือแสดงให/รู/
วCาใครเปPนผู/บริจาคสร/างหรืออาจจะด/วยเหตุผลอ่ืน เชCน การแสดงฐานะของตนให/ผู/อ่ืนเห็น
หรือต/องการให/ผู/อ่ืนยกยCองวCาเปPนคนใจบุญสุนทาน หรือเพ่ือต/องการเกียรติยศชื่อเสียงให/
ปรากฏแกCสาธารณชน ก็ข้ึนอยูCกับความต/องการของแตCละคน นี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับคCานิยมใน
การสร/างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสําหรับชาวพุทธไทย ดังนั้น ข/อควรพิจารณาในการ
สร/างศาสนสถาน คือความจําเปPนมากกวCาคCานิยมด/านอ่ืน  

๔.๓ รูปแบบการแก�ไขป@ญหาการใช�เสนาสนะในสังคมไทย 
รูปแบบการแก/ไขปBญหาการใช/เสนาสนะในสังคมไทยไว/ดังนี้ วัดสถานท่ีทาง

พระพุทธศาสนาและเปPนสัญลักษณ�แหCงความดีงามของผู/ท่ีมีจริยวัตรอันงดงาม อันได/แกC
พระภิกษุและสามเณรผู/ใฝ�ในธรรม นอกจากนี้วัดยังเปPนท่ีพักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร ใน
การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ� และวัดยังเปPนศูนย�รวมแหCงความ
เจริญดีงาม และเปPนสถานท่ีสําคัญในการสCงเสริมอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมท่ีผู/คนใช/เปPน
รากฐานในการดําเนินชีวิตและเปPนเอกลักษณ�ของชาติ เปPนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปPนปูชนียสถาน เปPนท่ีพํานักท่ีอยูCอาศัยของพุทธบริษัท และให/การบริการแกC
ชุมชนสังคมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ท้ังด/านการปกครอง การเผยแผCธรรม ด/านการศึกษา
สงเคราะห� การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห� 

ศาสนาเปPนสถาบันสําคัญของสังคมไทย สังคมไทยมีความผูกพันกับสถาบันศาสนา
ในลักษณะท่ีเปPนพิเศษแตกตCางกับชาติอ่ืน ในโลกแม/แตCชาติตะวันตก นับเปPนเอกลักษณ�ท่ีเปPน
พิเศษ นั่นคือ คนไทยมีจิตใจเอ้ือเฟ��อตCอศาสนาทุกศาสนาจนกลายเปPนบุคลิกภาพของ
สังคมไทยท่ี เป�ดโอกาสให/บุคคลนับถือศาสนาตCาง ๆ ได/โดยอิสระ และยอมให/ศาสนาท้ังปวง
ดํารงคงอยูCในสังคมไทยโดยไมCขัดขวาง ความมหัศจรรย� ในเรื่องนี้ อยูCท่ีตรงวCา ทัศนคติ
ดังกลCาวเปPนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาแตCสมัยโบราณและตCอมาจนถึงปBจจุบัน นับเปPนความคิดและการ
กระทําท่ีก/าวหน/าล้ําสมัยเกินกวCานานาประเทศในโลก แม/อารยประเทศ 

สังคมไทยไมCเพียงแตCไมCขัดขวาง แตCยังเอ้ือเฟ��อเผื่อแผCศาสนาอ่ืนท่ีแม/จะไมCใชCศาสนา
ท่ีตนไมCยอมรับ ดูได/จากพระราชจริยวัตรของประมุขของชาติไทยแตCโบราณจนถึงปBจจุบัน ดู
ได/จากพฤติกรรมของคนไทยนับต้ังแตCประเทศจนถึงทศวรรษนี้ ประเทศไทยไมCเคยมีความ
ขัดแย/งในเรื่องศาสนาจนกลายเปPนปBญหาใหญC แม/วCาในบางโอกาสจะมีชนบางกลุCมพยายาม



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๗๔ 

ทําให/เกิดความขัดแย/งในทางศาสนาหรือ ชักนําให/เกิดความรู/สึกเชCนนี้ แตCก็ไมCสามารถจะลบ
ล/างความจริงในสังคมไทยไปได/ นั่นคือ การชักจูงหรือการยั่วยุเชCนนั้นไมCกCอให/เกิดผลใดๆ ได/  

สถาบันศาสนากับสังคมไทยมีความสัมพันธ�ในสาระสําคัญ๗ ดังนี้ 
๑. สังคมไทยยอมรับศาสนาพุทธ เปPนศาสนาสําคัญประจําชาติ 
๒. แตCในขณะเดียวกันยอมให/ศาสนาสําคัญตCางๆ ได/ต้ังอยูCในประเทศไทย เชCน 

ศาสนาฮินดูคริสต� อิสลาม เปPนต/น 
๓. ศาสนาพุทธเปPนบCอเกิดสําคัญประการหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี 

กฎเกณฑ� กฎหมาย คCานิยม วิถีชีวิตของชาวไทย 
๔. ศาสนาพุทธเปPนสถาบันสําคัญท่ีชCวยให/จุดรวมจิตใจของคนไทยอยCางแนCนแฟUน

เปPนเสมือนพลังผูกพันคนในชาติเข/าด/วยกันให/ดํารงชีวิตรCวมกัน โดยมีความขัดแย/งน/อยท่ีสุด 
๕. ศาสนาพุทธได/กลายเปPนกลไกท่ีชCวยขจัดปBดเป�าความขัดแย/งและสร/างความ

สงบในสังคม 
๖. สังคมไทยมีความสามารถในการท่ีจะนําเอาศาสนาพุทธเปPนพ้ืนฐานของชีวิต 

และหลCอเลี้ยงทํานุบํารุงศาสนาให/ม่ันคงอยูCได/จนกลายเปPนศูนย�กลางศาสนาพุทธ ของโลก
ปBจจุบัน แม/ศาสนาพุทธจะเปPนศาสนาตCางด/าวท่ีเกิดในประเทศอินเดีย ศูนย�กลางในท่ีนี้
หมายถึง ปริมาณของผู/ท่ียึดถือศาสนาพุทธ เมือเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศ 
อิทธิพลของศาสนาตCอชีวิตตCอประชากร การรักษาธรรมและวินัย รวมท้ังสาระสําคัญท่ีเปPน
หลักการแหCงศาสนา การนําเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติและการเสริมสร/างสถาบันสงฆ�ให/ถึง
พร/อมท้ังใน ด/านองค�การและการปฏิบัติสืบตCอพระศาสนา การสร/างความสัมพันธ�ระหวCาง
อุปกรณ�ตCางๆ ของสถาบันศาสนาพุทธเข/ากับชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะความสัมพันธ�
ระหวCางวัดกับชาวบ/านหรือสงฆ�กับคนไทย 

๗. นอกจากจะนําหลักศาสนาพุทธมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สังคมไทยยังนําสิ่งท่ี
มีคุณคCาของศาสนาอ่ืนมาใช/ผสมผสานกับหลักศาสนาพุทธ อยCางไมCขัดเขิน อาทิ พิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ� (ข้ึนบ/านใหมC ศาลพระภูมิ) หรือลัทธิขงจื้อ (การยกยCองบูชาบรรพบุรุษ การ
แสดงความกตัญ=ูกตเวทีตCอผู/มีพระคุณ) 

๘. สังคมไทยมีบุคลิกภาพอันเปPนเอกลักษณ�อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ สมาชิกของ
สังคมพร/อมท่ีจะเข/ารCวมในกิจการของศาสนาอ่ืนโดยไมCถือวCาเปPนการ เสื่อมเสียหรือเปPนบาป 
หรือเปPนปมด/อยแตCอยCางใด 

๙. สังคมไทยไมCถือวCา สมาชิกในสังคมไทยต/องขาดคุณสมบัติหรือสิทธิพึงมีพึงได/ 
หากนับถือศาสนาอ่ืน เชCน การรับราชการ หรือการมีสCวนทางการเมือง 

                                                           

๗ พวงผกา คุโรวาท, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส�น (๑๙๗๗) จํากัด
, ๒๕๓๙), หน/า ๒๐๑. 
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๑๐. สถาบันครอบครัวของสังคมไทย ยอมรับการแตCงงานตCางศาสนาได/ ซ่ึงก็นับวCา
เปPนสิ่งพิเศษเพราะสถาบันครอบครัวนี้เปPนพ้ืนฐานสําคัญของสถาบัน สังคมและเปPนความ
ผูกพันอยCางใกล/ชิดระหวCางบุคคลและไมCถือวCาหากยึดถือศาสนา อ่ืนใดนอกเหนือศาสนาพุทธ 

๑๑. สถาบันกฎหมายของประเทศให/ความสําคัญกับศาสนาท้ังปวง และยอมรับท่ี
จะให/การคุ/มครองปUองกันศาสนาและลัทธิความเชื่อท้ังหลายท่ีไมC ขัดตCอความสงบเรียบร/อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๑๒. สังคมไทยได/แสดงออกถึงความผูกพันตCอศาสนาท้ังปวงเปPนพิเศษบางประการ เชCน 
๑) การอยูCรวมกันโดยสันติระหวCางสถาบันศาสนาและผู/มีท่ีความเชื่อในศาสนา 
๒) ให/ประมุขของประเทศมีสCวนสนับสนุนศาสนาตCางๆ ท้ังในทางนิตินัยและพฤตินัย 
๓) ยอมให/มีการปฏิบัติพิธีกรรมโดยเสรี 
๔) ยอมให/มีการบริหารแตCละศาสนาอยCางเปPนอิสระตามความเหมาะสม 
๕) มีความยืดหยุCนและประสานประโยชน�ให/ด/านการปกครอง หากเห็นวCาบาง

ท/องถ่ินมีผู/นับถือศาสนาใดมากเปPนพิเศษ เชCน นโยบายสนับสนุนวิธีชีวิตของไทยมุสลิมภาคใต/
ด/วยการยกเว/นบทบัญญัติกฎหมายบางประการ 

ดังนั้น การใช/เสนาสนะในพระพุทธศาสนา โดยท่ัวไปเสนาสนะจะหมายถึงวัด 
อาราม หรือสํานักสงฆ� อันเปPนสถานท่ีอยูCอาศัยของพระภิกษุสงฆ�สามเณรรวมท้ังแมCชี และใช/
ประโยชน�ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด/วย ศาสนสถานเปPนหนึ่งในปBจจัย ๔ ท่ีจําเปPน
ตCอการดํารงอยูCของมนุษย� เรียกวCา "เสนาสนะ" สาระสําคัญของการใช/เสนาสนะคือการใช/เปPน
ท่ีพํานักอาศัย เพ่ือหลบแดดหลบฝน ปUองกันแมลงหรือสัตว�ร/ายรบกวน เพ่ือเปPนท่ีพักผCอน
หลับนอนให/เกิดความสะดวกปลอดภัยแกCการดํารงชีวิต ดังนั้น การใช/เสนาสนะอยCางเข/าใจ
สาระแท/จริง ยCอมไมCติดในเสนาสนะ และไมCแสวงหาเสนาสนะท่ีเกินความจําเปPน และการ
พัฒนาสังคมไทยในปBจจุบันนั้นต/องพัฒนาคนควบคูCด/วย เพ่ือให/คนมีความเข/มแข็งท้ังรCางกาย 
จิตใจ และปBญญา โดยการประพฤติปฏิบัติอยูCในศีลธรรมอันดีงาม ดํารงชีวิตอยูCบนรากฐาน
แหCงสัจจะหรือความจริง ไมCหลงงมงาย มีความพอเพียง รู/จักชCวยเหลือตนเอง ให/สามารถ
พ่ึงตนเองได/ และดํารงชีวิตอยCางมีความสุข หลักธรรมท่ีนํามาใช/ในการพัฒนาสังคม ได/แกC 
หลักกรรม คือ ความเพียรหรือความพยายาม หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 
และปBญญาให/ดียิ่งข้ึน หลักอัปปมาทะ คือ การไมCรอเวลาและไมCประมาท และหลักอิสรภาพ
แหCงการพ่ึงตนได/ คือ การพ่ึงตนเองและเปPนอิสระ ซ่ึงองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/าทรง
สรรเสริญความสันโดษไว/วCา “ความสันโดษเปPนทรัพย�อยCางเยี่ยม” หมายความวCา ความยินดี
ด/วยของของตนนั้นเปPนทรัพย�อันประเสริฐ เพราะเปPนเหตุให/เกิดความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน
ไป ซ่ึงภิกษุผู/สันโดษยCอมบริโภคเสนาสนะอันเงียบสงัดได/ตามท่ีปรารถนา ไมCวCาจะเปPนในป�า 
โคนไม/ ซอกเขาชะงCอนผา ในถํ้า ป�าช/า ป�าชัฏ ท่ีโลCงแจ/ง หรือลอมฟาง เปPนต/นโดยไมCมีหCวงใย
ในสิ่งใด ๆ และการไมCสันโดษ ข/อนี้สังเกตได/จากการตกแตCงเสนาสนะ(ท่ีอยูCอาศัย) อยCาง



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๐๗๖ 

หรูหราฟุ�มเฟ�อย ด/วยเครื่องเรือนราคาแพง มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย หรือความ
บันเทิง ท่ีไมCได/เปPนไปเพ่ือสCงเสริมการปฏิบัติธรรม หรือมีการสะสมสิ่งของเครื่องใช/ไว/ในกุฏิ
มากมายเกินความจําเปPนและความยินดีในสิ่งท่ีตนได/นําความสุขมาให/ ดังพุทธพจน�ในคัมภีร�ขุ
ททกนิกาย ธรรมบทวCา ตุฏDฐี สุขา ยา อิตรีตเรน๘ แปลวCา ความยินดีด/วยปBจจัยตามมีตามได/ นํา
สุขมาให/๙ นอกจากนี้แล/วพระพุทธศาสนายังสอนตCอไปอีกวCา เม่ือได/สิ่งใดมาแล/วก็ควรมีความ
ยินดี พอใจในสิ่งท่ีตนได/มานั้น ไมCควรโลภมากจนเกินเหตุเพราะอาจทําให/เกิดความเสื่อมข้ึนมา
ได/ รวมท้ังสอนให/ไมCให/ดูหม่ินดูแคลนในลาภหรือสิ่งท่ีตนได/มาโดยชอบธรรมซ่ึงแม/นมีปริมาณ
มาก หรือน/อยก็ตาม ดังพุทธพจน�ในคัมภีร�วินัยป�ฎก ภิกขุณีวิภังค�วCา ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏDฐพฺพํ อติ
โลโภ หิ ปาปโก๑๐ แปลวCาได/สิ่งใดควรพอใจสิ่งนั้น ความโลภเกินไปเปPนความชั่วร/าย๑๑ และพุทธ
พจน�ท่ีปรากฏในคัมภีร�ขุททกนิกาย ธรรมบทวCา นลาภํ นาติม=ฺเญยฺย นา=ฺเญสํ ป�หย=ฺจเร๑๒ 
แปลวCา ไมCควรดูหม่ินลาภของตน ไมCควรเท่ียวปรารถนาลาภของคนอ่ืน๑๓ 

คําวCา สันโดษ แปลวCา ความยินดีในเสนาสนะ ความพอใจในเสนาสนะ หมายถึง 
ความยินดีด/วยของของตนซ่ึงได/มาด/วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด/วย
ปBจจัย ๔ ตามท่ีตนมีตามท่ีตนได/ หรือความรู/จักอ่ิมรู/จักพอ พระพุทธศาสนาได/แบCงคุณธรรม
คือสันโดษ องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/าทรงตรัสให/ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ๑๕ อยCาง๑๔ 
ท้ังนี้เพ่ือให/เกิดความยินดีตามท่ีตนได/ตนมี และยินดีตามกําลังตามความสมควร  

การสันโดษเปPนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ/าทรงตรัสสอนบุคคลสองกลุCม คือ สันโดษท่ี
สอนพระภิกษุ หมายถึง ความมักน/อยหรือความปรารถนาน/อย ความหมายมักน/อยดังกลCาวนี้
พระพุทธเจ/าทรงมุCงสั่งสอนพระภิกษุสงฆ�โดยเฉพาะ โดยทรงสอนให/เปPนผู/มักน/อยเลี้ยงงCาย 
รู/จักประมาณ รู/จักพอใจปBจจัย ๔ ได/แกC จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ตามท่ีมีตามท่ี
ได/และตามสมควร ไมCปลCอยใจให/กระวนกระวายเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สันโดษตาม
ความหมายนี้คCอนข/างลึกซ้ึงและมุCงเฉพาะพระภิกษุสงฆ� และสันโดษท่ีสอนบุคคลธรรมดา 
หมายถึง ความยินดีในสิ่งท่ีตนมี ยินดีสิ่งท่ีตนได/มาจากการทํางานตามกําลังความสามารถของ
ตน และยินดีตามสมควรแกCฐานะของตน ไมCด้ินรนทะเยอทะยานแสวงหาสิ่งตCางๆ จนเกิน
กําลังความสามารถของตน และหลักสันโดษในการบริโภคเสนาสนะของพระสงฆ�นี้ สามารถ
นํามาประยุกต�ในการใช/สอยเสนาสนะของคฤหัสถ�ได/ เชCน การรู/จักประมาณในการซ้ือหาหรือ
                                                           

๘ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔. 
๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๑/๑๓๖. 
๑๐ วิ. ภิกขุนี. (บาลี) ๓/๗๙๓/๗๘. 
๑๑ วิ.ภิกขุนี. (ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘. 
๑๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖๕/๘๑. 
๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗. 
๑๔ ที.อ. (ไทย) ๓/๓๐๙/๒๑๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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สร/างท่ีอยูCอาศัยและเครื่องใช/ไม/สอยภายในบ/าน รวมไปถึงอุปกรณ�เครื่องอํานวยความสะดวก
ตCางๆ พอสมกับฐานะความเปPนอยูCของตนและเปPนไปตามความจําเปPนข้ันพ้ืนฐาน ไมCประพฤติ
ตัวเหCอเหิมบริโภคจนเกินตัว ใช/สอยอยCางรู/คุณคCาและประหยัดอดออม เปPนต/น สCวนการ
บูรณปฏิสังขรณ�เสนาสนะและสิ่งกCอสร/างตCาง ๆ ภายในวัดเพ่ือให/วัดเปPนท่ีสัปปายะ เจ/า
อาวาสหรือพระสงฆ�จะต/องจัดให/มีการดําเนินการรCวมกับคณะกรรมการของวัดเพ่ือให/มีความ
เจริญรุCงเรืองในทุกด/านและมีสภาพเปPนวัดในทางพระพุทธศาสนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 

พระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตโต). เศรษฐศาสตร�แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวน
พิมพ�, ๒๕๓๗. 

พวงผกา คุโรวาท. ศิลปะและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส�น (๑๙๗๗) จํากัด, 
๒๕๓๙. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
กุลลินี มุทธานิน. “การวิเคราะห�การบริโภคแนวพุทธปรัชญา”. วิทยานิพนธ�พุทธศษสตร�

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ประพีร�พร อักษรศรี. “ปBจจัยท่ีมีตCอพฤติกรรมการบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร�แนวพุทธ : 

กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ�”. ภาคนิพนธ�. สาขาพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล/อม. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�, ๒๕๔๐. 

ปรีชา ช/างขขวัญยืน. “การศึกษาจริยศาสตร�สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ�”. 
วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณรราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๐. 
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ศึกษาตบะกับการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
A Study Tapa to Attain Enlightenment in Theravada Buddhism 

พระทวนทอง ปชฺโชโต (ด/วงบุญดี)* 
พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.** 

บทคัดย1อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญตบะใน
พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการบําเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนา ๓) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบําเพ็ญตบะเพ่ือการบรรลุธรรม 

ผลการวิจัยพบว1า ตบะ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือเผากิเลส 
ทําลายกิเลสท้ัง ๓ ระดับ คือ อยCางหยาบ อยCางกลาง และอยCางละเอียด ตบะนั้นมีคุณคCาท้ัง
ภายนอกและคุณคCาภายใน ผู/ปฏิบัติกรรมฐานตามหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการบําเพ็ญตบะ 
ได/แกC หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ หลักโพชฌงค� ๗ หลักมรรค ๘ ก็จะสามารถทําให/บรรลุ
ธรรม ระดับท่ีเปPนโลกิยะฌาน อันได/แกC รูปฌานท่ี ๑-๔ อรูปฌาน ๑-๔ และระดับท่ีเปPน
โลกุตระฌานคือการเข/าถึงมรรค ๔ ผล ๔ เปPนพระอริยบุคคล ตามลําดับคือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี และพระอรหันต� ซ่ึงเปPนข้ันสูงสุดถึงข้ันความดับทุกข�ได/ 

ในพุทธศาสนามีการบําเพ็ญตบะ คือ ความอดทน ความอดกลั้น และบําเพ็ญตบะ
คือความเพียร ตบะมักจะมาคูCกับขันติความอดทนอดกลั้นเสมอ เม่ือมีตบะมักจะไมCยCอท/อตCอ
ปBญหา อุปสรรคใดใดท้ังสิ้นและมีความหวังท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง ดังนั้นความอดทน
และความเพียร จึงเปPนเหมือนหนทางในการปฏิบัติธรรมเพราะจะสCงผลทําให/ผู/ปฎิบัติบรรลุ
มรรคผล นิพพานในท่ีสุด 

คําสําคัญ : ตบะ, การบรรลุธรรม 

Abstract 

This thesis aims to study the Tapa to attain Enlightenment in 
Theravada Buddhism, its purpose is study of Tapa in Theravada Buddhism, its 
relationship to another doctrines, and study Tapa to attain Enlightenment. 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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From studying it is found that: Tapa means patience s strength and 
forbearance of mind making the practitioners direct to the gold for killing 
craving. The cravings are three steps as low-class, middle, highest, Tapa is 
value outside and inside. The principles in Buddhism are supporting it as four 
Aidthitthipatas Dhamma, the five phalas, seven Photchongs, and Noble 
Eightfold Path. They can practice to enlightenment Rupachana 1-4, 
Arupachana 4-8 and Ariyabugghalas 8 in Buddhism as Sotapanna, sagathakami, 
Anagami and Arahanta which highest in Buddhism.  

In Buddhism Tapa means patience s strength and Tapa means 
persaverence (Viriya). Both relation. So They Tapas both are the way of 
prescription Dhamma to reach of final goal of Buddhism.  

Keywords : Tapa, Enlightenment 

๑. บทนํา 
 การศึกษาแนวทางของผู/นับถือศาสนาตCางๆ มีแนวทางในการปฏิบัติหลากหลาย
รูปแบบ แม/แตCในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ�เอง ก็มีหลักในการปฏิบัติเพ่ือทําให/ตน
หลุดพ/น จากการเวียนวCายตายเกิดหรือเปPนวิธีการนําจิตวิญญาณของตนไปอยูCกับพระผู/เปPน
เจ/าของตน ผู/ท่ีบําเพ็ญตบะและมีศรัทธาในการอยูCป�า เปPนผู/ท่ีมีจิตใจเปPนสมาธิ เปPนผู/รู/สัจ
ธรรมดําเนินชีวิตแบบนักบวช ทCานเหลCานี้ท่ีพ/นจากตัณหาแล/วก็จะผCานเข/าประตูแหCงดวง
อาทิตย� ซ่ึงเปPนท่ีสถิตของปุรุษะซ่ึงอมรรตัยเปPนอาตมันท่ีไมCรู/จักเสื่อมสลายนั้นได/๑ การศึกษา
รูปแบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา จึงเปPนรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข/องกับการ
ปฏิบัติของศาสนาพราหมณ� ท่ีเรียกโดยท่ัวไปวCาการบําเพ็ญตบะ การบําเพ็ญตบะนั้น
พระพุทธเจ/าได/ตรัสไว/ในมงคลสูตรเปPนมงคลสูงสุด และเปPนหลักปฏิบัติ ท่ีทุกคนใน
พระพุทธศาสนานิยมนําไปปฏิบัติ 

การบําเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนาเปPนการใช/ความเพียรเปPนเครื่องแผดเผากิเลส 
ให/รุCมร/อนตCางๆ หมดไป หรือเบาบางลงมีลักษณะ การปฏิบัติให/ตนมีใจสํารวมในอินทรีย�ท้ัง ๖ 
(อายตนะภายใน ๖ อยCาง) ได/แกC ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไมCให/หลง ติดอยูCกับสัมผัส
ภายนอกมากเกินไป ไมCให/กิเลสครอบงําจิตใจ ในเวลาท่ีรับรู/อารมณ�ผCานอินทรีย�ท้ัง ๖ 
(อินทรีย�สังวร) การประพฤติรักษาพรหมจรรย� เว/นจากการรCวมประเวณี หรือกามกิจท้ังปวง 
การปฏิบัติธรรม คือการรู/และเข/าใจในหลักธรรมเชCนอริยสัจ ปฏิบัติตนให/อยูCในศีล และถึง
                                                           

๑ จํานงค� ทองประเสริฐ, บ1อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล1ม ๑ ภาค ๑-๔, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ห/างหุ/นสCวนจํากัด อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๐), หน/า ๓๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๘๐ 

พร/อมด/วยสมาธิ และปBญญา โดยมีจุดหมายสูงสุดท่ีพระนิพพาน กําจัดกิเลส ละวางทุกสิ่งได/
หมดสิ้นด/วยปBญญา ผู/บําเพ็ญตบะจึงต/องมีความอดทนตCอสิ่งเร/าจากภายนอกและภายในอัน
จะสCงผลให/การบําเพ็ญตบะไมCเกิดผล 

เม่ือกิเลสเปPนของร/อน มันเผาใจเราให/รุCมร/อน เราก็ต/องเอาไฟไปเผากิเลสบ/าง แตC
เปPนการเอาไฟภายในเผาวิธีการท่ีเอาไฟภายในเผากิเลสในตัวเองนี้เราเรียกวCา บําเพ็ญตบะ 
ตบะหมายถึง มีความเพียรเผากิเลส รู/จักบังคับควบคุมตน ไมCปรนเปรอตามใจอยาก การ
บําเพ็ญตบะ คือ ทําให/ร/อน ไมCวCาด/วยวิธีใด หมายความถึงการทําให/กิเลส ความรุCมร/อนตCางๆ
หมดไป หรือเบาบางลง การบําเพ็ญตบะ หมายถึง การทําความเพียรเผาผลาญความชั่ว คือ 
กิเลสทุกชนิดให/ร/อนตัว ทนอยูCไมCได/ เกาะใจเราไมCติด ต/องเผCนหนีไป แล/วใจของเราก็จะผCอง
ใส หมดทุกข� การท่ีจะขับไลCสิ่งใด เราก็จะต/องทําทุกอยCางท่ีฝ�นความต/องการของสิ่งนั้น 
เหมือนการไลCคนออกจากบ/าน เขาอยากได/เงินเราก็ต/องไมCให/ อยากกินก็ไมCให/กิน อยากนอน
ก็ไมCให/นอน คือต/องฝ�นใจเขาจึงจะออก การไลCกิเลสออกจากใจก็เหมือนกัน หลักปฏิบัติท่ี
สําคัญ คือต/องฝ�นความต/องการของกิเลส๒ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีมากมายและยังมีหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการ
บําเพ็ญตบะ การท่ีจะทราบได/วCาหลักธรรมข/อใดเก้ือหนุน ตCอการบําเพ็ญตบะนั้น ผู/วิจัย
จําเปPนต/องวางกรอบแนวความคิดให/เหมาะสมกับรูปแบบของการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุธรรมการ
บําเพ็ญตบะ ในศาสนาพราหมณ�เปPนลักษณะการทรมานตัว การบําเพ็ญตบะของศาสนา
พราหมณ� เปPนการทําอยCางเครCงเครียด และพยายามมาก เปPนการทรมานกายอยูCในตัว 
เพ่ือให/เทพเจ/าเห็นใจให/ความกรุณาให/ความสําเร็จ ในสิ่งท่ีร/องขอ พร/อมกันนั้นยังเปPนการละ
ความต/องการด/านตCางๆ การบําเพ็ญตบะในศาสนาพราหมณ�เปPนไปในทางบังคับเทพเจ/า ทํา
ให/เทพเจ/าเรCาร/อน จนต/องอํานวยผลให/แกCผู/บําเพ็ญตบะ นอกจากนี้การบําเพ็ญตบะยังหวังให/
เทพเจ/าประทานฤทธิ์อํานาจให/แกCตน มีการทรมานตนเอง ให/หมดกิเลสเหลือแตCความบริสุทธิ์ 
เพ่ือจะได/เข/าถึงพรหม ความคิดนี้เกิดมาจากเรื่องกรรม เพ่ือจะใช/กรรมชั่วท่ีตนทําไว/ คือรับ
กรรมเสียทันที เพ่ือไมCต/องรับความทรมานไปในภายหน/า อีกประการหนึ่งและเห็นกันวCากิเลส
เครื่องเศร/าหมองใจท้ังหลาย ก็เนื่องมาจากความสุขสบายของรCางกาย ทางท่ีจะดับความ
ปรารถนานี้ คือ ทรมานรCางกายเสียเอง กิเลสก็จะหมดไปทําให/ผู/วิจัยเกิดแนวความคิดท่ีวCา
การมีหลักธรรมใดบ/างท่ีเก้ือหนุน หลักธรรมนั้นสามารถนํามาเปPนแนวทางในการบรรลุธรรม
ได/หรือไมC 

                                                           

๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาและคณะสงฆ�จังหวัด
นครราชสีมา, บันทึกธรรม ๘๐ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน/า ๑๔๖. 
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แนวทางในการบรรลุธรรมนั้นเปPนแนวทางท่ีพระพุทธเจ/าได/ทรงเสาะแสวงหาด/วย
ตนเองไมCวCาจะเปPนการบําเพ็ญตบะในรูปแบบของศาสนาอ่ืน แตCก็ไมCใชCหนทางในการบรรลุ
ธรรมพระพุทธเจ/าได/หาหนทางในการปฏิบัติหลายวิธี จนในท่ีสุดก็ค/นพบหนทางแหCงการหลุด
พ/นด/วยตนเองแล/วนําเอาหนทางนั้นมาสั่งสอนมนุษย�ท้ังหลายให/ได/รู/ ถึงพระนิพพานซ่ึงการจะ
เข/าถึงพระนิพพานนั้นจะต/องอาศัยตบะซ่ึงเปPนความเพียร อดทนอดกลั่นตCอการปฏิบัติธรรม
เพ่ือให/เข/าถึงนิพพานในการนั่งสมาธิแตCละครั้งนั้นเราจะต/อง ยืน เดิน นั่ง นอน สมาธิเปPน
เวลานานเราจะต/องมีความเพียร อดทนอดกลั่นตCอ กิเลส กามราคะ ตCางๆผู/บําเพ็ญตบะ
จะต/องมีจิตใจท่ีม่ันคงเหมือนดังพระพุทธเจ/าได/ทรงกระทําไว/ดังท่ีได/เคยตรัสไว/กับ กัสสปะวCา
มีสมณพราหมณ�พวกหนึ่งเปPนผู/กลCาวตบะกีดกันกิเลสได/มาสกมาย สมณพราหมณ�พวกนั้น
สรรเสริญคุณแหCงตบะอันกีดกันกิเลส โดยอเนกปริยาย ตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอยCาง
ยอดมีประมาณเทCานั้น พระพุทธเจ/ากลCาวกับกัสสปะวCาไมCเห็นบุคคลผู/ทัดเทียมพระพุทธเจ/า
ในการบําเพ็ญตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอยCางยอดนั้น ผู/ท่ียิ่งกวCาจะมีท่ีไหน ท่ีจริงเราผู/
เดียวเปPนผู/ยิ่งในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอยCางยอดนั้น คือ อธิจิต อันหมายถึงการฝ�ก
จิตอยCางสูง หรือข/อปฏิบัติท้ังหลายในฝ�ายสมาธิ๓ จากท่ีกลCาวมาจะเห็นได/วCาการบําเพ็ญตบะก็
เปPนสิ่งจําเปPนสําหรับการปฏิบัติธรรมและถือเปPนมงคลอยCางสูงสุดอีกด/วย 

ด/วยเหตุนี้ผู/วิจัยจึงมุCงท่ีจะศึกษาถึงเรื่องการบําเพ็ญตบะเพ่ือการบรรลุธรรม 
เพ่ือท่ีจะได/รู/วCามีหลักธรรมใดบ/างท่ีเปPนธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการบําเพ็ญตบะและแนวทางการ
บําเพ็ญตบะเพ่ือนําไปสูCการบรรลุธรรมถึงข้ันใดข้ันหนึ่ งทางพุทธศาสนา ผู/วิจัยจึงมี
วัตถุประสงค�ดังนี้  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการบําเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการบําเพ็ญตบะเพ่ือการบรรลุธรรม 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีข้ันตอน

การวิจัยดังตCอไปนี้ 
๑. ศึกษารวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได/แกCข/อมูล

จากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒. ศึกษารวบรวมข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ ข/อมูล

จากคัมภีร�อรรถกถาฎีกางานวิจัยและตําราอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/อง 
                                                           

๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๐๒/๑๗๑. 
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๓. วิเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีการพรรณราตามหลักอุปนัยวิธี 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องตบะกับการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท สรุปได/ดังนี้ 
๑. การบําเพ็ญตบะในพุทธศาสนาเถรวาทจากผลการวิจัยในประเด็นนี้พบวCา 

ตบะ หมายถึง การเผาผลาญกิเลสด/วยความอดทน อดกลั้น อาศัยความเพียรในการบําเพ็ญ
ตบะอยูCเสมอ หากไมCมีความเพียรในการปฏิบัติก็จะไมCสามารถบรรลุธรรมได/ ดังนั้น ตบะจึง
หมายถึง ความเพียรในการเผาผลาญกิเลสด/วยความอดทนอดกลั้นผู/บําเพ็ญตบะนั้นมีจุดมุง
หมายเพ่ือเผากิเลส ทําลายกิเลส ท้ัง ๓ ระดับคือ กิเลสอยCางหยาบ อันได/แกC การรักษาศีล 
การถือธุดงค� การไมCทําทุจริตทุกอยCาง ทําลายกิเลสอยCางกลางท่ีพลุCงข้ึนมาเร/ารุมอยูCในจิตใจ 
ได/แกC การขCมนิวรณ� ๕ คือ กามฉันทะ ความพอใจในกาม พยาบาท ความคิดร/าย ถีนมิทธะ 
ความหดหูCและเซ่ืองซึม อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุUงซCานและร/อนใจ และวิจิกิจฉา ความลังเล
สงสัย ตลอดจนการทําลายกิเลสอยCางละเอียด ท่ีนอนเนื่องอยูCในสันดาน คือกามราคานุสัย 
คือความกําหนัดในกาม ๒. ปฏิฆานุสัย คือความยินร/าย ๓. ทิฏฐานุสัย คือความเห็นผิด 
วิจิกิจฉานุสัย คือความลังเลสงสัย ๕. มานานุสัย คือความถือตัว ๖. ภวราคานุสัย คือความติด
ใจในภพและ ๗. อวิชชานุสัย คือความไมCรู/แจ/ง เม่ือทําลายกิเลสหมดสิ้นก็เพ่ือการบรรลุธรรม 
ตบะนั้นมีคุณคCาท้ังภายนอก คือ ทําให/มีสุขภาพรCางกายท่ีแข็งแรง มีผิวพรรณผCองใส มีความ
กระฉับกระเฉง รCางกายสงบ ผCอนคลาย โปรCง โลCง เบา สบาย ไมCคCอยมีโรคภัยไข/เจ็บ
เบียดเบียน และชCวยให/บรรเทาหรือหายจากโรคภัยไข/เจ็บได/ และคุณคCาภายใน เชCน จะทํา
การปฏิบัติกรรมฐานได/ถูกต/องตามแนวทางพุทธศาสนา จึงได/ผลของการปฏิบัติคือบรรลุมรรค 
ผล นิพพานในท่ีสุด 

๒. หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนต1อการบําเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนาเถรวาท จาก
การศึกษาในประเด็นนี้แล/วพบวCา หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตCอการบําเพ็ญตบะนั้นเปPนหลักธรรมท่ี
มีสC วนชC วยในการบํา เ พ็ญตบะได/อยC า ง ถูกต/องตามหลักการปฏิ บั ติตามหลักทาง
พระพุทธศาสนาๆ ได/แกC หลักอิทธิบาท ๔ คือ ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใครCสิ่งนั้น ๒) วิริยะ 
ความพยายามทําสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจฝBกใฝ�ในสิ่งนั้น ๔) วิมังสา ความพิจารณาใครC
ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หลักพละ ๕ ได/แกC ๑) สัทธา หมายถึง ความเชื่อ ๒) วิริยะ 
หมายถึง ความเพียร ๓) สติ หมายถึง ความระลึกได/ ๔) สมาธิ หมายถึง ความต้ังใจม่ัน จิต
ท่ีต้ังม่ันอยูCในอารมณ�เดียว ๕) ปBญญา หมายถึง ความรอบรู/ ผู/ปฏิบัติท่ีบําเพ็ญตบะมีจิตใจมี
ความเชื่อ ม่ันในการบําเพ็ญตบะ ขยันมุCง ม่ันทุCมเทท้ังกายและใจ มีความรอบคอบ 
ละเอียดลออไมCเลินเลCอเผลอสติ เพ่ือไมCให/เกิดความผิดพลาด มีใจท่ีต้ังม่ันจดจCออยูCกับ
กิจกรรมตCางๆท่ีทํา มีปBญญาไตรCตรองถึงเหตุและผลของการบําเพ็ญตบะ เพ่ือไมCให/เปPนไปใน
แนวทางท่ีผิด ปBญญาก็จะตัดสินวCาวิธีการปฏิบัติรูปแบบใดผิดและวิธีปฏิบัติรูปแบบใดถูกต/อง
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ตามหลักทางพระพุทธศาสนา หลักโพชฌงค� ๗ คือให/หม่ันเจริญโพชฌงค�ไมCจําเปPนท่ีจะต/อง
ทรมานสังขารรCางกายให/เกิดทุกขเวทนาโดยไมCได/เจริญปBญญา พร/อมกันนั้นให/หม่ันฝ�กฝนใจ
ให/หยุดนิ่งเปPนประจําอยูCสมํ่าเสมอประคองใจให/หยุดนิ่งให/อยูCศูนย�กลางกายอยูCตลอดเวลา 
โดยมีสติ สบาย สมํ่าเสมอ หากผู/ฝ�กปฏิบัติจนเข/าถึงหลักของการปฏิบัติสามารถทําให/ม่ันคง
ยCอมพบหนทางหลุดพ/นจากกิเลสได/ และหลักมรรค ๘ อันเปPนแนวทางดําเนินอันประเสริฐ
ของชีวิต หรือ กาย วาจา ใจ เพ่ือความหลุดพ/นจากทุกข� เปPนข/อปฏิบัติท่ีมีหลักไมCให/อCอนแอ
จนถึงกับตกอยูCใต/อํานาจความอยากแหCงใจ แตCก็ไมCแข็งตึงจนถึงกับเปPนการทรมานกายให/
เหือดแห/งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได/เรียกวCามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสาย
กลาง ไมCหยCอนไมCตึงจนเกินไป แตCให/เหมาะสมตามท่ีพระพุทธเจ/าแสดงไว/ หลักธรรมท่ีกลCาว
มาข/างต/นนี้มีสCวนชCวยทําให/ผู/บําเพ็ญตบะเข/าสูCพระนิพพาน 

๓. แนวทางการบําเพ็ญตบะเพ่ือการบรรลุธรรม จากการวิจัยแล/วพบวCา การ
บรรลุมรรคผล หมายถึง การได/โลกิยะฌาน ฌานอันเปPนวิสัย ของโลกของปุถุชนได/ คือ ได/รูป
ฌานท่ี ๑-๔ อรูปฌาน ๑-๔ ของโลกียฌาน และโลกุตระฌาน ลักษณะหลักๆก็เหมือนกันแตC
ตCางกันแคCรูปฌานของโลกียฌานยังมีความยึดม่ันถือม่ันอยูCและนิโรธสมาบัติแตCยังมีความยึด
ม่ันถือม่ันอยูCและการบรรลุโลกุตตระฌาณ คือการเข/าถึงมรรค ๔ ผล ๔ โดยการปฏิบัติหรือ
การกําหนดรู/ตามแนวทางสติปBฏฐาน ๔ เปPนพระอริยบุคคล ตามลําดับคือ พระโสดาบัน พระ
สกทาคามี และพระอรหันต� ซ่ึงเปPนข้ันสูงสุดข้ันท่ีมีความดับทุกข�ได/ในท่ีสุด ซ่ึงการท่ีจะบรรลุ
ธรรมเหลCานี้ได/ต/องอาศัยการบําเพ็ญตบะคือขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เปPนธรรมเผา
บาปอยCางยิ่งไมCละท้ิงการทําความเพียรเสียกลางคันเม่ือเจอกับสภาพท่ีบีบค้ันทางรCางกายและ
จิตใจก็มีความอดทนสมํ่าเสมอได/ และบําเพ็ญตบะคือความเพียร มีความมุCงม่ันทุCมเท วิริยะจะ
มาคูCกับความอดทนอดกลั้นเสมอ เปPนความรู/สึกไมCยCอท/อตCอปBญหาและมีความหวังท่ีจะ
เอาชนะอุปสรรคท้ังปวง โดยมีศรัทธาเปPนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเตือนใจ ความอดทน
และความเพียร เปPนเหมือนหนทางในการปฏิบัติธรรมยCอมทําให/จิตเข/าถึงพระนิพพานได/
โดยงCาย 

๕. ข�อเสนอแนะ 
การทําวิจัยครั้งนี้มุCงเน/นไปท่ีการศึกษาในเชิงคุณภาพเรื่องตบะกับการบรรลุธรรมใน

พุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปPนเพียงการวิจัยดCานเอกสารเทCานั้น ยังขาดการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
ในภาคสนาม ท่ีจะมุCงเน/นการปฏิบัติท่ีเปPนการพิสูจน�อยCางเปPนรูปธรรม เพ่ือท่ีจะได/แสดงวCา 
ตบะคือ การมีความอดทนและการมีความเพียร พยายาม ในการทํางานในกลุCมบุคคลตCางๆ 
จะเกิดผลอยCางไรในการบําเพ็ญตบะนั้นสามารถท่ีจะนําไปใช/ในการปฏิบัติได/อยCางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน/อยเพียงใด ผู/วิจัยมีความเห็นวCาการวิจัยเชิงทดลองใน
ภาคสนามนี้เปPนประเด็นท่ีนCาสนใจอยCางยิ่งในการ ตCอยอดองค�ความรู/ เพ่ือท่ีจะสรุปได/วCาการ
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บําเพ็ญตบะนั้นสามารถท่ีจะใช/ได/จริงกับทุกคน ได/ผลอยCางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู/วิจัยจึงเห็น
วCาในการทําวิจัยครั้งตCอไปควรทําเรื่องดังตCอไปนี้ 

๑. ศึกษาตบะในศาสนาพราหมณ� 
๒. ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องตบะในพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
จํานงค� ทองประเสริฐ. บ1อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล1ม ๑ ภาค ๑-๔. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : ห/างหุ/นสCวนจํากัด อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๐. 
ทีมงานครีเอทบุ/คส� วิชาการ. พจนานุกรม ภาษาไทยฉบับปรับปรุงใหม1. กรุงเทพมหานคร: 

ห/าง-หุ/นสCวนจํากัด ครีเอทบุ/คส�, ๒๕๕๒.  
พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�. พิมพ�

ครั้งท่ี ๒๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาและคณะสงฆ�จังหวัด

นครราชสีมา. บันทึกธรรม ๘๐ พระธรรมวรนายก(โอภาส นิรุตฺติเมธี). พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.    

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย :  
พระมหาบุญเลี้ยง เตชพโล(บุตรตะเคียน). “มโนทัศน�เรื่องตบะในพระพุทธศาสนา”. 

วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระมหารุCง สุขุมาโล (ละเอียด). “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในพระพุทธศาสนากับพร
หมันในศาสนาพราหมณ�-ฮินดู”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสนาเปรียบเทียบ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๔๖. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. “ทศบารมีในพระพุทธศาสนา”
วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒. 
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การศึกษาวิเคราะห�องค�ความรู�และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก1น 

An Analytical Study the Knowledge and Essence of the Subject 
Visuddhimaagga Studies in Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Khonkaen Campus 

 พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.*  
ดร.วิเชียร แสนมี** 

บทคัดย1อ 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห�องค�ความรู/และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิ
มัคคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน” มีวัตถุประสงค�
เพ่ือศึกษาองค�ความรู/และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา และเพ่ือวิเคราะห�องค�
ความรู/และประยุกต�ในการเรียนการสอนรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา  เน/นการวิจัยจากเอกสาร  

ผลการศึกษาพบว1า คัมภีร�วิสุทธิมรรค เปPนคัมภีร�สําคัญของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท แตCงโดยพระพุทธโฆสาจารย� ประมาณพุทธศักราช ๙๕๖ เปPนคัมภีร�ชั้นอรรถกถา
ประเภทปกรณ�วิเสสท่ีอธิบายหลักธรรมในพระไตรป�ฎก ซ่ึงได/รับการยอมรับวCา มีเนื้อหาสาระ
ดีท่ีสุดในบรรดาในบรรดาอรรถกถาท้ังหลาย มีลักษณะสําคัญ ๕ ด/าน คือ ด/านโครงสร/าง
คัมภีร� ด/านลักษณะการแตCง ด/านเนื้อหา และวิธีการอธิบายไตรสิกขา ด/านคุณคCาทาง
วรรณคดีบาลี และด/านอิทธิพลท่ีมีตCอการศึกษาพระพุทธศาสนา คัมภีร�ท้ังสองวางโครง สร/าง
คัมภีร�ไปตามลําดับหัวข/อไตรสิกขา เริ่มจากศีล สมาธิ ปBญญา มีลักษณะการแตCงแบบวิมิสสะ 
คือผสมผสานร/อยแก/วกับร/อยกรอง รวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาไว/
เปPนหมวดหมูC วิธีการอธิบายมีลักษณะแบบคําถาม - คําตอบ ในการอธิบาย เนื้อหา ยก
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบและอ/างอิงข/อมูลประกอบการอธิบายในข/อท่ีแตกตCางกัน  

คัมภีร�วิสุทธิมรรคได/อธิบายและอ/างอิงข/อมูลจากคัมภีร�ตCาง ๆ มีการวินิจฉัยความท่ี
เล/นลับ ดําเนินการอธิบายตามแนววิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ เปPนหลักธรรมด/านการปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนา เปPนกระบวนการศึกษา และกระบวนการปฏิบัติท่ีใช/ในการฝ�กฝนพัฒนา
ตนเองให/มีชีวิตท่ีดีงาม ได/ให/คุณคCาทางวรรณคดีบาลี ด/านหลักธรรม ด/านสํานวนภาษาให/
คุณคCาทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในปBจจุบัน เปPนต/นแบบการปฏิบัติกรรมฐานท่ีดียิ่ง เปPน

                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 

** อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัขอนแกCน 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๘๖ 

หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ�ไทย จึงควรมีการศึกษาและนําวิธีการสื่อธรรมและ
การปฏิบัติธรรมในวิสุทธิมรรค ไปใช/ในการเผยแผCพระพุทธศาสนา ท้ังด/านการแสดงธรรม
และการเขียนหนังสือ ซ่ึงมีการต้ังปBญหาเพ่ือท่ีจะทําให/เข/าใจธรรมได/งCาย อีกท้ังมีความงCายตCอ
การศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังด/านการเผยแผC ด/านภาษา และการศึกษา เพ่ือให/เปPนแนว
ทางการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาได/อยCางยิ่ง 

คําสําคัญ : องค�ความรู/, วิสุทธิมัคคศึกษา 

Abstract 

This Research aimed to An analytical study the Knowledge and essence 
of  the subject Visuddhimaagga Studies in Mahachulalongkorn raja vid yalaya 
University Khonkaen CampusBachelor "is intended to study the knowledge and 
the essence of the subject LDS Tourist Studies. And to analyze and apply 
knowledge in teaching courses LDS Tourist Studies. Research papers on the  

Results of the study found: Book Visuddhimagga The scriptures of 
Theravada Buddhism. The Buddha composed by Jose Chan. Bureau of cathedral 
Sri Lanka Around 956 AD, a scripture commentary layers of exposition makes 
good on the principles described in the Holy Scriptures. It has been established 
that Meaty best among all the commentary said. The five key aspects: the Bible. 
Subject to the nature of the content and the method described threefold. The 
value of the Pali literature and the influence of Buddhism. Book two lay God 
created the title sequence threefold from precepts, meditation intelligence has 
composed the Missa simple. Is a blend of prose with poetry Gathering material 
about the practice of threefold into categories. How to explain a series of 
questions - answers to explain the contents raised figurative Comparison and 
reference information described in different terms. 

Book Visuddhimagga explained, referencing data from various scriptures 
have been diagnosed with a mystery. Actions described by the Holy Wisdom 7 
and 16 are the principles in the practice of Buddhism. The study process And the 
process used to develop the self-discipline to have a pretty good life. We value 
the principles of the Pali language educational values of Buddhism today. A 
better model for the practice of meditation. The curriculum of the Pali Buddhist 
Thailand. It should be studied and how the media and fair practices in 
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Visuddhimagga. Used to Buddhism. Both sides of preaching and writing. This is 
the problem in order to make it fairly easy. It is easier to study the propagation 
of Buddhism in terms of language and education, to guide the practice of 
Buddhism as well. 

Keywords : Knowledge, Visuddhimaagga Studies 

๑. บทนํา 
การท่ีพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดเปPนประทีปสCองนําทางการปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบของพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกได/ถึงปBจจุบัน เพราะพระพุทธศาสนามีคัมภีร�พระไตรป�ฎก
บันทึกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค�ไว/อยCางเปPนระบบและครบถ/วนสมบูรณ� คัมภีร�
พระไตรป�ฎกจึงถือเปPนคัมภีร�หลักท่ีสําคัญอยCางยิ่งของพระพุทธศาสนา แม/วCาเวลาจะผCานมาก
วCาสองพันปIแล/ว คัมภีร�นี้ก็ยังคงความนCาชื่อถือและอํานวยประโยชน�ด/านการศึกษาและปฏิบัติ
แกCพุทธศาสนิกชนอยูCเชCนเดิม ในสมัยปBจจุบันการศึกษาพระไตรป�ฎกแพรCหลายมากข้ึน และมี
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมCมาใช/เพ่ือให/การศึกษาค/นคว/าพระไตรป�ฎกทําได/อยCางสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน เชCน การทํา C.D. ROM พระไตรป�ฎก เปPนต/น การท่ีภาคสCวนตCาง ๆ ชCวยกัน
เชCนนี้ ทําให/การศึกษาคําสอนของพระพุทธองค�เปPนไปอยCางมีประสิทธิภาพ    

นอกจากการศึกษาพระพุทธศาสนาจะยึดคัมภีร�พระไตรป�ฎกเปPนหลักแล/ว คัมภีร�
อรรถกถา  หรือคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาลําดับรองลงมาอ่ืน ๆ เชCน อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
เปPนต/น ก็มีความสําคัญไมCน/อยไปกวCากัน กลCาวคือ  พระไตรป�ฎกในฐานะเปPนตําราแมCบทก็
ต/องรักษาให/คงอยูCอยCางเดิมให/แมCนยําท่ีสุด สCวนอรรถกถาซ่ึงแตCงโดยพระอรรถกถาจารย�เปPน
คําอธิบายเนื้อหาพระไตรป�ฎกก็จําเปPนสําหรับผู/เรียนจะชCวยให/เข/าใจสาระในพระไตรป�ฎกได/
อยCางถูกต/อง การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจําเปPนต/องใช/ท้ังคัมภีร�หลักและคัมภีร� อ่ืน ๆ 
ประกอบกัน โดยเฉพาะคัมภีร�อรรถกถาถือเปPนคัมภีร�ท่ีอธิบายความในพระไตรป�ฎกโดยตรง 
เพราะพระไตรป�ฎกแตCละสูตรแตCละสCวนแตCละตอน จะมีอรรถกถาท่ีอธิบายจําเพาะสูตร
จําเพาะสCวนตอนหรือเรื่องนั้น ๆ และอธิบายตามลําดับ๑

 อรรถกถาจึงมีความจําเปPนสําหรับผู/
ต/องการศึกษาพระพุทธศาสนาให/ได/ความรู/ครบถ/วนสมบูรณ� 

พระอรรถกถาจารย�ผู/แตCงคัมภีร�อรรถกถาท่ีมีชื่อเสียงโดCงดังเปPนท่ีรู/จักกันท่ัวโลกนั้น 
คือพระพุทธโฆสาจารย� ทCานผู/นี้มีบทบาทสําคัญและเปPนผู/มีพระคุณอยCางยิ่งสําหรับผู/ศึกษา
พระพุทธศาสนา  เพราะทCานแม/เกิดท่ีชมพูทวีป (อินเดีย) แตCตCอมาก็ได/เดินทางมาปริวัตร

                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ�  (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปvฎก : สิ่งท่ีชาวพุทธต�องรู�, พิมพ�ครั้งท่ี ๖ 
(กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร�. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๗), หน/า ๕๐. 
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อรรถกถาพระไตรป�ฎกจากภาษาสิงหลเปPนภาษามคธ (บาลี) ท่ีประเทศศรีลังกา ทําให/มีอรรถ
กถาอธิบายพระไตรป�ฎกเปPนภาษาบาลีสําหรับศึกษาพระพุทธศาสนาตราบถึงปBจจุบัน    

ในการเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพ่ือปริวัตรอรรถกถาครั้งนั้นมีเหตุการณ�สําคัญท่ี
ต/องจดจําคือ เม่ือทCานเดินทางไปถึงประเทศศรีลังกาแล/ว  ได/ไปพบพระมหาเถระฝ�ายมหา
วิหารซ่ึงมีอรรถกถาอธิบายพระไตรป�ฎกซ่ึงบันทึกไว/ต้ังแตCครั้งกระทําสังคายนาคณะสงฆ�ฝ�าย
มหาวิหารต/องการทดลองความรู/ของทCานโดยไต/ได/มอบคาถา ๒ บท ให/ทCานแสดง
ความสามารถ ซ่ึงทCานได/แตCงคําอธิบายคาถานั้นเกิดเปPนคัมภีร�เลCมหนึ่งข้ึน ชื่อ วิสุทฺธิมคฺโค 
นาม ปกรณวิเสโส หรือปกรณ�วิเสสชื่อวิสุทธิมรรคหรือเรียกสั้นๆ วCา คัมภีร�วิสุทธิมรรค๒

หลังจากทCานมอบถวายคัมภีร�วิสุทธิมรรคแกCพระมหาเถระแล/ว จึงได/รับอนุญาตให/ศึกษา
ค/นคว/าอรรถกถาท่ีมีอยูCแล/ว แตCงเปPนคัมภีร�อรรถกถาอธิบายพระไตรป�ฎก คัมภีร�วิสุทธิมรรค
ได/รับการยกยCองจากผู/ศึกษาท่ัวโลก ผู/เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาชาวตะวันตกกลCาวถึงคัมภีร�วิ
สุทธิมรรควCา เปPนวรรณคดีบาลีท่ียอดเยี่ยม อาจกลCาวได/อยCางดีวCาเปPนสารานุกรมแหCงคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา และเปPนงานท่ียิ่งใหญCอยCางแท/จริง เขียนด/วยภาษาท่ีสั้นและชัดเจน และ
แสดงให/เห็นความเข/าใจท่ัวถึงเรื่องท่ีแตCงอยCางนCาอัศจรรย�๓ คัมภีร�นี้ยCอและแปลคําสอนของ
พระพุทธเจ/าซ่ึงบรรจุอยูCในบาลีไว/อยCางเปPนระเบียบ๔ ในประเทศไทยคัมภีร�วิสุทธิมรรคก็ได/รับ
การยกยCองเชCนเดียวกัน มีผู/มีกลCาวถึงในลักษณะยกยCองไว/วCา เปPนคัมภีร�ท่ีมีความสําคัญยิ่ง 
แนวอธิบายธรรมลาดลึกลงตามลําดับ เหมือนลักษณะแหCงมหาสมุทร มีนัยวิจิตรและเพริศ
พรายมีความงามท้ังเบ้ืองต/น ทCามกลางและท่ีสุด นCาอัศจรรย�ในคุณสมุทัยคือปBญญาของทCานผู/
เรียบเรียงเปPนอยCางยิ่ง ๕ มีทCานผู/รู/จํานวนหนึ่งพยายามศึกษาค/นคว/าสาระธรรมในวิสุทธิมรรค
อยูCบ/างแตCก็ยังไมCแพรCหลายมากนัก การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ�ไทยก็
ได/กําหนดให/คัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPนหลักสูตรการศึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๘ และ ป.ธ.๙ จึงทําให/
มีการศึกษาและการเผยแผCให/แพรCหลายในหมูCพุทธศาสนิกชน 

เปPนท่ีนCาเสียดายวCา การศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรคยังเปPนไปในวงแคบไมCแพรCหลาย
อยCางท่ีควรจะเปPนเหมือนการศึกษาคัมภีร�เลCมอ่ืน ๆ เพราะจะมีอยูCในหมูCพระมหาเถระ 
นักวิชาการผู/สนใจ และภิกษุสามเณรผู/เรียนบาลีดังกลCาวนั้น จึงทําให/ผู/ศึกษาพระพุทธศาสนา
เสียโอกาสท่ีจะได/ศึกษาหาความรู/ท่ีบันทึกไว/ในคัมภีร�อันยอดเยี่ยมนี้ อีกท้ังวิธีการแตCงคัมภีร�
                                                           

๒ พระพุทธโฆสาจารย�, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค, พิมพ�ครั้งท่ี ๗,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน/า ๓๘๐. 

๓ พระพุทธโฆสาจารย�, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑,  มหามกุฏราชวิทยาลัย ผู/แปล พิมพ�
ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน/า ง. 

๔ เรื่องเดียวกัน, หน/า ฌ. 
๕ วศิน  อินทสระ, สาระสําคัญแห1งวิสุทธิมรรค, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพ�บรรณาคาร, ๒๕๒๑), หน/า คํานํา. 
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หรือลีลาการประพันธ�ท่ีพระพุทธโฆสาจารย�ใช/จนได/รับการยกยCองทุกยุคทุกสมัยก็ยังมีคนรู/
น/อย ท้ังๆ ท่ีเปPนวิธีการสื่อธรรมท่ีได/มีประสิทธิภาพสามารถสร/างความเข/าใจแกCผู/ศึกษาเปPน
อยCางดี  จึงควรศึกษาวิเคราะห�และเผยแผCวิธีการสื่อธรรมในคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ให/แพรCหลาย
ในสังคมไทยด/วย เพ่ือจะได/ประยุกต�นํามาใช/ในการสื่อธรรมให/แพรCหลายตCอไป 

ด/วยมองเห็นความสําคัญดังกลCาวนี้ การทําการศึกษาวิเคราะห�องค�ความรู/และ
ประยุกต�ในการเรียนการสอนรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษาในทุกแงCทุกมุมแล/วเผยแผCให/กว/างขวาง
จึงเปPนสิ่งท่ีควรทําเปPนอยCางยิ่ง เพ่ือให/ประวัติความเปPนมา สาระในคัมภีร�และวิธีการสื่อธรรม
ในคัมภีร�นี้นี้แพรCหลายอํานวยประโยชน�แกCพุทธศาสนิกชนตามปณิธานของทCานผู/รจนาคัมภีร� 
หวังวCาการศึกษานี้จักอํานวยประโยชน�แกCผู/สนใจตามสมควร 

 
๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาองค�ความรู/และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา 
๒. เพ่ือวิเคราะห�องค�ความรู/และประยุกต�ในการเรียนการสอนรายวิชาวิสุทธิมัคค

ศึกษา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้ เปPนการวิจัยเชิงเอกสาร มุCงศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรค มีวิธีดําเนินการวิจัย  

ดังนี้  
๑. เก็บรวบรวมข/อมูล ผู/วิจัยได/เก็บรวบรวมข/อมูลจากเอกสารหนังสือ งานวิจัย 

และท่ีเก่ียวข/องกับเนื้อหาของปBญหาและประเด็นท่ีต/องการทราบจากแหลCงข/อมูล ดังนี้ 
๑. ข/อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรค ซ่ึงเปPนแหลCงข/อมูล

ปฐมภูมิ และค/นคว/าข/อมูลท่ีเชื่อมโยงในพระไตรป�ฎกอันแหลCงปฐมภูมิ 
๒. ข/อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาข/อมูลท่ีเก่ียวข/องกับหัวข/องานวิจัย

นี้ คือ วิทยานิพนธ� งานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารตCางๆ 
๒. การวิเคราะห� ผู/วิจัยนําข/อมูลท่ีได/จากการรวบรวมจากงานวิจัย หนังสือ วารสาร 

และเอกสารตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข/อง มาวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�การวิจัย  

๔. ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เน/นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะห�เรื่อง

ไตรสิกขาและวิธีการนําเสนอคัมภีร�วิสุทธิมรรค แตCงโดยพระพุทธโฆสาจารย� ท่ีพิมพ�เผยแพรC
ท้ังบาลีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปPนขอบเขตการวิจัย ดังนี้  

พระพุทธโฆสาจารย�, วิสุทธิมคฺคปกรณํ ปฐโม ทุติโย ภาโค, กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๙๐ 

พระพุทธโฆสาจารย�, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑-๓ (คณะวิชาการมหามกุฎราช
วิทยาลัย, ผู/แปล). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖ 

พระพุทธโฆสาจารย�, คัมภีร�วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย �(อาจ อาสภมหา
เถระ) แปลและเรียบเรียง, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 

๕. ความหมายของคําว1า “วิสุทธิมรรค” 
คําวCา “วิสุทธิมรรค” เปPนชื่อของปกรณ�วิเสส ชื่อวิสุทธิมรรค ซ่ึงเปPนชื่อคัมภีร�ท่ี

สําคัญของพระพุทธศาสนาคัมภีร�หนึ่งท่ีได/รับการยกยCองทุกยุคทุกสมัย ตรงกับภาษาบาลีวCา  
“วิสุทฺธิมคฺโค  นาม ปกรณวิเสโส”    

คําวCา วิสุทธิมรรค ซ่ึงถือเปPนคําสําคัญนั้นแยกเปPน ๒ ศัพท� คือ “วิสุทธิ” กับ 
“มรรค” ปรากฏตามรูปวิเคราะห�ในคัมภีร�วิสุทธิมรรควCา ตตฺถ วิสุทฺธีติ สพฺพมลวิรหิตํ 
อจฺจนฺตปริสุทฺธํ นิพฺพานํ เวทิตพฺพํ ฯ ตสฺสา วิสุทฺธิยา มคฺโคติ วิสุทฺธิมคฺโค ฯ มคฺโคติ  อธิคมู
ปาโย วุจฺจติ ฯ ตํ วิสุทฺธิมคฺคํ ภวิสฺสามีติ  อตฺโถฯ๖ 

บทวCา วิสุทธิ  ในคําวCา  ข/าพเจ/าจักกลCาววิสุทธิมรรคนั้น พึงทราบวCาหมายเอา
เฉพาะพระนิพพานอันปราศจากมลทินท้ังปวง อันบริสุทธิ์แท/จริง ฯ ทาง (มรรค) แหCงวิสุทธิ
นั้นแล ชื่อวCา วิสุทธิมรรค, อุบายเปPนเครื่องบรรลุ  อันทCานเรียกวCา ทาง ความก็คือ ข/าพเจ/า
จักกลCาวทางแหCงวิสุทธินั้น  ฯ ตามความหมายนี้  คัมภีร�วิสุทธิมรรคจึงหมายถึงทางสูCความ
บริสุทธิ์ ๗ หรือทางไปสูCความบริสุทธิ์ หรือ ทางไปสูCพระนิพพาน ๘     

ในท่ีบางแหCงทCานแสดงวิปBสสนาวCาเปPนวิสุทธิมรรค บางแหCงแสดงฌานและปBญญา
วCาเปPนวิสุทธิมรรค บางแหCงแสดงการงานท่ีบริสุทธิ์ วิชา ศีล เปPนต/นวCาเปPนวิสุทธิมรรค แตC
รวมความแล/วสาระสําคัญของคําวCาวิสุทธิมรรคก็คือ ศีล สมาธิ และปBญญานั้นเอง และอาศัย
ศีล สมาธิ ปBญญานี้เปPนเครื่องสางชัฏ  คือกิเลสตัณหาในจิตใจให/หมดไป เหมือนบุรุษผู/มีกําลัง
ใช/ศัสตราถางพ้ืนท่ีอันรกได/ ฉะนั้น    

คัมภีร�วิสุทธิมรรคจึงถือเปPนคัมภีร�ท่ีพรรณนาแนวทางปฏิบัติสูCความหมดจดจาก
กิเลสคือพระนิพพานท่ีพุทธศาสนิกชนผู/หวังความหมดจดควรศึกษาให/เข/าใจอยCางถCองแท/แล/ว
ปฏิบัติตาม เพ่ือจะได/บรรลุถึงความหมดจดจากสรรพกิเลสอันเปPนเปUาหมายสูงสุดในชีวิต 

 
 

                                                           

๖ พระพุทธโฆษาจารย�, วิสุทฺธิมคฺคสฺส  นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค, พิมพ�ครั้งท่ี ๗,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน/า ๓. 

๗ บรรจบ บรรณรุจิ, งานของพระพุทธโฆสะและพระอรรถกถาจารย�อ่ืนๆ, หน/า ๙. 
๘ วศิน อินทสระ, สาระสําคัญแห1งวิสุทธิมรรค, หน/า ๔. 
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๖. ประวัติความเปKนมาของคัมภีร�วิสุทธิมรรค 
พระอรรถกถาจารย�ผู/แตCงคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้  คือ “พระพุทธโฆสาจารย�”  

นักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาผู/ยิ่งใหญC ทCานเปPนชาวอินเดีย แตCตCอมาได/เดินทางไปลังกาเพ่ือ
แปลคัมภีร�อรรถกถาพระไตรป�ฎกจากภาษาสิงหลเปPนภาษามคธ (ภาษาบาลี) ผลงานด/าน
คัมภีร�ของทCานเปPนท่ีปรากฎท่ัวโลกต้ังแตCอดีตจนถึงปBจจุบัน 

ผลงานท่ีสร/างชื่อเสียงให/ทCานมากท่ีสุดเลCมหนึ่งคือ “คัมภีร�วิสุทธิมรรค” คัมภีร�นี้
นอกจากจะมีเนื้อหาวิจิตรพิสดารมีคุณคCาเอ้ือประโยชน�ตCอการศึกษาพระพุทธศาสนาอยCาง
ใหญCหลวงแล/วยังมีความเปPนมาท่ีนCาศึกษาอีกด/วย แตCงข้ึนเม่ือพระพุทธศาสนาลCวงไปได/
ประมาณ ๑๐๐๐ ปI ท่ีลังกาทวีป เปPนท่ีรู/จักกันมากในเมืองไทย และในเมืองท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาท้ังปวง คัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPนท่ีนิยมศึกษากันมาก นับถือกันวCาเปPนปกรณ�
สําคัญปกรณ�หนึ่งท่ีประมวลธรรมในพระไตรป�ฎกมาแสดงไว/เปPนหมวด มีนัยวิจิตรและเพริศ
พราย มีความงามท้ังเบ้ืองต/น ทCามกลางและท่ีสุด นCาอัศจรรย�ในคุณสมุทัยคือปBญญาของทCาน
ผู/เรียบเรียง ๘  

ชาวศรีลังกาเชื่อกันวCาทCานผู/แตCงเกิดมาในโลกนี้เพ่ือท่ีจะเปPนประโยชน�โดยเฉพาะ
นั่นคือการเขียนอรรถกถาอันเปPนหนทางสําคัญท่ีชCวยผดุงปริยัติศาสนาหรือการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาให/ดํารงอยูCและพัฒนาจนถึงท่ีสุด เก่ียวกับประวัติของพระพุทธโฆสาจารย�นี้มี
กลCาวถึงอยูCในหลายคัมภีร� มีข/อปลีกยCอยบางประการตCางกันบ/าง แตCโดยมากแล/วสาระสําคัญ
ตรงกัน เพ่ือให/ทราบประวัติของมหาปราชญ�ผู/ยิ่งใหญCจึงขอนําประวัติของทCานท่ีปรากฎอยูCใน
คัมภีร�ตCางมาแสดงไว/อยCางครบถ/วน เพ่ือความเข/าใจในเรื่องราวของคัมภีร�วิสุทธิมรรคอยCาง
ครบถ/วนจึงควรศึกษาประวัติของผู/แตCงประกอบกันได/ ประวัติความเปPนมาของทCานสามารถ
ศึกษาได/จากหนังสือ ๓ เลCม คือ   

๑. คัมภีร�มหาวงศ� ของพระมหาปBญญาสามี พระภิกษุชาวพมCา 
๒. พุทธโฆสุปปBตติ ของพระมหามังคลเถระ พระภิกษุชาวพมCา 
๓. พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถาของสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) วัดมหาธาตุ 

และสงฺคหคาถา ใน วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย  ภาโค   
นอกจากนี้ ทCานพระพุทธโฆสาจารย�ยังได/รจนาคัมภีร�อ่ืนๆ อีก เชCน อรรถกถาธรรม

บท เปPนต/น รวมความวCาคัมภีร�ตCาง ๆ ทCานใช/ศึกษาอยูCในเมืองไทยเวลานี้เปPนผลงานพระ
พุทธโฆสาจารย�เกือบท้ังหมด ยากท่ีจะหาพระมหาเถระอ่ืนใดเทียบได/๙ จึงถือวCาเปPนมหา
ปราชญ�ผู/ยิ่งใหญCของโลกผู/ถึงพร/อมด/วยคุณ ๑๑ ประการ ดังข/อความท/ายปกรณ�วิเสสวิสุทธิ

                                                           

๘ เรื่องเดียวกัน, หน/า คํานํา. 
๙ วศิน อินทสระ, สาระสําคัญแห1งวิสุทธิมรรค, หน/า (ค). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๙๒ 

มรรควCา ขอปกรณ�วิเศษชื่อวิสุทธิมรรค อันพระเถระผู/ควรจะเรียก (นามตามภาษาสีหล) วCา 
มุรัณฆเขฏกะ ๑๐ (แตC) มีนามไธย (ชื่อต้ัง) ท่ีครูท้ังหลายขนานให/วCา พุทธโฆสะ๑๑ 

๗. แรงจูงใจในการแต1งคัมภีร�วิสุทธิมรรค 
การท่ีพระพุทธโฆสาจารย� ได/แตCงคัมภีร�วิสุทธิมรรคข้ึนนั้น เพราะทCานได/รับ

อาราธนาจากคณะสงฆ�ฝ�ายมหาวิหาร  หลังจากท่ีทCานได/ศึกษาอรรถกถาท้ังหายจบแล/ว จึงได/
แสดงความสามารถให/เปPนท่ีรู/จักโดยการรจนาคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ข้ึนมาเปPนปฐมฤกษ� ๑๒ อีก
ประการหนึ่ง คณะสงฆ�แหCงสํานักมหาวิหารต/องการให/ทCานแปลและเรียบเรียงคัมภีร�อรรถ
กถาตCาง ๆ ท่ีเปPนภาษาสิงหลสูCภาษามคธข้ึนมาใหมC ท้ังนี้เพราะเดิมทีคณะสงฆ�นิกายมหา
วิหารได/ใช/พระไตรป�ฎกฉบับภาษาบาลีท่ีได/รับการสังคายนามาถึง ๓ ครั้ง ในอินเดีย และฉบับ
ท่ีสังคายนาลงในใบลานท่ีลังกาสมัยพระเจ/าวัฏฏคามณี จึงสามารถสรุปสาเหตุแหCงการแตCง
คัมภีร�วิสุทธิมรรคได/ ดังนี้  

๑. พระสังฆปาละ หัวหน/าสงฆ�แหCงมหาวิหารต/องการจะทดสอบความรู/
ความสามารถของทCาน กCอนท่ีจะแปลคัมภีร�อรรถกถาภาษาสิงหลเปPนภาษามคธ เม่ือทCานแตCง
ได/สําเร็จอยCางรวดเร็วและแตCงได/ดีอยCางยิ่ง ต้ังชื่อวCา “วิสุทธิมรรค” นําไปถวายพระสังฆปาละ 
เม่ือพระสังฆปาละเห็นความสามารถของทCานแล/ว จึงยินดีอนุญาตให/ทําหน/าท่ีแปลอรรถกถา
สิงหลกลับสูCภาษามคธตามต/องการ 

๒. คณะสงฆ�ฝ�ายมหาวิหารต/องการฟ��นฟูแนวการศึกษาของฝ�ายตนให/ได/รับความ
นิยมในหมูCประชาชน เพ่ือแขCงขันกับฝ�ายอภยคีรีวิหาร จึงขอร/องให/ทCานพระพุทธโฆสะ ซ่ึงมี
ความรู/ความสามารถได/แตCงคัมภีร�อรรถกถาข้ึนใหมC 

๓. พระพุทธโฆสาจารย�ต/องการจะสร/างความปราโมทย�แกCเหลCากุลบุตรผู/เข/ามา
บวชในพระพุทธศาสนา จะได/ทราบวิสุทธิมรรคอันเปPนทางตรง เม่ือพยายามบําเพ็ญเพียรก็จะ
ถึงความหมดจดจากกิเลสได/ 

การแตCงคัมภีร�วิสุทธิมรรคทCานใช/คาถาเพียงคาถาเดียวเทCานั้น เปPนมาติกาบทต้ังใน
การแสดงอธิบายหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาท้ัง ๓ ป�ฎก ต/องยอมรับวCาทCานเปPนพระอรรถ
กถาจารย�ท่ีอัศจรรย�อยCางยิ่ง สามารถอธิบายพระไตรป�ฎกด/วยการอธิบายคาถาเพียงคาถา

                                                           

๑๐ ฉบับพมCาเปPน มุทันตเขทกะ ฉบับสีหลเปPน โมรัณฑเจฏกะ คําแสดงคุณสมบัติของพระ
พุทธโฆสะน้ีมีอยูCในท/ายคัมภีร�อรรถกถา ดูเหมือนทุกฉบับ แตCคํา มุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน น้ีมีเฉพาะในวิสุทธิ
มรรคน่ีแหCงเดียว 

๑๑ ยุตฺตมุตฺตาวาที - พูดได/ท้ังผูกท้ังแก/  เข/าใจวCาจะได/นัยจากพระสูตรในจตุกังคุตรในท่ีน้ันทCาน
ใช/ศัพท�วCา ยุตฺตปฏิภาโณ - ผู/มีปฏิภาณในการผูก  (ปBญหา) มุตฺตปฏิภาโณ-ผู/มีปฏิภาณในการแก/(ปBญหา)  
แบCงเปPน ๔ ประเภท คือ ผู/ท่ีได/แตCผูก แก/ไมCเปPนก็มี ผู/ท่ีได/แตCแก/ ผูกไมCเปPนก็มี 

๑๒ พระพุทธโฆษาจารย�, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, หน/า คํานํา. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๙๓

เดียวเทCานั้น สามารถเข/าใจพระพุทธศาสนาได/ในเวลาอันรวดเร็ว เข/าใจภาพรวมของ
พระพุทธศาสนา เหมาะอยCางยิ่งสําหรับผู/ต/องการศึกษาพระพุทธศาสนาในระยะเวลาท่ีจํากัด 
เพราะทCานพระพุทธโฆสาจารย�ได/รวบรวมประมวลธรรมใน ๓ ป�ฎก มาแสดงไว/เปPนหมวดหมูC 
ซ่ึงเปPนหัวข/อใหญCในหลักคําสอนหัวใจการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ทCานแตCงอธิบายได/
วิจิตรพิสดารอยCางเปPนระบบระเบียบ อ/างพระพุทธวจนะและอาคตสถาน (ท่ีมา) ไว/ทุกแหCง 
แสดงให/เห็นวCาทCานมีความรู/แตกฉานในพระไตรป�ฎกเปPนอยCางยิ่ง เนื้อหาท้ัง ๒๓ บท 
สงเคราะห�เข/าในไตรสิกขา คือ  

บทท่ี ๑ สีลนิเทส และบทท่ี ๒ ธุตังคนิเทส  สงเคราะห�เข/าในสีลสิกขา  
บทท่ี ๓ กรรมฐานคหณนิเทส  ถึงบทท่ี ๑๓ อภิญญานิเทส สงเคราะห�เข/าในจิตต 

สิกขา (สมาธิ)  
บทท่ี ๑๔ ขันธนิเทส ถึงบทท่ี ๒๓ ปBญญาภาวนานิเทส สงเคราะห�เข/าในปBญญาสิกขา  

๘. การสงเคราะห�วิธีปฏิบัติของวิสุทธิมรรคเข�าในวิสุทธิ ๗   

วิธีการอธิบายไตรสิกขาในคัมภีร�วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย�ทCานอธิบายไป
ตามลําดับ คือเริ่มจากการอธิบายศีล แล/วตCอด/วยการอธิบายสมาธิและปBญญา ตามลําดับ     
เพราะทCานยึดตามหลักไตรสิกขาเปPนกระทู/ใหญC  แตCในการอธิบาย และกระจายวิธีปฏิบัติแหCง
ไตรสิกขาดําเนินตามแนวทางแหCงวิสุทธิ ๗  อันได/แกC ๑) สีลวิสุทธิ ๒) จิตตวิสุทธิ ๓) ทิฏฐิวิ
สุทธิ ๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
และ ๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ 

บุคคลจะบรรลุถึงความบริสุทธิ์ อันสูงสุดต/องดําเนินตามทางแหCงวิสุทธิ ๗ นี้ เม่ือ
จัดเนื้อหานิเทสตCางๆ  ประมวลลงในวิสุทธิ  ๗  สงเคราะห�เปPนตารางได/ ดังนี้ 

เนื้อหาของคัมภีร�วิสุทธิมรรค สงเคราะห�เข�าในวิสุทธิ ๗ 
๑.  สีลนิเทส 
๒.  ธุตังคนิเทส 

 
สีลวิสุทธ ิ

๓.  กัมมัฏฐานคหณนิเทส 
๔.  ปฐวีนิเทส 
๕.  เสสกสิณนิเทส 
๖.  อสุภกัมมัฏฐานนิเทส 
๗.  ฉอนุสสตินิเทส 
๘.  เสสานุสสตินิเทส 
๙.  พรหมวิหารนิเทส 
๑๐. อารุปปนิเทส 
๑๑. สมาธินิเทส 

 
 
 
 
 

จิตตวิสุทธิ 
 
 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๐๙๔ 

เนื้อหาของคัมภีร�วิสุทธิมรรค สงเคราะห�เข�าในวิสุทธิ ๗ 
๑๒. อิทธิวิธินิเทส 
๑๓. อภิญญานิเทส 

 
 

๑๔. ขันธนิเทส 
๑๕. อายตนธาตุนิเทส 
๑๖. อินทริยสัจจนิเทส 
๑๗. ปBญญาภูมินิเทส 
๑๘. ทิฏฐิวิสุทธินิเทส 

 
 

ทิฏฐิวิสุทธ ิ
 

๑๙. กังขาวิตรณวิสุทธินิเทส กังชาวิตรณวิสุทธิ 
๒๐. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิ
เทส 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

๒๑. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทส ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
๒๒. ญาณทัสสนวิสุทธินิเทส 
๒๓. ปBญญาภาวนานิสังสนิเทส 

ญาณทัสสนวิสุทธิ 

 
๙. การอธิบายธรรมะในไตรสิกขาด�วยการตั้งโจทย�ป@ญหา 

เพ่ือให/เห็นภาพชัดเจน จึงสรุปแนวการอธิบายธรรมะในคัมภีร�วิสุทธิมรรค ดังนี้ 
กรอบการตั้งป@ญหา  
วิธีการสื่อธรรมท่ีเปPนจุดเดCนของคัมภีร�วิสุทธิมรรค คือ การต้ังโจทย�ปBญหา ท้ังนี้

เพราะการต้ังโจทย�ปBญหาจะทําให/ผู/ศึกษาทราบวCา ในธรรมะข/อนั้นทCานจะวิสัชนาในประเด็น
ใดบ/าง  ประเด็นใด กCอนประเด็นใดหลัง คล/ายกับเปPนการแจ/งให/ทราบสารบัญ เม่ือการต้ัง
โจทย�ปBญหาแล/วคCอยวิสัชนาเปPนประเด็นๆ ไป ทําให/ผู/ศึกษาสามารถทราบถึงโครงสร/างของ
ธรรมะท่ีจะวิสัชนา ชCวยทําให/ผู/ศึกษาทราบเนื้อหาของธรรมะข/อนั้นๆ ได/อยCางชัดเจน 

การต้ังปBญหาเปPนประเด็น หรือท่ีเรียกวCา การต้ังโจทย�ปBญหานั้นครอบคลุมสัทธรรม 
๓  ประการ คือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดังนี้ 

 
การตั้งโจทย�ป@ญหาว1าด�วยไตรสิกขา สงเคราะห�ป@ญหาในสัทธรรม  ๓ 

- กึ  สีล¾     
- เกนฏDเ¿น  สีล¾     
- กานสฺส  ลกฺขณรสปจฺจุปฏD¿านปทฏD¿านานิ  
- กติวิธ= ฺเจต¾  สีล 
- โก  สมาธิ     

 
ปริยัติสัทธรรม 
     เปPนคําถามท่ีวCาด/วยความรู/เรื่องศีล  
สมาธิ  ปBญญา วCาคืออะไร หมายถึงอะไร  
มีอะไรเปPนลักษณะ รส ปBจจุปBฏฐานและ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๙๕

การตั้งโจทย�ป@ญหาว1าด�วยไตรสิกขา สงเคราะห�ป@ญหาในสัทธรรม  ๓ 
- เกนฏDเ¿น สมาธิ     
- กานสฺส  ลกฺขณรสปจฺจุปฏD¿านปทฏD¿านานิ     
- กติวิโธ สมาธิ     
- กา  ป= ฺ=า    
 - เกนฏDเ¿น  ป= ฺ=า   
 - กานสฺสา ลกฺขณรสปจฺจุปฏD¿านปทฏD¿านานิ   
- กติวิธา  ป= ฺ=า    

ป ทัฏฐ านและ มี ก่ี อยC า ง   จั ด อยูC ใ น
ภาคทฤษฎี 

- โก จสฺส  สงฺกิเลโส     
 - กึ  โวทานํ   
- โก จสฺส  สงฺกิเลโส   
 - กึ  โวทาน¾     
- กถ¾ ภาเวตพฺโพ  สมาธิ     
 - กถ¾   ภาเวตพฺพา    

ปฏิบัติสัทธรรม 
     เปPนคําถามท่ีวCาด/วยข้ันตอนและการ
ลงมือปฏิบัติ ให/ทราบวCาต/องทําอยCางไร 
มีรายละเอียดให/ ศึกษาปฏิบัติตามได/
อยCางครบถ/วนชัดเจน  

-  กิมานิส¾ส¾    สีล¾     
 - ภาวนาย   โก  อานิส¾โสติ  
- ป= ฺ=าภาวนาย โก  อานิส¾โสติ 

ปฏิเวธสัทธรรม 
เปPนคําถามท่ีวCาด/วยอานิสงส�ของการ
ปฏิบั ติ ศีลสมาธิและปBญญาตามหลัก
ไตรสิกขา 

การระบุเรื่องราวท่ีจะวิสัชนา และท่ีวิสัชนาจบ ระบบการอ/างอิง  การอ/างอิงพุทธ
พจน� การอ/างทCานผู/รู/อ่ืน หรือมติของสํานักอ่ืนมี วัดอภัยคีรีวิหาร เปPนต/น การแจกแจงหัวข/อ
ธรรม การยกอุทาหรณ� การใช/อุปมาอุปไมย การอ/างอัตตโนมติ    

ก็วิสุทธิมรรคนี้ แม/ทรงแสดงโดยมุขคือศีลสมาธิและปBญญา อันประมวลไว/ซ่ึงคุณเปPน
อเนกอยCางนี้แล/ว ก็ยังนับวCาเปPนอันทรงแสดงโดยสังเขปอยูCนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงยังไมCเพียง
พอท่ีจะชCวยเหลือแกCชนทุกจําพวกได/ เพราะเหตุนั้น เพ่ือแสดงความพิสดารแหCงวิสุทธิมรรคนั้น 
จึงต้ังการต้ังโจทย�ปBญหานี้ ปรารภศีลกCอน๑๓  

เม่ือพิจารณาความตามท่ีแสดงมานี้จะเห็นวCา ทCานพระพุทธโฆสาจารย�ใช/วิธีการสื่อ
ธรรมท่ีเปPนระบบและมีประสิทธิภาพอยCางยิ่ง มีลีลาการประพันธ�ไพเราะเพราะพริ้ง                
มีเนื้อหาลึกซ้ึงและให/สาระอยCางครบถ/วนสมบูรณ� สCงผลให/ทCานผู/รจนาโดCงดังเปPนท่ีรับรู/และ
ยอมรับของปราชญ�ท่ัวโลก และคัมภีร�วิสุทธิมรรคก็ได/รับการยกยCองบูชาให/เปPนคัมภีร�ทํา
สําคัญท่ีให/ความรู/ทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาอยCางครบถ/วน    

                                                           

๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๑๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๙๖ 

ด/วยพิจารณาเห็นคุณคCาของคัมภีร�วิสุทธิมรรคดังท่ีกลCาวมา จึงควรสCงเสริมให/มี
การศึกษาและเผยแผCความรู/ในวิสุทธิมรรคให/แพรCหลายให/ได/มากท่ีสุดเทCาท่ีจะทําได/ เพ่ือให/
หลักธรรมในวิสุทธิมรรคได/สถิตในห/องคือหทัยของมหาชน สร/างความรู/ถูกเข/าใจถูกแกCมวล
มนุษยชาติตามความมุCงหมายของทCานผู/รจนา สมกับชื่อของคัมภีร�นี้คือ “วิสุทธิมรรค”    

อนึ่ง การสื่อธรรมด/วยวิธีการต้ังโจทย�ปBญหา ซ่ึงทCานพระพุทธโฆสาจารย�ใช/ในการแตCง
คัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ก็ควรนําไปใช/ในการแตCงคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาหรือหนังสือธรรมให/
แพรCหลาย เพราะวิธีการสื่อธรรมด/วยวิธีดังกลCาวมานี้ได/ผลดีมาก สามารถอธิบายธรรมหัวข/อ
ตCางๆ ได/อยCางถูกต/อง ครบถ/วนทุกประเด็น เม่ือทําให/อยCางนี้ ยCอมเกิดประโยชน�ไพศาลแกCผู/
ศึกษาอยCางมาก พระพุทธศาสนาก็จะอํานวยประโยชน�แกCชาวโลกได/อยCางท่ัวถึงและสถิตเปPน
หลักในการศึกษาและปฏิบัติของมวลมนุษยชาติชั่วกัลปาวสาน  

๑๐. ความสําคัญของคัมภีร�วิสุทธิมรรค 
คัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้แตCงข้ึนในยุคอรรถกถาถือเปPนปกรณ�พิเศษ  ไมCใชCเปPนอรรถกถา   

เพราะทCานเรียบเรียงข้ึนตามโครงเรื่องท่ีทCานต้ังเอง ไมCใชCอธิบายพระไตรป�ฎกตอนใดตอนหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตCก็ได/รับความนับถือมากเหมือนเปPนอรรถถก เรียกได/วCาเปPนคัมภีร�ระดับอรรถ
กถา ประเทศพระพุทธศาสนาเถรวาทตCางให/ความสําคัญ ถือเปPนแบบแผนในการศึกษาหลัก
พระพุทธศาสนา๑๔ ได/รับการยอมรับจากนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาวCา เปPนคัมภีร�ท่ีดี
ท่ีสุดในการอธิบายพระไตรป�ฎก โดยอธิบายเรื่องหลักไตรสิกขาอันเปPนหลักการคําสอนท่ี
สําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาสําหรับฝ�กฝนพัฒนาชีวิตให/มีความบริสุทธิ์อยCางเปPนระบบ ผู/
ศึกษาจึงได/เลือกคัมภีร�นี้ เพ่ือศึกษาลักษณะเนื้อหา และวิธีการอธิบายไตรสิกขาในระดับชั้น
อรรถกถา 

คัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPนคัมภีร� ท่ียอมรับในวงการศึกษาธรรมในเมืองไทยวCามี
ความสําคัญยิ่ง การอธิบายธรรมลาดลึกลงตามลําดับเหมือนลักษณะแหCงมหาสมุทร มีนัย
วิจิตรและเพริศพรายมีความงามท้ังเบ้ืองต/น ทCามกลาง และท่ีสุด ๑๕ เปPนคัมภีร�ท่ีอธิบายหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาไว/อยCางละเอียดนCาสนใจยิ่ง ประมวลหลักธรรม
สําคัญ ซ่ึงมีอยูCในพระไตรป�ฎกไว/ท้ังหมด จัดหลักธรรมเปPน ๓ หมวดตามระบบไตรสิกขาคือ 
ศีล สมาธิ ปBญญา คัมภีร�นี้รจนาโดยทCานพระพุทธโฆสาจารย� ทCานเปPนพระอรรถกถาจารย�ท่ี
ยิ่งใหญCท่ีสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลงานของทCานมีอิทธิพลตCอความรู/สึกนึกคิดของชาว
พุทธฝ�ายเถรวาทอยCางมาก วิธีอธิบายพระไตรป�ฎกของคนรุCงหลัง ได/ถือเอาทCานเปPนตัวอยCาง

                                                           

๑๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปvฎก : สิ่งท่ีชาวพุทธต�องรู�, หน/า ๕๓. 
๑๕ วศิน อินทสระ, สาระสําคัญแห1งวิสุทธิมรรค, หน/า คํานํา. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๙๗

๑๖ การรจนาคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ แสดงถึงอัจฉริยภาพของทCานผู/แตCง ทCานแตCงอธิบายเรื่อง
ไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปBญญา ไว/อยCางละเอียดยิ่ง จากพระคาถาท่ีเปPนบทต้ังเพียง ๔ บาท
เทCานั้น แตCงขยายออกเปPนหนังสือเลCมใหญCมาก เรียกได/วCาเปPนวิทยานิพนธ�ของทCานท่ีประกาศ
เกียรติของทCานในทางเปPนนักปราชญ�ได/เปPนอยCางดี คัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้เปPนของฝ�ายมหาวิหาร
หรือเถรวาทในปBจจุบัน   
 จากคํากลCาวยกยCองถึงคัมภีร�วิสุทธิมรรคในแงCมุมตCางๆ ทําให/เห็นได/วCาคัมภีร�วิสุทธิ
มรรคเปPนคัมภีร�ชั้นอรรถกถาท่ีอธิบายพระไตรป�ฎกได/อยCางลึกซ้ึงและงดงามท่ีสุด                  
ผู/ต/องการศึกษาพระพุทธศาสนา เม่ืออCานคัมภีร�นี้แล/ว จะได/แนวทางแหCงการปฏิบัติและนําไป
ปฏิบัติได/อยCางถูกต/องรวมเร็ว พระพุทธโฆสาจารย�ผู/แตCงประพันธ�คัมภีร�เลCมนี้ต/องยกยCองทCาน
วCาเปPนผู/อัจฉริยะอยCางท่ีสุด ทCานสามารถรวมเนื้อหาสาระสําคัญในท้ัง ๓ ป�ฎกมาเรียงร/อย
ถ/อยคําเปPนร/อยแก/วสรุปลงในคัมภีร�เลCมเดียว ท่ีสามารถดึงดูดใจผู/ได/อCานเปPนอยCางมาก 

หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาสรุปโดยยCอแล/วก็คือเรื่องไตรสิกขา ได/แกC ศีล สมาธิ  
ปBญญา ซ่ึงยCอมาจากอริยมรรคมีองค� ๘ หลักคําสอนตCางๆ เม่ือจัดแล/วสรุปรวมลงในไตรสิกขา
นี้ ไตรสิกขาเปPนระบบการฝ�กอบรมจากภายนอกเข/าไปหาภายใน จากสCวนท่ีหยาบเข/าไปหา
สCวนท่ีละเอียด และจากสCวนท่ีงCายกวCาเข/าไปหาสCวนท่ียากและลึกซ้ึงกวCา เม่ือจะพัฒนาชีวิต
ของมนุษย�ต/องฝ�กฝนปฏิบัติดําเนินการตามหลักแหCงไตรสิกขา เพ่ือให/ชีวิตดําเนินไปสูCจุดหมาย
คือพระนิพพานอยCางถูกต/อง พระพุทธศาสนาได/เน/นหลังการฝ�กพัฒนาชีวิตด/วยหลักไตรสิกขา
มาโดยตลอด คัมภีร�วิสุทธิมรรคจึงถือวCาเปPนคัมภีร�ท่ีมีคCาอยCางยิ่ง สมควรท่ีจะสCงเสริมให/มี
การศึกษาอยCางแพรCหลายตCอไป 

เนื้อหาในคัมภีร�วิสุทธิมรรคให/คุณคCายิ่งตCอวงการวรรณคดีบาลีของฝ�ายเถรวาท      
ผู/ศึกษาจะวิเคราะห�คุณคCาทางวรรณคดีบาลีของคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ ใน ๓ ด/าน คือ 

คุณค1าด�านประวัติศาสตร� 
การศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ ทําให/ทราบประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินเดียและลังกา เก่ียวกับการเดินทางจากอินเดียไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลังกา เนื่องจากในสมัยนั้น พระพุทธศาสนามีความเจริญรุCงเรืองมาก หลังจากท่ี
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียถูกชนตCางศาสนารุกราน ในตอนท/ายของคัมภีร�วิสุทธิมรรค 
ทCานพระพุทธโฆสะได/เขียนประวัติการแตCงคัมภีร�วิสุทธิมรรคในศรีลังกาไว/วCา  
  “ข/าพเจ/า ผู/หวังความต้ังอยูCแหCงพระสัทธรรม ได/รับนิมนต�

ของทCานพระคุณเจ/าสังฆปาละ ผู/เกิดในวงศ�ภิกษุคณะมหาวิหาร 
ซ่ึงเปPนฝ�ายเถรวาทมีชื่อเสียง เปPนวิภัชชวาทีท่ีประเสริฐท่ีสุด 

                                                           

๑๖ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนา, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน/า ๒๙๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๐๙๘ 

เปPนพระมหาเถระผู/รุCงเรือง มีความประพฤติสะอาดเปPนสัลเลข 
กอรปด/วยวินัยและอาจาระ ประกอบความเพียรในการปฏิบัติ
ธรรมมีใจประดับด/วยคุณมีขันติโสรัจจะและเมตตาเปPนอาทิแล/ว
แล ทําปกรณ�วิสุทธิมรรคนี้ข้ึน”๑๗ 

จากหลักฐานนี้ ทําให/เราได/ทราบเก่ียวกับประวัติศาสตร�การเดินทางมาสูCประเทศ
ศรีลังกา ประวัติสํานักมหาวิหารวCา เปPนวัดสําคัญวัดหนึ่ง เปPนศูนย�กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาสมัยอดีต เคยเปPนท่ีพํานักของพระพุทธโฆสาจารย�ชาว
ชมพูทวีปเม่ือครั้งทCานมาแปลคัมภีร�สิงหลเปPนมคธ และประวัติการกําเนิดคัมภีร�วิสุทธิมรรค 
การเมืองกับสํานักอภัยคีรีวิหาร ซ่ึงขณะนั้นเปPนสํานักท่ีกําลังรุCงเรืองมากเพราะได/รับการ
อุปถัมภ�จากพระมหากษัตริย�  การศึกษาภูมิหลังคัมภีร�วิสุทธิมรรคนั้นทําให/ได/ทราบ
ประวั ติศาสตร�พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลั งกา เนื่องจากคัมภีร�นี้ เปPนตัวแทน
ประวัติศาสตร�สCวนหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาถึงอนุชนรุCนหลังได/ศึกษาค/นคว/า ๑๘     

คุณค1าด�านหลักคําสอน คัมภีร�วิสุทธิมรรคมีลักษณะพิเศษคือ อธิบายรวมท้ัง ๓ 
ป�ฎก โดยใช/หลักไตรสิกขาเปPนองค�รวมในการอธิบายหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา พระ
พุทธโฆสาจารย�ผู/รจนาได/กลั่นกรองเนื้อหาสาระจากพระไตรป�ฎกมาเสนอไว/อยCางสมบูรณ� 
ได/รับการยกยCองจากนักปราชญ�ท่ัวไปวCา เปPนเพชรน้ําเอก  เปPนวรรณกรรมอมตะ เปPน
วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสายคัมภีร�ท่ีเขียนเรื่องปฏิบัติศาสนา  อาจกลCาวได/วCา เปPนการ
นําเสนอแนวการสั่งสอนเรื่องศีล สมาธิ ปBญญา ท่ีพระเถระฝ�ายมหาวิหารวาสีนําสืบ ๆ ตCอกัน
มา คัมภีร�อรรถกถาเกCาท่ีอธิบายท้ัง ๔ เปPนแมCบทในการรจนา โดยได/นําการรวบรวม
คําอธิบายและข/อวินิจฉัยตCาง ๆ จากอรรถกถาเหลCานั้น มารจนาไว/ในวิสุทธิมรรค เนื้อหาหลัก
คําสอนในคัมภีร�นี้ จะเปPนไปทางด/านการปฏิบัติกรรมฐาน ดังท่ีทCานกลCาวไว/วCา “เปPนคูCมือการ
ปฏิบัติ นับเปPนคัมภีร�ท่ีให/คุณคCาด/านหลักปฏิบัติกรรมฐานแกCผู/ปฏิบัติธรรมท้ังด/านสมถกรรม
ฐานและวิปBสสนากรรมฐาน คัมภีร�วิสุทธิมรรคให/ความรู/ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด/าน
กรรมฐานอยCางชัดเจน อธิบายอยCางเปPนข้ันตอนงCายตCอการปฏิบั ติ และมีตัวอยCาง
ประกอบการอธิบายด/วย   

คุณค1าด�านภาษา เม่ือวิเคราะห�คุณคCาคัมภีร�วิสุทธิมรรคในด/านภาษาท่ีใช/คือภาษา
บาลีหรือภาษามคธ ซ่ึงเปPนภาษาท่ีใช/รักษาพระพุทธพจน�ในอินเดีย พระพุทธโฆสาจารย�ผู/แตCง
ได/เลือกสรรการใช/ศัพท�ท่ีเปPนมาตรฐานของภาษมคธหรือภาษาบาลี มีความสละสลวย 
“ภาษาบาลีในคัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPนภาษาบาลีมาตรฐาน”๑๙ ซ่ึงทําให/ผู/ศึกษาสามารถเข/าใจ
                                                           

๑๗ พระพุทธโษฆาจารย�, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค, หน/า ๓๗๔- ๓๗๕. 
๑๘ พระมหาสยาม ราชวัตร, “การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีร�วิสุทธิมรรคกับคัมภีร�

วิมุตติมรรค”, หน/า ๑๒๘-๑๒๙. 
๑๙ สุภาพรรณ บาง ณ ช/าง, ประวัติวรรณดีบาลีในอินเดียวและลังกา, หน/า ๒๙๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๐๙๙

อรรถรสได/อยCางสมบูรณ� ถือเปPนแบบอยCางท่ีดีในการแตCงคัมภีร�ชั้นอรรถกถา ทCานใช/วิธีการ
อธิบายความภาษาบาลีไว/หลายหลายรูปแบบ เชCน การอธิบายรูปศัพท� ความหมายของรูป
ศัพท�ตCางๆ การวิเคราะห�ศัพท�เพ่ือให/ผู/ศึกษาเข/าถึงความหมายของศัพท�ท่ีใช/นั้น ๆ ได/อยCาง
ถูกต/อง 

การอธิบายความร/อยแก/วมีการใช/อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ และตัวอยCางประกอบ
เกิดภาพพจน�ท่ีชัดเจน กลวิธีเชCนนี้ทําให/ผู/ศึกษาเกิดภาพในห/วงลึกได/อยCางชัดเจน พระพุทธโฆ
สาจารย�ได/ใช/ภาษาสื่อสารความลึกซ้ึงลุCมลึกแหCงพระธรรมคําสั่งสอน จูงใจ ผู/ศึกษาให/เข/าหา
ศีลธรรมอันเปPนธงชัยแหCงชีวิตท่ีดีงาม ให/ได/รับวิมุตติรส อันเปPนรสความสงบ เยือกเย็นแหCง
จิตใจท่ีวรรณคดีบาลีถCายทอดให/เกิดข้ึนแกCผู/ได/ศึกษา 

คุณค1าด�านการศึกษา คัมภีร�วิสุทธิมรรคถือเปPนงานเขียนท่ีโดดเดCนมาก จัดเปPน
คูCมือการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีดียิ่งเลCมหนึ่ง  ในประเทศไทยได/รับเอาคัมภีร�นี้มาจาก
ประเทศศรีลังกา ประมาณ พ.ศ.๑๙๐๐ เพราะในขณะนั้นเปPนชCวงสมัยสุโขทัย ได/มีการติดตCอ
สัมพันธ�ทางศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศศรีลังกาและรับเอาพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ�
มาเปPนแนวปฏิบัติ๒๐ แล/วจารึกสืบตCอกันมา จนได/รับการพิมพ�เปPนรูปเลCมหนังสือในปBจจุบัน มี
อิทธิพลตCอการศึกษาพระพุทธศาสนา ๓ ประเด็น  คือ  

๑. เปKนคู1มือการปฏิบัติกรรมฐาน เปPนต/นแบบการปฏิบัติกรรมฐานได/อยCางดียิ่ง 
เพราะคัมภีร�นี้ได/รับการยอมรับจากนักปราชญ�ท้ังหลายวCา เปPนคูCมือปฏิบัติกรรมฐาน เปPน
เพชรน้ําเอก เปPนวรรณกรรมอมตะ เปPนวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสายคัมภีร�ท่ีเขียนเรื่องปฏิบัติ
ศาสนา ประกอบด/วยเนื้อหาทฤษฎีและข/อปฏิบัติกรรมฐาน ผู/ศึกษาแล/วจะได/แนวการปฏิบัติ
ตามแนวทางแหCงพระพุทธศาสนาอยCางละเอียดชัดเจน เพราะวCาได/รวบรวมอธิบายหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนา ดําเนินการปฏิบัติตามแนวแหCงวิสุทธิ ๗ สํานักปฏิบัติกรรมฐานตCาง ๆ 
ในประเทศไทย ได/นําหลักวิธีปฏิบัติกรรมฐานท่ีอธิบายไว/ในคัมภีร�วิสุทธิมรรคไปเปPนแนว
ปฏิบัติและอบรมกรรมฐานแกCประชาชนในสํานักของตน และการสอนกรรมฐานในสํานัก
ตCางๆ เม่ือกลCาวถึงทฤษฎีหรือเนื้อหาการปฏิบัติกรรมฐาน จะต/องอ/างอิงเนื้อหาคัมภีร�วิสุทธิ
มรรคเสมอ เพราะตCางถือคัมภีร�นี้เปPนคูCมือการปฏิบัติกรรมฐานท่ีดีท่ีสุด 

๒. เปKนต�นแบบวิธีการอธิบายแบบอรรถกถา  ในบรรดาคัมภีร�อรรถกถาท้ังหลาย
นั้น คัมภีร�วิสุทธิมรรคจัดเปPนคัมภีร�ชั้นอรรถกถาท่ีมีวิธีการอธิบายแบบอรรถกถาท่ีหลากหลาย 
สมบูรณ�ท้ังอัตถะและพยัญชนะอธิบายขยายความพระพุทธพจน�ได/ชัดเจน ใช/สํานวนภาษา
มคธท่ีสละสลวย วิธีการอธิบายในคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ มีหลายรูปแบบ คือ 

๑. การวิเคราะห�ศัพท� 

                                                           

๒๐กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแห1งกรุงรัตนโกสินทร� ๒๐๐ 
ปC ภาค ๒, (กรุงเทมหานคร : โรงพิมพ�กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), หน/า ๒๐๖-๒๑๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๐๐ 

๒. การอธิบายรูปศัพท� การอธิบายความหมายของรูปศัพท� หรือการอธิบายท้ังรูป
ศัพท�และความหมายของรู/ศัพท� 

๓. การจัดแบCงประเภทแยกยCอยหัวข/อธรรม  
๔. การใช/อุปมาอุปไมยประกอบการอธิบาย 
๕. การยกพุทธพจน� หรืออรรถกถามายืนยันอ/างอิงสนับสนุนการอธิบาย 
๖. การมุCงอธิบายเนื้อหาสาระเปPนสําคัญ 
พระอรรถกถาจารย�รุCนหลังได/เอาเปPนแบบอยCางในการแตCงอธิบายข/อความคัมภีร�

อรรถกถาตCาง ๆ เชCน ทCานธัมมปาละ ทCานมหานามะ  ทCานอุปเสนะ เปPนต/น 

๓. ใช�เปKนหลักสูตรบาลีประโยค ป.ธ. ๘-๙ ของคณะสงฆ�ไทย สมัยกรุง
รัตนโกสินทร�ในรัชกาลท่ี ๒ ได/จัดวิธีการสอบให/เปPนประโยค ต้ังแตCประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ 
โดยถือเอาตามนวังคสัตถุศาสน� และมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แตCหลักสูตรการศึกษาก็ยังไมC
ชัดเจน ตCอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๗ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีเปPนระบบมากข้ึน โดย
จัดหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นตCางๆ และคัมภีร�วิสุทธิมรรคได/ถูกคัดเลือกเปPนสCวนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นท่ี ๘ ๒๑ คณะสงฆ�ในสมัยตCอมาก็จัดคัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPน
หลักสูตรวิชาแปลมคธเปPนไทย ประโยค ป.ธ.๘ และวิชาแปลไทยเปPนมคธ ประโยค ป.ธ. ๙  

จากการจัดหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ� จะได/เห็นได/ทCานจัดคัมภีร�วิสุทธิมรรค
ไว/ในเปรียญเอกท้ัง ๒ ชั้น คือประโยค ป.ธ.๘-๙ สาเหตุท่ีถูกเลือกเปPนหลักสูตรการเรียนนั้น 
เพราะเปPนคัมภีร�ท่ีอธิบายหลักคําสอนพระพุทธศาสนาครบท้ัง ๓ ป�ฎก สมบูรณ�ได/ด/วยด/าน
ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ในเลCมเดียว ใช/สํานวนภาษามคธท่ีเปPนมาตรฐาน มีลีลาการแตCงเปPน
แบบอยCางตCอการเขียนแนวอรรถกถาและการแตCงหนังสือบาลีของนักศึกษาบาลีในปBจจุบันได/
อยCางดี๒๒ 

๑๑. สรุปผลการศึกษา 
คัมภีร�วิสุทธิมรรคเปPนคัมภีร�ท่ีมีเนื้อหาและลีกาการประพันธ�ล/วนผสานกันอยCาง

กลมกลืน ลีการการอธิบายธรรมก็เปPนเลิศ งCายแกCการทําความเข/าใจ การอธิบายธรรมลาดลึก
ลงตามลําดับ เหมือนลักษณะแหCงมหาสมุทร มีนัยวิจิตรและเพริศพราย มีความงามท้ัง
เบ้ืองต/น ทCามกลางและท่ีสุด นCาอัศจรรย�ในคุณสมุทัย คือปBญญาของทCานผู/เรียบเรียงเปPน
อยCางยิ่ง ผู/แตCงได/ประมวลธรรมในพระไตรป�ฎก มาแสดงไว/เปPนหมวด ๆ ต้ังแตCศีล  และสมาธิ 
ปBญญา โดยลําดับ สรุปลักษณะท่ัวไปของวิธีการอธิบายธรรมะในวิสุทธิมรรคได/ดังนี้ 

                                                           

๒๑ เรื่องเดียวกัน, หน/า ๔๖๗. 
๒๒ พระมหาสยาม ราชวัตร, การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีร�วิสุทธิมรรคกับคัมภีร�

วิมุตติมรรค, หน/า ๑๑๐-๑๑๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๐๑

การอธิบายอยCางท่ีวCานี้คล/ายการเรียงความแก/กระทู/ธรรมในปBจจุบัน คือขยาย
ความยCอให/พิสดารได/อยCางเปPนข้ันเปPนตอนและเปPนระบบนCาเชื่อถือ     

บทกระทู/ (อุเทสคาถา) ของวิสุทธิมรรควCาด/วยไตรสิกขา ซ่ึงเปPนหัวข/อใหญCและมี
ความสําคัญในพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น นับวCาเปPนบทกระทู/ของหัวใจการปฏิบัติธรรมทีเดียว 
ทCานพระพุทธโฆสาจารย�แตCงอธิบายโดยวิจิตรพิสดารอยCางเปPนระเบียบเรียบร/อย ได/อ/างพระ
พุทธวจนะเปPนอาคตสถานไว/ในท่ีนั้น ๆ ท่ัวไป แสดงวCาทCานมีความรู/แตกฉานในพระไตรป�ฎก 
ทCานสามมารถยกเอาธรรมท่ีวCาด/วยศีลมารวมไว/ในหมวดศีล ยกเอาธรรมท่ีเก่ียวกับสมาธิมา
รวมไว/ในหมวดสมาธิ ยกเอาธรรมท่ีกลCาวถึงปBญญามารวมไว/ในหมวดปBญญา โดยแยก
ออกเปPนนิเทศๆ (บท/ปริเฉท) รวมท้ังหมด ๒๓  นิเทศ ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการ
อธิบายธรรมในวิสุทธิมรรค  คือแตCละบทจะมีความเชื่อมโยงถึงกันในเชิงสนับสนุนกัน     

การท่ีทCานแตCงอธิบายธรรมลักษณะนี้ทําให/ผู/ศึกษาสามารถแยกแยะได/อยCางดีวCา  
เนื้อหาบทใดสงเคราะห�เข/ากับไตรสิกขาข/อใด และทําให/เนื้อหาตลอดท้ังเลCมมีความเปPน
เอกภาพ ไปในแนวเดียวกันไมCขัดแย/งกัน สามารถเชื่อมโยงถึงกันได/อยCางชัดเจน บุคคลผู/ทําได/
อยCางนี้ยCอมมีแตCคนท่ีมีความรู/แตกฉานและรอบรู/ในธรรมะอยCางเจนจบเทCานั้น 

รูปแบบการอธิบายธรรมะในวิสุทธิมรรคนี้อยูCในขอบขCาย หรือ หัวข/อ (มุข) แหCง
ไตรสิกขา โดยพระพุทธโฆสาจารย�ได/คิดค/นรูปแบบเฉพาะข้ึนมาใหมC เพ่ือให/ผู/ศึกษาเข/าใจ
ธรรมได/งCายยิ่งข้ึน วิธีการอธิบายธรรมะในคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ทCานใช/รูปแบบ “การต้ังโจทย�
ปBญหา” หรือแบบ “คําถาม-คําตอบ” คือ ต้ังเปPนคําถามเปPนประเด็นยCอยๆ ตามลําดับเนื้อหา
แล/วตอบคําถามตามประเด็นท่ีต้ังไว/ ลักษณะเชCนนี้คล/ายการต้ังสารบัญเพ่ือบอกให/รู/วCาในข/อ
นั้นจะกลCาวถึงประเด็นใดบ/าง เพ่ือให/ผู/ศึกษาให/เห็นโครงสร/างอยCางชัดเจน 

วิธีการอธิบายไตรสิกขาในคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ทCานใช/รูปแบบการต้ังโจทย�ปBญหา
ตามลําดับคือ ศีล สมาธิ ปBญญา จากนั้น จึงวิสัชนาไปตามลําดับ จะวิสัชนาเรื่องใดก็จะแจ/งให/
ทราบทุกระยะ วิสัชนาเรื่องใดจบก็จะแจ/งให/ทราบเปPนตอนๆ ไป โดยท่ีมีการเชื่อมโยงธรรม
ทุกหมวดให/เชื่อมถึงกันอยCางสนิท    

การต้ังโจทย�ปBญหาจะทําให/ผู/ศึกษาทราบวCา ในธรรมะข/อนั้นทCานจะวิสัชนาใน
ประเด็นใดบ/าง ประเด็นใดกCอนประเด็นใดหลัง คล/ายกับเปPนการแจ/งให/ทราบสารบัญ เม่ือต้ัง
การต้ังโจทย�ปBญหาแล/วคCอยวิสัชนาเปPนประเด็นๆ ไป ทําให/ผู/ ศึกษาสามารถทราบถึง
โครงสร/างของธรรมะท่ีจะวิสัชนา ชCวยทําให/ผู/ศึกษาทราบเนื้อหาของธรรมะข/อนั้นๆ ได/อยCาง
ชัดเจน การต้ังปBญหาเปPนประเด็นหรือท่ีเรียกวCา การต้ังโจทย�ปBญหานั้นครอบคลุมสัทธรรม ๓ 
ประการ คือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ธรรมะใดชCวยเสริมหรือ
จําเปPนตCอกันก็จะบอกให/ทราบ  ถือเปPนการเชื่อมโยงธรรมะตCางหมวดให/เชื่อมโยงถึงกันได/
อยCางสนิท การทําเชCนนี้ชCวยให/ผู/ศึกษาทราบวCาตอนใดวCาด/วยเรื่องอะไร  เริ่มต/นและจบ
ตรงไหน หากไมCต/องการอCานท้ังเลCมจะเลือกอCานตอนใดตอนหนึ่งก็กําหนดได/งCายไมCสับสน    
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การสื่อธรรมด/วยวิธีการต้ังปBญหา ซ่ึงทCานพระพุทธโฆสาจารย�ใช/ในการแตCงคัมภีร�วิ
สุทธิมรรคนี้ ก็ควรนําไปใช/ในการแตCงคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาหรือหนังสือธรรมะให/
แพรCหลาย เพราะวิธีการสื่อธรรมด/วยวิธีดังกลCาวได/ผลดีมาก สามารถอธิบายธรรมหัวข/อตCางๆ  
ได/อยCางถูกต/องครบถ/วนทุกประเด็น เม่ือทําให/อยCางนี้ ยCอมเกิดประโยชน�ไพศาลแกCผู/ศึกษา
อยCางมาก พระพุทธศาสนาก็จะอํานวยประโยชน�แกCชาวโลกได/อยCางท่ัวถึงและสถิตเปPนหลัก
ในการศึกษาและปฏิบัติของมวลมนุษยชาติชั่วกัลปาวสาน 

การอธิบายเนื้อหาถือได/วCาดําเนินการตามแบบอยCางท่ีพระอรรถกถาจารย�รุCนกCอน
ได/เคยทําไว/กลCาวคือมีการอ/างอิง การอ/างอิงพุทธพจน� อ/างมติของสํานักอ่ืนมี วัดอภัยคีรีวิหาร
เปPนต/น การแจกแจงหัวข/อธรรม การยกอุทาหรณ� การใช/อุปมาอุปไมย การอ/างอัตตโนมติ
ด/วย หากพิจารณาความตามท่ีแสดงมานี้จะเห็นวCา ทCานพระพุทธโฆสาจารย�ใช/วิธีการสื่อธรรม
ท่ีเปPนระบบและมีประสิทธิภาพอยCางยิ่ง มีลีลาการประพันธ�ไพเราะเพราะพริ้ง  มีเนื้อหาลึกซ้ึง
และให/สาระอยCางครบถ/วนสมบูรณ� สCงผลให/ทCานผู/รจนาโดCงดังเปPนท่ีรับรู/และยอมรับของ
ปราชญ�ท่ัวโลก และคัมภีร�วิสุทธิมรรคก็ได/รับการยกยCองบูชาให/เปPนคัมภีร�ทําสําคัญท่ีให/
ความรู/ทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาอยCางครบถ/วน    

ศีลในคัมภีร�วิสุทธิมรรค โดยความหมาย ได/แกC พฤติกรรมท่ีถูกควบคุมอยCางดี 
กลCาวคือ ควบคุมกาย วาจาให/เรียบร/อย และรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย โดยธรรมชาติ ได/แกC 
เจตนา เจตสิก สังวร และอวีติกกมะ โดยลักษณะ ได/แกC ควบคุมพฤติกรรม โดยหน/าท่ี ได/แกC 
กําจัดความทุศีล โดยผล ได/แกC ความสะอาดกาย วาจา และใจ  โดยเหตุใกล/ ได/แกC ความมีหิริ
คือความละอายใจตCอการทําชั่วท้ังปวง และความมีโอตตัปปะคือมีความกลัวตัวบาปตCอการทํา
ชั่ว โดยสารัตถะ ได/แกC ปาริสุทธิศีล ๔ คือ (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล การสํารวมรักษาสิกขาบท
อยCางเครCงครัด (๒) อินทรียสังวรศีล การสํารวมรักษาอินทรีย� ๖ (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล การ
เว/นขาดจากมิจฉาชีวะ (๔) ปBจจยสันนิสิตศีล การพินิจพิจารณาการใช/ปBจจัย ๔ โดยศีลข/อแรก 
เกิดข้ึนด/วยศรัทธาคือความเชื่อม่ัน ศีลข/อสองเกิดข้ึนด/วยสติ ศีลข/องสามเกิดข้ึนด/วยวิริยะคือ
ความเพียร และศีลข/อสี่เกิดข้ึนด/วยปBญญา 

หลักกัมมัฏฐานได/จําแนกเปPนสมถกัมมัฏฐาน คืออบรมจิตให/เกิดความสงบต้ังม่ัน
เปPนสมาธิและยกจิตข้ึนสูCวิปBสสนากัมมัฏฐานปฏิบัติฝ�กฝนอบรมปBญญาให/เกิดความรู/แจ/ง 
กําหนดรูปนามพิจารณาให/เห็นไตรลักษณ� และวิปBสสนามีเพียงในพระพุทธศาสนา วิธีการ
เจริญสติปBฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปBสสนา มีสติกําหนดรู/รูป-นาม การดับกิเลสประกอบด/วย 
อาตาปI มีความเพียรเผากิเลสให/ร/อนท่ัว หม่ันขยันปฏิบัติกัมมัฏฐานมิอยCางตCอเนื่อง สติมา                
มีสติกําหนดรูปนามอยูCเสมอ สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือ รู/รูปนามอยูCทุกขณะ และอานา
ปานสติสมาธิเปPนข/อปฏิบัติเพ่ือมุCงผลสมาธิอยCางเดียวก็ได/ ใช/ปฏิบัติตามแนวสติปBฏฐาน ๔ ก็
ได/ เปPนท้ังสมถะและวิปBสสนา อานาปานสติเปPนธรรมเครื่องอยูCของพระอริยะเจ/า การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานตามคัมภีร�วิสุทธิมรรค สมบูรณ�ด/วยศีล สมาธิ ปBญญา จึงเปPนคําสอนท่ีเก่ียวกับ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธในพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุฌาน มรรค ผล และนิพพาน                
วิสุทธิมรรคจะเน/นภาคการปฏิบัติ โดยกลCาวถึงลําดับข้ันตอนของการเจริญ ศีล สมาธิ ปBญญา 
ความสัมพันธ�ท่ีเชื่อมโยงกัน จนถึงการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปBสสนากรรมฐานเพ่ือการ
บรรลุมรรคผลในท่ีสุดตามหลักวิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ 

คุณคCาของคัมภีร�วิสุทธิมรรคดังท่ีกลCาว จึงควรสCงเสริมให/มีการศึกษาและเผยแผC
ความรู/ในวิสุทธิมรรคให/แพรCหลายให/ได/มากท่ีสุด เพ่ือให/หลักธรรมในวิสุทธิมรรคได/สถิตใน
ปBญญาของมหาชน สร/างความรู/ถูกเข/าใจถูกแกCมวลมนุษยชาติตามความมุCงหมายของทCานผู/
รจนาสมกับชื่อของคัมภีร�นี้คือ“วิสุทธิมรรค”    

๑๒. ข�อเสนอแนะ 
เพ่ือให/เกิดประโยชน�อยCางใหญCหลวงแกCพุทธศาสนิกชนและพระพุทธศาสนาจึงมี

ข/อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรค ดังนี้ 
๑. ควรสCงเสริมการศึกษาคัมภีร�วิสุทธิมรรคให/แพรCหลายในหมูCพุทธศาสนิกชน  

เพราะท่ีเปPนอยูCยังมีคนศึกษาอยูCน/อยมาก  เพราะเนื้อหาของคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้วCาด/วยเรื่อง
ไตรสิกขาซ่ึงเปPนคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือเปPนคําสอนสรุปคําสอนของ
พระพุทธศาสนาได/อยCางดีท่ีสุดก็วCาได/ เม่ือคํานึงถึงคุณคCาแล/วคนท่ีไมCมีเวลาอCานพระไตรป�ฎก
ควรจะอCานคัมภีร�วิสุทธิมรรคนี้ทดแทนก็ได/ เพราะคัมภีร�นี้สรุปคําสอนสําคัญพระพุทธศาสนา
ได/อยCางชัดเจน     

๒. ควรบรรจุคัมภีร�วิสุทธิมรรค ภาคภาษาไทย เปPนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม โดยจําแนกเนื้อหา ดังนี้ 

ตอนสีลนิเทส อธิบายและขยายความเปPนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 
ตอนสมาธินิเทส อธิบายและขยายความเปPนหลักสูตรนักธรรมชั้นโท 
ตอนปBญญานิเทส อธิบายและขยายความเปPนหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก  
๓. ควรนําวิธีการสื่อธรรมท่ีใช/ในวิสุทธิมรรค (การต้ังโจทย�ปBญหา) ไปใช/ในการเผย

แผCพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการแสดงธรรมและการเขียนหนังสือ เพราะวCาการบรรยาย
ด/วยการต้ังโจทย�ปBญหานี้จะทําให/เข/าใจธรรมได/งCายครบทุกเรื่อง  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปvฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปvฎกํ. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐. 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด ๙๑ 
เลCมคัมภีร�วิสุทธิมรรค  ภาษาบาลี 

พระพุทธโฆสาจารย�. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค. พิมพ�ครั้งท่ี ๗.    
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

พระพุทธโฆสาจารย�. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ทุติโย ภาโค. พิมพ�ครั้งท่ี ๗.    
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

พระพุทธโฆสาจารย�. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค. พิมพ�ครั้งท่ี ๗.    
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

สมเด็จพระพุฒาจารย�  (อาจ อาสภมหาเถร) .   คัมภีร� วิ สุทธิมรรค .  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๖    
กรุงเทพมหานคร :  บริษัท  ประยูรวงศ�พริ้นต้ิง  จํากัด, ๒๕๔๖. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัติพระพุทธศาสนาแห1งกรุงรัตนโกสินทร� ๒๐๐  

ปI ภาค  ๒. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ�กรมการศาสนา, ๒๕๒๕ 
พระพรหมคุณาภรณ�  (ป.อ. ปยุตฺโต). พระไตรปvฎก : ส่ิงท่ีชาวพุทธต�องรู�. พิมพ�ครั้งท่ี ๖.   
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การดําเนินชีวิตตามโครงการหมู1บ�านรักษาศีล ๕ ของชาวพุทธ 
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

Study Of Lief Style Based Five Precepts Observance Villege Project Of 
Chaiwan District Buddhists Udorn Thani Province 

    พระครูสุเมธธรรมกิจ (ฐิตเมโธ/กุดสมบัติ)*  

บทคัดย1อ  

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาศีล๕ในพระพุทธศาสนาเถรวาท๒) เพ่ือ
ศึกษาการดําเนินการโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ�อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี และ ๓) เพ่ือศึกษาผลการนําหลักศีล ๕ ไปใช/ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ อําเภอ
ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการเก็บรวบรวมข/อมูลจากการสัมภาษณ� วิเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีพรรณา 

ผลจากการศึกษาพบวCา ศีล๕ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเปPนรากฐานในการพัฒนา
คุณธรรมในระดับท่ีสูงข้ึนอานิสงส�ของการรักษาศีลและโทษของผู/ไมCประพฤติศีลทําให/เห็นถึง
ความสําคัญในการรักษาศีลซ่ึงผู/วิจัยขอสรุปความสําคัญในการรักษาศีลไว/ดังนี้การรักษาศีล
ยCอมกCอให/เกิดอานิสงส�จํานวนมากแกCผู/รักษาศีลท้ังทําให/ประสบกับสิ่งท่ีนCาปรารถนานCาพอใจ
อันเปPนประโยชน�ชีวิตในปBจจุบัน 

การดําเนินการโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ�อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานีเกิดจากหนCวยงานราชการท่ีมีภารกิจในการสCงเสริมให/สังคมไทยมีศีลธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได/กําหนดกิจกรรมในการสนับสนุน
สC ง เสริมให/ เ ด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได/นํ าหลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัวชุมชนและสังคมโดยเน/นการรณรงค�สCงเสริมและ
สนับสนุนให/มี“หมูCบ/านรักษาศีล ๕” ข้ึนในทุกสCวนของประเทศ 

คณะสงฆ�ตําบลไชยวานได/สCงเสริมให/การรู/จักประยุกต�ใช/หลักพระพุทธศาสนา
บูรณาการอยCางเต็มศักยภาพเปPนสังคมท่ีปลอดจากอุบัติภัยสารเสพติดสื่อลามกอนาจารการ
ละเมิดทางเพศการทะเลาะวิวาทสนับสนุนสCงเสริมให/ชุมชนได/มีสCวนรCวมในการจัดกิจกรรม
วางแผนการดําเนินงานสร/างความสัมพันธ�อันดีระหวCางสังคมชุมชนกิจกรรมท่ีให/ความสําคัญ
ด/วยการพัฒนาพฤติกรรมและสCงเสริมคุณธรรมของคนในชุมชน 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 
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การนําหลักศีล ๕ ไปใช/ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให/ดียิ่งข้ึนคือการพัฒนาทางด/านศีลให/เกิดข้ึนในจิตใจเปPน
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันโดยนําหลักศีล ๕ ท่ีสัมพันธ�กับหลักธรรมหลายๆอยCางมา
ประกอบการประพฤติปฏิบัติคือเมตตาธรรมหิริโอตตัปปะซ่ือสัตย�สุจริตพฤติกรรมท่ีประกอบ
ไปด/วยคุณธรรมและอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขสันติคือความสงบสันติภายในท่ีมีในใจและ
ความสงบสันติภายนอกยึดกติกากฎระเบียบในการดําเนินชีวิตและยังสามารถพัฒนาให/ก/าว
ถึงความพ/นจากทุกข�ได/ในท่ีสุด 

คําสําคัญ: โครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕  

Abstract 

The aims of this research were (1) to study the concepts of the Five 
Precepts in Theravada Buddhism, (2) to study the operation of the Five 
Precepts Observation Project of the Sangha in Chaiwan-district, Udonthani 
province and (3) to study the results of applying the Five Precepts in the daily 
life of the Buddhists in Chaiwan-district. This qualitative research was 
conducted by collecting the required data through the interview and then 
the data were interpreted by the Descriptive Analysis.  

The research results revealed that the concepts of the Five Precepts 
are the base for developing higher virtues; its advantages and disadvantages 
suggest how the Five Precepts is important in daily life.  

The operation of the Five Precepts Observation Project in the 
studied area is originated by the governmental agency with the mission to 
implant morals, virtues and ethics in the Thai society according to the 
Buddhist teachings. The activities to promote the daily practice of the Five 
Precepts to the youth and publics have been organized. This leads to the 
development of family, community and society. The project was extended to 
‘the Five Precept Village Project’ throughout the country. The Sangha in 
Chaiwan-district have been supporting the application of the Buddhist 
teachings effectively to eradicate the social problems: dangers, drugs, sexual 
media, sex abuse and quarrel, to encourage the community to participate in 
activities. The operational plan builds good relationships within the 
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community and the activities focus on developing behavior and promoting 
the virtues of people in the community. 

Keyword: Five Precepts Observance Villege 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยนั้นมีการนับถือพระพุทธศาสนาเปPนเวลาอันยาวนานโดยเปPนสถาบัน

หลักและเอกลักษณ�ของชนชาติไทยเปPนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเปPนเวลาอันช/า
นานซ่ึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นมุCงสCงเสริมให/มีการคิดอยCางมีเหตุผลและการอยูC
รCวมกันอยCางสันติสุข๑ ดังนั้นความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด/านรCางกายจิตใจและ
สังคมจึงมีหลักการท่ีสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย�เปPนอยCางมากสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู/ใดมีสุขภาพสมบูรณ�สามารถควบคุมรCางกายและจิตใจได/เปPนอยCางดีจิตจะทํา
หน/าท่ีควบคุมและสั่งการทํางานทุกอยCางของรCางกายให/ทํางานอยCางมีประสิทธิภาพ๒ ของการ
อยูCรCวมกันในสังคมอยCางมีความสุขพระพุทธศาสนามีหลักศีล ๕ ท่ีเรียกวCาเบญจศีลเปPน
แนวทางเบ้ืองต/นเพ่ือมีคุณธรรมจึงจะสามารถขัดเกลานิสัยใจคอให/มนุษย�มีความประณีต
ยิ่งข้ึนมีความประพฤติและการกระทําท่ีดีงามรู/จักยับยั้งชCางใจจะกระทําจะพูดจะคิดก็ต/อง
ไตรCตรองให/รอบคอบดีเสียกCอน๓ ถ/าสังคมขาดการควบคุมด/วยศีลลCวงละเมิดสิทธิของผู/อ่ืน 
ด/วยกายบ/างทางทรัพย�สินบ/างมนุษย�จะรู/สึกหวาดหวั่นสะพรึงกลัวไมCปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินถ/าสังคมควบคุมด/วยศีลไมCประทุษร/ายกันด/วยกายวาจาสังคมของเราจะนCาอยูCมาก
ทีเดียว๔ 

ต/นเหตุของปBญหาตCางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไมCวCาจะเปPนปBญหาทางอาชญากรรม
การทําลายล/างผลาญซ่ึงกันและกันการปล/นชิงทรัพย�สินการทําความผิดทางเพศการโกหก
หลอกลวงและการเสพสิ่งเสพย�ติดให/โทษดังเชCนท่ีปรากฏเปPนขCาวทางสื่อสารมวลชนอยูCบCอยๆ
ตลอดถึงปBญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเม่ือวCาโดยสรุปล/วนแตCเปPนการ
ประพฤติผิดในเรื่องการละเมิดศีล๕ท้ังสิ้นเพราะคนยึดเอาประโยชน�ตนและพวกพ/องเปPนใหญC
ไมCใสCใจผลกระทบตCอสCวนรวมขาดความรับผิดชอบเห็นผิดเปPนชอบในขณะท่ีสังคมเปลี่ยนไป
ประกอบกับขาดความเข/าใจหลักศีลธรรมและไมCเห็นความสําคัญของศีลธรรมเพราะความ
                                                           

๑ คณาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปvฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพ�รายวัน, ๒๕๕๒), หน/า ๒. 

๒ รังสรรค�แสงสุขและคณะ, ความรู�คู1คุณธรรม, อ/างแล/ว, หน/า ๑๘๘. 
๓ บุญมีแทCนแก/ว, พระพุทธ, พิมพ�ครั้งท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอ.พริ้นติ้งเฮ/า, ๒๕๔๗), 

หน/า๕-๖. 
๔ วศิน อินทสระ, พุทธจริยา, พิมพ�ครั้งท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรม, ๒๕๔๙),

หน/า๓๗-๓๘. 
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โลภโกรธหลงเข/าครอบงําจิตใจความคิดอCานและความประพฤติหลายๆอยCางซ่ึงแตCกCอนถือวCา
เปPนความชั่วความผิดได/กลายเปPนสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับแล/วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไมC
รู/สึกสะดุ/งสะเทือนจนทําให/เกิดปBญหาและทําให/วิถีชีวิตมืดมนลงไปพวกเราชาวพุทธจะต/อง
รCวมกันแก/ไขปBญหานี้อยCางจริงจังต/องยึดหลักการให/ม่ันคงท่ีจะไมCทําสิ่งใดๆ ท่ีชั่วท่ีเสื่อมต/อง
กล/าบากบ่ันท่ีจะทําแตCสิ่งท่ีเปPนความดีเปPนความถูกต/องและเปPนธรรมเพ่ือให/ผลความ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบบังเกิดเพ่ิมพูนข้ึนและคํ้าจุนสCวนรวมไว/มิให/เสื่อมทรุดหากให/กลับฟ��นคืน
ดีข้ึนได/เปPนลําดับจึงสมควรอยCางยิ่งท่ีจะต/องเรCงแก/ไขอยCางเรCงดCวนและในโลกปBจจุบันเปPนท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปแล/ววCาศาสนานั้นมีอิทธิพลตCอการดําเนินชีวิตของมนุษย�เปPนอยCางมาก
พฤติกรรมทางศาสนาเปPนองค�ประกอบภายในโครงสร/างพฤติกรรมท่ีสามารถกําหนดรูปแบบ
ทางการแสดงออกตCางๆของมนุษย�ได/เชCนความเชื่อความศรัทธาคCานิยมตCางๆอันเปPนวิถีท่ี
มนุษย�ยึดถือปฏิบัติอยูCในสังคมเหลCานี้มีบทบาทตCอการแสดงออกท่ีเปPนปฏิกิริยาตอบสนองให/
เกิดการสร/างสรรค�อ่ืนๆการเรียนรู/ความรู/สึกนึกคิดการตัดสินใจแม/แตCการเสริมสร/างในการ
เลือกสมาชิกในสังคมนอกจากนี้เรายังพบวCาศาสนามีบทบาทตCอต/านพฤติกรรมท่ีขัดตCอสังคม
และสามารถบันดาลใจให/มนุษย�เปลี่ยนพฤติกรรมด/านตCางๆ เชCนเศรษฐกิจการเมืองสังคมและ
สิ่งแวดล/อม๕ เปPนต/น 

ด/วยปBญหาท่ีกลCาวมาเบ้ืองต/น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย� (ชCวง วรปุ=ฺโญ) ผู/
ปฏิบัติหน/าท่ีสมเด็จพระสังฆราช มีดําริท่ีจะเสริมสร/างและสมานฉันท�ของคนในชาติ ให/เกิด
ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล/องกับเจตนารมณ�ของการสร/าง
ความปรองดองสมานฉันท� โดยให/พุทธศาสนิกชนได/น/อมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ตามแนวทางของหนCวยอบรมประชาชนประจําตําบล จํานวน 
๕,๙๑๔ หนCวยท่ัวประเทศ๖ โดยเปPนการดําเนินการรCวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหCงชาติในฐานะหนCวยงานราชการท่ีมีภารกิจในการสCงเสริมให/สังคมไทยมีศีลธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได/กําหนดกิจกรรมในการสนับสนุน
สC ง เสริมให/ เ ด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได/นํ าหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัวชุมชนและสังคมโดยเน/นการรณรงค�สCงเสริมและ
สนับสนุนให/มี “หมูCบ/านรักษาศีล ๕” ข้ึนในทุกสCวนของประเทศตามดําริท่ีเจ/าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย�ได/ประทานโอวาทไว/เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความวCา “อัน
วCาศีล ๕ เปPนการสําคัญมนุษย�เม่ือทุกคนมีศีล ๕ ด/วยกันสังคมนั้นๆคือประชาชนยCอมจะอยูC
เย็นเปPนสุขเม่ือเปPนไปได/ขอให/ชื่อหมูCบ/านนั้นวCาหมูCบ/านรักษาศีล ๕” ซ่ึงสอดคล/องกับนโยบาย
                                                           

๕ วารีญาภวภูตานนท�ณมหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, พิมพ�ครั้งท่ี๓, (สํานักพิมพ�ชีวา
ภิวัฒน�, ๒๕๔๕), หน/า๑-๒. 

๖ โครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕. แหลCงท่ีมา : https://www.sila5.com/detail/index, [๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
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ของคณะรักษาความสงบแหCงชาติ (คสช.) ท่ีมอบหมายภารกิจให/สCวนราชการสร/างความ
ปรองดองสมานฉันท�แกCประชาชนในชาติโดยกําหนดพ้ืนท่ีเปUาหมายในการดําเนินการพร/อม
กันท้ัง ๗๖ จังหวัด๗ 

อําเภอไชยวานเปPนอําเภอแหCงหนึ่งต้ังอยูCทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี มี
พ้ืนท่ี ๓๒๖,๑๕๕ ตารางกิโลเมตร แบCงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปPน ๔ ตําบล ๕๑ หมูCบ/านมี
ประชากรท้ังสิ้น ๓๙,๑๘๘ คน ซ่ึงคณะสงฆ�ของอําเภอไชยวานมีการดําเนินการโครงการ
หมูCบ/านรักษาศีล ๕ ซ่ึงมีรูปแบบการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต�เพ่ือในการ
ดําเนินชีวิตของชาวพุทธในพ้ืนท่ี ผู/วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบและแนวคิดของการ
ดําเนินการโครงการด/วยพิจารณาเห็นวCาถ/าบุคคลมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับความสัมพันธ�
ของขันติกับการรักษาศีล๕ในพระพุทธศาสนารวมถึงหลักธรรมตCางๆท่ีสนับสนุนการรักษาศีล
๕ยCอมจะทําให/สามารถประพฤติตนอยูCภายในกรอบของศีล ๕ จนกระท่ังสามารถรักษาศีล๕
ได/อยCางสมบูรณ� และเพ่ือได/ข/อมูลท่ีได/จากการวิจัยมาเปPนประโยชน�ตCอการพัฒนาสืบตCอไป 
ด/วยเหตุดังกลCาว ผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปBญหาดังกลCาว 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาศีล๕ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักการดําเนินการโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ของคณะสงฆ�อําเภอ

ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
๓. เพ่ือศึกษาผลการนําหลักศีล ๕ ไปใช/ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ อําเภอไชย

วาน จังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. รูปแบบการวิจัย การทําวิจัยนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพทําการศึกษาใน๒วิธีคือ

อาศัยเอกสารตCางๆและการสัมภาษณ�เชิงลึกเปPนฐานในการนําเสนอและการอ/างอิงเพ่ือให/
ได/มาซ่ึงข/อมูลท่ีเชื่อถือได/ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ ๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary-Research) 
จากแหลCงข/อมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือคัมภีร�พระไตรป�ฎกอันเปPนแหลCงข/อมูลท่ีเปPน
หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย ๒) ศึกษา
เอกสารจากแหลCงข/อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได/แกCเอกสารงานวิจัยหนังสือท่ี
นักปราชญ�ท้ังหลายเขียนไว/และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/องกับรูปแบบการดําเนินการโครงการหมูCบ/าน
รักษาศีล ๕  และ ๓) ศึกษาข/อมูลภาคสนามโดยใช/วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกโดยเก็บข/อมูลจาก

                                                           

๗ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหCงชาติ, คู1มือการดําเนินงานโครงการสร�างความปรองดอง
สมานฉันท�โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู1บ�านรักษาศีล ๕ ”, หน/า ๕, (เอกสารอัดสําเนา). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๑๐ 

บุคคลท่ีมีบทบาทหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องและผู/เข/ารCวมโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ ท่ีผู/วิจัยกําหนด
ไว/๓๐รูป/คน 

๒. วิธีการเก็บข�อมูล 
๑) ข/อมูลชั้นปฐมภูมิเก็บข/อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยฉบับภาษาไทยพุทธศักราช๒๕๓๙และคัมภีร�อรรถกถาใช/ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๒) ข/อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมข/อมูลจากตํารา หนังสือรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข/อง
เชCนพุทธธรรมสาระสําคัญแหCงวิสุทธิมรรค เปPนต/น 

๓) ข/อมูลภาคสนามใช/วิธีสร/างชุดคําถามเพ่ือใช/ในการสัมภาษณ�เชิงลึกซ่ึงจะ
สัมภาษณ�บุคคลท่ีเปPนแบบอยCางในหมูCบ/าน ชุมชน สังคมปBจจุบันตามเกณฑ�ท่ีผู/วิจัยกําหนดไว/
โดยสร/างชุดคําถามเพ่ือหาข/อมูลในเรื่องรูปแบบโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ จํานวน๓๐รูป/
คนซ่ึงมีเกณฑ�การคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาทําการสัมภาษณ�เพ่ือเปPนผู/ให/ข/อมูลหลัก (Key 
Informants) โดยกลุCมเปUาหมายท่ีศึกษาแบCงเปPน ๒ กลุCมหลัก ดังนี้  

๓.๑) กลุCมบรรพชิต ประกอบด/วยพระสังฆาธิการ 
ก. เจ/าคณะจังหวัด/รองเจ/าคณะจังหวัดอุดรธานี    จํานวน  ๒  รูป 
ข. เจ/าคณะอําเภอไชยวาน     จํานวน  ๑  รูป 
ค. เจ/าคณะตําบล/เจ/าอาวาส  ๔  ตําบล     จํานวน  ๗  รูป 
๓.๒) กลุCมชาวพุทธ  ประกอบด/วย 
ก. ข/าราชการท่ีเก่ียวข/องกับโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕  จํานวน  ๔  คน 
ข. ชาวพุทธท่ีเข/ารCวมโครงการ  ตําบลไชยวาน    จํานวน ๑๖ คน 

   รวมท้ังหมด จํานวน  ๓๐  รูป/คน 
การได/มาซ่ึงกลุCมเปUาหมาย ได/มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
๓. เครื่องมือในการวิจัย ได/แกC แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร/าง 

กล/องถCายรูป เครื่องอัดเสียง และผู/ชCวยในการวิจัย จํานวน ๑ คน  
๔. วิธีวิเคราะห�ข�อมูลนําข/อมูลจากการศึกษาเอกสารและข/อมูลจากการสัมภาษณ�

มาจัดหมวดหมูCตีความหมาย แล/ววิเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีพรรณา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศีลเปPนท้ังธรรมและวินัยและมีความ

เก่ียวข/องเชื่อมโยงกันในการรักษาศีลเบ้ืองต/นศีลจะเปPนวินัยเพราะศีลเปPนข/อปฏิบัติในเชิง
ปฏิเสธเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาให/สงบเรียบร/อยอันจะสCงผลให/สังคมสงบ
เรียบร/อยเม่ือผู/รักษาศีลเปPนผู/มีศีลมีความประพฤติเรียบร/อยทางกายทางวาจาศีลยCอม
กลายเปPนธรรมอันเปPนพ้ืนฐานของผู/รักษาศีลอันจะเปPนรากฐานในการพัฒนาคุณธรรมใน



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ระดับท่ีสูงข้ึนอานิสงส�ของการรักษาศีลและโทษของผู/ไมCประพฤติศีลทําให/เห็นถึงความสําคัญ
ในการรักษาศีลซ่ึงสรุปความสําคัญในการรักษาศีลไว/ดังนี้การรักษาศีลยCอมกCอให/เกิดอานิสงส�
จํานวนมากแกCผู/รักษาศีลท้ังทําให/ประสบกับสิ่งท่ีนCาปรารถนานCาพอใจอันเปPนประโยชน�ชีวิต
ในปBจจุบันรวมถึงเปPนการทําประโยชน�ชีวิตในเบ้ืองหน/าด/วยศีลยCอมคุ/มครองผู/รักษาศีลไมCให/
ตกไปในท่ีชั่วให/พบกับความสุขในโลกหน/าและจะยังประโยชน�สูงสุดแหCงชีวิตให/เกิดข้ึนด/วยศีล
เปPนฐานรองรับคุณธรรมในระดับท่ีสูงข้ึนในขณะเดียวกันบุคคลผู/ทุศีลไมCประพฤติศีลยCอม
กCอให/เกิดโทษแกCตนเองทําให/ต/องประสบกับสิ่งท่ีไมCพึงปรารถนารวมถึงบุคคลนั้นยCอมได/ชื่อวCา
เปPนผู/ไมCรักษาตนเองนอกจากนี้การรักษาศีลยังเปPนการรักษาความสงบเรียบร/อยแหCงสังคม
อันจะกCอให/เกิดภาวะเก้ือกูลแกCการดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงามของสมาชิกในสังคมใน
พระพุทธศาสนาแสดงการพัฒนาตนเองไปสูCธรรมสูงสุดคือพระนิพพานด/วยการดําเนินตาม
มรรคปฏิบัติอันประกอบด/วยศีลสมาธิปBญญาโดยศีลนับเปPนหลักควบคุมความประพฤติ
เบ้ืองต/นเริ่มต้ังแตCการรักษาศีล๕ท่ีประกอบด/วยเจตนางดเว/นจากการลCวงละเมิดข/อศีลท้ัง๕
ประการเพ่ือให/การรักษาศีล๕สมบูรณ�สมดังเจตนารมณ�แหCงองค�ศีลสามารถนําหลักธรรมอ่ืน
มาสนับสนุนท้ังทําหน/าท่ีสกัดก้ันมิให/ลCวงละเมิดศีล๕เชCนหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะขันติ
โสรัจจะปBญญารวมถึงการนําหลักธรรมอ่ืนมาสCงเสริมการรักษาศีล๕เชCนเบญจธรรมฆราวาส
ธรรมทศบารมีไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาตนเองให/ยิ่งข้ึนไปจนกระท่ังระดับโลกุตตระโดยหลักธรรม
เหลCานี้ล/วนอิงอาศัยเชื่อมโยงจนไมCสามารถแยกออกจากกันได/แตCด/วยศีลมีลักษณะเปPนการฝ�น
พฤติกรรมทางกายทางวาจายCอมสะท/อนให/เห็นคุณธรรมสําคัญ 

๒. หลักการดําเนินการโครงการหมู1บ�านรักษาศีล ๕ของคณะสงฆ�อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหCงชาติในฐานะหนCวยงานราชการท่ีมีภารกิจใน
การสCงเสริมให/สังคมไทยมีศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
จึงได/กําหนดกิจกรรมในการสนับสนุนสCงเสริมให/เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได/นํา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัวชุมชนและสังคมโดยเน/นการ
รณรงค�สCงเสริมและสนับสนุนให/มี “หมูCบ/านรักษาศีล ๕” ข้ึนในทุกสCวนของประเทศตามดําริ
ท่ีเจ/าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย�ได/ประทานโอวาทไว/ซ่ึงสอดคล/องกับนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแหCงชาติ (คสช.) ท่ีมอบหมายภารกิจให/สCวนราชการสร/างความ
ปรองดองสมานฉันท�แกCประชาชนในชาติโดยกําหนดพ้ืนท่ีเปUาหมายในการดําเนินการพร/อม
กันท้ัง๗๖จังหวัด 

คณะสงฆ�ตําบลไชยวานให/ความสําคัญอยCางยิ่งตCอการจัดกิจกรรมโครงการหมูCบ/าน
ศีล ๕ การเรียนการสอนสCงเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตCระดับแผนยุทธศาสตร�และโครงการ
ตCางๆ ซ่ึงสCงผลท่ีดีตCอผู/เข/ารCวมโครงการหมูCบ/านศีล ๕ และชุมชนรอบข/างเปPนอยCางมากดังนั้น
การบริหารจัดการการมีสCวนรCวมของชุมชนทุกองค�กรต/องรCวมมือกันเริ่มแตCการกําหนด
เปUาหมายในการรักษาศีล ๕  ให/มีความประพฤติท่ีชอบด/วยกายวาจาและจิตใจรู/จักเสียสละ
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ไมCเอารัดเอาเปรียบผู/อ่ืนรู/จักการผCอนหนักผCอนเบาและรู/สึกละอายตCอการหลีกเลี่ยงจากหน/าท่ี
ท่ีได/รับมอบหมายท้ังนี้เพ่ือความเข/มแข็งของสังคม ลดพฤติกรรมก/าวร/าวและปลูกจิตสํานึก
นิสัยท่ีดีให/คนในสังคมมีศีลธรรมซ่ึงองค�กรท/องถ่ินให/ความสําคัญและเก้ือกูลกันพ่ึงพาพัฒนา
ไปด/วยกันคณะสงฆ�ตําบลไชยวานได/สCงเสริมให/การรู/จักประยุกต�ใช/หลักพระพุทธศาสนา
บูรณาการอยCางเต็มศักยภาพเปPนสังคมท่ีปลอดจากอุบัติภัยสารเสพติดสื่อลามกอนาจารการ
ละเมิดทางเพศการทะเลาะวิวาทสนับสนุนสCงเสริมให/ชุมชนได/มีสCวนรCวมในการจัดกิจกรรม
วางแผนการดําเนินงานสร/างความสัมพันธ�อันดีระหวCางสังคมชุมชนกิจกรรมท่ีให/ความสําคัญ
ด/วยการพัฒนาพฤติกรรมและสCงเสริมคุณธรรมของคนในชุมชน 

๓. ศึกษาผลการนําหลักศีล ๕ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ อําเภอ   
ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี การดําเนินชีวิตตามโครงการหมูCบ/านรักษาศีล ๕ ของชาวพุทธ
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เปPนการประยุกต�หลักรักษาศีล ๕ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยอาศัยการนําหลักศีล ๕ ไปประยุกต�ใช/ในการประพฤติปฏิบัติกับตนเองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมCดีเพ่ือใช/ในการดําเนินชีวิตให/ถูกต/องโดยอาศัย “เจตนา” เปPน
เครื่องงดเว/นหรือใช/ปBญญาเปPนตัวตัดพฤติกรรมท่ีไมCดีท่ีเกิดข้ึนมาทางกายวาจาและใจให/เปPนผู/
สํารวมระวังมีความสังวรเปPนท่ีต้ังเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีไมCดีให/เปPนพฤติกรรมท่ีดีงามโดย
ลดละเลิก เว/นพฤติกรรมท่ีไมC ดีและดํา เนินชี วิตได/อยC าง ถูกต/องตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาให/รู/จักใช/ศีลพัฒนาชีวิตให/มีแกCนสารเปPนพ้ืนฐานให/ความโลภความโกรธ
ความหลงเบาบางลงได/สCงผลให/เกิดคุณธรรมตCางๆเกิดข้ึนในจิตใจเปPนผู/มีเมตตากรุณามี
หิริโอตตัปปะมีความซ่ือสัตย�สุจริตธรรมจึงสCงผลให/พฤติกรรมของตนเองแสดงออกมาในทางท่ี
ดีและสามารถจะอยูCรCวมกันในสังคมได/อยCางมีความสงบสุข 

การประยุกต�หลักศีล๕เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให/ดียิ่งข้ึนคือการพัฒนาทางด/านศีลให/
เกิดข้ึนในจิตใจเปPนสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูCโดยนําหลักศีลท่ีประกอบด/วยธรรม
หลายๆ อยCางมาประกอบการประพฤติปฏิบัติคือ (๑) มีเจตนาต้ังใจเว/น (๒) มีเจตสิกคือความ
งดเว/น (๓) มีความสังวรด/วยสติ (๔) มีความไมCก/าวลCวงกิเลสอยCางหยาบทางกายวาจาการไมC
ก/าวลCวงศีลได/นั้นจะต/องอาศัยการงดเว/น๓อยCางคือมีเจตนาวิริติสมาทานวิรัติและสัมปBตติวิรัติ
เพ่ือนําไปใช/ในชีวิตประจําวันอยูCเปPนนิจเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให/พัฒนาหCางไกลจากอกุศล
ธรรมตCางๆเปPนศีลท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจสามารถพัฒนาให/สุจริตทางกายวาจาและ
สัมมาอาชีวะเรียกวCาอธิศีลสิกขา (ศีลในมรรคมีองค�๘คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะและ
สัมมากัมมันตะ) จึงทําให/รักษาศีลได/อยCางบริสุทธิ์และการแสดงออกมาทางกายวาจาและใจ
ยCอมสํารวมระวังสงบระงับเพราะเปPนศีลท่ีประกอบด/วยสติสัมปชัญญะจึงทําให/การแสดง
ออกมาในทางสังคมมีแตCเก้ือกูลและสร/างสรรค�คือประกอบด/วยเมตตาธรรมมีหิริโอตตัปปะ
ซ่ือสัตย�สุจริตธรรมพฤติกรรมท่ีประกอบไปด/วยคุณธรรมและอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขสันติ
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คือความสงบสันติภายในและความสงบสันติภายนอกมีกิติกากฎระเบียบในการดําเนินชีวิต
ปราศจากทุกข�และอุปสรรคท้ังปวงและยังสามารถพัฒนาก/าวถึงความพ/นจากทุกข�ได/ในท่ีสุด 
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การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพ1อทองคําวัดโพธิ์ศรีทุ1ง  
ตําบลทุ1งฝน อําเภอทุ1งฝน จังหวัดอุดรธานี 

A Study of the Faith and Rituals of Luangpothongkam at Wat Phosrithung, 
Thungfon Sub-District, Thungfon District, Udorn Thani Province 

พระครูโสภณชยาภิวัฒน�/อนาลโย (พันวัล)* 
พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.สวุิน ทองปB�น* 

บทคัดย1อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท่ี
ปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวง
พCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี และ ๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห�ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง มีผลตCอการดําเนินชีวิต
ของชาวบ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ในปBจจุบัน เปPนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข/อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ� 
วิเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีการพรรณนาตามหลักอุปนัย 

แนวคิดเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบวCาความเปPนมาของพระพุทธรูปอันเปPนปฏิมากรท่ีมีปรากฏในตํานานพระแก/วมรกตนั้น ดู
เหมือนมีอยูCในเมืองไทยเทCานั้น ไมCมีตํานานหรือพงศาวดารและประวัติศาสตร�ของประเทศ
อินเดีย ศรีลังกา หรือพมCาเลยศิลปะท่ีเก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะเห็นวCา
การสร/างรูปเคารพได/มีการพัฒนาอยCางตCอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สิ่งแวดล/อม ในแตCละยุคสมัยนานแล/ว ดังนั้นตํานานห/ามพระแกCนจันทน�จึงเปPนเพียงพุทธ
นิยายท่ีสมัยโบราณในอดีตท่ียังไมCมีการศึกษาค/นคว/าเก่ียวกับประวัติศาสตร�ศิลปะ ได/พยายาม
อธิบายถึงการกําเนิดพระพุทธรูปในหมูCชนในขณะนั้นให/หายข/อข/องใจเพียงเทCานั้น สCวน
ประวัติการสร/างพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้  ก็เปPนไปตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร�และโบราณคดีท่ีเกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร�ศิลปะ 

ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCง
ฝน จังหวัดอุดรธานี พบวCา โดยการเชื่อมโยงกับภูมิหลังทางสังคมไทยอีสานและวัฒนธรรม
ของชุมชนเรื่องประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ความเชื่อทองถ่ินในเรื่องของผี และพญานาค 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 

* อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 
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กCอให/เกิดความเข/าใจ ความม่ันใจ ความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ จะสCงผลให/เกิดทัศนคติ
ตCอตนเองใจเชิงบวกตCอการกระทําของบุคคลแตCละคนในทางท่ีดี และเม่ือชุมชนเกิด
ความคุ/นเคยกับแบบแผนทางสังคมของชุมชน กCอให/เกิดความเชื่อม่ัน การยอมรับ การ
ปรับตัวตCอพฤติกรรมภายในชุมชนได/ เกิดความรู/สึกพึงพอใจและความรู/สึกเปPนเจ/าของ ชุมชน
สCงผลให/เกิดความผูกพันกับชุมชนมากรูปแบบความสัมพันธ�ระหวCางพิธีกรรมท/องถ่ิน ทุกๆวัน
เพ็ญเดือน ๓ เดือน ๖ และเดือน ๑๑ ท่ีชาวบ/านได/สร/างพลังความศรัทธาตCอหลวงพCอทองคํา
จนกลายเปPนความรักความสามัคคี และเปPนจริยธรรมคุณธรรมของทุกๆคน เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน พิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา เปPนเครื่องมือท่ีคนในชุมชน มีการสร/างสัมพันธภาพ
ท่ีถูกต/องสร/างสรรค�และสอดคล/องกัน ระหวCางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรืออํานาจท่ีไมC
สามารถพิสูจน�ได/ในทางวิทยาศาสตร�แตCพิสูจน�ด/วยการสัมผัสด/วยจิตใจของคนพ้ืนท่ี คนกับ
สิ่งแวดล/อม คนกับคน และคนสร/างทัศนคติตCอตนเองและอํานาจ พร/อมกันกับความผูกพัน
เปPนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนซ่ึงเปPนการสร/างพลังชุมชนเข/มแข็ง ในการพัฒนาให/เกิดดุลย
ภาพโดยใช/ปBญญาเปPนตัวเชื่อมตCอไปในปBจจุบัน 

คุณคCาความสําคัญความเชื่อและพิธีกรรมท่ีมีตCอหลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุCง 
อําเภอทุCงฝนจังหวัดอุดรธานี พบวCา พิธีกรรมการบูชา บนบาน และขอพรหลวงพCอทองคํา มี
ความสําคัญในการสร/างเสริมกําลังใจให/ชาวบ/านในอําเภอทุCงฝนและใกล/เคียง รวมท้ังผู/มี
ศรัทธาตCอหลวงพCอทองคํา ท่ีประชาชนสCวนใหญCประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค/าขาย ผล
จากการปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรม สามารถแยกได/เปPน ๒ ประเด็นดังท่ีกลCาวมาแล/ว
คือ ในระดับปBจเจกชน และในระดับชุมชน ซ่ึงท้ังของประเด็นดังกลCาว เปPนการนําเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ�ในประยุกต�ใช/ในพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอ
ทองคํา ได/เปPนอยCางดี นี้ก็ถือได/วCาชาวชุมชนอําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ยังให/ความสําคัญ
ของพิธีกรรมตCางๆ โดยยึดเอาหลักการแนวคิดตามของบรรพบุรุษมาใช/ในปBจจุบันได/เปPนอยCาง
ดี รวมท้ังถCายทอดให/มีผู/สืบตCอ การแตCงเครื่องสูงหรือขันหมากเบ็ง ถึงแม/วCากาลเวลาจะ
เปลี่ยนแปลงไป แตCพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุCง อําเภอทุCงฝน จังหวัด
อุดรธานี ยังคงรักษาเอกลักษณ�วัฒนธรรม พิธีกรรมเฉพาะของตนเอง และประเพณีท/องถ่ิน
ของตนเองได/เปPนอยCางดี 

คําสําคัญ: ความเชื่อและพิธีกรรม 

Abstract 

The purposes of this study were aimed at 1) studying the concept of 
belief and ritual in regard to Buddha image in Thai society, 2) studying the 
belief and ritual in regard to Luangpothongkam at Wat Phosrithung, Thungfon 
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Sub-District, Thungfon District, UdonThani Province, and 3) studying the value 
of belief and ritual in regard to Luangpothongkam at Wat Phosrithung, 
Thungfon Sub-District, Thungfon District, UdonThani Province at present. This 
study was a qualitative research which collected data by documents and 
interview and analyzed the data by Descriptive Analysis according to the 
induction principle. 
 The concept of belief and ritual appeared in Theravāda Scripture 
indicated that the background of Buddha image, which was a statue in a 
legend of Emerald Buddha Image, was only in Thai history but not in the 
annals and history of India, Sri Lanka, or Myanmar. Related arts with Buddhist 
sculpture was that, in building Buddha image to respect, it was developed 
continually and changed long ago depending on environment in each era. 
Hence, the legend of Phrakaenchan prohibition was just Buddha fable, no 
research concerning arts history in the ancient time, that attempted to 
explain the origin of Buddha image among people at that time just to give a 
solution. For the bibliography of Buddha image construction that was 
inherited up until now, it was as the historical evidence and archeology which 
was by arts history reasons. 
 Belief and ritual in regard to Luangpothongkam at Wat Phosrithung, 
Thungfon Sub-District, Thungfon District, UdonThani Province was found that, 
in connecting with Thai-Esan social background and community traditions in 
Heet Sib Song Kong Sib See; Intimacyand Sharing (Isan lifestyle values); 
superstition, and King of Naga which caused the comprehension, pride, and 
fame, it had an effect on positive self-attitude to each of individual action in 
good way. So when a community was familiar to social regulation, it would 
get confidence, acceptance, adjustment within the community and people 
would satisfy and feel for ownership which made up the relation between 
community and local ritual. Every full moon day of the third, sixth, and 
eleventh lunar month that villagers had built up the power of faith towards 
Luangpothongkam till it became love and unity, and ethics for everyone for 
developing the community. Luangpothongkamsacrifice ritual helped people 
in building relationship rightly and conformingly between human being and 
supernatural or unprovable power in science method but mind touching. 
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Human being with environment or human being to each other, and self-
attitude building and power at the same time was enriched the strength of 
community in developing the balance by applying wisdom as a linkage to the 
present time. 
 The important value of belief and ritual in regard to 
Luangpothongkam at Wat Phosrithung, Thungfon Sub-District, Thungfon 
District, UdonThani revealed that it was very important for people, in and 
nearby Thungfon District as well as anybody who believed in 
Luangpothongkam, mostly occupied as farmers and sellers, in worship ritual, 
vow, and pray for blessings. As the result of behaving as the belief and ritual, 
it could be divided into 2 issues: individual level and community level. Thus, 
it was to bring Buddhist and Brahman moral to apply for Luangpothongkam 
worship ritual usefully; so it was held that people in Thungfon District, 
UdonThani Province still gave an importance to any rituals with following the 
ancestors’ concepts very well at present and by passing to inheritors as well. 
To prepare the tray of auspicious thing or Su Khwan; calling of the soul, even 
though time changed rapidly, Luangpothongkam ritual was still beautifully the 
cultural uniqueness for individual ritual and local tradition. 

Keyword: The Faith And Rituals 

๑. บทนํา 
สังคมไทยเปPนสังคมท่ีมีความเชื่อท่ีหลากหลาย มีมาต้ังแตCอดีตยาวนาน สังเกตจาก

การการปฏิบัติตCอสิ่งตCางๆท่ีมีความเชื่อแตCละภาคของประเทศไทยมีความหลากหลาย ความ
เชื่อแตCละภาคก็จะไมCเหมือนกัน เชCนภาคอีสานจะมีความเชื่อเรื่องพญานาค ภาคกลางจะมี
ความเชื่อเรื่องเจ/าแมCตะเคียน ภาคใต/ก็จะมีความเชื่อเรื่องของแมCยCานาง เปPนต/น บนพ้ืนฐานท่ี
มีความเชื่อหลากกลายทําประชาชนท้ังประเทศมีความเห็นท่ีแตกตCางกันพระพุทธศาสนาถือ
วCาเปPนศาสนาหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ�มุCงให/ศาสนิกพัฒนาตนเองไปสูCการหลุดพ/นโดยในระดับข้ันสูง
จะต/องปฏิบัติตามแนวทางท่ีสําคัญก็คือ ศีล ได/แกC ๑) การปฏิบัติตนให/อยูCในกรอบของการอยูC
รCวมกันอยCางมีความสุขไมCเบียดเบียนหรือไมCละเมิดหรือการกระทําอันจะกCอให/เกิดการละเมิด
ตCอกันได/ตามฐานะและบทบาทท่ีมีอยูCในสังคม๑ ๒) การรู/จักควบคุมจิตใจให/สงบโดยการ
ฝ�กหัดขัดเกลาให/จิตปลอดจากกิเลสอันเปPนท่ีตั้งของการกระทําทางกาย วาจาและทางจิตท่ีจะ
                                                           

๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๕. 
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เปPนต/นเหตุของการเข/าไปกระทบกับบุคคลอ่ืนๆอันเปPนผลทําให/เกิดความวุCนวายในสังคมได/๒ 
โดยการฝ�กหัดขัดเกลาจิตใจนั้นมีอยูC ๒ ประการหลัก ก็คือ (ก) การฝ�กหัดโดยการรู/จักควบคุม
จิตใจให/เปPนสมาธิแนCวแนC ไมCวอกแวก และ (ข) การฝ�กหัดโดยการตามรู/จิตท่ีเกิดดับตาม
อาการเพ่ือนําไปสูCการพิจารณาถึงความเสื่อมไปของกองสังขาร๓ หรือความไมCเท่ียง เปPนทุกข�
และเปPนอนัตตาของสังขาร๔ จนท่ีสุดก็สามารถท่ีจะนําไปหรือพัฒนาไปสูCความหลุดพ/นได/ 
และ (๓) การฝ�กหัดในข้ันท่ีสูงไปกวCาการควบคุมจิตใจก็คือการฝ�กฝน เพ่ือให/จิตนั้นเข/มแข็งจน
กCอให/เกิดความรู/แจ/ง หรือปBญญาท่ีจะสามารถแก/ไขปBญหาอันเนื่องมาจากิเลสท่ีเกิดข้ึนมาได/ 
เม่ือมนุษย�ฝ�กฝนจิตจนกCอให/เกิดปBญญาแล/วอันถือวCา สCวนในระดับของปุถุชนธรรมดา
พระพุทธศาสนา ก็ไมCได/ละเลยความรู/ของมนุษย�ท่ียังมีความข/องเก่ียวอยูCกับเรื่องโลก การอยูC
อาศัยโลกในระดับของชาวบ/านจะต/องทําหน/าท่ีเพ่ือสืบทอดความเปPนมนุษย�ในเบ้ืองต/น
พระพุทธศาสนาได/สอนให/รู/จักการให/ เพ่ือเปPนการขัดเกลาจิตใจไมCให/ยึดติดกับวัตถุสิ่งของ
ด/วยการสอนให/รู/จักการให/แบCงปBน (ทาน) เพราะการให/นั้นถือวCาเปPนการขจัดความตระหนี่ให/
ออกจากใจ และเปPนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําให/เปPนผู/ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผู/อ่ืน ประการ
ตCอมา ก็คือการสอนให/รู/จักการมีศีลเปPนเบ้ืองต/น เพ่ือปUองกันการเปPนคนโหดร/ายตCอผู/อ่ืน และ
ประการตCอมา ก็คือการสอนให/ชาวบ/านรู/จักการปฏิบัติตามหลักคําสอนด/วยการบําเพ็ญจิต
ภาวนาตามสมควร 

นอกจากนั้น ในระดับชาวบ/านการนําเอาพระพุทธศาสนาเข/าไปถึงจิตใจของ
ชาวบ/านให/ได/นั้นพระพุทธศาสนายังคงต/องอาศัยหลักความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสําคัญอันเปPน
สื่อเชิงสัญลักษณ� เพ่ือยึดโยงจิตใจให/ชาวบ/านได/เข/าถึงหลักธรรมในข้ันต/น ข้ันกลางและข้ึนสูง
ตCอไปได/สําหรับคําวCาความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั้นตรงกับคําวCา ศรัทธา หมายถึง คือ
การยอมรับวCาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปPนความจริงหรือเปPนสิ่งท่ีเราไว/ใจความจริงหรือความไว/วางใจท่ี
เปPนรูปของความเชื่อนั้นไมCจําเปPนวCาจะต/องเปPนความจริงท่ีตรงตามหลักเหตุผลหรือหลัก
วิทยาศาสตร�ใดๆคนท่ีเชื่อในฤกษ�ยามก็จะถือวCาวันเวลาการโคจรของดวงดาวจะกCอให/เกิดผล
ตCอตัวมนุษย�คนท่ีเชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดม่ันวCาเครื่องรางของขลังให/คุณให/โทษ

                                                           

๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้งท่ี 
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน/า ๓๔๗. 

๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑., สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๑/๔๔., ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๖-๙๐/ ๙๖-
๑๐๓., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘-๔๐๙/๔๔๓-๔๔๕., ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔.  

๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕., ดูเพ่ิมเติมในพระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), 
หน/า ๑๐๔. 
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แกCตนได/จริงตัวอยCางของความเชื่อได/แกCไสยศาสตร�โหราศาสตร�โชคลางของขลังผีสางนางไม/
ความเชื่ออํานาจลึกลับ สิ่งศักด์ิสิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย�เหลCานี้เปPนต/น๕ 

สCวนในทางพระพุทธศาสนาความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อ๖ ซ่ึงพระพุทธศาสนาได/
กลCาวถึงความเชื่อของมนุษย�วCามนุษย�ในยุคโบราณท่ีมีความรักสุขเกลียดทุกข�เปPนธรรมชาติได/
พากันแสดงความเชื่อถือตCอป�าไม/ ภูเขา หรือ รุกขเจดีย�ตCาง ๆ เพ่ือเปPนท่ีพ่ึงชCวยให/ตนเองรอด 
หรือมีชีวิตยืนยาวตCอไปได/๗ ซ่ึงเราจะพบวCาเม่ือมนุษย�เกิดความกลัวก็จะพากันหาท่ีพ่ึงตาม
ความเชื่อของตน แตCพระพุทธศาสนาก็ได/แสดงหลักการวCาความเชื่อท่ีเคยทํามาตามอํานาจ
ความกลัวนั้นจัดเปPนความเชื่อท่ีไมCประกอบด/วยเหตุผลแตCการมีความเชื่อท่ีประกอบด/วย
เหตุผลนั้นพระพุทธศาสนาได/สอนให/มีความเชื่อในแนวทาง ๔ ประการนี้คือ(๑) กัมมสัทธา 
หมายถึง เชื่อกรรม เชื่อกฎแหCงกรรม เชื่อวCากรรมมีอยูCจริง คือเชื่อวCาเม่ือทําอะไรโดยมีเจตนา 
คือ จงใจทําท้ังรู/ ยCอมเปPนกรรม (๒) วิปากสัทธา หมายถึงเชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม คือเชื่อ
วCากรรมท่ีทําแล/วต/องมีผล และผลต/องมีเหตุ(๓) กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึง เชื่อความท่ีสัตว�มี
กรรมเปPนของของตน, เชื่อวCาแตCละคนเปPนเจ/าของกรรม จะต/องรับผิดชอบเสวยวิบากเปPนไป
ตามกรรมของตน (๔) ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึง ม่ันใจในองค�พระตถาคตวCาทรงในทาง
พระพุทธศาสนายอมรับวCาความเชื่อและพิธีกรรม เปPนสิ่งท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันประเภทท่ี
จะต/องมีการอิงอาศัยกันเม่ือมีความเชื่อการปฏิบัติตามหลักพิธีกรรมก็จะเกิดตามมา และ
พิธีกรรมบางอยCางก็เปPนสื่อท่ีกCอให/เกิดความเชื่อได/ หรืออาจจะกลCาวได/วCาความเชื่อบางอยCาง
มาจากพิธีกรรมหรือพิธีกรรมบางอยCางกCอให/เกิดความเชื่อนั่นเอง สังคมไทยเปPนสังคมหนึ่งท่ีมี
การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซ่ึงถือได/วCาเปPนมรดกสําคัญยิ่งท่ีบรรพบุรุษได/
ถCายทอดมายังชนรุCนหลังโดยผCานกระบวนการถCายทอดท้ังแบบมุขปาฐะและแบบลายลักษณ�
มีการพัฒนามาในแตCละยุคสมัยท้ังด/านขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตความเปPนอยูCซ่ึง
                                                           

๕ กลุCมวิทยาลัยครูภาคใต/, ความเข�าใจเกี่ยวกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ� 
๒๕๒๖), หน/า๒๓. 

๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓),หน/า๑๖๔., แสงจันทร�งาม, ศาสนศาสตร� , 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชจํากัด, ๒๕๓๔), หน/า๙๖., พระธรรมกิตติวงศ�, ศัพท�วิเคราะห�, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน/า๖๖๑., ดูรายละเอียดในพระมหาปรมโอภาโส, 
“ศึกษาวิเคราะห�ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปBจจุบัน”,วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑) 

๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๙๒. และนอกจากน้ันยังปรากฏในงานของ เสถียร พันธรังสี, 
ศาสนาโบราณ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑), หน/า ๑๐. หรือดูใน Lessa 
William A.VolgtEvon Z, Reader in Comparative Religion An Anthopological Approach 
Third Edition, (New York : Happer&Row Publisher ,1972) , pp.12-18. และใน สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, ประวัติศาสตร�ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส�น, ๒๕๒๖) , หน/า ๒๖.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๒๐ 

สะท/อนให/เห็นวCาสังคมไทยมีพัฒนาการและความเจริญรุCงเรืองมาแตCอดีตจนถึงปBจจุบันและท่ี
สําคัญคือสังคมไทยเปPนสังคมชาวพุทธท่ีมีการรับเอาพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช/ให/เข/ากับ
การดําเนินชีวิต และพระพุทธศาสนาในสังคมไทยก็ได/กําหนดให/มีพิธีกรรมข้ึนมาเปPนจํานวน
มาก โดยพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนมานั้นก็เพ่ือท่ีจะกCอให/เกิดความเชื่อและการน/อมนําจิตใจของชาว
พุทธให/ไปสูCจุดหมายท่ีสําคัญก็คือ การละชั่วทําแตCความดี เปPนต/น 

ในสังคมไทยปBจจุบันจะพบวCา ชาวพุทธโดยมากมีความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธรูปใน
มิติความเชื่อท่ีแตกตCางกัน เชCน เชื่อวCาพระพุทธรูปบางวัดสามารถท่ีจะอํานวยพรให/ตนเองใน
ฐานะผู/มาพ่ึงบุญบารมีของพระพุทธรูปท่ีชาวพุทธโดยท่ัวไปจะเรียกกันวCา “หลวงพCอ” เชCน 
หลวงพCอพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพCอวัดไรCขิง จังหวัดนครปฐม หลวงพCอโตวัดไชโย 
จังหวัดอCางทอง เปPนต/น โดยความเชื่อท่ีชาวพุทธจะมีตCอพระพุทธรูปนี้ก็จะมีอยูCโดยท่ัวไป
เกือบทุกภาคของประเทศ 

สําหรับภาคอีสานนั้นก็มีพระพุทธรูปท่ีผู/คนกราบไหว/เคารพศรัทธาอยูCหลายองค�
หลายวัด เชCน หลวงพCอองค�แสน จังหวัดสกลนคร หลวงพCอนาคปรก จังหวัดอุดรธานี และ
หากจะกลCาวถึงจังหวัดอุดรธานีเราจะพบวCา มีพระพุทธรูปท่ีมีชื่อเสียงเปPนท่ีเคารพศรัทธาของ
ผู/คนเปPนจํานวนมากโดยเฉพาะชาวพุทธสองฝB´งโขงคือท้ังไทยและลาวตCางก็ให/ความเคารพนับ
ถือเปPนอยCางมาก หลวงพCอองค�นั้นก็คือ หลวงพCอทองคํา (วัดโพธิ์ศรีทุCง) ในปBจจุบันไมCได/สร/าง
ด/วยทองคํา แตCด/วยความความเชื่อและความเลื่อมใสของชาวบ/านจึงต้ังชื่อวCาหลวงพCอทองคํา 
เปPนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน/าตักกว/างประมาณ ๕๕ เซนติเมตร ฐานด/านลCางองค�พระ
กว/างประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร ความสูงต้ังแตCฐานถึงยอดพระเศียรองค�พระประมาณ ๑๖๐ 
เซนติเมตร สร/างด/วยเนื้อนวโลหะ ข้ึนมาประมาณต/นปIฉลู ยุคสมัยเวียงจันศรีสัตนาคนหุตต/น 
ซ่ึงพระครูอริยานุวัตร เจ/าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได/แปลไว/ในสมุดบันทึกเรียกในหนึ่งวCา
ดวงและเทียบ อายุในปBจจุบันประมาณ ๕๐๐ ปI๙ โดยหลวงพCอทองคํา(วัดโพธิ์ศรีทุCง) นั้นถือ
วCาเปPนพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะงดงามมาก เปPนท่ีเคารพศรัทธาของผู/คนท่ีได/มากราบไหว/
สักการบูชาเปPนอยCางยิ่ง 

หลวงพCอทองคํา (วัดโพธิ์ศรีทุCง) บ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัด
อุดรธานี นั้นถือวCาเปPนพระพุทธรูปท่ีมีคนเคารพบูชาเปPนจํานวนมากและเปPนพระพุทธรูปท่ี
ผู/คนมีความเชื่อวCามีความศักด์ิสิทธิ์หลายประการ เชCน เชื่อวCาสามารถชCวยเหลือให/ตนเองรอด
พ/นจากภยันตรายตCางๆ ได/๑๐ เชื่อวCาชCวยให/ชีวิตประสบความสําเร็จ๑๑ เชื่อวCาสามารถให/ลูก

                                                           

๙ สัมภาษณ� พระครูปริยัติโพธิพิทักษ�, เจ/าคณะอําเภอทุCงฝน, ในประวัติหลวงพCอทองคํา (วัด
โพธ์ิศรีทุCง), ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๐ สัมภาษณ� พระครูอุดมธีรธรรม, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑ สัมภาษณ� คุณพCอกํานันทอง บุญภา, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๒๑

แกCผู/ท่ีมาขอลูกได/๑๒ เชื่อวCาสามารถท่ีจะบันดาลให/ฝนตกต/องตามฤดูกาลได/๑๓ เพราะมี
หลักฐานท่ีมีการสืบทอดกันมาตลอดเวลาต้ังแตCครั้งอดีตถึงปBจจุบัน ก็คือในทุกเดือนเมษายน
ของทุกปI ชCวงวันสงกรานต�ก็จะมีการอัญเชิญองค�หลวงพCอทองคําออกมาให/ประชาชนกราบ
ไหว/ รดสรงน้ําพระ ในรอบปIหนึ่งๆ จะมีการบนบานสานกลCาวประมาณ ๓ ครั้ง คือวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันเพ็ญเดือน ๖ วันเพ็ญเดือน ๑๑ สิ่งท่ีนํามาบน ได/แกC ต/นผึ้ง ต/นเทียน ท่ีทําจากต/น
กล/วยเล็กๆ (ชาวบ/านเรียกวCา ต/นกล/วยน/อย) หรือปราสาทผึ้ง เพ่ือเปPนการเป�ดโอกาสให/ผู/คน
ได/รดสรงองค�หลวงพCอทองคําได/อยCางใกล/ชิด และทําให/ฝนตกต/องตามฤดูกาล 

นอกจากนั้นยังพบวCา ประชาชนท่ีมีความเคารพศรัทธาในองค�หลวงพCอทองคํา (วัด
โพธิ์ศรีทุCง) ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวข/องกับความเชื่อท่ีมีตCอองค�หลวงพCอทองคํา
หลายพิธีกรรม โดยสามารถท่ีจะแยกประเภทพิธีกรรมตามความเชื่อท่ีมีตCอองค�หลวงพCอ
ทองคํา ได/ดังนี้ ได/แกC พิธีกรรมท่ีชาวพุทธในเขตเทศบาลทุCงฝนได/มาทําบุญตามประเพณีท่ีวัด
โพธิ์ศรีทุCง บ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงมีท้ังหมดถือวCาเปPนตันติ
ประเพณีท่ีชาวบ/านได/มาทําบุญ ตามความเชื่อ พิธีกรรมตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
ได/แกC พิธีกรรมท่ีจัดข้ึนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เชCน พิธีกรรมการทําบุญ
เข/าพรรษา ออกพรรษา พิธีกรรม ทอดผ/าป�า ทอดกฐิน หลCอเทียนเข/าพรรษา หรือพิธี
กรรมการบวช เปPนต/น พิธีกรรมตามความเชื่อท/องถ่ิน เปPนพิธีกรรมท่ีเกิดมาจากการท่ีคนใน
ท/องถ่ินได/มีความเชื่อตCอองค�หลวงพCอทองคํา เชCน พิธีกรรมการบะบน หรือการแก/บะแก/บน 
เปPนพิธีกรรมท่ีมุCงท่ีจะทําเพ่ือสร/างความม่ันใจและเคารพบูชาแกCองค�หลวงพCอทองคํา 
พิธีกรรมเก่ียวกับการบรวงสรวงองค�หลวงพCอทองคําในงานเทศกาลสําคัญๆ เชCน เทศกาล
สงกรานต� เปPนต/น พิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคล เปPนพิธีกรรมท่ีเกิดมาจากความเชื่อของ
บุคคลท่ีมีตCอองค�หลวงพCอทองคํา (วัดโพธิ์ศรีทุCง) เชCน พิธีกรรมการขอลูก พิธีกรรมการ
สะเดาะเคราะห�ตCออายุ พิธีกรรมการทําบุญถวายสังฆทาน เปPนต/น  

จากการกลCาวมา ประชาชนชาวบ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัด
อุดรธานี รวมท้ังใกล/เคียงนั้น มีความเชื่อและศรัทธาตCอองค�หลวงพCอทองคํา (วัดโพธิ์ศรีทุCง) 
เม่ือมีความเชื่อก็จะทําการประกอบพิธีกรรมเพ่ือท่ีจะทําให/ตนเองได/รับสิ่งท่ีตนเองต/องการ 
หรือเพ่ือต/องการให/สังคมประเทศชาติหรือชุมชนมีความสุขตามความเชื่อของตน ซ่ึงความเชื่อ
และพิธีกรรมท่ีชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองทุCงฝน ได/ปฏิบัติตCอหลวงพCอทองคํานั้น เปPนท่ีนCา
นําไปศึกษาวCาโดยนัยหรือโดยข/อเท็จจริงแล/วประชาชน มีความเชื่อและประกอบพิธีกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับความเชื่อท่ีมีตCอองค�หลวงพCอทองคํานั้นอยCางไร รวมถึงหากจะพิจารณาจาก
ประเด็นท่ีเก่ียวข/องกับพระพุทธศาสนาก็จะมีประเด็นคําถามวCาในความเชื่อและพิธีกรรม

                                                           

๑๒ สัมภาษณ� นายสมชาย เพ็งสา, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓ สัมภาษณ� พระครูปริยัติโพธิพิทักษ�, เจ/าคณะอําเภอทุCงฝน, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๒๒ 

เหลCานั้น เปPนความเชื่อท่ีสอดคล/องกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไมC และมี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดบ/างท่ีซCอนอยูCในความเชื่อและพิธีกรรมนั้น ความเชื่อและ
พิธีกรรมนั้นได/มีผลตCอการดําเนินชีวิตของชาวพุทธในเขตเทศบาลทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอ
ทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี อยCางไร ซ่ึงผู/วิจัยเห็นวCาประเด็นตCางๆ ท่ีนําเสนอมานั้นเปPนสCวนหนึ่ง
ของประเด็นปBญหาท่ีจะต/องนํามาศึกษาเพ่ือหาคําตอบ และนําเสนอให/ผู/ท่ีมีความสนใจได/
นําไปศึกษาค/นคว/ากันอีกตCอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา

เถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง ตําบล 

ทุCงฝน อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี 
๓. เพ่ือศึกษาคุณคCาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง   

ท่ีมีผลตCอการดําเนินชีวิตของชาวบ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน อําเภอทุCงฝนจังหวัดอุดรธานี ใน
ปBจจุบัน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการลงพ้ืนท่ี ใน

เขตอําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี เก็บข/อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยการสัมภาษณ�มีการ
บันทึกเสียง โดยผู/ศึกษาจะต้ังเปPนคําถามปลายเป�ด เพ่ือให/ได/ข/อมูลท่ีมีความชัดเจนเปPน
ประเด็น และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมเอกสารชั้นปฐม
ภูมิ (Primary Source) ได/แกC เอกสารอ/างอิงทางพระพุทธศาสนา เปPนต/นวCาพระไตรป�ฎก อรรถ
กถา ฎีกา และเอกสารวรรณกรรม ท่ีเก่ียวข/องแนวคิดเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท่ีปรากฏใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท และเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 

ประชากรและผู/ให/ข/อมูลท่ีใช/ในการวิจัย ได/แกC ชาวบ/านบ/านทุCงฝน ตําบลทุCงฝน 
อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด/วย พระสงฆ�ระดับผู/นําชุมชน ผู/นําชุมชน เชCน 
กํานัล ผู/ใหญCบ/าน เปPนต/น ประชาชนท่ัวไปเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี และพCอบ/านแมCบ/านคือผู/ท่ี
ชาวบ/านในอําเภอทุCงฝนให/การยอมรับวCาเปPนบุคคลผู/ท่ีสามารถสื่อกับหลวงพCอทองคํา และผู/
ท่ีแตCงเครื่องการบูชา การบนบาน การขอพร เปPนต/น และผู/ให/ข/อมูลหลัก ได/แกC บุคคลท่ี
ผู/วิจัยต/องการศึกษาได/แกC ชาวบ/านบ/านทุCงฝนท่ีมีความรู/เก่ียวกับหลวงพCอทองคําวัดโพธิ์ศรีทุCง 
ท้ังด/านความเชื่อ พิธีกรรม การปฏิบั ติ ท่ี มีความสัมพันธ� กับสังคมในอําเภอทุC งฝน 
ประกอบด/วย ผู/สูงอายุ จํานวน ๕ คน พCอบ/าน จํานวน ๕ คน แมCบ/าน จํานวน ๕ คน เด็ก
และเยาวชน จํานวน ๕ คน ผู/ให/ข/อมูลรอง ได/แกC บุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวข/องกับผู/ให/ข/อมูลหลัก



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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หรือผู/ท่ีต/องการศึกษา ประกอบด/วย  พระสงฆ�ระดับพระสังฆาธิการในอําเภอทุCงฝน จํานวน 
๕ รูป ผู/นําชุมชน ได/แกC ทายกวัด ปราชญ�ชาวบ/าน กํานันตําบลทุCงฝนผู/ใหญCบ/าน กรรมการ
หมูCบ/าน จํานวน ๕ คน เจ/าหน/าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข/อง เชCน เทศบาลอําเภอทุCงฝน จํานวน ๕ คน 
รวมท้ังหมด จํานวน ๓๕ รูป/คน 

การวิเคราะห�ข/อมูล ได/จากการศึกษามาสรุปวิเคราะห� และนําเสนอผลการวิจัย 
ด/วยวิธีการนําเสนอผลการวิจับเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และนําเสนอ
ผลงานวิจัย รวมท้ังข/อเสนอแนะการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในโอกาสตCอไป  

๔. สรุปผลการวิจัย 
ความเปPนมาของพระพุทธรูปอันเปPนปฏิมากรท่ีมีปรากฏในตํานานพระแก/วมรกต

นั้น ดูเหมือนมีอยูCในเมืองไทยเทCานั้น ไมCมีตํานานหรือพงศาวดารและประวัติศาสตร�ของ
ประเทศอินเดีย ศรีลังกา หรือพมCาเลยศิลปะท่ีเก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะ
เห็นวCาการสร/างรูปเคารพได/มีการพัฒนาอยCางตCอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สิ่งแวดล/อม ในแตCละยุคสมัยนานแล/ว ดังนั้นตํานานห/ามพระแกCนจันทน�จึงเปPนเพียงพุทธ
นิยายท่ีสมัยโบราณในอดีตท่ียังไมCมีการศึกษาค/นคว/าเก่ียวกับประวัติศาสตร�ศิลปะ ได/พยายาม
อธิบายถึงการกําเนิดพระพุทธรูปในหมูCชนในขณะนั้นให/หายข/อข/องใจเพียงเทCานั้น สCวน
ประวัติการสร/างพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้  ก็เปPนไปตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร�และโบราณคดีท่ีเกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร�ศิลปะ  

พระพุทธรูปกCอนศิลปะไทย ได/รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดี ศรีวิชัย 
และลพบุรีตามลําดับ ซ่ึงมีพระพุทธลักษณะท่ีแตกตCางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตCางๆ 
ในท/องถ่ินซ่ึงมีหลักฐานและคตินิยมในการสร/างพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย เปPนการ
สร/างเพ่ือเปPนคุณคCาตCอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย สร/างด/วยกุศลเจตนาดี สร/างเพ่ือ
อานิสงส�และมีองค�ประกอบท่ีให/ ได/ผลมากท่ีสุด คือ ผู/ให/บริสุทธิ์ วัตถุท่ีให/ บริสุทธิ์ และผู/รับ
บริสุทธิ์หรือมีความเต็มใจท้ังกCอนให/, ขณะให/, และหลังให/ อานิสงส�อ่ืนจากการสร/าง
พระพุทธรูปไมCใชCเพียงการสร/างด/วยตนเองเทCานั้น การชักชวนผู/อ่ืนสร/างพระพุทธรูป หรือ
ซCอมแซมพระพุทธรูปก็ได/ผลบุญมากเชCนกัน 

พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปPนเรื่องท่ีมีอํานาจสําหรับมนุษย�ได/ใช/
สร/างความยิ่งใหญC พิธีกรรมจึงเปPนของท้ิงไมCได/ ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปPน
อีกวิธีหนึ่งท่ีจูงจิตใจชุมชนได/ ในขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และ
ทําในสิ่งเหมือนกัน พร/อมเพียงกัน ซ่ึงดูแล/วนCาเลื่อมใส พอทําบCอยๆ เข/า ก็จะทําให/เกิดความ
ศักด์ิสิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณ�และความเชื่อของมนุษย� นําไปสูCการ
สร/างสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปPนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ข้ึนมา จึงกลCาวได/วCา ความเชื่อทําให/เกิด
พิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตCางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตCอการสร/าง จิตสํานึกทาง
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ศาสนา และมีผลกระทบตCอระบบรCางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย� เชCน การสวด
มนต� ฯลฯ เม่ือคนมีจิตสํานึกท่ีดีทางศาสนา จะเห็นวCาศาสนา เปPน เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปPน
ท่ีพ่ึงทางใจ เปPนหลักท่ีใช/ในการขจัดทุกข�  เปPนสิ่ ง ท่ี ทําให/มนุษย� มุCงทําดี โดยไมCหวัง
ผลตอบแทน เปPนสิ่งท่ีให/มนุษย�อยูCรCวมกันได/อยCางมีสันติสุข เปPนหลักในการดํารงชีวิตท่ีไมCทํา
ให/ผู/ อ่ืนเดือดร/อน เปPนการกระทําในสิ่งท่ีคิดวCา จะเปPนผลดีแกCสCวนรวม และการสร/าง
ความรู/สึกทาง ด/านดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสร/างด/วยการมีพิธีกรรมการสวดมนต� เปPนสิ่ง
สําคัญซ่ึงจะขาดเสียมิได/ นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสCวนชCวยให/ศาสนาคงอยูCได/ เพราะมีสCวนชCวย
ในการ รวมมวลชน เข/าด/วยกัน ให/เปPนหนCวยเดียวกัน มีความรู/สึกรCวมกัน ทําให/ศาสนาม่ันคง 
และอยูCคูCมนุษยชาติตCอไป 

หลักการบูชาในทางพระพุทธศาสนาหลักการบูชาในทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได/
วCา พระพุทธเจ/าทรงให/ความสําคัญกับธรรมเปPนเรื่องหลัก แม/ในเรื่องการบูชาท่ีจากเดิมมีการ
บูชาเทพกันนั้น พระองค�ก็ทรงเน/นให/บูชาธรรมและบุคคลผู/มีคุณธรรมเปPนสําคัญ ซ่ึงพระองค�
เอง ก็ทรงบูชาสักการะหรือเคารพธรรมพระพุทธศาสนาเปPนศาสนาแหCงการปฏิบัติท่ีมุCง
ปลดปลCอยบุคคลจากการพ่ึงพาอํานาจภายนอก เปPนการพ่ึงตนเอง โดยมีหลักธรรมเปPนเครื่อง
ฝ�กฝนพัฒนาตนให/สามารถพ่ึงตนเองได/ในท่ีสุด และเม่ือกลCาวเชื่อมโยงถึงหลักการบูชาใน
พระพุทธศาสนา จึงสามารถสรุปได/วCา หลักการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความเปPนพิเศษ
ในตัวเอง ไมCเหมือนกับลัทธิอ่ืนๆ เพราะเปPนการแสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคลเพ่ือเคารพตCอ
ธรรมท่ีมีในบุคคลอ่ืนเปPนสําคัญ แกCนของการบูชาในพุทธศาสนาจึงเปPนเรื่องของธรรมไปโดย
ปริยาย เพราะท้ังบุคคลท่ีบูชา บุคคลท่ีถูกบูชา และพฤติกรรมท่ีแสดงออก รวมท้ังเปUาหมาย
ของการบูชา ล/วนมีธรรมเปPนหลักใหญC การบูชา ตามหลักพระพุทธศาสนาไมCได/ให/
ความสําคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ/าในฐานะผู/บันดาลความสุขให/เลย การบูชามี ๒ 
ประการ คือ 

๑. อามิสบูชา คือการบูชา ด/วยวัตถุ ของหอม มีดอกไม/ จุลจันทร� สิ่งของตCางๆ เปPนต/น 
๒. ธัมมบูชา การบูชาด/วยธรรม การบําเพ็ญธรรมให/เห็นแจ/งในความเปPนไปตาม

ธรรมชาติ  มีการปฏิบัติสมถวิปBสสนาภานาเปPนฐาน 
ความเชื่อพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมประเพณีอําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ความเชื่อ

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมประเพณีอําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี สามารถท่ีสรุปได/วCา จะเปPน
เรื่องคลองสิบสี่ เปPนแนวแบบแผนประพฤติปฏิบัติของบุคคลกลุCมตCางๆท่ีให/ผู/คนต/องปฏิบัติ
ตามจึงทําให/สังคมอีสานอยCางมีความสุขสงบ รCมเย็นตลอดมาจนถึงปBจจุบัน ถึงแม/บางอยCาง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามยุคสมัยแตCก็ยังคงไว/ซ่ึงกิจกรรมท่ีสร/างความสัมพันธ�ท่ีดี
ระหวCางพระพุทธศาสนากับประชาชนในสังคมทําให/เกิดความสามัคคีการอยูCรวมกันในสังคม 
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ถือวCาเปPนสิ่งท่ีมีคCาท่ีชาวอีสานและประเทศลาว เปPนสิ่งท่ีคนภาคอ่ืน
ควรเรียนรู/ แล/วนําไปประยุกต�ให/เกิดประโยชน�แกCการปกครองได/เปPนอยCางดี การอยูCรCวมกัน
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ของคนในสังคมได/ หรือจะเปPนการสร/างรูปแบบการเสียสระเพ่ือกลุCม องค�กร ชมชน ให/เกิด
ความเปPนหนึ่งไมCมีความแตกกัน ซ่ึงจะเห็นวCา กิจกรรมฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เปPนรูปแบบแนว
ปฏิบัติเ พ่ือการอยูCรวมกันท่ีมีความสัมพันธ�กับพระพุทธศาสนาเปPนสCวนมาก จึงเปPน
ความสัมพันธ�อีกแบบทางพุทธศาสนาความเชื่อ ท่ีสอดรับกับความเชื่อของหลวงพCอทองคํากับ
ชาวบ/านอําเภอทุCงฝนได/อยCางดี 

ด/านความเชื่อและพิธีกรรมประจําปIท่ีจัดข้ึนเพ่ือบูชาหลวงพCอทองคํา จะเห็นวCา
ความสัมพันธ�ระหวCางชาวบ/านทุCงฝนกับองค�หลวงพCอทองคํา เปPนสิ่งท่ีหาหลักการอธิบายได/
ยากความศรัทธาความเชื่อการกระทําตCอจึงเปPนสิ่งท่ีอธิบายได/ดีท่ีสุด การเกิดการทํากิจกรรม
ตCางๆจนตายจะต/องมีความสัมพันธ�กับหลวงพCอทองคําท้ังสิ้นจนกลายเปPนประเพณี
ประจําการบนบาน การแก/บนท่ีทําทุกๆเดือนเพ็ญ กลายเปPนวันครับครัววันรวมญาติไปในตัว 

ด/านการมีสCวนรCวมในทางพิธีกรรมท่ีมีตCอหลวงพCอทองคํา สามารถสรุปได/วCา การมี
สCวนรCวมของประชาชนหลายกลุCมรวมท้ังพระสงฆ� สิ่งท่ีประชาชนในอําเภอทุCงฝนมีความเห็น
ตรงกันหรือสิ่งท่ีได/ตรงกันคือความสบายใจของแตCละบุคคล การมีน้ําใจชCวยเหลือซ่ึงกันและ
กันคือจริยธรรมคุณธรรม สCวนพระสงฆ�นั้นจะมองวCาการรCวมพิธีกรรมของหลวงพCอทองคําคือ
การได/เข/ามาทําสมาธิในชCวงประกอบพิธีกรรมการรักษาศีล การบริจาคหรือการให/ทาน ซ่ึง
เปPนสิ่งท่ีทําให/ชาวบ/านละปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา การให/ทานคือการละความตระหนี
ท่ีมีในใจให/หลุดออกไปได/ 

ด/านการบนบานขอพรจากหลวงพCอทองคํา แม/วCาจะผิดจากหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในเรื่องของความเชื่อเรื่องกรรม (ความเชื่อเรื่องกรรม) แตCสิ่งท่ีปรากฏกลับ
เปPนผลดีตCอชาวบ/านและพระสงฆ�ในอําเภอทุCงฝน ชาวบ/านได/รCวมแรงรCวมใจในทุกๆวันเพ็ญ
เดือน ๓ เดือน ๖ และเดือน ๑๑ เปPนประจําทุกๆปIทําให/เห็นถึงสิ่งดีๆท่ีชาวบ/านพากันปฏิบัติ
ตCอ หลวงพCอทองคําและพระสงฆ�ในพ้ืนท่ี ทําให/เกิดเปPนประเพณีท่ีเปPนเอกลักษณ�ท/องถ่ินอีก
แบบของชาวอําเภอทุCงฝน 

ด/านความเชื่อท/องถ่ินท่ีเก่ียวข/องกับหลวงพCอทองคํา สามารถสรุปได/วCาเปPนความ
เชื่อเหมือนกับภาคอีสานท้ังหมดคือ ความเชื่อประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ แตCจะเปPน
เอกลักษณ�ตรงท่ีทุกๆประเพณี ทุกๆกิจกรรมจะต/องมีการบอกกลCาวให/กับหลวงพCอทองคํา
ได/รับทราบเสียกCอนจึงจะประกอบพิธีกรรนั้นๆเพ่ือให/ได/ผลออกมาดี และเพ่ือไมCให/เกิด
อันตรายกับประชาชน ความเชื่อทําให/เกิดความสบายใจในการทํากิจกรรมตCางๆ 

ด/านศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียงของกับหลวงพCอทองคํา แม/วCาจะมีการ
ปฏิบัติท่ีสําคัญมาต้ังแตCโบราณในเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมในวันพระ แปดคํ่า และ ๑๕ คํ่า 
เพ่ือเพ่ิมบารมีให/กับหลวงพCอทองคําและตนเอง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ
สอดคล/องกับพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา กลCาวคือ พิธีกรวดน้ําและการเรียกเทวดาให/
มารับเครื่องเซCนไหว/ สอดคล/องกับเรื่องการอุทิศสCวนบุญตามคติทางพระพุทธศาสนาท่ีมีผสม



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๒๖ 

กับพราหมณ� ความเชื่อเรื่องการนําดอกไม/ ของหอม อาหาร ทรัพย�สินเงินทอง หรือของมีคCา
มามอบให/ผู/มีพระคุณ สอดคล/องกับหลักการบูชาทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องการบูชา
วัตถุ เชCน การบูชาพระพุทธรูป การเซCนไหว/ศาลปู�ตา ศาลพระภูมิ พิธีกรรมการบูชาหลวงพCอ
ทองคําสอดคล/องกับความเชื่อเรื่องวัตถุท่ีควรบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมบูชา
สักการะ บรรพบุรุษ และพระรัตนตรัย สอดคล/องกับหลักการบูชาสังเวชนียสถาน ตามคติ
ทางพระพุทธศาสนาสอดคล/องกับความเชื่อเรื่องการปลูกฝBงความกตัญ=ูตามคติของ
พระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่อง การเซCนไหว/ด/วยวัตถุสิ่งของการถวายทานแกCสมณพราหมณ� 
ดังนั้น ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุCง ท่ีมีตCอชุมชนบ/านทุCงฝน 
อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี สอดคล/องกับหลักการบริจาคทานตามคติของพระพุทธศาสนา 
การให/พรของผู/อาวุโส การให/พรของเทวดาอารักษ� ตลอดถึงการแสดงธรรมเทศนาของ
พระสงฆ� สอดคล/องกับหลัก ป�ยวาจาตามคติของพระพุทธศาสนา พิธีแหC เครื่องเซCนไหว/ 
ถวายทานแกCพระสงฆ� และการรวมญาติเพ่ือพบปะในในการบวงสรวงเทวดา บนบาน 
สอดคล/องกับหลักอัตถจริยาตามคติของพระพุทธศาสนา ความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย และ
บทบาทของพระสงฆ� ตCอการปฏิบัติหน/าท่ีตามบทบาทของตน ในพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอ
ทองคํา นั้นสอดคล/องกับหลักสมานัตตาตามคติของพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องผลบุญผล
บาปท่ีมีผลตCอชีวิตหลังความตายในพิธีกรรมในพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา นั้น
สอดคล/องกับหลักกรรมและการเกิดใหมCตามคติทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องการเซCน
ไหว/เพ่ือขอความคุ/มครองและปUองกันอันตรายจากเทวดาและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ คุณคCาทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในการพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา มีความสัมพันธ�กันใน
ลักษณะความเชื่อท่ีสอดคล/องกันบ/าง คุณคCาความเชื่อท่ีได/รับอิทธิพลโดยตรงจากคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

ด/านบุคคลกับวัตถุมงคลหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข/องกับหลวงพCอทองคํา แม/วCาจะเปPน
ความเชื่อเพียงเล็กท่ีมีเฉพาะอําเภอทุCงฝน แตCก็ถือวCามีอิทธิพลมากสําหรับการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ/านอําเภอทุCงฝน ระหวCางชาวบ/านอําเภอทุCงฝนกับหลวงพCอทองคํา จากการลงพ้ืนท่ีทํา
ให/ได/คําตอบวCาวัตถุมงคลท่ีผCานการปลุกเสกหน/าหลวงพCอทองคําเทCานั้นเปPนสิ่งท่ีชาวบ/านเชื่อ
วCาจะมีผลตCอชาวบ/าน แม/วCาจะไมCสอดคล/องตCอคําสอนของพระพุทธศาสนาแตCก็ดีกวCาไมCนับ
ถืออะไร เพราะความกลัวตCอการกระทําผิดตCอหลวงพCอทองคําทําให/ชาวบ/านปฏิบัติตCอสิ่งท่ี
ตนเองเชื่อด/วยความดี 

คุณคCาความเชื่อหลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุCง สามารถสรุปได/ วCามีคุณคCาท้ังตCอ
ตนเองและตCอสังคมเพราะ กิจกรรมตCางๆท่ีชาวอําเภอทุCงฝนปฏิบัติตCอหลวงพCอทองคํา ท้ังการ
ปฏิบัติธรรมในทุกๆวันพระ จะมีคุณคCาตCอท้ังบุคคลโดยสCวนรวมทุกกลุCมทําให/เปPนการปลูกฝBง
ในเรื่องการมีหน/าท่ี จริยธรรมในตนเอง คุณธรรมในตนเอง ไปพร/อมกับการเปลี่ยนแปลงสCวน
ในด/านของสังคมจะเปPนสังคมท่ีนCาอยูCเพราะการมีน้ําใจชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเรื่อง
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ของการบนบาน หรือการขอพรท่ีจัดข้ึนทุกๆวันเพ็ญเดือน ๓เดือน ๖และเดือน ๑๑ทําให/เกิด
คุณคCาท้ังตCอตนเองในเรื่องของการสร/างศูนย�รวมจิตใจ ความสบายใจ และความสุขให/กับ
ตัวเอง รวมท้ังครอบครัว สCวนสังคมคือการท่ีชาวบ/านอําเภอทุCงฝนได/จัดทําต/นเงินหรือผ/าป�า
เพ่ือชCวยเหลือสังคมเชCน บูรณะวัด เปPนคCาน้ําคCาไฟให/วัด ศาลาประชาคมของหมูCบ/าน และ
ทรัพย�สินสาธารณะอ่ืนๆในอําเภอทุCงฝนได/อยCางดี 

สรุปได/วCา คุณคCาความสําคัญความเชื่อและพิธีกรรมท่ีมีตCอหลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์
ศรีทุCง อําเภอทุCงฝน โดยการเชื่อมโยงกับภูมิหลังทางสังคมไทยอีสานและวัฒนธรรมของชุมชน
เรื่องประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ความเชื่อทองถ่ินในเรื่องของผี และพญานาค กCอให/เกิด
ความเข/าใจ ความม่ันใจ ความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ จะสCงผลให/เกิดทัศนคติตCอตนเอง
ใจเชิงบวกตCอการกระทําของบุคคลแตCละคนในทางท่ีดี และเม่ือชุมชนเกิดความคุ/นเคยกับ
แบบแผนทางสังคมของชุมชน กCอให/เกิดความเชื่อม่ัน การยอมรับ การปรับตัวตCอพฤติกรรม
ภายในชุมชนได/ เกิดความรู/สึกพึงพอใจและความรู/สึกเปPนเจ/าของ ชุมชนสCงผลให/เกิดความ
ผูกพันกับชุมชนมากรูปแบบความสัมพันธ�ระหวCางพิธีกรรมท/องถ่ิน ทุกๆ วันเพ็ญเดือน ๓ 
เดือน ๖ และเดือน ๑๑ ท่ีชาวบ/านได/สร/างพลังความศรัทธาตCอหลวงพCอทองคําจนกลายเปPน
ความรักความสามัคคี และเปPนจริยธรรมคุณธรรมของทุกๆคน เพ่ือการพัฒนาชุมชน พิธี
กรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา เปPนเครื่องมือท่ีคนในชุมชน มีการสร/างสัมพันธภาพท่ีถูกต/อง
สร/างสรรค�และสอดคล/องกัน ระหวCางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรืออํานาจท่ีไมCสามารถพิสูจน�
ได/ในทางวิทยาศาสตร�แตCพิสูจน�ด/วยการสัมผัสด/วยจิตใจของคนพ้ืนท่ี คนกับสิ่งแวดล/อม คน
กับคน และคนสร/างทัศนคติตCอตนเองและอํานาจ พร/อมกันกับความผูกพันเปPนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับชุมชนซ่ึงเปPนการสร/างพลังชุมชนเข/มแข็ง ในการพัฒนาให/เกิดดุลยภาพโดยใช/
ปBญญาเปPนตัวเชื่อมตCอไปในปBจจุบัน 

พิธีกรรมการบูชา บนบาน และขอพรหลวงพCอทองคํา มีความสําคัญในการสร/าง
เสริมกําลังใจให/ชาวบ/านในอําเภอทุCงฝBนและใกล/เคียง รวมท้ังผู/มีศรัทธาตCอหลวงพCอทองคํา ท่ี
ประชาชนสCวนใหญCประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค/าขาย ผลจากการปฏิบัติตามความเชื่อ
และพิธีกรรม สามารถแยกได/เปPน ๒ ประเด็นดังท่ีกลCาวมาแล/วคือ ในระดับปBจเจกชน และ 
ในระดับชุมชน ซ่ึงท้ังของประเด็นดังกลCาว เปPนการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
พราหมณ�ในประยุกต�ใช/ในพิธีกรรมการบูชาหลวงพCอทองคํา ได/เปPนอยCางดี นี้ก็ถือได/วCาชาว
ชุมชนอําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ยังให/ความสําคัญของพิธีกรรมตCาง ๆ โดยยึดเอาหลักการ
แนวคิดตามของบรรพบุรุษมาใช/ในปBจจุบันได/เปPนอยCางดี รวมท้ังถCายทอดให/มีผู/สืบตCอ การ
แตCงเครื่องสูงหรือขันหมากเบ็ง ถึงแม/วCากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แตCพิธีกรรมการบูชา
หลวงพCอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุCง อําเภอทุCงฝน จังหวัดอุดรธานี ยังคงรักษาเอกลักษณ�วัฒนธรรม 
พิธีกรรมเฉพาะของตนเอง และประเพณีท/องถ่ินของตนเองได/เปPนอยCางดี 
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การตีความคําสอนเรื่องอิทัปป@จจยตาของพุทธทาสภิกขุ 
A Study The Interpretation of Idappaccayata According to Buddhadãsa 

Bhikkhu’s Views 

ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน* 

บทคัดย1อ 

บทความนี้เปPนการศึกษาการตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาของพุทธทาสภิกขุมี
วัตถุประสงค�การศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องอิทัปปBจจยตาในพระพุทธศาสนา และ 
๒) เพ่ือศึกษาการตีความคําสอนเรื่องอิทัปปจยตาของพุทธทาสภิกขุ จากการศึกษาพบวCา     
อิทัปปBจจยตา เปPนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา เปPนหลักคําสอนท่ี
อธิบายเรื่องกฎธรรมชาติ ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องความจริงและเรื่องของชีวิตหัวใจสําคัญของอิ
ทัปปBจจยตาคือ การท่ีสิ่งนี้ ๆ เปPนปBจจัย จึงมีสิ่งนี้เกิดข้ึน หรือเปPนสิ่งท่ีอธิบายความเกิดดับ
ของสรรพสิ่ง พุทธทาสภิกขุตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาไว/ ๒ ลักษณะคือ ๑) ในลักษณะ
สัจธรรม คือมองวCา อิทัปปBจจยตา มีลักษณะเหมือนปฐมเหตุของสรรพสิ่ง สรรพสิ่งล/วนอยูC
ภายใต/กฎเดียวกันคืออิทัปปBจจยตา หรือกลCาวอีกนัยหนึ่ง คืออิทัปปBจจยตาเปPนพระเจ/าใน
ความหมายวCา เปPนต/นกําเนิด คอยควบคุมสรรพสิ่ง ๒) ในลักษณะท่ีเปPนจริยธรรม คือมองวCา
คําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตา สามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได/ เน/นให/เกิดประโยชน�ใน
การปฏิบัติชีวิตประจําวันเปPนสําคัญ 

คําสําคัญ: อิทัปปBจจยตา 

Abstract 

This Article is to study of the interpretation of Idappaccayata 
according to Buddhadasa Bhikkhu’s views. The objective of this Article is 1) 
the concept of Idappaccayata in Buddhism, and 2) the interpretation of 
Idappaccayata according to Buddhadasa Bhikkhu’s views. The result from to 
study are found that Idappaccayata is the important teaching in Buddhism. It 
indicates about the law of nature concerning with the truth and life’s truth. 
The important concept of Idappayata is when this happens, this will be 
happen. It is to explain the happening and the outage of everything. 

                                                           

* อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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 ๑๑๓๐ 

Idappayata is interoperated by Buddhadasa Bhikkhu in two ways : 1) In the 
truth facet : that is Idappayata is like the first cause of everything. Everything 
is under the law of Idappayata that is the God as the origins and controls 
everything. 2) in the Ethical facet : Idappayata can be practiced in the daily 
life. When the person understands this. They will understand the relation of 
the cause and condition. They understand that everything is relation. 

Keyword: Idappayata  

๑. บทนํา 
บรรดาพระธรรมเทศนามากมายของทCานพุทธทาสภิกขุ (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๕๓๖) มหา

สมณะผู/ทุCมเทชีวิตสร/างสรรค�ผลงานด/านพระพุทธศาสนามากกวCาครึ่งศตวรรษ จนเปPนท่ีรู/จัก
กันดีในหมูCพุทธศาสนิกชนภายในและภายนอกประเทศนั้น มีท้ังหนังสือท่ีเขียนเปPนความเรียง
อยCางกระชับงดงาม และเปPนหนังสือบนธรรมาสน� อันเกิดจากการอัดเทปธรรมเทศนาแล/ว
ถอดออกมาพิมพ�เผยแพรC ล/วนเปPนอาหารทางปBญญาท่ีมากด/วยคุณคCา สร/างคุณูปการอันใหญC
หลวงทางด/านจิตวิญญาณ ความศรัทธาตCอศีลธรรม การปลูกฝBงมนุษยธรรม และเสริมสร/าง
สติปBญญาในการแสวงหาความจริงแท/ของชีวิต งานชิ้นเอกท่ีทCานพุทธทาสภิกขุศึกษารวบรวม
จากพระไตรป�ฎก และเชื่อมร/อยพระพุทธวจนะท่ีพระพุทธองค�ตรัสไว/ในท่ีตCาง ๆ มาเชื่อมโยง
นัยเข/าไว/เปPนหมวดหมูCแล/วอธิบายให/แจCมแจ/งกระจCางเปPน “แกCนปรัชญา” ของพุทธศาสนา 
เปPน “วิธีคิดท่ีเปPนวิทยาศาสตร�ของพระพุทธศาสนา” เปPนหัวใจของพระพุทธศาสนา และเปPน
กฎเหนือกฎท้ังปวงคือหลักธรรมท่ีวCาด/วยเรื่อง “อิทัปปBจจยตา” ดังนั้น ในบทความนี้ ผู/เขียน
จะได/ศึกษา ในประเด็นเรื่องอิทัปปBจจยตาในพระพุทธศาสนา และการตีความคําสอนเรื่องอิ
ทัปปBจจยตาของพุทธทาสภิกขุ 

๒. แนวคิดเรื่องอิทัปป@จจยตาในพระพุทธศาสนา  
อิทัปปBจจยตา เปPนหลักธรรมท่ีพุทธทาสภิกขุให/ความสําคัญอยCางยิ่ง ในบ้ันปลายของ

ชีวิตทCานจะเทศนาเรื่องนี้อยCางจริงจัง ในการสนทนาธรรมกับปBญญาชนท้ังไทยและเทศและ
นักบวชในศาสนาอ่ืน พุทธทาสภิกขุปรารถนาให/นักคิดนักเขียนหรือนักวิชาการเรียนรู/หลักอิ
ทัปปBจจยตา และทCานได/ใช/หลักอิทัปปBจจยตาเปPนธรรมหรือสื่อในการสมานความคิดเข/ากับ
หลักธรรมของศาสนาอ่ืน ๆ พุทธทาสภิกขุ เน/นอยูCเสมอวCา พุทธบริษัทจะต/องเรียนรู/หลักอิ
ทัปปBจจยตาและกลCาวถึงคํานี้บCอยในฐานะเปPนหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะอิทัปปBจจยตา 
เปPนท้ังวิธีคิดและหลักปรัชญาท่ีนําไปสูCการบรรลุธรรมได/  

กฏอิทัปปBจจยตา ถือเปPนหัวใจปฏิจจสมุปบาท มีใจความดังนี้ 
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยCอมมี  
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อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะความเกิดข้ึนแหCงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน  
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ  เม่ือสิ่งนี้ไมCมี สิ่งนี้ยCอมไมCมี  
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ เพราะความดับไปแหCงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป๑ 
อิทัปปBจจยตา คือคํายCอของเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยมีใจความแตCเพียงวCา "เม่ือมี

สิ่งนี้ๆ เปPนปBจจัย สิ่งนี้ๆ ยCอมเกิดข้ึน" ตลอดถึงปฏิปBกขนัยท่ีกลับกันอยูCด/วยในตัว คือวCา "ถ/า
ไมCมีสิ่งนี้ๆ เปPนปBจจัย สิ่งนี้ๆ ก็ไมCเกิดข้ึน" ถ/าจะกลCาวในรูปของปฏิจจสมุปบาท ก็กลCาวยืดยาว
โดยขยายออกไป ต้ังแตCอวิชชาเปPนปBจจัยให/เกิดสังขาร,สังขารเปPนปBจจัยให/เกิดวิญญาณ ฯลฯ 
กระท่ังชาติเปPนปBจจัยให/เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส, พร/อมท้ังฝ�ายดับ 
ท่ีวCา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ กระท่ังเพราะชาติ
ดับ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จึงดับ, ดังนี้ 

ความสําคัญของเรื่องนี้ ท่ีสังเกตได/จากพระพุทธภาสิตท้ังสิ้น ก็คือมุCงหมายจะขจัด
ความเห็นผิด สําคัญผิดวCามีตัวตน สัตว�บุคคล ตามท่ีคนเรารู/สึกกันได/เองตามสัญชาตญาณ, 
หรือท่ียิ่งไปกวCานั้นอีกก็คือ มุCงแสดงให/เห็นวCา ไมCมีดี ไมCมีชั่ว, ไมCมีบุญ ไมCมีบาป, ไมCมีการได/ 
ไมCมีการเสีย, และอ่ืนๆ ท่ีเปPนคูCตรงกันข/าม, เพราะนั่นมนุษย�บัญญัติข้ึนเอง ตามความรู/สึกของ
มนุษย�; โดยท่ีแท/แล/ว ท้ังหมด ทุก ๆ คูC ล/วนเปPนเพียงกระแสแหCง อิทัปปBจจยตา เสมอกัน
หมด, แม/ท่ีสุดแตCปBญหาท่ีวCา คนตายแล/วเกิดหรือไมCเกิด ก็จะหมดไปทันที ถ/าเขาเข/าใจเรื่องอิ
ทัปปBจจยตา : ไมCมีคน, ไมCมีการตาย, ไมCมีการเกิด, เปPนเพียงกระแสแหCงอิทัปปBจจยตา, แล/วก็
ไปสมมติ หรือบัญญัติ เอาวCา ระยะนั้น เรียกชื่ออยCางนั้นๆ , แล/วก็รู/สึกยึดม่ันถือม่ัน จนรู/สึก 
รัก โกรธ เกลียด กลัว เศร/า ฯลฯ หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ไปตามความเขลา ของบุคคลผู/ยังไมCรู/
เรื่อง อิทัปปBจจยตา นี้ เทCานั้น 

อิทัปปBจจยตา สิ่งหนึ่งเปPนปBจจัยของอีกสิ่งหนึ่ง เม่ือสิ่งหนึ่งเกิดทําให/อีกสิ่งหนึ่งเกิด
ตาม เม่ือสิ่งนั้นดับอีกสิ่งหนึ่งพึงดับไปด/วย ปBจจัยหมายถึง เครื่องสนับสนุน เชCน เสาเปPนปBจจัย
ของหลังคา ถ/าไมCมีเสา หลังคาก็อยูCไมCได/ ถ/าไมCมีหลังคา เสาก็ไมCมีประโยชน� ท้ังเสาและ
หลังคาเปPนปBจจัยของกันและกันสรรพสิ่งล/วนเกิดจากการท่ีปBจจัยมารวมกัน ชีวิตเกิดจากการ
มาประชุมของขันธ�ห/า องค�ประกอบของขันธ�ห/าตCางเปPนปBจจัยของกันและกัน ถ/าขาดสิ่งหนึ่ง 
ทําให/ชีวิตดับไป เรื่องของ อิทัปปBจจยตา สามารถใช/อธิบายปรากฎการณ�ของการเกิดและดับ
ของสรรพสิ่งได/อยCางดี แม/แตCสิ่งท่ีเห็นอยูCท่ัวไปในทางโลกและทางธรรม เปPนหัวใจสําคัญใน
การสร/างและให/กําเนิดสรรพสิ่ง ท่ีผู/สนใจอยากเปPนผู/สร/างสรรค�ทางโลกและทางธรรมควรทํา
ความเข/าใจให/ดี  

                                                           

๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๑/๘๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๓๒ 

เพราะเหตุดังนี้ พุทธทาสภิกขุจึงได/อธิบายหลักคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาในแงCมุม
ตCางๆ หรือเปPนการตีความในแงCมุมตCางๆ จึงเปPนประเด็นท่ีนCาสนใจวCา พุทธทาสภิกขุ ได/
ตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาไว/อยCางไรบ/าง 

อิทัปปBจจยตา (หรือปฏิจจสมุปบาท) เปPนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญเรื่องหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เปPนหลักคําสอนท่ีอธิบายเรื่องกฎ
ธรรมชาติ ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องความจริงและเรื่องของชีวิตได/เปPนอยCางดี หัวใจสําคัญของอิ
ทัปปBจจยตาคือ การท่ีสิ่งนี้ ๆ เปPนปBจจัย จึงมีสิ่งนี้เกิดข้ึน หรือเปPนสิ่งท่ีอธิบายความเกิดดับ
ของสรรพสิ่ง พูดอีกนัยหนึ่ง สรรพสิ่งคืออิทัปปBจจยตา ในความหมายวCา เกิดข้ึน ต้ังอยูC ดับไป 
แบบอิงอาศัยกันและกัน คําวCา สรรพสิ่ง ในทางพุทธปรัชญา ครอบคลุมถึงเรื่องธรรมชาติ 
และกฎธรรมชาติ 

เม่ือกลCาวถึงกฎธรรมชาติ๒ จะเห็นได/วCา พระพุทธศาสนาเถรวาทเชื่อวCา สิ่งท้ังปวง
ล/วนเปPนสิ่งท่ีเปPนธรรมชาติหรือเปPนไปตามธรรมชาติ (Natural thing) ไมCมีสิ่งเหนือธรรมชาติ
อยCางพระเจ/าหรืออัตตา ทุกสิ่งทุกอยCางต/องดําเนินตามวิถีทางของธรรมชาติอยCางหลีกเลี่ยง
ไมCได/ วิถีทางธรรมชาติดังกลCาวก็คือลักษณะหรือสภาวะท่ีเกิดข้ึนแกCสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติ
ประจําจนเปPนเหมือน “ระเบียบ” หรือ “กฎ” ท่ีสิ่งท้ังหลายจะต/องทําตามอยCางหลีกเลี่ยง
ไมCได/ กฎธรรมชาติหรือธรรมนิยามหมายถึงระเบียบหรือกฎท่ีปรากฏในธรรมชาตินี้นั่นเอง กฎ
ธรรมชาติจึงไมCได/หมายถึง “สิ่ง” หรือ “สิ่งนามธรรม” (abstract entity) บางอยCางท่ีมาคอ
ควบคุมบังคับให/สิ่งท้ังหลายเปPนไปตามท่ีสิ่งนั้นต/องการ และไมCใชCกฎท่ีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ผู/ทรง
มหิทธานุภาพนํามาบังคับใช/กับสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติ กฎธรรมชาติจึงไมCใชCสิ่งอ่ืนใด
นอกจากลักษณะหรือปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนประจําในธรรมชาติอยCางสมํ่าเสมอ ท่ีเรียกวCามี
ภาวะเอกรูป (uniformity) เหมือนกับกฎแรงโน/มถCวง (Law of gravity) ของนิวตันท่ี 
“ค/นพบ” จากการสังเกตปรากฏการณ�ธรรมชาติ ในทางทฤษฎี กฎเหลCานี้จึงเปPนทฤษฎีหรือ
ความคิดท่ีมนุษย�สร/างข้ึนมาอธิบายปรากฏการณ�ธรรมชาติ 

ท่ีวCากฎธรรมชาติ หมายถึงลักษณะหรือสภาวะท่ีมีประจําในสิ่งท้ังปวง ไมCใชC “สิ่ง” 
บางสิ่ง ท่ีมาคอยควบคุมบังคับสิ่ง ท้ังหลายให/เปPนไปอยCางท่ีสิ่งนั้นต/องการนั้น เพราะ
พระพุทธศาสนาเถรวาทถือวCา “สิ่ง” ท้ังปวงต/องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปBจจัยท่ีเรียกวCา 
“สังขตธรรม” สCวน “อสังขตธรรม” ท่ีไมCเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปBจจัยมีเพียงอยCางเดียวคือ
พระนิพพาน เพราะพระพุทธเจ/าตรัสไว/ชัดเจนในอสังขตสูตรวCา อสังขตธรรมคือความสิ้น
ราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ๓ และในคัมภีร�กถาวัตถุของอภิธรรมป�ฎกก็ยืนยัน

                                                           

๒ วัชระ งามจิตรเจริญ, พระพุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๕), หน/า ๔๑-๔๒, (อัดสําเนา).  

๓ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๓๓

ความคิดท่ีวCาอสังขตธรรมมีพระนิพพานเพียงอยCางเดียว ถ/ากฎเหลCานี้เปPน “สิ่ง” สิ่งหนึ่ง สิ่ง
นั้นก็ต/องเปPนอสังขตธรรมอีกชนิดหนึ่ง เพราะกฎเปPนสิ่งท่ีไมCเปลี่ยนแปลง (ถ/าเปลี่ยนแปลงได/
ก็ไมCใชCกฎ) ซ่ึงจะขัดกับทัศนะกระแสหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท และคําวCา “ไตร
ลักษณ�” หรือ “สามัญญลักษณะ” ท่ีเปPนคําเรียกกฎธรรมชาติอยCางหนึ่งในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ใช/คําวCา “ลักษณะ” ซ่ึงแสดงวCา กฎธรรมชาตินี้ไมCใชC “สิ่ง” สิ่งหนึ่ง 
แตCเปPนลักษณะหรือสภาวะท่ีปรากฏในสังขตธรรมท้ังหลาย 

นอกจากนั้น ในอุปปาทสูตร พระพุทธเจ/าตรัสวCา ตถาคต (คือพระพุทธเจ/า) จะ
เกิดข้ึนก็ตาม ไมCเกิดข้ึนก็ตาม ธาตุนั้นคือความต้ังอยูCตามธรรมดา ความเปPนไปตามธรรมดาก็
คงต้ังอยูCอยCางนั้น คือสังขารท้ังปวงไมCเท่ียง สังขารท้ังปวงเปPนทุกข� และธรรมท้ังปวงเปPน
อนัตตา ตถาคตรู/แจ/งแล/วจึงนํามาตรัสบอกหรือทรงเป�ดเผย๔ พระสูตรนี้แสดงวCา กฎไตร
ลักษณ�คือ “ความเปPนไปตามธรรมดา” (ธัมมนิยามตา) ท่ีมีอยูCประจําในธรรมชาติท่ี
พระพุทธเจ/าทรงตรัสรู/แล/วนํามาเป�ดเผยแกCเราท้ังหลาย ไมCใชC “สิ่ง” ลึกลับท่ีคอยบงการ
สรรพสิ่งอยูC อยCางไรก็ตาม นักคิดทางพุทธศาสนา บางทCานอยCางทCานพุทธทาสก็มีความโน/ม
เอียงไปข/างวCาธรรมชิเหลCานี้เปPน “สิ่ง” สิ่งหนึ่งท่ีอยูCเบ้ืองหลังปรากฏการณ�ในธรรมชาติตามท่ี
กลCาวไว/ในหนังสืออิทัปปBจจยตา (ซ่ึงจะได/กลCาวตCอไป)  

กฎธรรมชาติท่ีมีความหมายหรือขอบเขตกว/างหรือเปPนกฎใหญCในธรรมชาติซ่ึง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเรียกวCา “ ธรรมนิยาม” เหมือนกันมีอยูC ๒ กฎ คือ กฎแหCงความเปPน
เหตุและผลท่ีเปPนอันเดียวกับกฎปฏิจจสมุปบาท และกฎไตรลักษณ� เพราะในปBจจัยสูตร
พระพุทธเจ/าตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท โดยใช/คําวCา “ ความเปPนไปตามธรรมดา”๕ ซ่ึงก็คือคําวCา 
“ธมฺมนิยามตา” ในภาษาบาลีเหมือนกับในอุปปาทสูตร ท่ีตรัสถึงไตรลักษณ�ดังอ/างมาแล/วนั้น 
และท้ังสองกฎนี้มีความสัมพันธ�กันอยCางแยกไมCออก เพราะเราสามารถกลCาวได/วCาความ
เปPนไปตามเหตุตามปBจจัย ของกฎปฏิจจสมุปบาทแสดงออกมาในรูปของความเปPนอนิจจัง ทุก
ขัง และอนัตตาของสิ่งท้ังหลาย หรือมองในอีกมุมหนึ่งก็คือกฎปฏิจจสมุปบาทเปPนพ้ืนฐานของ
กฎไตรลักษณ� เพราะการท่ีสิ่งท้ังหลายเปPนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ก็เนื่องมาจากการท่ีสิ่ง
เหลCานั้นเปPนไปตามเหตุปBจจัยนั่นเอง อยCางไรก็ตาม จากกฎใหญCเหลCานี้ พระพุทธศาสนาเถร
วาทยังแบCงออกเปPนกฎยCอยอีกชั้นหนึ่ง 

จากแนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติเหลCานี้ ทําให/มองเห็นวCา สรรพสิ่งมีความเก่ียวเนื่อง
สัมพันธ�กันในรูปของเหตุปBจจัย ลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธ�กันนี้ ถือวCาเปPนกฎธรรมชาติท่ีไมC
มีใครสร/าง เกิดข้ึนเองและดํารงอยูCในสรรพสิ่งท้ังสิ่งท่ีเปPนสังขตธรรมและอสังขตธรรม ความ
เปPนเหตุปBจจัยเชCนนี้ เรียกทางศัพท�วิชาการวCา อิทัปปBจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท  

                                                           

๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕. 
๕ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔-๓๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๓๔ 

ความหมายของอิทัปป@จจยตาและปฏิจจสมุปบาท มีข/อท่ีพึงทําความเข/าใจเปPน
เบ้ืองต/นกCอนวCา เทCาท่ีพบในพระไตรป�ฎก อิทัปปBจจยตา มักจะอยูC ในรูปของไวพจน�
ของปฏิจจสมุปบาท คือเปPนคําท่ีใช/แทนกัน แตCความจริง ๒ คํานี้มีความแตกตCางกัน ซ่ึงจะได/
กลCาวในหัวข/อตCอไป ในหัวข/อใหญCนี้ มีข/อท่ีต/องทําความเข/าใจคือวCา ปฏิจจสมุปบาท กับอิ
ทัปปBจจยตาเปPนอยCางเดียวกันในแงCท่ีกลCาวถึงความสัมพันธ�ท่ีเปPนเหตุเปPนผลของกันและกัน 
เม่ือนิยามความหมายของ ๒ คํานี้แล/ว จึงจะได/วิเคราะห�ข/อแตกตCางกัน ซ่ึงความแตกตCางนี้
แตกตCางเฉพาะในการอธิบายสภาวะของสรรพสิ่งเทCานั้น แตCในแงCของความคิดหลักแล/ว ๒ คํา
นี้เปPนคําเดียวกัน  

อิทัปป@จจยตา มีความหมายวCา การท่ีมีสิ่งนี้เปPนปBจจัยจึงมีสิ่งนี้ มาจากคํา ๓ คําคือ 
อิท แปลวCา นี้ ปจฺจย แปลวCา ปBจจัย และ ตา ปBจจัย ในภาวตัทธิต ใช/ในความหมายวCา ความ
เปPน (ภาวนาม) เม่ือมารวมกัน จึงมีความหมายวCา ความท่ีมีสิ่งเปPนปBจจัย จึงมีสิ่งนี้  

ปฏิจจสมุปบาท มาจากคําภาษาบาลีวCา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ซ่ึงประกอบด/วยคํา 
ปฏิจฺจ กับคํา สมุปฺปาท  

ปฏิจฺจ แปลวCา อาศัย สมุปฺปาท (แยกเปฌน สํ รCวม + อุปฺปาท เกิดข้ึน) แปลวCา 
การเกิดข้ึนรCวมกัน 

เม่ือรวมคํา ๒ เข/าด/วยกัน จึงแปลได/วCา การเกิดข้ึนรCวมกันโดยอาศัยกัน การเกิดข้ึน
รCวมกันโดยอาศัยกันของอะไร คําตอบก็คือ การเกิดข้ึนรCวมกันโดยอาศัยกันของอวิชชา 
สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ๕ 
โดยธรรม ๑๒ ประการนี้ตCางเกิดข้ึนรCวมกันโดยอาศัยกันเกิด ไมCใชCตCางฝ�ายตCางเกิดด/วยตัวเอง
โดดๆ ปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธเจ/าทรงแสดงไว/ก็ทรงมุCงหมายท่ีจะทรงแสดงถึงภาวะท่ีตCาง
ฝ�ายตCางเปPนปBจจัยให/กันและกันเกิดข้ึน ดังจะเห็นได/จากพุทธดํารัสตรัสถึงความองิอาศัยกัน
ของหลักธรรมในปฏิจจสมุปบาท เชCน เพราะอวิชชาเปPนปBจจัย จึงมีสังขาร เปPนต/น ๖ 

ฉะนั้น จึงสรุปได/วCา ปฏิจจสมุปบาท มุCงถึง อาการท่ีธรรมท้ังหลาย อาทิ อวิชชา 
อาศัยกันและกันเกิดข้ึนรCวมกันโดยตCางฝ�ายตCางเปPนปBจจัยของกันและกัน  

ทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท คือทฤษฎีหรือหลักคําสอนท่ีพระพุทธเจ/าตรัสเก่ียวกับการ
อิงอาศัยกัน หรือความเปPนเหตุและผลของสิ่งท้ังหลาย โดยเฉพาะสิ่งท่ีประกอบด/วยขันธ� ๕ 
กลCาวอีกนัยหนึ่งคือเปPนทฤษฎีท่ีวCาด/วยกฎปฏิจจสมุปบาท ตามทฤษฎีนี้ กฎปฏิจจสมุปบาท
หรือกฎอิทัปปBจจยตาคือกฎแหCงความเปPนเหตุและผลของสิ่งท่ีเปPนไปตามเหตุปBจจัยคือสังขต
ธรรมท้ังปวง สิ่งท้ังปวงต/องอิงอาศัยสิ่งอ่ืนในการเกิดข้ึนต้ังอยูCและดับไปหรือเปลี่ยนไปตาม

                                                           

๕ บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ�, 
๒๕๔๕), หน/า ๑.  

๖ ดูรายละเอียดใน สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๑-๒. (เทสนาสูตร). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๓๕

ความเปลี่ยนแปลงของเหตุปBจจัย กลCาวอีกอยCาง ปฏิจจสมุปบาทก็คือความสัมพันธ�โดยการ
เปPนเหตุและผลตCอกัน (causal relation)ของสิ่งท่ีเปPนไปตามเหตุปBจจัย หรือสิ่งท่ีอาศัยกัน
เกิดข้ึนในฐานะเปPนเหตุและผลของกันและกัน (ปฏิจจสมุปปBนนธรรม) ตามทฤษฎีปฏิจจสมุป
บาทจึงไมCมีสิ่งท่ีอยูCได/ด/วยตัวเองท่ีปรัชญาตะวันตกเรียกวCา “สวภาวะ” (substance) หรือสิ่ง
ท่ีเรียกวCา “สิ่งสมบูรณ�” (the absolute) หรือ “สิ่งมีจริงสูงสุด” (Ultimate Reality) ซ่ึง
รวมถึงสิ่งท่ีเรียกวCา “อัตตา” หรือ “อาตมัน” ในปรัชญาอินเดียด/วยนั่นเอง 

ทฤษฎีปฏิจจสมุปบาทแสดงให/เห็นวCาสภาวะตามธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายมี
ลักษณะสําคัญอยูC ๓ ประการคือ 

(๑) ผลทุกอย1างต�องมีเหตุ หมายความวCาปรากฏการณ�หรือสิ่งในธรรมชาติท้ังปวง
ต/องมีเหตุเกิด ไมCสามารถเกิดหรือมีอยูCได/ด/วยตัวเอง กระบวนการของสิ่งท่ีเปPนเหตุและผลจึง
ไมCมีจุดเริ่มต/น แรกสุดนักคิดบางรายเห็นวCาจะต/องมีจุดเริ่มต/นคือปฐมเหตุ (first cause) เชCน 
อาริสโตเติล และเซนต�ทอมัส อไควนัส เห็นวCามีปฐมเหตุหรือสิ่งเคลื่อนไหวแรกสุด ท่ีทําให/สิ่ง
อ่ืน ๆ เคลื่อนไหวโดยตัวเองไมCต/องมีสิ่งอ่ืนมาทําให/เคลื่อนไหว ตามทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท สิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนทุกอยCางจึงไมCได/เกิดข้ึนลอยๆ อยCางไร/สาเหตุ  

(๒) เหตุไม1บังคับผลตายตัว หมายความวCา แม/ผลทุกอยCางจะต/องมีเหตุเกิดแตCเหตุ
ทุกอยCางไมCได/บังคับผลให/ต/องเกิดตามมาเสมอไป เชCน การปลูกต/นไม/เปPนเหตุให/เกิดต/นไม/ แตC
ไมCแนCเสมอไปวCาต/นไม/จะต/องเกิด เพราะบางครั้งเราปลูกต/นไม/แตCต/นไม/ไมCเกิดหรือไมCงอกงาม
ข้ึนมาก็มี ท้ังนี้เพราะการท่ีเหตุใดเหตุหนึ่งจะทําให/เกิดผลได/จะต/องอาศัยเง่ือนไขอ่ืน ๆ อีก
มาก เชCน ต/องไมCมีคนหรือสัตว�มาทําลาย การท่ีบุตรของเนมารดาไปซ้ือขนมเปPนเหตุให/เกิด
การให/เงินของมารดา แตCบางครั้งมารดาก็ไมCให/เงินอาจะเปPนเพราะมารดามีเงินไมCพอท่ีจะให/
หรือเปPนเพราะมารดากําลังอารมณ�ไมCดีอยูCก็ได/ การให/ผลของกรรมก็เชCนกัน การทําบุญหรือ
บาปอยCาใดอยCางหนึ่งจะให/ผลหรือไมCก็ข้ึนอยูCกับเง่ือนไขท่ีวCาเราทํากรรมใหมCเชCนใด ดังนั้น 
พุทธศาสนาจึงจัดเปPนนิยัตินิยมแบบอCอน  

(๓) ความเปKนวัฏจักรของกระบวนการเหตุผล กระบวนการของความเปPนเหตุ
และผลในธรรมชาติมีลักษณะเกิดซํ้าไปมาหรือหมุนเวียนเปPนวัฏจักร เชCน กิเลสทําให/เราทํา
กรรม กรรมก็ทําให/เราได/รับผลกรรมหรือวิบากของกรรม ผลของกรรมทําให/เราเกิดกิเลสและ
ทํากรรมอีก หรือแมCน้ําลําธารทําให/เกิดเมฆ เมฆทําให/เกิดฝน แล/วฝนก็กลับมาทําให/เกิดแมCน้ํา
ลําธารอีก กระบวนการของเหตุและผลในลักษณะเปPนวัฏจักรนี้ทําให/ไมCมีปฐมเหตุ๗  

ความต1างกันของปฏิจจสมุปบาทและอิทัปป@จจยตา สภาวะท่ีเรียกวCาปฏิจจสมุป
บาทมีหลายแงCมุมหรือหลายลักษณะให/เรากําหนดได/ จึงมีคําหลายคําท่ีใช/เปPนไวพจน�เรียก

                                                           

๗ วัชระ งามจิตรเจรญิ, พระพุทธศาสนาเถรวาท, หน/า ๔๓-๔๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๓๖ 

สภาวะดังกลCาวนี้ ซ่ึงแม/จะเปPนไวพจน�ของกันและกันได/ แตCก็มีนัยหรือลักษณะท่ีเน/นตCางกัน 
ดังจะได/นํามากลCาวดังนี้ 

เม่ือกลCาวโดยท่ัวไป คําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” เปPนคําท่ีพระพุทธเจ/าทรงใช/เรียกกฎ
หรือความจริงนี้โดยตรง สCวนคําอ่ืน อาทิเชCน “ตถตา” และ “อิทัปปBจจยตา” เปPนคําท่ีใช/
ขยายความหรือเปPนไวพจน�ของคําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” ดังจะเห็นได/จากพุทธพจน�ในปBจจัย
สูตร ท่ีตรัสไว/วCาพระองค�จะทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทและตรัสสรุปวCา 

...ในกระบวนการนี้ ตถตา (ความเปPนอยCางนั้น) อวิตถตา (ความไมCคลาดเคลื่อน) 
อนัญญตถตา (ความไมCเปPนอยCางอ่ืน) อิทัปปBจจยตา (ความท่ีมีสิ่งนี้เปPนปBจจัยของสิ่งนี้) ดัง
พรรณนามาฉะนี้แล นี้เรียกวCา ปฏิจจสมุปบาท ๙ 

พระพุทธพจน�ท่ียกมานี้แสดงวCา “ปฏิจจสมุปบาท” เปPนชื่อรวมสําหรับเรียก
กระบวนการธรรมชาติอันนี้ โดยมีคําอีก ๔ คําคือ “ตถตา” “อวิตถตา” “อนัญญตถตา” และ 
“อิทัปปBจจยตา” เปPนคําอธิบายลักษณะของกระบวนการหรือความจริงนี้ ซ่ึงจะถือวCาเปPนคํา
ไวพจน�ของกันและกันก็ได/ ดังท่ีมีการใช/คําวCา “อิทัปปBจจยตา” แทนคําวCา “ปฎิจจสมุปบาท”  

จากท่ีกลCาวมา คําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” จึงเปPนคําท่ีใช/ เรียกสภาวะหรือ
กระบวนการตามธรรมชาติอันนี้โยตรง โดยมีคําอ่ืนอีก ๔ คํา เปPนคําบรรยายลักษณะของ
สภาวะอันนี้ซ่ึงถือเปPนไวพจน�ของคําวCา “ปฏิจจสมุป-บาท” ก็ได/ อยCางไรก็ตาม เม่ือเรา
พิจารณาลักษณะตCาง ๆ ของกระบวนการอันนี้พร/อมกับความหมายของคําวCา “ปฏิจจสมุป
บาท” และ “อิทัปปBจจยตา” พอจะบอกได/วCา คํา ๒ คํานี้มีความตCางกันโดยใช/แสดงลักษณะ
หรือแงCมุมท่ีตCางกันของสภาวะอันเดียวกันนี้ 

คําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” แปลตามศัพท�วCา “การเกิดข้ึนพร/อมกันโดยอิงอาศัยกัน” 
กลCาวอีกนัยหนึ่งคืออาการท่ีเหตุการณ�อันหนึ่งเกิดข้ึนจากการอาศัยกันและกันของสิ่งท่ีเปPน
เหตุปBจจัยของกันและกันท่ีเรียกวCาความเปPนปBจจัยแบบอัญญมัญญปBจจัย เหมือนการต้ังอยูC
ของไม/ ๓ เส/าท่ีเกิดข้ึนเพราะไม/ ๓ อันต้ังพิงกันหรือคํ้ายันกันและกันไว/ทําให/ไม/แตCละอันต้ังอยูC
ได/ ไม/แตCละอันจึงตCางอิงอาศัยไม/อันอ่ืนหรือตCางก็เปPนเหตุปBจจัยแกCกันและกันในการต้ังอยูCนั้น 
และเหมือนการข้ึนและลงของไม/กระดานหกท่ีการข้ึนและลงของไม/แตCละข/างต/องอาศัยกัน 
เชCน การท่ีไม/ด/านซ/ายลงทําให/ไม/ด/านขวาข้ึน แตCการท่ีไม/ด/านขวาข้ึนก็เปPนเหตุให/ไม/ด/านซ/าย
ลงได/ด/วยเชCนกัน ดังนั้น ปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงความเปPนเหตุและผลแบบตCางฝ�ายตCาง
อาศัยกัน (mutual causality) จัดเปPนความสัมพันธ�แบบสองทาง (two-way relation) 
ไมCใชCความสัมพันธ�แบบทางเดียว (one-way relation)  

อยCางไรก็ตาม ถ/าเราแปล “ปฏิจจสมุปบาท” แคCวCา “การอาศัยกันและกันเกิดข้ึน” 
คําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” จะมีความหมายมากกวCาแคCการอาศัยกันและกันในขณะเดียวกัน

                                                           

๙ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕. (ปBจจัยสูตร). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๓๗

อยCางท่ีเพ่ิงกลCาวมา เพราะยังอาจหมายถึงการอาศัยกันและกันในแบบกลับกันเปPนเหตุและ
ผลหรือเปPนเหตุและผลแบบวนกลับไปกลับมา เชCน วิญญาณเปPนปBจจัยให/เกิดนามรูป ในกรณี
นี้วิญญาณเปPนเหตุ สCวนนามรูปเปPนผล แตCนามรูปก็เปPนปBจจัยให/เกิดวิญญาณด/วยเชCนกัน ใน
กรณีนี้นามรูปกลับมาเปPนเหตุ สCวนวิญญาณกลายมาเปPนผล ดังนั้น ความหมายของ 
“ปฏิจจสมุปบาท” จึงครอบคลุมความเปPนเหตุและผลแบบเกิดข้ึนพร/อมกันและแบบเกิดหมุน
วนหรือสลับไปมาซ่ึงจะคลอบคลุมถึงความเปPนเหตุและผลในความหมายของอิทัปปBจจยตา 
ด/วยเหตุนี้กระมัง พระพุทธเจ/าจึงทรงใช/คําวCา “ปฏิจจสมุปบาท” เปPนชื่อเรียกสภาวะหรือ
กระบวนการอันนี้  

สCวนคําวCา “อิทัปปBจจยตา” แปลตามศัพท�วCา “ความท่ีสิ่งนี้เปPนปBจจัย” มาจากการ
ผสมกันของคําวCา “อิท” (สิ่ง) นี้ คําวCา “ปBจจัย” ท่ีแปลวCา “ปBจจัย” และคําวCา “ตา” ซ่ึงเปPน
ศัพท�ประเภทปBจจัยท่ีใช/แทนคําวCา “ภาวะ” ท่ีแปลวCา “ความมี” หรือ “ความเปPน” เม่ือ
รวมกันจึงหมายถึงภาวะหรืออาการท่ีสิ่งสิ่งหนึ่งเปPนปBจจัยของอีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือสิ่งหนึ่งเปPน 
“เหตุ” ของอีกสิ่งหนึ่งท่ีเปPน “ผล” เหมือนบิดามารดาเปPนเหตุให/เกิดผลคือบุตร บุตรไมCได/
เปPนเหตุให/เกิดมารดาบิดา หรือเหมือนออกซิเจน ความร/อน และเชื้อเพลิงทําให/เกิดไฟ ไฟ
ไมCใชCเหตุเกิดของออกซิเจน ความร/อน และเชื้อเพลิง ดังนั้น อิทัปปBจจยตาจึงหมายถึงความ
เปPนเหตุและผลแบบสิ่งหนึ่งอาศัยสิ่งหนึ่ง จัดเปPนความสัมพันธ�แบบทางเดียว ไมCใชC
ความสัมพันธ�แบบสองทางอยCางในกรณีความสัมพันธ�แบบปฏิจจสมุปบาท แตCถ/าจะพูดให/
ลึกซ้ึงยิ่ง ข้ึน ความสัมพันธ�แบบของอิทัปปBจจยตาก็สามารถรวมลงในความสัมพันธ�
แบบปฏิจจสมุปบาทได/ เพราะความสัมพันธ�แบบทางเดียวนี้อาจเกิดข้ึนในรูปแบบของวัฏจักร
คือหมุนวันสลับกันเปPนเหตุและผลซ่ึงเปPนรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ�แบบ ปฎิจจสมุปบาท
ดังนั้น คําวCา “ปฎิจจสมุปบาท” จึงดูจะครอบคลุมความหมายและลักษณะของความเปPนเหตุ
และผลหรือความสัมพันธ�ในด/านเปPนเหตุและผลมากกวCาคําวCา“อิทัปปBจจยตา” 

ผู/เขียนเห็นวCา รูปแบบหรือลักษณะของความเปPนเหตุและผลท่ีเปPนรูปแบบหลัก
หรือเปPนลักษณะสําคัญก็คือรูปแบบของความสัมพันธ�ระหวCางเหตุกับผล ๒ อยCางนี้ อยCางไรก็
ตาม ความเปPนเหตุและผลของสิ่งท้ังหลายยังมีรูปแบบอ่ืนอีกซ่ึงมาพร/อมกับรูปแบบหลักท้ัง
สองอยCางนี้ คัมภีร�อภิธรรมจึงจําแนกความเปPนเหตุและผลออกเปPน ๒๔ อยCาง ท่ีเรียกกันวCา 
“ปBจจัย ๒๔” ซ่ึงบางคนอาจเข/าใจผิดวCามีสิ่งท่ีมาทําหน/าท่ีเปPนปBจจัย ๒๔ อยCาง ซ่ึงท่ีจริงไมCใชC
เชCนนั้น แตCหมายถึงสิ่งตCางๆ มาสัมพันธ�กันใน ๒๔ ลักษณะมีลักษณะของเหตุปBจจัยและ
อารัมมณปBจจัยเปPนต/น๑๐ 

                                                           

๑๐ วัชระ งามจิตรเจริญ, พระพุทธศาสนาเถรวาท, หน/า ๔๔-๔๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๓๘ 

คําท่ีเปKนไวพจน�ของ ปฎิจจสมุปบาท ในปBจจยสูตร พระพุทธเจ/าตรัสไว/วCา “ภิกษุ
ท้ังหลาย ตถาคตท้ังหลายจะเกิดข้ึนหรือไมCก็ตาม ธาตุ (ความจริง) นั้นก็ยังคงอยูC ยังคงเปPน
ธัมมฐิตตา ธัมมนิยามตา อิทัปปBจจยตา ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา”๑๑ 

บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายชื่อเรียกปฎิจจสมุปบาท ไว/ในหนังสือ ปฎิจจสมุปบาท วCา  
๑. ธัมมฐิตตาหรือ ธัมมฐิติ คือ ความดํารงอยูCตามธรรม หมายถึง ความดํารงอยูC

ตามปBจจัย สิ่งท่ีดํารงอยูCตามปBจจัยนั้น ก็คือ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรามรณะ ซ่ึงก็
หมายความวCา อวิชชาเปPนปBจจัยให/สังขารดํารงอยูC สังขารเปPนปBจจัยให/วิญญาณดํารงอยูC 
วิญญาณเปPนปBจจัยให/นามรูปดํารงอยูC นามรูปเปPนปBจจัยให/สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ดํารงอยูC 
สฬายตนะเปPนปBจจัยให/ผัสสะดํารงอยูC ผัสสะเปPนปBจจัยให/เวทนาดํารงอยูC เวทนาเปPนปBจจัย
ให/ตัญหาดํารงอยูC ตัณหาเปPนปBจจัยให/อุปาทานดํารงอยูC อุปาทานเปPนปBจจัยให/ภพดํารงอยูC 
ภพเปPนปBจจัยให/ชาติดํารงอยูC ชาติเปPนปBจจัยให/ชรามรณะดํารงอยูC เม่ือชาติชรามรณะยังดํารง
อยูCแนCนอนวCา โสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความร/องไห/คร่ําครวญ) ทุกข� (ความทุกข�กาย) 
โทมนัส (ความทุกข�ใจ) อุปายาส (ความคับแค/นใจ) ก็ยังดํารงอยูCด/วย 

๒. ธัมมนิยามตา หรือ ธัมมนิยาม คือ ความแนCนอนแหCงธรรมหรือความแนCนอน
ตามธรรม หมายถึง ความแนCนอนแหCงปBจจัยหรือความแนCนอนตามปBจจัย สิ่งท่ีแนCนอนตาม
ปBจจัยนั้นก็คิอ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรามรณะ ซ่ึงก็หมายความวCา อวิชชาเปPนปBจจัยให/
สังขารเกิดแนCนอน สังขารเปPนปBจจัยให/วิญญาณเกิดแนCนอน วิญญาณเปPนปBจจัยให/นามรูปเกิด
แนCนอนนามรูปเปPนปBจจัยให/สฬายตนะเกิดแนCนอน สฬายตนะเปPนปBจจัยให/ผัสสะเกิดแนCนอน 
ผัสสะเปPนปBจจัยให/เวทนาเกิดแนCนอน เวทนาเปPนปBจจัยให/ตัณหาเกิดแนCนอน ตัญหาเปPน
ปBจจัยให/อุปาทานเกิดแนCนอน อุปาทานเปPนปBจจัยให/ภพเกิดแนCนอน ภพเปPนปBจจัยให/ชาติเกิด
แนCนอน ชาติเปPนปBจจัยให/ชรามรณะเกิดแนCนอน เม่ือมีชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข� 
โทมนัส อุปายาส ยCอมเกิดด/วยอยCางแนCนอน 

๓. อิทัปป@จจยตา คือ ความมีสิ่งนี้เปPนปBจจัย หมายถึง เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มีตาม เม่ือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน สิ่งนี้ก็เกิดข้ึนตาม สิ่งท่ีเม่ือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีตาม ก็คือ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรา
มรณะ ซ่ึงก็หมายความวCาเม่ืออวิชชามีสังขารก็มีตาม เม่ือสังขารมีวิญญาณก็มีตาม เม่ือ
วิญญาณมี นามรูปก็มีตาม เม่ือนามรูปมี สฬายตนะก็มีตาม เม่ือสฬายตนะมี ผัสสะก็มีตาม 
เม่ือผัสสะมี เวทนาก็มีตาม เม่ือเวทนามี ตัณหาก็มีตาม เม่ือตัณหามี อุปาทานก็มีตาม เม่ือ
อุปาทานมี ภพก็มีตาม เม่ือภพมี ชาติก็มีตาม เม่ือชาติมี ชรามรณะก็มีตาม เม่ือชรามรณะมี 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาสก็มีตามด/วย 

๔. ตถตา คือความเปPนเชCนนั้น หมายถึง ความเปPนจริงอยCางนั้น สิ่งท่ีเปPนจริงอยCาง
นั้น ก็คือ อวิชชาเปPนปBจจัยให/เกิดสังขาร สังขารเปPนปBจจัยให/เกิดวิญญาณ ฯลฯ ชาติเปPน

                                                           

๑๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕. (ปBจจัยสูตร). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๓๙

ปBจจัยให/เกิดชรา มรณะ ซ่ึงเปPนความจริงท่ีคงอยูCตลอดเวลา และเปPนความจริงท่ีวCา เม่ือมีชาติ 
ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส ก็เปPนของจริงท่ีเกิดมาตามจริง 

๕. อวิตถตา คือความเปPนไปไมCได/ท่ีจะไมCเปPนเชCนนั้น หมายถึงความเปPนจริงอยCาง
นั้นไมCผันแปรไปเปPนความไมCจริง สิ่งท่ีเปPนจริงโยไมCผันแปรนั้น ก็คือ อวิชชาเปPนปBจจัยให/เกิด
สังขาร สังขารเปPนปBจจัยให/เกิดวิญญาณ ฯลฯ ชาติเปPนปBจจัยให/เกิดชรามรณะ และก็เปPน
ความจริงโดยไมCมีทางผันแปรไปได/อีกท่ีวCา เม่ือมีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข� 
โทมนัส อุปายาส ก็เปPนจริงท่ีเกิดตามมาโดยไมCผันแปร 

๖. อนัญญตถตา คือความไมCเปPนอยCางอ่ืน หมายถึงเปPนอยCางอ่ืนจากท่ีเปPนมานี้
ไมCได/ สิ่งท่ีเปPนอยCางอ่ืนจากสิ่งท่ีเปPนมานี้ไมCได/ก็คือ อวิชชาเปPนปBจจัยให/เกิดสังขาร สังขารเปPน
ปBจจัยให/เกิดวิญญาณ ฯลฯ ชาติเปPนปBจจัยให/เกิดชรามรณะ และก็เปPนอยCางอ่ืนอยCางท่ีเปPนมา
นี้ไมCได/ ก็คือ เม่ือมีชรามรณะแล/ว โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส ก็เปPนจริงตามท่ีเกิด
มาโยไมCผันแปรเปPนอ่ืนไปจากนี้ไปได/  

๗. ป@จจยาการ คืออาการตามปBจจัย หมายถึง อาการท่ีเกิดข้ึนตามปBจจัย ซ่ึงก็
หมายความวCา อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรา มรณะ ตCางเกิดข้ึนตามปBจจัยปรุงแตCง และเม่ือ
มีชาติชรามรณะแล/ว โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส ก็เกิดตามปBจจัยด/วย๑๒ 

คําท่ีใช/แทน (คําไวพจน�) เหลCานี้เปPนการกลCาวถึงสิ่งท่ีเปPนเหตุและผลของสรรพสิ่งท่ี
อยูCในฐานะตัวธรรมชาติ กฎธรรมชาติ แม/จะใช/คําท่ีตCางกันแตCความหมายก็เหมือนกัน 

จากท่ีกลCาวมาท้ังหมด พอจะสรุปได/วCา หลักคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิ
ทัปปBจจยตาในพระพุทธศาสนา เปPนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญ และมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
หลักธรรมทุกหมวดทุกข/อ ปฏิจจสมุปบาท กับอิทัปปBจจยตานั้น หากจะมองในแงCมุมท่ีตCางกัน
ก็มองได/ หากจะมองในแงCมุมท่ีเหมือนกันก็มองได/ จึงดูเหมือนจะมีความไมCแตกตCางในความ
แตกตCางกัน ในหัวข/อตCอไปจะได/กลCาวถึงการตีความเรื่อง อิทัปปBจจยตาของทCานพุทธทาส
ภิกขุ ซ่ึงผู/เขียนจะใช/คําวCาอิทัปปBจจยตา ซ่ึงในทัศนะของพุทธทาสภิกขุแล/ว ถือวCา อิทัปปBจจย
ตามีความหมายกว/างท่ัวไป จะใช/กับรูปธรรมอยCางใดอยCางหนึ่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ยังได/ 
เปPนกฎวิทยาศาสตร�ท่ัวไปก็ได/ สCวนปฏิจจสมุปบาทนั้น มุCงหมายใช/เฉพาะเรื่องทุกข�และดับ
ทุกข�โดยตรงในพระพุทธศาสนาเทCานั้น  

๓. การตีความเรื่องอิทัปป@จจยตาของพุทธทาสภิกขุ 
เรื่องอิทัปปBจจยตาท่ีผู/ เขียนนํามาศึกษานี้ เปPนหนังสือรวมคําบรรยายเรื่องอิ

ทัปปBจจยตาท่ีหลวงพCอพุทธทาสได/บรรยายไว/ติดตCอกัน ๑๓ ตอน ระหวCางวันท่ี ๑ มกราคม 

                                                           

๑๒ บรรจบ บรรณรจิุ, ปฏิจจสมุปบาท, หน/า ๓-๗.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๔๐ 

๒๕๑๕ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕๑๓ พูดถึงเรื่องอิทัปปBจจยตาในฐานะตCาง ๆ ซ่ึงเม่ือกลCาวโดย
สรุปแล/ว ฐานะของอิทัปปBจจยตาไมCวCาจะกลCาวถึงก่ีฐานะก็ตาม ก็จะรวมลงอยูCในฐานะ ๒ 
อยCางเทCานั้นคือ ในฐานะเปPนคําบรรยายท่ีเปPนกลาง ๆ (มัชเฌนธรรมเทศนา) และในฐานะ
เปPนธรรมบรรยายเรื่องของอนัตตา ฐานะท้ัง ๒ นี้ หากกลCาวขยายตCอไปก็จะได/ ๔ ประเด็นคือ 

๑. อิทัปปBจจยตา ในฐานะเปPนคําอธิบายเรื่องธรรมชาติ 
๒. อิทัปปBจจยตา ในฐานะเปPนคําอธิบายเรื่องกฎธรรมชาติ 
๓. อิทัปปBจจยตา ในฐานะเปPนคําอธิบายเรื่องหน/าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ 
๔. อิทัปปBจจยตา ในฐานะเปPนคําอธิบายผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน/าท่ี  
ในหนังสือเรื่องอิทัปปBจจยตา พุทธทาสภิกขุได/ตีความอิทัปปBจจยตาในฐานะตCางๆ 

๑๓ ฐานะ ซ่ึงมีรายละเอียดพอจะนํามากลCาวเปPนบางสCวนได/ ดังนี้ 
๑. อิทัปป@จจยตาในฐานะเปKนพุทธพจน�ท่ีถูกมองข�าม การตีความในประเด็นนี้ 

เพ่ือต/องการตอบปBญหาวCา หลักคําสอนเรื่องใดท่ีเปPนหัวใจของพระพุทธศาสนา พุทธทาสภิกขุ
มองวCา หัวใจของพระพุทธศาสนาก็คืออิทัปBจจยตา เพราะมองวCาทุกสิ่งทุกอยCางล/วน
เปPนอิทัปBจจยตาท้ังสิ้น ในความหมายวCาตCางอิงอาศัยหรือเปPนปBจจัยแกCกันและกันท้ังสิ้น แตC
เรื่องนี้ไมCคCอยมีใครได/พูดถึง๑๔ ไปพูดถึงเฉพาะเรื่องอ่ืน ๆ อยCางท่ีเรามักจะได/ยินประเด็น
คําถามวCา อะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนา บางทCานก็บอกวCา อริยสัจ ๔ บางทCานก็ไตร
ลักษณ� หรือโอวาทปาฏิโมกข� และอริยมรรคมีองค� ๘ หลักธรรมเหลCานี้ พุทธทาสภิกขุมองวCา 
ล/วนแตCมีลักษณะของอิทัปปBจจยตาท้ังสิ้น  

ตามท่ีกลCาวมาต้ังแตCแรกแล/ววCา อิทัปปBจจยตา มีกฎสั้น ๆ วCา เพราะมีสิ่งนี้ จึงมีสิ่ง
นี้ ถ/าเราเอาแนวคิดนี้ไปจับหลักธรรมหลาย ๆ หมวด จะเห็นวCา มีลักษณะการอิงอาศัยกัน 
หรือเปPนเหตุปBจจัยแกCกันและกันท้ังสิ้น การอิงอาศัยกันนี้ มองได/ท้ังในแงCของเหตุผล หรือสาย
เกิดกับสายดับ อยCางเชCนไตรลักษณ�ก็มีลักษณะเปPนเหตุผลของกันคือ สิ่งใดไมCเท่ียง สิ่งนั้นเปPน
ทุกข� สิ่งใดเปPนทุกข�สิ่งนั้นเปPนอนัตตา ถ/าวิเคราะห�ตามแนว อิทัปปBจจยตาจะเห็นวCา อนิจฺจํ 
เปPนเหตุ ทุกฺขํ เปPนผล (ของอนิจฺจํ) และ เปPนเหตุของอนัตตา ๆ เปPนผล หรือเปPนบทสรุป หรือ
อริยสัจ ๔ ก็แบCงเปPน ๒ สาย คือสายเกิดกับสายดับคือ ทุกข� กับ นิโรธ เปPนผล สมุทัย กับ
มรรค เปPนเหตุ แม/กระท่ังเรื่องโอวาทปาฏิโมกข� พุทธทาสภิกขุก็มองวCาไมCใชCหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เพราะการสอนให/เว/นชั่ว ทําดี ทําใจให/บริสุทธิ์ ศาสนาไหน ๆ ก็สอนกัน
ท้ังนั้น โอวาทปาฏิโมกข�ของพุทธศาสนาจะแตกตCางจากคําสอนในศาสนาอ่ืนก็ตCอแมC สอนให/

                                                           

๑๓ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สุขภาพใจ, ๒๕๔๔.)       
เปPนฉบับท่ีผู/เขียนได/ใช/เปPนข/อมูลหลักในบทความน้ี  

๑๔ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา. หน/า ๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๔๑

ทําจิตใจให/สะอาด ให/รู/แจ/งในเรื่องอิทัปปBจจยตาเทCานั้น จึงจะประเสริฐบริสุทธิ์จากกิเลส๑๕ 
แตCก็ยังอยูCในขอบเขตของอิทัปปBจจยตา อยูCนั่นเอง 

นอกจากนี้พุทธทาสภิกขุ ยังมองวCาอิทัปปBจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท เปPนสิ่งท่ี
พระพุทธเจ/าทรงพิจารณา หลังจากตรัสรู/ เปPนคําท่ีพระองค�นํามาเปลCงเลCนเวลาอยูCวCาง ๆ 
คล/าย ๆ กับบทเพลงท่ีร/องเลCนเม่ือสบายอารมณ� ดังจะเห็นได/จากเหตุการณ�ตอนเสวยวิมุตติ
สุข ดังนี้ ๑๖ 

โดยสมัยนั้น พระผู/มีพระภาคพุทธเจ/า แรกตรัสรู/ ประทับอยูC ณ ควงไม/โพธิพฤกษ� 
ใกล/ฝB´งแมCน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. ครั้งนั้น พระผู/มีพระภาคประทับนั่งด/วยบัลลังก�
เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม/โพธิพฤกษ�ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปPน
อนุโลม และปฏิโลม ตลอดปฐมยามแหCงราตรี วCาดังนี้ 

(ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม) 
   เพราะอวิชชาเปPนปBจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปPนปBจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะ
วิญญาณเปPนปBจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปPนปBจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เปPนปBจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปPนปBจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปPนปBจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะตัณหาเปPนปBจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปPนปBจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปPนปBจจัย 
จึงมีชาติ เพราะชาติเปPนปBจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส 
เปPนอันวCากองทุกข�ท้ังมวลนั่นยCอมเกิด ด/วยประการฉะนี้.  

(ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม) 
   อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมCเหลือด/วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายต
นะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ 
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ 
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส จึงดับ เปPนอันวCา
กองทุกข�ท้ังมวลนั่นยCอมดับ ด/วยประการฉะนี้.  
 อิทัปปBจจยตา ท่ีเปPนหัวใจของพระพุทธศาสนา พุทธทาสภิกขุมองวCา เพราะมี
ความหมายครอบคลุมคําวCา “ธรรม” ท้ัง ๔ ความหมายคือ ตัวธรรมชาติก็คือ อิทัปปBจจยตา 
กฎเกณฑ�ของธรรมชาติท้ังหลาย ก็คือ กฎอิทัปปBจจยตา หน/าท่ีของมนุษย�ท่ีจะพึงปฏิบัติตCอ
กฎเกณฑ�นั้น ก็คืออิทัปปBจจยตา ผลท่ีมนุษย�จะได/รับออกมาเปPนมรรค ผล นิพพาน ก็คืออิ
ทัปปBจจยตา ฉะนั้น ธรรมท้ังปวงก็คืออิทัปปBจจยตา ไมCควรยึดม่ันโดยความเปPนตัวกูของกู 

                                                           

๑๕ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา. หน/า ๑๐.  
๑๖ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑/๑-๒.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๔๒ 

ธรรมท้ังหลายท้ังปวง เปPนอิทัปปBจจยตา อยCาพึงยึดถือวCาเปPนตัวเราหรือของเรา นี่คือหัวใจ
ของพระพุทธศาสนาท่ีแท/จริง๑๗  

๒. อิทัปป@จจยตาในฐานะเปKนศาสตร�หรือวิชาของโลก 
ดังได/กลCาวมาแล/ววCา อิทัปปBจจยตามีกฎวCา  

เม่ือสิ่งนี้มีอยูC สิ่งนี้ยCอมมี  
เพราะความเกิดข้ึนของสิ่งนี้ สิ่งนี้ยCอมเกิดข้ึน 

   เม่ือสิ่งนี้ไมCมี สิ่งนี้ยCอมไมCมี 
   เพราะความดับไปแหCงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยCอมดับ 

จากคํากลCาวนี้ ทําให/เรามองเห็น ศาสตร�หรือวิชาการท้ังหลายล/วนเกิดข้ึนตามหลัก
นี้ท้ังสิ้น พุทธทาสภิกขุ ยกตัวอยCางงCาย ๆ วCา แมCครัวเข/าไปในครัว แล/วก็หยิบไม/ฟ�นมาติดไฟท่ี
เตา แล/วไฟมันก็ลุกข้ึน แล/วนําเอาหม/อข/าวท่ีใสCข/าวสารท่ีล/างแล/ว ต้ังบนไฟ เม่ือรอยูCครูCหนึ่ง 
น้ําก็เดือด เม็ดข/าวก็อCอนพอท่ีจะเช็ดน้ําได/ แล/วในท่ีสุด ก็เปPนข/าวสุก แล/วก็ตักเอามากินได/ นี่
ขอให/ศึกษาดูวCา มันเปPนอิทัปปBจจยตา ทางรูปธรรม๑๘  

วิชาการแขนงตCาง ๆ เกิดข้ึนจากการท่ีมนุษย�ท้ังหลายสนใจปรากฏการณ�ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน แล/วก็ต้ังคําถามข้ึนโดยอยูCในกรอบของ What, How, Why กลCาวคือ สิ่ง
นั้นคืออะไร ? เกิดข้ึนได/อยCางไร ? และ ทําไมจึงเปPนอยCางนั้น ? ความสงสัยเหลCานี้ นําไปสูC
การค/นคว/าหาคําตอบ จนกระท่ังได/คําตอบข้ึนมา คําตอบท่ีได/มา สามารถตอบคําถามท้ัง ๓ 
ประเด็นได/ชัดเจน และจบไปเปPนเรื่องๆ จึงกลายเปPนศาสตร�แขนงตCางๆ เม่ือเปPนศาสตร�แขนง
ตCางๆ แล/ว มนุษย�จึงศึกษาศาสตร�เหลCานั้น ในฐานะท่ีเปPนวิชาการแขนงตCางๆ การจัดแขนง
วิชาตCางๆ จัดได/หลายรูปแบบ เชCน จัดแบบ ๓ กลุCมคือ ๑) กลุCมวิชาวิทยาศาสตร� ๒) กลุCมวิชา
มนุษยศาสตร� และ ๓) กลุCมวิชาศิลปะศาสตร� 

กลCาวเฉพาะในกลุCมวิชาวิทยาศาสตร� ยังแบCงยCอยได/ เปPน ๓ หมวดคือ ๑) 
วิทยาศาสตร�กายภาพ ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ�ของสิ่งท่ีไมCมีชีวิต ในรูปของพลังงาน แสง 
สี เสียง ความร/อน เปPนต/น ๒) วิทยาศาสตร�ชีวภาพ ศึกษาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต และพันธุกรรม 
เรื่องพืช สัตว� และมนุษย� ๓) วิชาวิทยาศาสตร�สังคม ศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ�ทางสังคม ท่ี
เกิดข้ึนโดยมีมนุษย�เปPนศูนย�กลาง เชCน วิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ทัณฑ
วิทยา เศรษฐศาสตร� รัฐศาสตร� เปPนต/น ดังจะขอยกตัวอยCางเก่ียวกับวิทยาศาสตร�กายภาพ 
เก่ียวกับวิชาเคมี เชCน 

พลังงานท่ีเซลล�นํามาใช/ในกิจกรรมตCาง ๆ ได/มาจากพลังงานเคมี ดังสมการตCอไปนี้ 
  2H2O + E1 ----------- 2H2 + O2 ………………… (1) 

                                                           

๑๗ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๒๘. 
๑๘ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๓๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๔๓

E1 หมายถึง พลังงานไฟฟUาท่ีเข/ารCวมในปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงจะทําให/พันธัระหวCาง
อะตอมของไฮโดรเยนกับอะตอมของออกซิเจนสลายไป ทําให/โมเลกุลของน้ําแปรสภาพเปPน
โมเลกุลของไฮโดรเยนและออกซิเจน นักเคมีเรียกพลังงานท่ีใช/ในการสลายพันธะเคมีวCา 
พลังงานพันธะ (bound energy)๑๙ 

จากตัวอยCางวิชาเคมีท่ียกมานี้ แสดงให/เห็นถึงความสัมพันธ�กัน ความสัมพันธ�อันนี้
แหละ ท่ีอยูCในรูปของอิทัปปBจจยตา ดังนั้น จึงพอจะกลCาวได/วCา ไมCวCากฎเกณฑ�อะไร วิชา
ความรู/หรือศาสตร�ใดในโลก ล/วนแตCเปPนไปตามกฎแหCงอิทัปปBจจยตาท้ังนั้น มนุษย�จึงเอามาใช/
เปPนประโยชน� คิชะไร ทําอะไร สร/างอะไรได/ตามความมุCงหมาย๒๐ 

๓. อิทัปป@จจยตาในฐานะท่ีเปKนตัวเราในทุกความหมายในทุกอิริยาบถ  
การตีความอิทัปปBจจยตาในประเด็นนี้ เน/นไปท่ีตัวของมนุษย� วCามีความเก่ียวข/อง

กับการเปPน อิทัปปBจจยตา อยCางไรบ/าง โดยเอาตัวของเราเปPนตัวต้ัง แล/วเอากฎอิทัปปBจจยตา
มาจับ หากกลCาวถึงกฎ ทัปปBจจยตาแล/ว พุทธทาสภิกขุ มองวCาอิทัปปBจจยตามี ๓ นัยคือ 

นัยท่ี ๑ อิทัปป@จจยตาในฐานะท่ีเปKนกฎ เปPนกฎของทุกสิ่ง หรือของธรรมชาติทุก
อยCาง กฎนี้เปPนสิ่งท่ีตายตัว เปPนสิ่งท่ีดํารงอยูCในสรรพสิ่ง สรรพสิ่งจะมีกฎประจําท่ีแนCนอนตายตัว 

นัยท่ี ๒ อิทัปป@จจยตาในฐานะท่ีเปKนไปตามกฎ กิริยาอาการ สภาวะลักษณะ 
อะไรก็ตามท่ีมันกําลังดําเนินไปตามกฎของสิ่งนั้น ๆ ต/องเปPนไปตามเหตุปBจจัย มีลักษณะเปPน
สาเหตุ หรือมีปBจจัยปรุงแตCง ผลักไสให/เปPนไป กลCาวสรุปก็คือสังขธรรมท้ังหลายนั่นเอง 

นัยท่ี ๓ อิทัปป@จจยตาในฐานะท่ีเปKนผล สิ่งท่ีเปPนผลคือสิ่งท่ีมนุษย�ต/องการ หรือ
วCาเปPนสิ่งท่ีกระทบกระท่ังมนุษย�มากท่ีสุด เปPนสุขก็มี เปPนทุกข�ก็มี ท้ังสุขท้ังทุกข�ตCางก็กระทบ
มนุษย�ไปคนละอยCาง ให/ความรู/สึกคนละแบบ ผลเหลCานี้ก็เรียกวCามีเหตุมีปBจจัย ปรุงแตCง จึงมี
ลักษณะเปPนสังขตะด/วยเชCนกัน๒๑ 

นัยของอิทัปปBจจยตาท้ัง ๓ นัยนี้ มองได/เปPน ๒ สCวนคือ สCวนท่ีเปPนเหตุ กับสCวนท่ี
เปPนผล กลCาวได/วCา การแบCงนัยออกเปPน ๓ นี้ เพ่ือใช/อธิบาย “ตัวเรา” วCามีลักษณะเปPนอิ
ทัปปBจจยตา โดยเขียนเปPนตรรกศาสตร�ได/ ดังนี้ 

สรรพสิ่ง เปPน อิทัปปBจจยตา 
“ตัวเรา” เปPน สรรพสิ่ง 
เพราะฉะนั้น ตัวเรา จึงเปPนอิทัปปBจจยตา. 
เปPนการมองวCา นัยท่ี ๑ เปPนกฎใหญCท่ีคอยควบคุมสรรพสิ่ง นัยท่ี ๒ แสดงตัวของ

นัยท่ี ๑ และนัยท่ี ๓ เปPนผลของนัยท่ี ๒ อธิบายความวCา กฎใหญCท่ีวCานี้คือกฎอิทัปปBจจยตา 
                                                           

๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว ๐๔๒, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 
๒๕๓๕), หน/า ๑๗. 

๒๐ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๖๒. 
๒๑ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๖๒-๖๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๔๔ 

กฎนี้ไมCมีใครสร/าง คล/ายกับเปPนปฐมเหตุของกฎท้ังหลาย สรรพสิ่งต/องอยูCภายใต/กฎนี้ พอ
กลCาวถึงนัยท่ี ๒ พูดถึงการทํางานของกฎนัยท่ี ๑ พอพูดถึงนัยท่ี ๓ ก็สะท/อนให/เห็นความเปPน
ผล ท่ีเกิดจากการทํางานของนัยท่ี ๑  

การตีความนัยนี้ มีเรื่องท่ีเก่ียวกับ “ตัวเรา” อยูC ๓ เรื่องดังจะยกมาเปPนตัวอยCางสัก 
๑ เรื่องคือ 

เรื่องการเกิด (ชาติ) ซ่ึงทCานแบCงเปPน ๒ อยCางคือการเกิดทางกาย หรือทางรูปธรรม 
การเกิดลักษณะนี้ จะต/องอาศัยเหตุปBจจัย หรือองค�ประกอบท่ีกCอให/เกิดคือ มารดาบิดาอยูC
รCวมกัน มารดามีระดู และมีสัตว�มาปฏิสนธิ หากพร/อมมูลท้ัง ๓ อยCางนี้ การเกิดเปPนมนุษย�ก็
เกิดมีข้ึน การเกิดอยCางท่ีสองคือการเกิดทางนามธรรมหรือทางจิตใจ การเกิดการชนิดหลังนี้
กลCาวถึงการเกิดของจิตท่ีไปยึดเหนี่ยวอารมณ�ท่ีเรียกวCา “กามคุณ ๕” คือรูป เสียง เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส เม่ือมีการกระทบ (ผัสสะ) ก็จะเกิดเวทนา ตัณหา อุปาทาน ยึดม่ัน จนเกิด ตัวกูของ
กู กลายเปPนวงจรของความทุกข�และความสุข ดังนั้น การเกิดชนิดท่ีสองจึงหมายเอาเอา
อาการท่ีเกิดกับจิต การจะเกิดได/ต/องผCานกระบวนการของผัสสะ --- เวทนา --- ตัณหา ---- 
อุปาทาน เปPนเหตุปBจจัยสืบเนื่องกันอยูCอยCางนี้๒๒ 

๔. อิทัปป@จจยตาในฐานะเปKนพระเจ�า  อิทัปปBจจยตาในฐานะพระเจ/านี้ เปPนการ
ตีความตามแนวคิดของศาสนาอ่ืน เอาเรื่องพระเจ/ามาเปPนตัวต้ัง แล/วเอาเรื่องลักษณะของอิ
ทัปปBจจยตาไปตีความวCาคือพระเจ/า พระเจ/าในความหมายของศาสนากลุCมเทวนิยม หมายถึง
ผู/ยิ่งใหญC ไมCมีใครสร/าง เปPนอมตะ อยูCเหนือกาลเวลา เหนือทุกอยCาง ไมCมีลักษณะท่ีใครจะพูด
ได/วCาเปPนอยCางนั้น อยCางนี้ เหนือการวิพากษ�วิจารณ�ด/วยโลกิยภาษา และมีหน/าท่ีสําคัญ ๓ 
ประการคือ เปPนต/นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอยCาง แตCพระเจ/าไมCได/เปPนต/นกําเนิดของใครหรือของ
สิ่งใด คอยควบคุมสิ่งท้ังหลายให/เปPนไปตามอํานาจของพระองค� และคอยเลิกล/างสิ่งท้ังหลาย
ท้ังปวงให/หมดไปเสีย๒๓ หากมองโดยใช/กรองหน/าท่ีของพระเจ/าแล/ว อิทัปปBจจยตา ก็เปPน
เหมือนพระเจ/าในกลุCมอเทวนิยมท้ังหลาย เพราะอิทัปปBจจยตาเปPนท้ังตัวกฎธรรมชาติ ท่ีเปPน
ต/นกําเนิดของสรรพสิ่ง คอยควบคุมสิ่งท้ังหลายให/เปPนไปตามกฎของธรรมชาติ และคอย
เปลี่ยนแปลงเลิกล/างสรรพสิ่งให/เกิดข้ึนต้ังอยูCดับไป หรือเสื่อมสิ้นไปตามหลักของเหตุผล 
ตCางกันแตCเพียงวCา พระเจ/าคืออิทัปปBจจยตาสามารถอธิบายได/ วิพากษ�วิจารณ�ได/ด/วยหลัก
เหตุผล 

๕. อิทัปป@จจยตาในฐานะพระรัตนตรัยและไตรสิกขา การตีความในทัศนะนี้ 
มุCงเน/นอธิบายการเกิดข้ึนและการปฏิบัติ พระรัตนตรัยคือแก/วอันประเสริฐ ๓ ประการคือพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ� การจัดลําดับแบบนี้ ยึดเอาตามการค/นพบเปPนหลัก คือพระพุทธเจ/า 

                                                           

๒๒ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๖๙-๗๐. 
๒๓ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๙๙-๑๐๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๔๕

ค/นพบพระธรรม แล/วนําพระธรรมมาสั่งสอนแกCพระสงฆ� จึงเกิดพระสงฆ�ข้ึนมา พุทธทาสภิกขุ
มองพระรัตนตรัยวCา พระธรรมเปPนสิ่งแรกท่ีต/องนึกถึง พระธรรมนี้ควรจะถือวCาเปPนปฐมเหตุ 
ศาสนาทุกศาสนาล/วนมีปBญหาเรื่องปฐมเหตุ อะไรเปPนปฐมเหตุท่ีทําให/สิ่งท้ังหลายท้ังปวงเกิดข้ึน
และเปPนไป ศาสนาอ่ืนเขาวCาพระเจ/าเปPนปฐมเหตุ พวกเราก็วCามีพระธรรม มีธรรมเปPนปฐมเหตุ 
ถ/อยคําในพระไตรป�ฎกก็มีวCา ธรรมะมีอยูCกCอนแล/ว ๒๔  

พระพุทธเจ/าเปPนบุคคลคนหนึ่งท่ีค/นพบธรรมธาตุหรือหลักความจริงท่ีมีอยูCกCอน 
พุทธะจึงเปPนต/นเหตุอีกอันหนึ่ง ซ่ึงทําให/ธรรมหรือพระธรรมปรากฏออกมา พระธรรมไมC
ปรากฏแกCจิตใจของมนุษย� ท้ังท่ีมีอยูCในท่ีท่ัวไป หรือในตัวบุคคลนั่นเอง แตCพระธรรมนั้นยังไมC
ปรากฏแกCจิตใจของมนุษย� จนกวCาจะเกิดบุคคลชนิดท่ีเรียกวCาพระเจ/า เปPนพระพุทธเจ/าก็
เพราะพระธรรม เพราะรู/ธรรม ครั้นรู/ธรรมเปPนพระพุทธเจ/าแล/ว ก็ทําให/ธรรมะนี้ปรากฏ 
พระพุทธเจ/าเปPนเหตุให/พระธรรมปรากฏข้ึนมาในโลก ปรากฏข้ึนในโลก แล/วก็แพรCหลายไป
ในโลก แล/วทําให/มีประโยชน�เกิดข้ึนแกCโลก เพราะการท่ีธรรมมีอยูCในโลก ประโยชน�ท่ีเกิดจาก
การมีพระสงฆ�เกิดข้ึนในโลก คือโลกเต็มไปด/วยประโยชน�ท่ีสูงสุด จนกระท่ังเกิดพระสงฆ� ถ/า
ไมCมีพระพุทธเจ/าก็ไมCมีพระสงฆ�... แตCวCาถ/าไมCมีพระพุทธเจ/า พระธรรมก็ไมCปรากฏแกCจิตใจ
ของมนุษย�ธรรมดา๒๕ 

สรุปความวCา การเกิดพระรัตนตรัย ตCางมีความสัมพันธ�กัน ดังนี้ พระพุทธเจ/า ค/น 
พบพระธรรม แล/วนําพระธรรมมาสั่งสอนชาวโลก จนกระท่ังเกิดพระสงฆ� กระบวน
ความสัมพันธ�เชCนนี้ อยูCในรูปของอิทัปปBจจยตา  

สCวนเรื่องไตรสิกขา ตCางก็มีความสัมพันธ�กันแบบอิงอาศัยกันและกัน กลCาวคือ ศีล 
เปPนความเปPนอยูCอยCางถูกต/อง ทางกาย ทางวาจา ท้ังสCวนตัวและสCวนสังคม สมาธิคือความมี
จิตใจท่ีอบรมดีแล/ว คือมีสมรรถภาพแล/วก็พร/อมท่ีจะมีความสุขตามธรรมชาติ ผลท่ีได/จาก
สมาธิคือใจท่ีมีสมรรถภาพและมีความสุข จากนั้นก็จะทําให/มีปBญญา ความรอบรู/ เข/าใจในสิ่ง
ท่ีควรรู/ ในท่ีนี้ก็คือการรู/ เรื่องอิทัปปBจจยตา ความสัมพันธ�กันของไตรสิกขาในรูปของอิ
ทัปปBจจยตา จะเห็นได/จากคําบอกอนุสาสน�ในการอุปสมบท คือ 

ตตฺถ สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล มหานิสํโส สมาธิปริภาวิตา ป=ฺญา มหปฺผลา 
โหติ มหานิสํสา ป=ฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ. กามาสวา ภวาสวา 
อวิชฺชาสวา...๒๖ 

ในตรสิกขานั้น สมาธิ อันศีลอบรมแล/ว ยCอมมีผลมาก มีอานิสงส�มาก ปBญญาท่ี
สมาธิอบรมแล/วยCอมมีผลมาก มีอานิสงส�มากจิตอันปBญญาอบรมแล/ว ยCอมหลุดพ/นจากอาสวะ
ท้ังหลายโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ... 
                                                           

๒๔ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๒๐๙-๒๑๐. 
๒๕ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า ๒๑๒. 
๒๖ อ/างใน ธ.ธรรมศรี, พุทธมนต�พิธี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง, มปพ.), หน/า ๒๑๘.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๑๔๖ 

ท่ีกลCาวมานี้ เปPนบางสCวนของการตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาตามทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุ๒๗ การตีความเรื่องอิทัปปBจจยตาของพุทธทาสภิกขุตามท่ีกลCาวมาแล/ว และ
ยกตัวอยCางการตีความ อิทัปปBจจยตาในฐานะตCาง ๆ พอจะมองเห็นวCา การตีความของพุทธ
ทาสภิกขุเรื่องอิทัปปBจจยตา มีสูตรคือ ๒-๔-๒ เนื่องจากวCาคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาเปPนคํา
สอนท่ีลึกซ้ึงและยากแกCการทําความเข/าใจ เพราะเปPนการอธิบายในแงCวิชาการล/วน ๆ แตC
พุทธทาสภิกขุสามารถอธิบายตีความให/ออกมาในรูปของการนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได/
ด/วย สูตรการตีความของพุทธทาส มีสูตร ดังนี้ 

๒ = หมายความวCา อิทัปปBจจยตา มีฐานะ ๒ อยCางคือ เปPนปรัชญา เปPนศาสนา 
หรือศีลธรรม ดังท่ีทCานกลCาวไว/วCา “...อิทัปปBจจยตานี้ เม่ือยังไมCได/ปฏิบัติจนถึงท่ีสุด ยังเปPน
การศึกษาให/เข/าใจอยูC เรื่องนี้ก็จะปรากฏเปPนเรื่องปรัชญา, ครั้นปฏิบัติจนควบคุมสติได/ รู/เทCา
ทัน ไมCเกิดกิเลสได/ถึงกับเปPนพระอรหันต�แล/วก็หมดความเปPนปรัชญา มาในรูปของศาสนา
หรือการปฏิบัติในศาสนาเทCานั้นเอง และยังแถม อาจจะลดลงมาอยูCในรูปของการปฏิบัติข้ัน
ศีลธรรม ก็ยังได/ กลCาวคือการมีสติไมCเผลอ เม่ือตาเห็นรูปเปPนต/นไมCหลงรักหลงเกลียดในรูปท่ี
เห็นนั้น ของบุคคลผู/รักษาอินทรีย�สังวรเปPนต/น นั่นเอง ชาวตะวันตกศึกษากันแตCในแงCของ
ปรัชญาไมCศึกษาในแงCท่ีจะปฏิบัติได/ จึงไมCเข/าถึงตัวพระพุทธศาสนา เข/าถึงตัวพุทธปรัชญา...๒๘ 
การตีความ อิทัปปBจจยตาในเชิงปรัชญา เชCน อิทัปปBจจยตาในฐานะท่ีเปPนพระเจ/า 
(อภิปรัชญา) เพราะกลCาวถึงเรื่องความจริง หรือ อิทัปปBจจยตาในฐานะพระรัตนตรัยและ
ไตรสิกขา (จริยศาสตร�) เปPนต/น หรือการตีความในสCวนท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เชCน ใน
ฐานะท่ีเปPนพุทธพจน�ท่ีถูกมองข/าม  

๔ = หมายความวCา การตีความให/ครอบคลุมความหมายของธรรม ๔ อยCาง ท่ีทCาน
ชอบพูดคือ ๑) ตัวธรรม ๒) ตัวกฎธรรมชาติ ๓) การทําหน/าท่ีตามธรรมชาติ และ ๔) ผลท่ี
ได/รับจากการทําหน/าท่ี การตีความเรื่องอิทัปปBจจยตานี้ ก็ครอบคลุมความหมายของธรรมท้ัง 
๔ อยCางนี้นั่นเอง 

๒ = หมายความวCา อิทัปปBจจยตา สามารถตีความยCอลงให/เหลือ ๒ ประการคือ ๑) 
ในฐานะเปPนคําสอนสายกลาง (มัชเฌนธรรมเทศนา) กลCาวถึงเรื่องความจริงของสรรพสิ่งใน
ฐานะท่ีเปPนตัวธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ ๒) ในฐานะเปPนหลักจริยธรรม (จริยธรรมเทศนา) 
กลCาวถึงการนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ให/รู/เทCาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การรู/เทCา
ทันนี้ จะเปPนเกราะปUองกันไมCให/คนยึดม่ันถือม่ัน รู/เทCาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
จนกระท่ังปลCอยวาง สมกับคําท่ีทCานกลCาวอยูCเสมอวCา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย สิ่ง
ท้ังหลายท้ังปวงไมCควรยึดม่ันถือม่ัน  
                                                           

๒๗ รายละเอียดท้ังหมดของการตีความเรื่องอิทัปปBจจยตาตามแนวพุทธทาสภิกขุ ดู พุทธทาส
ภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,๒๕๔๔) 

๒๘ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปป@จจยตา, หน/า (๒๖). 
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เม่ือกลCาวถึงทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข/องกับการตีความเรื่องอิ
ทัปปBจจยตานี้ ก็คือหลักการตีความแบบปฏิจจสมุปบาท (Interpretation by Dependent 
Origination) เปPนการตีความแบบเหตุปBจจัย คําวCา “เหตุ” กับ “ปBจจัย” มีความหมาย
คล/ายกันโยท่ัวไป แตCคัมภีร�เนตติปกรณ�อธิบายวCา เหตุหมายถึงเหตุท่ีขาดเสียไมCได/ สCวนปBจจัย
หมายถึงเหตุจําเปPนท่ีรองลงมา โดยความหมายท่ัวไป คําท้ังสองใช/แทนกันได/ ดังนั้นคํา
วCาปฏิจจสมุปบาทจึ ง เรียกชื่ อได/ อีกอยCางหนึ่ งวC า  อิ ทัปปBจจยตา หรือปBจจยาการ 
พระพุทธศาสนาจําแนกทฤษฎีอิทัปBจจยตาออกเปPน ๒ นัยคือ นัยแรก เรียกวCา “ปฏิจจสมุป
บาท” นัยท่ีสองเรียกวCา ปBฏฐาน... 

มีประเด็นปBญหาวCา การท่ีเหตุปBจจัยอาศัยกันและกันเกิดข้ึน พระพุทธเจ/าใช/วิธีการ
นําเสนอใหเห็นข/อเท็จจริงอยCางไร คําตอบคือพระองค�ทรงนําเสนอให/ประจักษ�ภายใต/สูตรนี้วCา 
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” และกฎท่ัวไปภายใต/สูตรท่ีวCา “อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ อิมสฺส อุปฺปา
ทา อิทํ อุปฺปชฺชติ” ซ่ึงแปลความวCา “เม่ือสิ่งนี้มี จึงมีสิ่งนี้ เม่ือสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดตามมา” 
เม่ือพิจารณาแล/ว กฎนี้ประกอบไปด/วย ๒ สCวนคือ สCวนแรกเรียกวCา อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ คือ
เม่ือพูดวCา เม่ือมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ ประเด็นตรงนี้เปPนตอนหนึ่งของทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท และสCวน
ท่ีสองวCา อิมสฺส อุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ ซ่ึงแปลวCา เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดตามมา ตรง
ประเด็นนี้เปPนตอนท่ีสองของปฏิจจสมุปบาท นัยวิเคราะห�ท่ีมี ๒ สCวนก็คือวCา ตามทฤษฎี
ปฏิจจสมุปบาทนี้มีหลักท่ีควบคุมปรากฏการณ�อยูC ๒ หลัก กลCาวคือหลักแรกคอยควบคุม
สภาวะของความมีอยูC ในขณะท่ีหลักท่ีสองคอยควบคุมสภาวะของการอุบัติข้ึน 

พุทธทาสภิกขุ จะตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาในลักษณะของหลักท่ี ๒ 
มากกวCา คือถือวCาสรรพสิ่งมีความอิงอาศัยกัน เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้  

๔. บทสรุป 
จากการศึกษาวิเคราะห�การตีความตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาของพุทธทาส

ภิกขุ ทําให/มองเห็นภาพรวมของบทความนี้วCา คําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาเปPนคําสอนท่ีมี
ความสําคัญเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา เปPนหลักธรรมท่ีอธิบายกระบวนการเกิดข้ึนของ
สรรพสิ่งในธรรมชาติ ความสัมพันธ�ของสิ่ ง ท้ังหลาย เปPนหลักธรรมท่ีเปPนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา สอนเรื่องความเปPนเหตุและผล จากการมองหลักคําสอนเรื่องนี้ ทําให/
มองเห็นวCา อิทัปปBจจยตาเปPนหัวใจของธรรมะทุกข/อในพระพุทธศาสนา เพราะธรรมทุกข/อจะ
เกิดข้ึนลอย ๆ ไมCได/ จะต/องมีตัวท่ีทําให/เกิดข้ึน ท่ีอยูCในวิเสสลักษณะของสภาวธรรม ๑ ใน ๔ 
คือมีปBจจุปBฏฐาน (เหตุใกล/) อยCางเชCน การรักษาศีล เกิดข้ึน เพราะมีหิริเปPนเหตุให/เกิด หรือ
เปPนตัวหนุนให/เกิดข้ึน หิริ เปPนเหตุ การมีศีลเปPนผล อิงอาศัยกันตามหลักของอิทัปปBจจยตา 
ความอิงอาศัยกันนี้ใช/อธิบายทุกสิ่งในธรรมชาติได/ เม่ืออธิบายให/เห็นความสัมพันธ�กันดังกลCาว
นี้แล/ว พุทธทาสภิกขุยังมองตCอไปวCา อิทัปปBจจยตา มีลักษณะเหมือนปฐมเหตุของสรรพสิ่ง ใน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๔๘ 

ความหมายวCา สรรพสิ่งล/วนอยูCภายใต/กฎเดียวกันคืออิทัปปBจจยตา หรือกลCาวอีกนัยหนึ่ง 
คืออิทัปBจจยตาเปPนพระเจ/าในความหมายวCา เปPนต/นกําเนิด คอยควบคุมสรรพสิ่ง การตีความ
เชCนนี้ เปPนการตีความอิทัปปBจจยตาในแงCสัจธรรม 

นอกจากนี้ พุทธทาสภิกขุ ยังตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตาในสCวนท่ีสามารถ
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได/ด/วย จะพบการตีความลักษณะแบบภาษาคนภาษาธรรม 
แบบนิทานเรียบเทียบ แบบภาพปริศนาธรรมเซ็น เน/นให/เกิดประโยชน�ในการปฏิบัติ
ชีวิตประจําวันเปPนสําคัญ การตีความเชCนนี้เปPนการตีความในแงCจริยธรรม ประโยชน�จาก
การศึกษาเรื่องนี้ พุทธทาสเน/นวCา เม่ือประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็รู/เทCาทันความสัมพันธ�ของสิ่ง
เหลCานั้น กําหนดรู/ตามความเปPนจริง เพ่ือปลCอยวาง ไมCปลCอยให/เกิดตัวกูของกู จนกระท่ังจิต
วCาจากความยึดม่ันถือม่ัน เพราะเข/าใจกฎอิทัปปBจจยตา การตีความคําสอนเรื่องอิทัปปBจจยตา 
สอดคล/องกับทฤษฎีการตีความในทางพระพุทธศาสนาคือทฤษฎีการตีความแบบปฏิจจสมุป
บาท ซ่ึงกลCาวถึงเรื่องเหตุปBจจัย หรือจะเปPนทฤษฎีปBจจยาการก็ได/  
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การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต1อสังคมไทย 
The Merit Transference in Buddhist Scriptures Influencing  

on Thai Society 
ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค�*  

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาการทําบุญอุทิศในคัมภีร�
พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาคติความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศในสังคมไทย และ ๓) เพ่ือ
ศึกษาการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตCอสังคมไทย 

ผลการศึกษาพบว1า ในคัมภีร�พระพุทธศาสนาได/แสดงไว/วCา การทําบุญอุทิศ 
หมายถึง การสCงผลบุญท่ีทําไปให/แกCญาติท้ังหลายผู/ลCวงลับไปแล/ว อันเปPนหน/าท่ีของคนท่ียังมี
ชีวิตอยูC เปPนการแสดงออกถึงความกตัญ=ูกตเวที ถือวCามีความสําคัญและควรกระทําเพราะมี
ผลดีตCอญาติผู/ลCวงลับไปแล/ว หากเขาไปเกิดอยูCในภูมิท่ีสามารถรับผลแหCงบุญท่ีเรากระทําแล/ว
ได/ บุญท่ีอุทิศให/ก็จะเปPนปBจจัยสCงเสริมให/พ/นจากความทุกข�ยากหิวกระหาย ผู/กระทําก็ได/บุญ
ท่ีทํานั้นแนCนอน เปPนคติความเชื่อของคนไทยท่ีได/รับอิทธิพลมาจากพิธีกรรมทางศาสนา
พราหมณ�และพระพุทธศาสนาผสมผสานกันกับความเชื่อด้ังเดิม คือ คนไทยมีความเชื่อเรื่อง
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ความเชื่อเรื่องบุญ บาป เรื่องนรก สวรรค� และความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศไป
ให/แกCผู/ตาย เม่ือมีฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดตายจากโลกนี้ไปแล/ว นิยมท่ีจะทําบุญอุทิศสCวนบุญนั้นไป
ให/แกCกันและกัน ความเชื่อดังกลCาวได/รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตCอดีตจนถึงปBจจุบัน จน
กลายมาเปPนประเพณีท่ีมีอิทธิพลด/านสังคม เม่ือยามมีชีวิตก็มีความรักใครCนับถือกันตายไป
แล/วก็ทําบุญสCงไปให/ ด/านวิถีชีวิตของคนไทย ทุกครั้งเม่ือมีการทําบุญอะไรก็ตามมักจะอุทิศ
สCวนบุญนั้นไปให/แกCผู/ลCวงลับเสมอ แม/ประเพณีท่ีสําคัญ ๆ เชCน สงกรานต� เข/าพรรษา ออก
พรรษา เปPนต/น คนไทยมักทําบุญแล/วอุทิศผลบุญนั้นไปให/แกCผู/ลCวงลับไปแล/ว เปPนการสร/าง
ความผูกพันทางด/านจิตใจระหวCางคนตายและคนท่ียังมีชีวิตอยูC 

คําสําคัญ: การทําบุญอุทิศ, คัมภีร�พุทธศาสนา, อิทธิพล, สังคมไทย 

 

 

                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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Abstract 

The study emphasizes on following three objectives: 1) merit 
transference in Buddhist scriptures, 2) belief of merit transference in Thai society 
and 3) merit transference in Buddhist scriptures influencing on Thai society. 

As the results of study, in the Buddhist scriptures state about merit 
transference as transferring merits to the departed relatives.  Importantly, living 
doer should perform merit transference because merit transference are 
beneficial both for living doer showing gratitude to someone departed and the 
departed relatives.  That is, the departed who is reborn in an unfortunate spirit 
form could be released from their suffering condition through the transferring of 
merits to them by friends and relative who do some meritorious deeds.  
Additionally, the doer of merit transference will feel gladness in his heart 
because aware of good deed. 

Believe in merit transference of Thai society is influenced from 
Shamanism and Buddhism along with traditional belief about transferring merits 
to the departed one.  After passing on someone who may be relatives or known 
persons, the living favors transferring merit to departed one.  Such believe was 
inherited since ancient times.  Recently, believe in merit transference according 
to Buddhist scriptures becomes central feature influencing on Thai society, way 
of life, and tradition. Therefore, whenever merit is performed, the living always 
transfers that merit to the departed.  Moreover, this has value of mind and 
create relation between living and depated ones as well. 

Keywords: Merit transference, Buddhist scriptures, influence, Thai society 

๑. บทนํา 
ความเชื่อเรื่องบุญบาปและเรื่องของความดี ความชั่วทีทําให/วิญญาณของผู/ตาย

เดินทางไปสูCปรโลกท่ีดี เรื่องการประกอบพิธีบูชาข/าวบิณฑ�หรือก/อนข/าวสังเวยวิญญาณของ
ผู/ตาย เพ่ือให/วิญญาณมีกําลังพอท่ีจะเดินทางไปถึงปรโลกได/๑  ของคนอินเดียโบราณ มีความ
สอดคล/องกับความเชื่อเรื่องการบูชา ๒ อยCางในทางพระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชาและ

                                                           

๑ สุเมธ เมธาวิทยากูล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๒),
หน/า ๕๐.   



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๕๑

ปฏิบัติบูชา ดังท่ีพระพุทธเจ/าทรงตรัสเปPนพระคาถาวCา “บัณฑิตอยูCในท่ีใดครั้นเลี้ยงดูทCานผู/มี
ศีล ผู/สํารวม ประพฤติพรหมจรรย� ในท่ีท่ีตนอยูCนั้น พึงอุทิศทักษิณา คือ การอุทิศสCวนบุญ
สCวนกุศล ให/แกCเหลCาทวยเทพผู/สิงสถิตอยูCในท่ีนั้น ทวยเทพอันเขาบูชาแล/ว ยCอมบูชาตอบ อัน
เขานับถือแล/วยCอมนับถือตอบ จากนั้นยCอมอนุเคราะห�บัณฑิตนั้น เปPนการตอบแทน ดุจ
มารดาอนุเคราะห�บุตรผู/เกิดแตCอก ดังนั้นผู/ท่ีทวยเทพอนุเคราะห�แล/ว ยCอมพบเห็นแตCสิ่งท่ี
เจริญทุกเม่ือ”๒   

จะเห็นวCาการอุทิศบุญด/วยการบูชานี้ ไมCได/เจาะจงเฉพาะบรรพบุรุษของตนท่ีลCวง
ไปแล/วเทCานั้น แตCยังรวมไปถึงการอุทิศบุญสCงไปให/แกCเหลCาทวยเทพท่ีคอยดูแลปกปUองชีวิต
ของตนด/วยตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ�ซ่ึงมีอิทธิพลตCอพระพุทธศาสนาอยCาง
แพรCหลาย นําไปสูCการสร/างกฎกติกาทางสังคม จนกลายมาเปPนวัฒนธรรม จารีตประเพณีโดย
มีอิทธิพลตCอแนวคิดความเชื่อ การเมือง การปกครอง รวมท้ังการสร/างสรรค�วรรณกรรมใน
สังคมไทย ซ่ึงคนไทยมีความเชื่อเรื่องบุญ เชื่อกฎแหCงกรรมอยูCแล/ว จึงทําให/ทุกครั้งท่ีมีการ
ทําบุญ เชCน การให/ทาน ให/เงินทอง หรือทําบุญสร/างโบสถ� ศาล วัดวาอารามตCางๆ การรักษา
ศีล หรือการทําสมาธิภาวนา คนไทยมักจะนิยมกรวดน้ําอุทิศกุศลผลบุญท่ีได/ทําแล/วไปให/แกCผู/
มีพระคุณท้ังหลายท่ีลCวงลับไปแล/ว และเจ/ากรรมนายเวร และสุดท/ายคือสัตว�โลกท้ังหลาย 
ขอให/มารับบุญท่ีอุทิศให/ ได/รับรู/ถึงความต้ังใจของผู/อุทิศ ในการปรารถนาท่ีจะทําให/ทCานมี
ความสุขให/แล/วก็จะโมทนาบุญท่ีอุทิศไปให/และให/มีความสุขในภพภูมิท่ีไปเกิด ตรงตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนา คือ การทําพลีกรรม ๕๓  อยCาง คือญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราช
พลี เทวตาพลี  

จะอยCางไรก็ตามแม/จะมีหลักคําสอนท่ีเก่ียวกับการทําบุญอุทิศผลบุญให/แกCผู/วาย
ชนม� ก็ยังกCอให/เกิดความสงสัยแกCบางคนวCาผลบุญท่ีได/ทําไปแล/วนั้นจะถึงผู/ตายเสมอไป
หรือไมC อยCางไร หมูCเปรตญาติมิตรนั้นมีความเปPนอยูCอยCางไร จึงเข/าไปทูลถามพระพุทธเจ/า
พระองค�ทรงให/คําตอบนั้น ดังเชCนเรื่องเปรตผู/เปPนญาติของพระเจ/าพิมพิสารเปPนต/น แตCถึง
พระองค�จะทรงแสดงไว/ในคัมภีร�ทางศาสนามากมาย ถึงกระนั้นคนในปBจจุบันก็ยังเกิดความ
สงสัยอยูCดี เพ่ือต/องการคําตอบท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ตลอดจนความเชื่อท่ีมีตCอการอุทิศบุญใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาและได/รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาเปPนเวลาช/านานจนถึงประเทศไทย
ได/มีอิทธิพลตCอคนไทยอยCางไร  

ดังนั้นผู/วิจัยจึงอยากจะศึกษาเรื่องการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนามี
อิทธิพลตCอสังคมไทยอยCางไรดังกลCาว 

 

                                                           

๒ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๒. 
๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓. 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาคติความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศในสังคมไทย 
๓. เพ่ือศึกษาการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตCอสังคมไทย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เปPนการศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ซ่ึงมีข้ันตอน

การศึกษาดังนี้ 
๑. ศึกษาค/นคว/าและรวบรวมข/อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได/แกC พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒. ศึกษาค/นคว/าและรวบรวมข/อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภู มิ (Secondary 

Sources) ได/แกC อรรถกถา ตําราวิชาการ บทความวิชาการ สารนิพนธ� วิทยานิพนธ� สื่อ
ออนไลน� และ งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับบทความนี้ 

๓. วิเคราะห�ข/อมูลท้ังหมดตามวัตถุประสงค� 
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร/อมข/อเสนอแนะ 
๕. เสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่องการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตCอ

สังคมไทย มีวัตถุประสงค� คือ ๑) การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนา ๒) คติความเชื่อ
เรื่องการทําบุญอุทิศในสังคมไทย และ ๓) การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมี
อิทธิพลตCอสังคมไทยซ่ึงมีผลการวิจัยสรุปได/ดังตCอไปนี้ 

๑. การทําบุญอุทิศในพระคัมภีร�พุทธศาสนา คําวCาการทําบุญอุทิศ มาจาก ๒ คํา
คือ คําวCา อุทิศและคําวCา บุญ คําวCา อุทิศ หมายถึง ให/, ยกให/๔ เฉพาะ, เจาะจง, เฉพาะตัว,คํา
วCาอุทิศ ปกติใช/หมายถึงการแผCสCวนบุญท่ีทําไปแล/วให/แกCผู/ตายตามประเพณี เรียกวCา อุทิศ
สCวนกุศล  คือ เม่ือทําบุญไปแล/วก็กรวดน้ําเพ่ืออุทิศผลแหCงบุญท่ีทํานั้นไปให/แกCผู/ตายไปแล/ว
โดยเฉพาะ หรืออุทิศให/โดยเจาะจงตัวบุคคล เชCนใช/วCา ขออุทิศสCวนกุศลนี้ไปให/แกCบิดามารดา
ของข/าพเจ/าผู/ลCวงลับไปแล/ว๕ 

                                                           

๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร 
:อักษรเจริญทัศน�, ๒๕๓๙), หน/า ๑๓๘๔. 

๕ พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี สุรเตโช), คําวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเซียง, ๒๕๕๔), 
หน/า ๑๔๓๘. 
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T 
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อีกศัพท�หนึ่งคือคําวCา “บุญ” หรือ ปุญญํ  ในภาษาบาลีแปลวCา  ขาวสะอาด๖    
ในภาษาสันสกฤต คือคําวCา ปุณฺย แปลวCา บริสุทธิ์ สวย นCารัก หอม กุศลกรรม มีรากศัพท�มา
จาก ปุณ ธาตุ แปลวCาบริสุทธิ์หรือธรรมิก  การทําบุญหรือการกุศล๗  ภาษาอังกฤษ คือคําวCา 
merit หมายถึง การกระทําในสิ่งท่ีดีงาม คือ กุศล หรือ กุศลกรรม๘  อีกความหมายหนึ่งของ
บุญคือเครื่องฟูใจ สิ่งท่ีสามารถชําระล/างบาป๙    

สรุปวCา การทําบุญอุทิศ หมายถึง การสCงสCวนบุญท่ีทําแล/วไปให/ญาติท้ังหลายผู/
ลCวงลับไปแล/ว ถือวCามีความสําคัญตCอชีวิตมนุษย� เพราะเปPนการแสดงออกถึงความผูกพัน
ระหวCางมนุษย�ท้ังหลายในโลกนี้และโลกหน/า ทําให/ระลึกถึงกันและกันเสมอ แม/จะจากกันไป
แล/วก็ตามที อันเปPนการแสดงออกถึงความกตัญ=ูกตเวทีตCอกัน หรืออยCางน/อยผู/กระทํายCอม
ได/ทําบุญด/วยตัวเอง เปPนการยกระดับจิตใจของตนให/มีคุณธรรมจริยธรรมให/สูงข้ึน สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให/อยูCรCวมกันในสังคมอยCางสันติสุขการทําบุญอุทิศนั้นในทาง
พระพุทธศาสนานับวCาเปPนวิธีปฏิบัติอยCางหนึ่งซ่ึงปรับมาแทนท่ีพิธีศราทธ� (พิธีสําหรับอุทิศ
ก/อนข/าวแกCญาติผู/ลCวงลับ)ของศาสนาพราหมณ�๑๐ เพ่ือความเหมาะสมกับความเชื่อด้ังเดิมของ
คนอินเดียยุคนั้น พิธีของพราหมณ�ทําบุญอุทิศให/เฉพาะญาติมิตรของตนท่ีลCวงลับไปแล/ว
เทCานั้น แตCพระพุทธศาสนาอุทิศให/ไมCเจาะจงเฉพาะญาติมิตรแตCยังเผื่อไปถึงสัตว�อ่ืนคนอ่ืนท้ัง
ท่ีเสียชีวิตและมีชีวิตอยูCด/วย ในคัมภีร�พระพุทธศาสนามีศัพท�ท่ีใช/เหมือนกันเชCนคําวCา 
บวงสรวง บูชา ทักษิณา สักการะ หรือแม/กระท่ังแผCเมตตาบางครั้งก็มีจุดประสงค�เหมือนการ
ทําบุญอุทิศเชCนกันการทําบุญอุทิศมีในคัมภีร�พระพุทธศาสนาดังนี้ 

ในอทิตยสูตร๑๑ วCาด/วยเรื่องการใช/ประโยชน�จากทรัพย�โดยการทําพลีกรรม ๕ 
อยCางคือ ๑)ญาติพลี สงเคราะห�ญาติ ๒) อติพลี ต/อนรับแขก ๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให/
ผู/ตาย ๔) ราชพลี ถวายเปPนของหลวง หรือบํารุงราชการ เชCน เสียภาษีอากร ๕) เทวตาพลี 
ทําบุญอุทิศให/เทวดา  

                                                           

๖ ป�´น มุทุกันต�, ประมวลศัพท�ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คลังวิทยา, ๒๕๐๔), หน/า  
๒๘๘.กรมวิชาการ, พจนานุกรมสันสกฤต-ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, ๒๕๐๗), หน/า ๕๕. 

๗ กรมวิชาการ, พจนานุกรมสันสกฤต-ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 
๒๕๐๗), หน/า ๕๕ 

๘ ฉัตรสุมาลย�  กบิลสิงห�, ความเชื่อแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มงคลเทพ, 
๒๕๔๕), หน/า ๕๕. 

๙ พุทธทาสภิกขุ,  ทําบุญสามแบบ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สุขภาพใจ, ๒๓๕๔๓), หน/า ๑๔. 
๑๐ พระมหาสุพจน� คําน/อย, “การศึกษาวิเคราะห� คําสอนเรื่อง การอุทิศสCวนบุญใน

พระพุทธศาสนา เถรวาท”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร�, ๒๕๔๗), หน/า ๔. 

๑๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓.    



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๕๔ 

ในติโรกุทฑสูตร๑๒  วCาด/วยเรื่องการอุทิศสCวนบุญนั้นให/แกCเปรตดังข/อความวCา “ขอ
ญาติท้ังหลายของเราจงเปPนสุขเถิด สCวนเปรตผู/เปPนญาติเหลCานั้น พากันมาชุมนุมในท่ีนั้นเม่ือ
ข/าวและน้ํามีอยูCเพียงพอ ยCอมอนุโมทนาโดยเคารพวCา เราได/สมบัติเพราะเหตุแหCงญาติเหลCา
ใด ขอญาติของเราเหลCานั้น จงมีอายุยืนนาน การบูชาเปPนอันพวกญาติได/ทําแล/วแกCเรา
ท้ังหลายและญาติท้ังหลาย ผู/ให/ก็ไมCไร/ผล เพราะในเปรตวิสัยนั้น กสิกรรมและโครักขกรรมไมC
มี การค/าขายเชCนนั้นก็ไมCมี การซ้ือการขายด/วยเงินตราก็ไมCมี สัตว�ท้ังหลายผู/ทํากาละละจาก
โลกนี้ไปแล/วในเปรตวิสัยนั้น ยCอมยังอัตตภาพให/เปPนไปด/วยทานท่ีทายกให/แล/วจากมนุษยโลก
นี้ น้ําฝนอันตกลงในท่ีดอนยCอมไหลไปสูC ท่ีลุCมฉันใด ทานอันญาติหรือมิตรให/แล/วจาก
มนุษยโลกนี้ ยCอมสําเร็จผลแกCผู/ละไปแล/วท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน” 

ในป�ฏฐธีตลิกเปตวัตถุ๑๓ วCาด/วยการบูชาปรารภถึงบุรพเปตชน ซ่ึงเปPนเทวดาผู/สิง
สถิตอยูCในเรือน หรือเปPนท/าวมหาราชท้ัง ๔ ผู/รักษาโลก คือท/าวธตรฐ ๑ วิรุฬหก ๑ วิรูปBกษ� 
๑ และท/าวกุเวร ๑ ให/เปPนอารมณ�แล/วพึงให/ทานแกCทCานเหลCานั้น ทายกผู/ให/ก็ไมCไร/ผล 

ในชานุสโสณิสูตร๑๔  แสดงเรื่องการบูชา การเซCนสรวง การอุทิศทักษิณา ได/รับ
และไมCได/รับข้ึนอยูCกับปBจจัยดังนี้คือ ๑) ผู/ท่ีเราอุทิศให/อนุโมทนารับหรือไมC ๒) อยูCในภพภูมิ
หรือในท่ีๆ สามารถจะรับรู/การอุทิศสCวนกุศลได/หรือไมC หากแม/นวCาเปตชนเหลCานั้นไมCสามารถ
รับบุญท่ีญาติมิตรอุทิศไปให/ได/ ผู/กระทําบุญก็ยCอมไมCไร/ผล ดังท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสวCา 
“เหลCาชนผู/อนุเคราะห�ยCอมถวายอาหารและน้ําด่ืมท่ีสะอาดประณีต เหมาะแกCพระสงฆ�ตาม
กาล อุทิศให/ญาติท้ังหลายวCาขอทานนี้จงสําเร็จแกCญาติท้ังหลายของเรา ขอญาติท้ังหลายจง
เปPนสุขเถิดสCวนญาติท่ีเกิดเปPนเปรตเหลCานั้นพากันมาประชุมพร/อมกัน  ณ ท่ีให/ทานนั้นยCอม
อนุโมทนาในอาหารและน้ําด่ืมเปPนอันมากโดยเคารพวCาเพราะเหตุแหCงญาติเหลCาใด พวกเรา
จึงได/สุขสมบัติเชCนนี้ ขอญาติเหลCานั้นของพวกเราจงมีอายุยืน อนึ่งการบูชาญาติผู/ เปPนทายกก็
ได/ทําแกCพวกเราแล/วและทายกก็ไมCไร/ผล”๑๕ 

จะเห็นได/วCาการทําบุญอุทิศมีความสําคัญเปPนสิ่งท่ีควรจะกระทําเพราะเปPนสิ่งเดียว
ท่ีมีผลดีตCอญาติผู/ลCวงลับไปและบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากญาติ หากเขาไปเกิดอยูCในภูมิท่ี
เหมาะสม คือสามารถรับผลแหCงบุญท่ีเรากระทําแล/วได/บุญท่ีอุทิศให/ก็จะเปPนปBจจัยสCงเสริมให/
พ/นจากความทุกข�ยาก ผู/กระทําก็ถือวCาเปPนการปลูกความรักไมตรีจิตตCอพวกเขาด/วยการแผC
ความปรารถนาดีสCงผลบุญไปให/ 

 
 

                                                           

๑๒ ขุ.เปต.อ. (ไทย) ๔๙/๔๓-๔๘. 
๑๓ ขุ.เปต.อ. (ไทย) ๔๙/๓๑-๓๒. 
๑๔ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๕-๓๒๙. 
๑๕ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓-๘/๑๕-๑๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๕๕

๒. คติความเช่ือเรื่องการทําบุญอุทิศในสังคมไทย ความเชื่อ หมายถึงความรู/สึก
นึกคิดของคนในอดีตท่ีสืบทอดตCอๆ กันมาและมีผลตCอ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
หรือกลุCมชนโดยไมCคํานึงถึงเหตุผลความเชื่อจะมีลักษณะสอดคล/องกับสภาพสิ่งแวดล/อมของ
แตCละท/องถ่ิน๑๕ ท่ีได/รับการสืบตCอมาจากบรรพบุรุษในแตCละท/องถ่ินจึงมีความแตกตCางกัน
ออกไปตามสภาพของวัฒนธรรมท่ีรับมาจากบรรพบุรุษในอดีต คนไทยสCวนใหญCประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พ่ึงพาธรรมชาติ มีความเชื่อและพิธีกรรมท่ีได/รับอิทธิพลมาจากพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณ�หรือฮินดูและพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามพิธีกรรมของท้ังสอง
ศาสนาและความเชื่อด้ังเดิมจนกลายเปPนธรรมเนียมประเพณี ถือปฏิบัติในการดํารงชีวิต
ประจําวันต้ังแตCเกิดจนตายท่ีเก่ียวเนื่องกับความเชื่อด้ังเดิมและความเชื่อทางศาสนาพราหมณ�
และพระพุทธศาสนาดังนี้คือ  

๑) ความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย� อํานาจเหนือธรรมชาติ วCา
สามารถดลบันดาลสิ่งท่ีดี หรือสิ่งท่ีร/ายให/เกิดกับชีวิตตน คนใกล/ชิด ตลอดจนสังคมหมูCใหญCได/
ซ่ึงคติความเชื่อนี้มีมาต้ังแตCยุคโบราณจนถึงปBจจุบัน  

๒) ความเช่ือเรื่องกรรมบุญ-บาป นรก-สวรรค� ความเชื่อในเรื่องกรรม ผลหรือ
วิบากของกรรม เชื่อในทุคติคือนรก และ สุคติคือสวรรค� ถ/าทําบุญหรือทําดีจะได/รับผลกรรม
ดี สิ้นชีวิตแล/วจะได/ข้ึนไปเกิดบนสวรรค� หรือเทวโลก ถ/าทําบาปหรือทําชั่วจะได/รับผลกรรม
ชั่ว จะตกลงสูCอบายภูมิ คือนรก ด/วยคตินี้จึงสCงผลให/เกิดความเชื่อและศรัทธาในการทํากรรม
ดี คือ การทําบุญทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 

๓) ความเช่ือการทําบุญอุทิศในสังคมไทย คนไทยมีความเชื่อในเรื่องการสร/างบุญ
กุศล ซ่ึงเปPนความเชื่อท่ีสืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค� ยังเชื่ออีกวCาบุญท่ีทําแล/ว
สามารถอุทิศไปให/แกCผู/ท่ีลCวงลับไปแล/วได/ การอุทิศสCวนบุญจึงเปPนพิธีกรรมท่ีเกCาแกC ได/รับการ
ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปBจจุบันและมีบทบาทสําคัญตCอวิถีชีวิตประจําวันของคนไทยอยCาง
ยิ่ง ดังท่ีสมชัย  ใจดีและยรรยง ศรีวิริยากรณ� กลCาวถึงการทําบุญอุทิศสCวนกุศลให/ผู/ตายนั้นมี  
๓ อยCาง คือ ทําบุญ ๗ วันเรียกวCา สัตตมวาร ทําบุญ ๕๐ วันเรียกวCาปBญญาสมวาร ทําบุญ 
๑๐๐ วันเรียกวCา สตมวาร การทําบุญท้ัง ๓ อยCางนี้เรียกวCาการทํากุศลทักษิณานุสรณ�หรือ
ทักษิณานุปทาน คือ การทําบุญอุทิศสCวนกุศลให/ผู/ตายนั้นเอง๑๖  สาร สาระทัศนานันท� 
กลCาวถึงการทําบุญอุทิศสCวนกุศลให/ผู/ตายวCานิยมทําในเดือนสี่ จัดเปPนข/างข้ึนหรือข/างแรมก็ได/
ในประเพณีฮีตสิบสอง ชCวงเดือน  ๙  ก็จะมีบุญข/าวประดับดิน และเดือนสิบ ก็จะมีบุญข/าว

                                                           

๑๕ ประชิด สกุณะพัฒน�, วัฒนธรรมพ้ืนบ�านและประเพณีไทย , (กรุงเทพมหานคร :           
ภูมิปBญญา ,๒๕๔๖), หน/า ๔๒. 

๑๖ สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยากรณ�, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทย วัฒนาพานิชย�, ๒๕๓๓), หน/า ๔๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๕๖ 

สลาก ท้ังสองเดือนนี้ ถือวCาเปPนการทําบุญเพ่ืออุทิศให/แกCผู/ตายได/เชCนกัน แตCพิธีการจะ
แตกตCางกันตรงท่ีลักษณะการจัดข้ันตอนของการทําบุญนั้นเอง๑๗  

จะเห็นได/วCาการทําบุญอุทิศนั้น เปPนพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาท่ีมีคุณคCา 
สร/างสรรค�ประโยชน�แกCตัวผู/กระทําเองและผู/อ่ืน บุคคลผู/เปPนเปUาหมายก็ไมCได/มีเพียงแตCผู/
ลCวงลับไปแล/ว หรือสัตว�ผู/อดอยาก หิวโหย ในเปรตวิสัย แม/คนมีชีวิตอยูC ก็สามารถอุทิศให/ได/ 
และการอุทิศสCวนบุญไมCได/มีรูปแบบท่ีตายตัวเพียงการให/ทานอยCางเดียว แตCยังรวมถึงความดี
ด/านตCางๆ เชCนการรักษาศีลและเจริญภาวนาด/วย๑๘  การทําบุญอุทิศให/แกCผู/ท่ีลCวงลับไปแล/วมี
คุณคCาทางด/านจิตใจ เพราะทําให/ผู/ท่ียังมีชีวิตอยูCกับผู/ท่ีลCวงลับไปแล/วยังมีความผูกพันระลึกถึง
กันอยูC เปPนการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมซ่ึงสอดคล/องกับคติความเชื่อเรื่องความกตัญ=ู
กตเวทีในประเพณีพิธีกรรมตCางๆ ของชาวไทย ท่ีเชื่อกันวCาญาติท่ีลCวงลับไปแล/วจะรอรับสCวน
บุญจากลูกหลานญาติพ่ีน/อง จึงได/มีการทําบุญโดยการจัดอาหารคาวหวานไปทําบุญท่ีวัด หรือ
ทําบุญในโอกาสตCางๆ มักมีการอุทิศสCวนสCวนไปไห/ พCอ แมC ปู� ยCา ตา ยาย พ่ีน/องลูกหลาน ท่ี
ลCวงลับไป เปPนการแสดงความกตัญ=ูกตเวทีตCอผู/วายชนม�  

๓. การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต1อสังคมไทย การทําบุญ
อุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตCอสังคมไทยด/านตCางๆ ดังนี้  

๑) อิทธิพลด�านสังคม ความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศได/รับการสืบทอดมายาวนาน
ได/สร/างความรักความสัมพันธ�กันระหวCางสมาชิกในครอบครัว เครือญาติและเพ่ือนรCวมสังคม 
สร/างความรู/สึกเปPนญาติเปPนพ่ีเปPนน/องตCอกันและกัน เม่ือมีฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดตายจากกันแล/ว 
มักมีการชCวยเหลือเก้ือกูล ชCวยเหลือกันและกัน แบCงปBนซ่ึงกันและกัน เม่ือยามมีชีวิตทําให/มี
ความใกล/ชิดสนิทสนมกันทางสังคมระลึกถึงกันเสมอ แม/ยามท่ีต/องพลัดพรากจากกันไปแล/วก็
ยังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ืออุทิศบุญสCงไปให/ 

๒) อิทธิพลด�านวิถีชีวิต  ความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศ มีความเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบพิธีกรรมจนเปPนประเพณี ของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิต ท่ีผู/เฒCาผู/แกCและพระสงฆ�ซ่ึง
เปPนผู/นําทางการประกอบพิธีกรรมให/ความสําคัญตCอการถCายทอดวิถีปฏิบัติตามประเพณีมา
อยCางยาวนาน บCงบอกถึงศรัทธาความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา และเปPนวิถีชีวิตท่ีสะท/อนถึง
ความกตัญ=ูกตเวทีโดยมีพ้ืนฐานจากพระพุทธศาสนา โดยชาวบ/านเม่ือทําบุญอะไรก็ตามทีมัก
มีการอุทิศสCวนบุญนั้นให/แกCผู/วายชนม�ไปแล/วเสมอเชCนทําบุญวันเกิด ข้ึนบ/านใหมC หรือการ
บวชอุทิศบุญ เปPนต/น ทุกครั้งท่ีทําบุญใดๆ ก็ตามล/วนมีการอุทิศผลบุญท่ีเกิดจากการให/ทาน 

                                                           

๑๗ สาร สาระทัศนานันท�, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม : วิทยาลัยครูเลย, 
๒๕๓๐),หน/า ๒๔.    

๑๘ พระมหาสุพจน� คําน/อย, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หน/า ๑. 
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๑๑๕๗

รักษาศีลและเจริญภาวนาแล/วสCงสCวนกุศลให/แกCผู/ตายไป หรือ ญาติท่ีตายไปเสมอ การกระทํา
อยCางนี้จึงเปPนอิทธิพลของความเชื่อตCอวิถีชีวิตคนไทยท่ีปฏิบัติกันเปPนประจําเสมอมา 

๓) อิทธิพลด�านประเพณี ความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนานั้น
กCอให/เกิดประเพณี คือ สิ่งท่ียึดถือปฏิบัติสืบๆ  กันมาจนกลายเปPนแบบแผน ขนบธรรมเนียม
หรือจารีตประเพณี”๑๙ และพิธีกรรมตCางๆ ในยุคตCอมา โดยอาจเรียกชื่อการทําบุญอุทิศนั้นอาจ
แตกตCางกันออกไปในภาคตCางๆ เชCน ในภาคอีสาน วันสารท เรียกวCา ทําบุญข/าวสาก และแซน
โฎนตา ภาคใต/ เรียกวCาจัดหรับ(ยกหรับ) ชิงเปรต หรือสCงตายาย  ภาคเหนือเรียกวCา ตานกÂวย
สลาก ภาคกลางเรียกวCา สารทเดือนสิบ อยCางนี้เปPนต/น พิธีการดังกลCาวมีวิธีปฏิบัติ คือ การ
ทําบุญอุทิศให/แกCผู/ตาย รวมไปถึงประเพณีตCาง ๆ เชCนวันสงกรานต� วันเข/าพรรษา ออกพรรษา 
หรือพิธีการทําบุญตCางๆ เรามักจะอุทิศสCวนบุญให/กับผู/ลCวงลับไปแล/วเสมอ นับวCาเปPนวัฒนธรรม
ของชาติท่ีนCายกยCอง สรรเสริญ และนCาสCงเสริมอยCางยิ่ง๒๐ 

จะเห็นได/วCาการทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนานั้นมีการปฏิบัติสืบทอดกันมา
จากความความเชื่อด้ังเดิมของคนอินเดียโบราณท่ีมีการบูชาดวงวิญาณของบรรพบุรุษและเชื่อ
วCาการทําบุญสCงให/แกCดวงวิญญาณเหลCานั้นจะได/มีพลังไปเกิดในภพภูมิท่ีดี พระพุทธศาสนา
เกิดมาในทCามกลางความเชื่อของคนอินเดียเห็นวCา เรื่องนี้มีประโยชน�เพราะเปPนการผูกพัน
ทางจิตใจให/ระลึกถึงกันระหวCางคนตายและคนยังมีชีวิตอยูC เปPนการได/ทําความดีและสCงผลไป
ให/แกCผู/ตาย จึงมีการปรับประยุกต�มาใช/ให/เกิดประโยชน�ท้ังสองฝ�าย เม่ือพระพุทธศาสนาเข/าสูC
ประเทศไทยความเชื่อทางพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อด้ังเดิมและศาสนาพราหมณ�เม่ือ
มีการทําบุญทุกประเภทคนไทยมักจะนิยมอุทิศบุญไปให/แกCญาติมิตร พ่ีน/องท่ีลCวงลับไปแล/ว 
จนกลายมาเปPนธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการยึดถือปฏิบัติประจําชุมชนและภูมิภาคจนถึง
ประจําชาติไทยเปPนการแสดงถึงกตัญ=ูกตเวทีระหวCางคนเปPนกับคนตาย มีความเก่ียวเนื่อง
ผูกพัน มีคุณคCาทางด/านจิตใจสCงผลให/สังคมมีความสงบสุขรCมเย็น 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย บทความนี้เปPนเพียงการวิจัยด/านเอกสารเทCานั้นยัง

ขาดการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในภาคสนามท่ีจะมุCงเน/นการปฏิบัติท่ีเปPนการพิสูจน�อยCางเปPน
รูปธรรมเพ่ือท่ีจะได/แสดงวCาความเชื่อเรื่องบาป บุญ นรกสวรรค� และการทําบุญอุทิศใน
สังคมไทยในปBจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน/อยเพียงใด ผู/ศึกษาเห็นวCาการวิจัยเชิง

                                                           

๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรง พิมพ�ศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้นท� พ.ศ. ๒๕๔๖), หน/า ๖๖๓ 

๒๐ หทัยรัตน�  หนูพรหม,การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่องประเพณีทําบุญเดือนสิบ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปIท่ี ๕ โรงเรียนวัดเขาน/อยจังหวัดนครศรีธรรมราช, วิทยานิพนธ�การศึกษา 
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๐ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๕๘ 

ทดลองในภาคสนามเปPนประเด็นท่ีนCาสนใจอยCางงยิ่งในการตCอยอดองค�ความรู/เพ่ือท่ีจะสรุปได/
วCา การอุทิศบุญในคัมภีร�พระพุทธศาสนานั้นมีความเปลี่ยนแปลงและได/รับการปฏิบัติจริงจัง
แคCไหน ความเชื่อดังกลCาวสCงผลกระทบตCอพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอยCางไร  

๒. ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
๑. ศึกษาทัศนะคติของเยาวชนไทยตCอการทําบุญและการอุทิศผลบุญ 
๒. ศึกษาเรื่องความเชื่อโลกหน/าในทัศนะพระพุทธศาสนาของเยาวชนไทย 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
ธีรานันโท. การตายและพิธีการทําบุญศพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ดวงแก/ว, (ม.ป.ป.). 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท� (ชําระ-เพ่ิมเติม 

ช1วง๑/ยุติ). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
เสถียรโกเศศ. ประเพณีเนื่องในการตาย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ�สยาม, ๒๕๓๙ 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ขันเตียน นามเกตุ.“การศึกษาคติความเชื่อประเพณีบุญเดือนเก/า( ข/าวประดับดิน)”. 

วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาอานนท�  ชวนาภิภู (แสนแปU).“การศึกษาเรื่องทานในพระไตรป�ฎกท่ีมีอิทธิพลตC
อสั งคมไทย”.วิทยานิพนธ� พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส (คําเชื้อ).“ศึกษาวิเคราะห�ปุพพเปตพลีท่ีปรากฏในคัมภีร�ใบ
ลานในล/านนา :กรณีศึกษาคัมภีร�เปตตพลีฉบับวัดหลวงราชสัณฐาน”. วิทยานิพนธ�
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔ 
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แนวคิดการเผยแผ1คําสอนพุทธศาสนากับหน�าท่ีของนักวางแผนการเงิน 
The Concept of Propagation of Teaching in Buddhism and Duties of 

Financial Advisor 

ดร.ประวิทย� บุญใจ*  

บทคัดย1อ 

บทความนี้ เปPนการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด หน/า ท่ี ของพระสาวกของ
พระพุทธเจ/าท่ีได/ทําการเผยแผCแนวคิด การดํารงชีวิตของมนุษย�ในชCวงยุคพุทธกาลกับการ
วางแผนการเงินในยุคปBจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษาดังตCอไปนี้ ๑) ศึกษาแนวคิด
การทําหน/าท่ีเผยแผCหลักพุทธธรรมท่ีพระพุทธเจ/าทรงประกาศในยุคพุทธกาล ๒) ศึกษาหน/าท่ี
ของนักวางแผนการเงิน การประกัน วCามนุษย�เราต/องวางแผนอยCางไร ๓) เปรียบเทียบการ
วางแผนชีวิตในยุคพุทธกาลกับการวางแผนการเงินในยุคปBจจุบัน 

หน/าท่ีของนักวางแผนการเงินคือการวางแผนเพ่ือปกปUองความเสี่ยงภัยอันเกิดจาก
เหตุการณ�ไมCสามารถคาดการณ�ในอนาคตได/ เชCน การวางแผนคCาใช/จCายคCารักษาพยาบาล 
การออมสินทรัพย� หรือการลงทุน ตลอดจนการสร/างสินทรัพย�ในรูปแบบกรมธรรม�ประกัน
ชีวิต หรือ สัญญาประกันวินาศภัย เปPนต/น ซ่ึงถือวCาเปPนบุคคลหนึ่งท่ีทําหน/าท่ีคล/ายคลึงกับ
พระสาวกของพระพุทธศาสนา ด่ังพระภิกษุสงฆ�ท่ีออกไปเผยแผCพระศาสนา เพียงแตCวCามี
รูปแบบงานธุรกิจพร/อมแนะนําให/ปUองกันปBญหาท่ีจะเกิดข้ึนและทําให/เบาบางลงเชCน 
คCาใช/จCายท่ีเกิดจากการเจ็บไข/ได/ป�วย การชดเชยรายได/ การต้ังกองทุนการศึกษา การบริหาร
ภาษี หรือแม/กระท้ังการวางแผนมรดก การเผยแผCพระศาสนาของสาวกในพระพุทธศาสนาก็
เชCนเดียวกัน มีหวังเพียงปรารถนาให/เห็นคุณคCาของการมีชีวิตอยูCในโลกใบนี้วCา เกิดมาเพ่ือ
อะไร อะไรคือเปUาหมายท่ีแท/จริงของชีวิต ในระหวCางท่ีดําเนินชีวิต เราจะต/องมีการวางแผน
ในการดํารงชีวิตอยCางไรบ/าง ซ่ึงก็ข้ึนอยูCกับการอบรมสั่งสอนแนะนําแนวทางของนักเผยแผC
ศาสนาและจะนําไปสูCการบรรลุเปUาหมายตามลําดับของการปฏิบัติในแตCละข้ันตามท่ี
หลักธรรมท่ีพระองค�ได/วางเปPนแนวทางไว/แล/ว 

คําสําคัญ: การวางแผนการเงิน, ประกันชีวิต, พุทธธรรม 
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Abstract 

This Article is to study the Concept of propagation of teaching in 
Buddhism and Duties of Financial advisor in Present day. There are three 
purposes: 1) The propagation of Buddhism, 2) to study the duties of Financial 
planning in present day, 3) to compare between the propagation of disciple in 
Buddhism and the duties of financial planning. From case study I compare 
between the duties of them who are try to present the method for make 
happiness of peace according to Buddhism and for compensating revenue dead, 
income, sick etc., At the same time the propagation of teaching hope to that : 
the human can to attain to the goal in them life according to the Buddha. 

Keywords: Financial planning, Assurance, Buddhadhamma.  

๑. บทนํา  
หลังจากท่ีพระพุทธเจ/าได/ตรัสรู/แล/ว ทรงค/นพบอริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค�๘ หรือ 

กฏปฏิจจสมุปบาท เปPนต/น พระองค�ก็ทรงตรวจดูเหลCาเวไนยสัตว�วCา จะมีบุคคลใดบ/างท่ีจะ
เปPนสักขีพยานในการบรรลุธรรมของพระองค� จนในท่ีสุดพระองค�ทรงจะนําเสนอหลักพุทธ
ธรรมท่ีพระองค�ทรงค/นพบแกCปBญจวัคคีย� ซ่ึงเรียกวCา ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร อันเปPนพระธรรม
เทศนาครั้งแรกของพระองค�จนมีพระสาวกรูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พร/อมท้ังอีก ๔ 
รูปในวันถัดมา และยังมีเหลCาอุบาสกอุบาสิกาเข/ามาบวชในพระพุทธศาสนา คือ พระยสะ
กุลบุตร พร/อมบริวาร เปPนต/น หลังจากท่ีมีพระสาวกเกิดข้ึน พระพุทธเจ/าได/ทรงวางหลักธรรม 
ทรงประกาศ หลักการเผยแผCคําสอนท่ีพระองค�ทรงค/นพบแกCพระภิกษุผู/ท่ีจะออกแสวงหาทาง
หลุดพ/นวCา 

ภิกษุท้ังหลาย! เราได/พ/นแล/วจากบCวงเครื่องรึงรัดท้ังปวง ท้ังท่ีเปPนของทิพย� ท้ังท่ี
เปPนของ มนุษย� แม/ทCานท้ังหลายก็เชCนกัน ทCานท้ังหลายจงเท่ียวไปในชนบท เพ่ือประโยชน�
และความสุขแกCชนเปPนอันมาก ตCางรูปตCางไปแตCละทิศละทาง อยCาไปรวมกัน ๒ รูปในทาง
เดียวกัน จงแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย�อันบริสุทธิ์บริบูรณ�สิ้นเชิง สัตว�ท้ังหลายท่ีมีกิเลส
บังปBญญาดุจธุลีในจักษุน/อยมีอยูC เพราะโทษท่ีไมCได/ฟBงธรรมยCอมเสื่อมจากคุณท่ีจะพึงได/พึงถึง 
แล/วผู/ตรัสรู/ธรรมจักมีข้ึนโดยลําดับ แม/เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรมเชCนกัน๑ 

สําหรับนักวางแผนการเงินนั้น ณ ปBจจุบัน ก็ประจําอยูCอยูCตามสถาบันการเงิน เชCน 
ธนาคาร บริษัทประกัน หรือ บริษัทหลักทรัพย� เปPนต/น หน/าท่ีของคนกลุCมนี้ คือ ต/องออกไป
                                                           

๑ ศึกษาเพ่ิมเตมิได/จากพระสตูรช่ือ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร  
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แนะนํา หรือ มีคนเดินเข/ามาปรึกษาเรื่อง การวางแผนการเงิน ไมCด/านใดก็ด/านหนึ่ง เชCน การ
ออมเงิน การวางแผนคCารักษาพยาบาล การวางแผนมรดก การวางแผนภาษี ล/วนแล/วแตCเปPน
สารประโยชน�แกCประชาชนท้ังสิ้น ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูCกับสถานะการเงินของประชาชนด/วยวCา 
สามารถจะวางแผนในด/านใดได/บ/าง ซ่ึงก็ต/องคCอยๆอุดรอยรั่วทางการเงิน เพ่ือมุCงไปสูC
เปUาหมายของแตCละบุคคลท่ีจะวางไว/ท้ังสิ้น เพราะชีวิตของทุกคน ต้ังอยูCบนความไมCแนCนอน 
ซ่ึงสอดคล/องกับคําสอนพระพุทธศาสนาวCา ด/วยเรื่องของการไมCประมาทในชีวิตเชCนกัน 

๑. อะไรคือสาเหตุท่ีพระพุทธเจ�าต�องเผยแผ1แนวคิดการวางแผน จากการศึกษา
เปรียบเทียบการเผยแผCงานของพระพุทธเจ/าทําให/ทราบข/อเท็จจริงเชCน พระองค�ทรงเปPนนัก
ออกแบบการวางแผนชีวิตท้ังท่ีเปPนพระภิกษุ หรือ คฤหัสถ� หรือท่ีเรียกวCา พุทธบริษัท ๔ โดย
เน/นความสําคัญวCา ทุกคนต/องมีหน/าท่ี ทุกคนต/องดูแลหน/าท่ีตนเองตามหลักปฏิบัติท่ีพระองค�
ได/วางกรอบไว/ ยกตัวอยCางเชCน พระภิกษุมีหน/าท่ีปฏิบัติธรรมตามพระวินัยท่ีทรงบัญญัติไว/
และทําหน/าท่ีเผยแผCแนวทางอันประเสริฐของชีวิตในแตCละชCวงวัย สCวนคฤหัสถ�พระองค�ก็ทรง
ชี้แนะนําแนวทางการดําเนินชีวิตสําหรับคฤหัสถ�ท่ีเรียกวCา คิหิวินัย ซ่ึงปรากฏอยูCในสิงคาลก
สูตร๒ ซ่ึงกลCาวถึงหลักธรรมท่ีควรประพฤติ ควรปฏิบัติ คือ ควรประพฤติเพ่ือให/เกิดความดี
งาม หรือ เปPนสิ่งท่ีควรทํา และพึงหลีกเว/นจากการประพฤติชั่ว ทําให/เกิดโทษได/ท้ังชีวิต
ตนเองและคนอ่ืนๆ  

จากการศึกษาพบวCา ด/วยอานุภาพของการบรรลุธรรมสูงสุดของพระองค�ทรงเห็น
ความทุกข�ยากของมวลมนุษยชาติ จึงเปPนเหตุให/พระองค�ผู/ทรงเปI´ยมด/วยพระปBญญาธิคุณ 
พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อยCางหาท่ีสุดประมาณมิได/จึงทําให/พระองค�ได/วาง
หลักการเผยแผCแนวคําสอนให/สาวกของพระองค�โดยไมCได/เรียกร/องสิ่งตอบแทนใดๆท้ังสิ้น 
เพียงแตCพระองค�ทรงปรารถนานํามวลหมูCเหลCาเวไนยสัตว�ได/บรรลุธรรมตามท่ีพระองค�ทรง
เห็นและมอบให/สาวกได/เผยแผCในลําดับตCอไป 

๒. หลักธรรมท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนการเงิน 
พระองค�ได/วางหน/าท่ีของพระภิกษุ หรือ พุทธบริษัท ๔ วCา หลังจากท่ีได/ศึกษาและ

ปฏิบัติแล/ว สิ่งหนึ่งท่ีจะขาดไมCได/คือการทําหน/าท่ีเผยแผCคําสอนของพระองค� ซ่ึงเปPนการสืบ
ทอดแนวคิด หลักการปฏิบัติท่ีถูกต/องแล/ว พระองค�ยังแนะนําแนวคิด คําสอน เรื่องของหน/าท่ี
การวางแผนสินทรัพย�ตCางๆ ท่ีหามาได/เชCน หลักการใช/จCายทรัพย� ๔ สCวน๓ หรือท่ีเรียกวCา โภค
วิภาค ๔ ประการ ดังตCอไปนี้ 

๑. เอเกน โภเค ภุ=ฺเชยฺย คือ ใช/จCายเลี้ยงตนเอง เลี้ยงคนท่ีควรบํารุง และทํา
คุณประโยชน� 
                                                           

๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๗๔/๑๙๙-๒๑๘. 
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๒. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย คือ ใช/ลงทุนประกอบการงาน ทําธุรกิจในทางท่ีชอบ ๒ สCวน 
๓. จตุตฺถ=ฺจ นิธาเปยฺย คือ การเก็บรักษาไว/ใช/ในคราวจําเปPน 
นอกจากนี้ก็ยังมีกลCาวถึงการแสวงหา รักษา และครอบครองทรัพย�สมบัติท่ีหาได/ ก็

เพ่ือใช/ให/เกิดประโยชน�ตCอตนเองและผู/อ่ืน ซ่ึงจะนําไปสูCคุณคCาวCาได/วางแผนชีวิตบริหาร
สินทรัพย�ได/อยCางแท/จริงอยCางท่ีเรียกวCา โภคาทิยะ๔ หรือ ประโยชน�ท่ีควรถือหรือใช/จCายให/
เปPนประโยชน� ๕ ประการดังนี้ 

๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองท้ังหลายให/เปPนสุข 
๒. บํารุงมิตรสหาย และผู/รCวมกิจการงานให/เปPนสุข 
๓. ใช/ปกปUองรักษาสวัสดิการ ทําตนให/ม่ันคงปลอดภัยจากภยันตราย 
๔. ทําพลี คือ สละเพ่ือบํารุงและบูชา ๕ อยCาง ๑) ญาติพลี สงเคราะห�ญาติ ๒) 

อติถิพลี ต/อนรับแขก ๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผู/ลCวงลับ ๔) ราชพลี บํารุง
ราชการด/วยการเสียภาษีอากร เปPนต/น ๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งท่ีเคารพ
บูชาตามความเชื่อถือ 

๕. อุปถัมภ�บํารุงพระสงฆ� และเหลCาบรรพชิตผู/ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู/ไมCประมาท
มัวเมาในการดําเนินชีวิต 
 เม่ือแสวงหาโภคทรัพย�ได/แล/ว รู/จักแบCงบริหารจัดการ เปPนรูปแบบท่ีชัดเจน สามารถใช/โภคะ
ทรัพย�ได/อยCางสบายใจ เปPนประโยชน�แกCคนหมูCมาก  

๓. วางแผนชีวิตแล�วจะได�อะไร 
หลังจากท่ีได/เห็นความสําคัญในการวางแผนชีวิต หรือ แนวทางปฏิบัติตามหลัก

พุทธธรรมแล/วสิ่งท่ีตามมาก็คือ คิหิสุข หรือสุขของคฤหัสถ� สุขท่ีควรได/รับด/วยความชอบธรรม
ท่ีผู/ครองเรือนได/วางแผนอันได/แกC 

๑. อัตถิสุข คือ สุขท่ีเกิดจากการมีทรัพย� คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วCา ตนมีโภค
ทรัพย�ท่ีหามาได/ด/วยน้ําพักน้ําแรงอันเกิดจากความขยันหม่ันเพียรของตน โดยชอบธรรม 

๒. โภคสุข คือ สุขท่ีเกิดจากการใช/จCายทรัพย� คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวCา ตนได/ใช/
ทรัพย�ท่ีหามาได/โดยชอบ เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู/ควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน� 

๓. อนณสุข คือ สุขท่ีเกิดจากการไมCเปPนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวCา ตนเปPน
ไท ไมCมีหนี้สิน ติดค/างใคร 

๔. อนวัชชสุข คือ สุขเกิดจากความประพฤติไมCมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วCา
ตนประพฤติสุจริต ไมCบกพรCองเสียหายใครๆ ไมCสามารถติเตียนในความพรCองได/ท้ังทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ๕ 
                                                           

๔ องฺ ป=ฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘. 
๕ องฺ จตุกฺก ๒๑/๖๒/๙๐. 
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พระพุทธเจ/าทรงตรัสสรรเสริญความสุขท่ีมีคุณคCามากท่ีสุดคือ อนวัชชสุข หรือ สุข
ท่ีเกิดจากการประพฤติไมCให/โทษตCอตนเองและผู/อ่ืน 

๔. ทําไมชีวิตต�องมีการวางแผนการเงินในยุคป@จจุบัน 
การวางแผนเปPนแนวทางในการควบคุมชีวิตให/ดําเนินไปอยCางท่ีควรจะเปPน แทนท่ี

จะปลCอยให/ชีวิตดําเนินไปอยCางไร/จุดหมาย การวางแผนการเงินจะชCวยให/เราลดภาระ ความ
เสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได/ตามหลักกฎไตรลักษณ� ความไมCแนCนอนของชีวิตได/ การวางแผน
การเงินถือวCาเปPนกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพ่ือให/เกิดฐานะการเงินท่ีม่ันคง
ของบุคคล ด/วยการศึกษาปBจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข/องและการตัดสินใจของแตCละบุคคล  

Hallman and Rosenbloom๖ ให/ความหมายวCา การวางแผนการเงิน คือ เปPน
กระบวนการประเมิน สรรค�สร/าง และนําแผนการเงินของแตCละบุคคลไปปฏิบัติ เพ่ือให/เกิด
ความสําเร็จตามเปUาหมายทางการเงินท่ีต/องการให/บรรลุ 

การวางแผนการเงิน หมายถึงการพยายามเชื่อมชCองวCางทางด/านการเงินระหวCาง “ 
เราอยูC ณ ท่ีใดในปBจจุบัน” กับ “เราต/องการไป ณ ท่ีใดในอนาคต” ๗ ภายใต/เง่ือนไขข/อจํากัด
เฉพาะของแตCละบุคคลและยังต/องมีการเพ่ิมเติมศึกษาหาความรู/เสริมทักษะในด/านอ่ืนควบคูC
กันไปด/วย เชCน การลงทุน การประกันชีวิต การจัดการมรดก และการวางแผนภาษี เปPนต/น 

นอกจากวิธีการทํางานของมนุษย�แล/วก็ยังมีวิธีการท่ีเงินสร/างเงินด/วยตัวของเขาเอง 
ซ่ึงมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตCางๆของมนุษย� เพราะต/องใช/เงิน ทําอยCางไร เงินจึงจะ
แบCงเบาภาระหน/าท่ีของเรา เงินจะชCวยเราทํากําไรเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงต/องศึกษาเพ่ิมเติมอัตรา
หรือพลังการเติบโตของเงิน ท่ีจะชCวยตCอสู/กับภาวะอํานาจของเงินเฟUอ 

ดังนั้นการวางแผนการเงินในยุคปBจจุบันยิ่งมีความสําคัญตCอบุคคลในครอบครัวหรือ 
ในองค�กรตCางๆท่ีมีการกระจายการทําหน/าท่ีของเพ่ือให/เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนารอบ
ด/านได/ เพราะการวางแผนถือวCาเปPนปBจจัยขับเคลื่อนทําให/เกิดโอกาสพัฒนาและนําไปสูC
เปUาหมายได/ 

๕. วิธีการวางแผนการเงินในยุคป@จจุบัน 
การวางแผนการเงินยCอมจะต/องมีการกลCาวอ/างถึงการวางแผนประกันภัย ซ่ึงเปPน

สCวนหนึ่งของการวางแผนการเงินรอบด/าน สังคม ประเทศชาติท่ีพัฒนาแล/วจะให/ความสําคัญ
กับการวางแผนประกันภัยควบคูCกันไปด/วย เพราะเปPนอีกหนึ่งวิธีท่ีชCวยลดความเสี่ยงของการ

                                                           

๖ Hullman,Victor G.and Jerry S.Rosenbloom, Personal Finance Plannig, 6th ed. 
2000, McGraw-Hill. 

๗ ศูนย�สCงเสริมการพัฒนาความรู/ตลาดทุน และคณะ หลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาท่ี ๑ 
พ้ืนฐาน การวางแผนการเงิน. กรุงเทพมหานคร หน/า๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๖๔ 

สูญเสียทางการเงินท่ีไมCคาดหวัง แม/วCาบางครั้งอาจจะไมCสามารถทดแทนความเสียหายได/
ท้ังหมดแตCก็ยังสามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได/ในบางสCวน ด้ังนั้นการประกันภัยจะ
เปPนพ้ืนฐานท่ีมนุษย�ทุกคนควรให/ความสําคัญ โอนความเสี่ยงภัยไปให/กับองค�กรท่ีมีหน/าท่ี
รับผิดชอบ ต้ังแตCบริษัทประกันบ/าง หนCวยราชการท่ีมีการคํ้าประกัน การทํางานในองค�กรท่ีมี
สวัสดิการ ตลอดจนไปถึงหนCวยรัฐบาลในท่ีสุด เพราะนี่คือปBญหาความเสี่ยงภัยท่ีทุกคนต/อง
รับผิดชอบไมCมากก็น/อย 

หากกลCาวถึงการวางแผนการเงินยCอมต/องกลCาวถึงการวางแผนการประกันภัยซ่ึง
เปPนสิ่งจําเปPนพ้ืนฐานท่ีเราจะต/องมีการวางแผนเพ่ืออุดรอยรั่วปBญหาความเสี่ยงภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนเชCน ปBญหาคCาใช/จCายหากมีใครคนใดคนหนึ่งจากไปกCอนวัยอันควร การเจ็บไข/ได/ป�วยท่ี
มีสวัสดิการไมCเพียงพอ การวางแผนกองทุนการศึกษา การวางแผนมรดกไว/ให/กับคนรุCนหลัง 
และสุดท/ายคือการวางแผนการลงทุน การวางแผนการเงินเหลCานี้จะได/รับคําแนะนําจากนัก
วางแผนการเงิน ซ่ึงแตCละหนCวยงานจะมีกลุCมบุคคลเหลCานี้ชCวยขับเคลื่อนแนะนําขับเคลื่อน
เพ่ือปUองกัน ลดความเสี่ยงภัย และ เพ่ือสร/างโอกาสให/เงินทํางานและงอกเงยจากการลงทุน
ในสินทรัพย�ตCางๆ  

๕.๑ ความสําคัญของการวางแผนการประกันภัย 
การประกันภัยถือวCาเปPนสCวนสําคัญของการวางแผนการเงินท้ังนี้ก็เพ่ือประโยชน�

ดังตCอไปนี้คือ 
๕.๑.๑ เพ่ือลดปBญหาและความไมCแนCนอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการเตรียม

ความพร/อมท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ การได/รับการชดเชยคCาเสียหาย เป�ดโอกาสให/
บุคคลและครอบครัวสามารถมีฐานะทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมได/หลังเกิดความสูญเสีย 

๕.๑.๒ ทําให/การดําเนินชีวิตของแตCละบุคคลแตCละครอบครัวบรรลุเปUาหมายท่ีต้ังไว/
ได/ ลดความกลัวและความกังวลใจ รวมท้ังสร/างความเชื่อถือได/ เพราะสามารถใช/การ
ประกันภัยเปPนเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงภัย 

๕.๑.๓ ลดความซํ้าซ/อนในการจัดการความเสี่ยง จากการเลือกใช/วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและประหยัด๘ 

หลังจากท่ีเห็นความสําคัญของการวางแผนการเงิน การวางแผนการประกันภัย
ตCางๆคือปBจจัยทําให/สังคมเปลี่ยนไป ท่ีเราต/องตระหนักในเรื่องการวางแผนการเงินซ่ึงได/แกC 
คนอายุยืนข้ัน โครงสร/างสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเม่ือกCอนเคยอยูCกันเปPนครอบครัว
ใหญC แตC ณ ปBจจุบัน เริ่มมีครอบครัวขนาดเด่ียวมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ หรือบางทีการดูแล
สวัสดิการไมCเพียงพอ จึงทําให/หันมาให/ความสําคัญกับการวางแผนมากยิ่งข้ึน 

                                                           

๘ ศูนย�สCงเสริมการพัฒนาความรู/ตลาดทุน และทีมงาน. ชุดวิชาท่ี ๓ การวางแผนการ
ประกันภัย, กรุงเทพมหานคร, หน/า ๘ 
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๕.๒ ข้ันตอนในการวางแผนการเงินในยุคป@จจุบัน 
การวางแผนการเงินยCอมมีวิธีการวางแผนท่ีแตกตCางกันออกไปซ่ึงข้ึนอยูCกับปBจจัย

และความพร/อมแตCละบุคคล แตCละครอบครัว ดังตCอไปนี้ 
๑. กําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค�ทางการเงิน  
ในการวางแผนการเงิน ควรจะเริ่มต/นจากการมีเปUาหมายทางการเงินอยCางครCาวๆหรือ

ชัดเจนยิ่งดี เพ่ือจะอุดรอยรั่วเรื่องอะไรบ/าง ต/องใช/เวลานานเทCาไหรC ในการวางแผน เชCน 
อยากจะเกษียณการทํางานตอนอายุเทCาไหรC มีเงินใช/หลังเกษียณเทCาไหรCจึงจะเพียงพอ อยากจะ
เตรียมกองทุนการศึกษาไว/ให/บุตร คาดวCาประมาณเทCาไหรC เรียนจบถึงระดับไหน จึงจะพอดี 
หรือ การจัดสรรมรดกให/ลูกหลาน ต/องทําอยCางไรบ/าง พร/อมท้ังการหาเปUาหมายคCา
รักษาพยาบาลในแตCละปI แตCละชCวงอายุ หรือ โรคภัยตCางๆ ต/องใช/งบประมาณเทCาไหรCจึงจะ
เพียงพอ  

๒. การรวบรวมข/อมูล เปPนการรวบรวมข/อมูลทางการเงินท้ังของตนเอง ครอบครัว 
และสภาวะรอบด/านเศรษฐกิจ เพ่ือเอามาวิเคราะห� เชCน รายรับ, รายจCาย, ทรัพย�สิน, หนี้สิน, 
ภาระผูกพัน, ดอกเบ้ีย หรือ ทิศทางการลงทุนในอนาคต 

๓.วิเคราะห�และประเมินสถานะทางการเงิน นําข/อมูลท่ีได/มาวิเคราะห� เพ่ือหา
สถานะทางการเงินปBจจุบันวCา ตอนนี้มีเงินเก็บสุทธิเทCาไหรC ยังขาดอีกเทCาไหรCเพ่ือท่ีจะทําให/
บรรลุเปUาหมายท่ีวางไว/ และมีทางเลือกอะไรบ/างท่ีจะก/าวไปสูCเพ่ือบรรลุเปUาหมายนั้นได/ 

๔. จัดทําแผนการเงิน หลังจากวิเคราะห�เง่ือนไขและข/อจํากัดตCางๆแล/ว ให/ประเมิน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล/วเขียนแผนการเงินท่ีสอดคล/องกับเปUาหมายของเรา ภายใต/สมมุติฐาน
และข/อมูลท่ีรวบรวมไว/ 

๕. นําแผนไปปฏิบัติ หลังจากท่ีเขียนแผนเปUาหมาย วิเคราะห�ข/อมูลเสร็จแล/ว 
ตCอไปต/องลงมือทําในกรอบเวลาเทCาไหรC เชCน ต/องการออมเงินเดือนละเทCาไหรC ลงทุน
อะไรบ/าง ก่ีสCวน หรือ ทําประกันสุขภาพเพ่ิมอะไรบ/าง และตรวจสอบวCา ครบเพียงพอคลอบ
คลุม พอท่ีจะบรรลุเปUาหมายท่ีตั้งไว/หรือไมC 

๖. ติดตามและกํากับให/เปPนไปตามแผน หลังจากท่ีวางแผนไปได/สักชCวงเวลาหนึ่ง
แล/ว ผู/วางแผนต/องหม่ันตรวจสอบและประเมินผลท่ีเกิดข้ึนวCา ได/ผลตามท่ีคาดหวังหรือไมC 
สมมติฐานท่ีวางไว/มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไมCอยCางไร และควรจะมีการปรับเปลี่ยนแผนให/
สดอดคล/องกับภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไมC และมีการทบทวนแผนการวางแผนการเงินอยูC
อยCางสมํ่าเสมอ๙ 

 

                                                           

๙ บรรยง วิทยวีรศักดิ์, “การวางแผนการเงินอย1างง1าย”, Lica Year Magazine, ปIท่ี ๔๓ 
(สิงหาคม, ๒๕๕๐), หน/า ๕๖-๕๗. 
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๕.๓ ประโยชน�ของการวางแผนการเงิน 
การวางแผนการประกันภัยท่ีดีแล/วจะกCอให/เกิดประโยชน�ท้ังตCอตนเอง ครอบครัว 

และสังคมโดยรวม ดังนี้ 
๕.๓.๑ ชCวยให/บุคคลบรรลุเปUาหมายในการวางแผนการเงินสCวนบุคคล ครอบครัว

ได/อยCางมีประสิทธิภาพ 
๕.๓.๒ ชCวยให/บุคคลประหยัดเงินและลดความซํ้าซ/อนของความคุ/มครอง เพราะได/

พิจารณาข/อมูลท้ังหมดอยCางรอบคอบ 
๕.๓.๓ ชCวยควบคุมสถานการณ�ทางการเงินสCวนบุคคลได/เพราะมีการวางแผนใน

การลดความเสี่ยงทางการเงินไว/ลCวงหน/า 
๕.๓.๔ ชCวยลดความวิตกกังวล ท้ังกCอนและหลังเกิดความสูญเสีย การเจ็บไข/ได/ป�วย 

การชดเชยจากการทุพพลภาพ หรือ ประสบอุบัติเหตุไมCสามารถทํางานได/ เชCนหัวหน/า
ครอบครัว เสาหลักหรือผู/ท่ีหารายได/เข/าครอบครัว หากมีการวางแผนประกันภัยไว/ลCวงหน/า
ยCอมจะคลายวิตกกังวล เพ่ือไมCประมาทในชีวิตและทําให/เกิดความสงบสุขได/ 

๕.๓.๕ ชCวยทําให/ระบบและสถาบันการเงิน มีแหลCงเงินทุนเพ่ือระดมทุน เพราะเบ้ีย
ประกันภัยตCางๆท่ีรับเข/ามาไมCได/ถูกจCายใช/ไปทันที แตCมีการระดมทุนเพ่ือให/กองทุนเหลCานี้มี
การงอกเงยจากการนําเงินทุนไปลงทุนตามหลักกฎหมายท่ีกําหนดไว/๑๐ เปPนต/น 

ดังนั้นบทบาทของการวางแผนการเงินก็คือ การท่ีจะพยายามหาวิธีการตCางๆท่ีจะ
ลดผลกระทบด/านลบทางการเงินท่ีไมCสามารถมองเห็นได/จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล/อมทางเศรษฐกิจท่ีนับวันยิ่งมีความสลับซับซ/อนมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ 

๖. เปรียบเทียบการเผยแผ1พระศาสนาของพระพุทธเจ�ากับหน�าท่ีของนักวางแผนการเงิน 
พระพุทธเจ/า หลังจากท่ีได/ตรัสรู/แล/ว พระองค�ทรงมองหาสักขีพยาน เพ่ือยืนยันใน

พระอริยมรรคท่ีพระองค�ทรงค/นพบ และกําเนิดพระสาวกสําเร็จเปPนพระอรหันต�มีพระอัญญา
โกณฑัญญะ เปPนต/น จากนั้นพระองค�ทรงวางแผนเผยแผC เพ่ือสร/างทีมงานในการนําอริยมรรค
ท่ีพระองค�ค/นพบ ออกไปเผยแผC เชCน มีการไปเผยแผCให/ชลิฏ ๓ พ่ีน/อง อันมี อุรุเวลากัสสปะ 
คยากัสสปะ และ นทีกัสสปะ ตลอดจนนําหลักธรรมไปประดิษฐาน ณ กรุงราชคฤห� ได/ให/
พระสาวกนําหลักธรรมเหลCานี้ออกไปเผยแผCแกCประชาชนเปPนจํานวนมาก ในยุคพุทธกาล 

ในสCวนหลักธรรมท่ีพระองค�ทรงสอนให/สาวก และเอาไปเผยแผC ก็มีหลากหลาย
ระดับ มีตั้งแตC ระดับคิหิปฏิบัติ จนไปถึง สมณะปฏิบัติ เชCนวCา ในสมัยพุทธกาลกลCาวถึงปBจจัย
ท่ีเปPนเครื่องอาศัยในการดํารงชีวิตของมนุษย�ยังถือวCาไมCสลับซับซ/อนมากนัก ปBจจัยเหลCานั้น
ได/แกC ๑) อาหาร ๒) ท่ีอยูCอาศัย ๓) เครื่องนุCงหCม และ ๔) ยารักษาโรค ผู/คนสCวนมากยังอยูC
                                                           

๑๐ ศูนย�ส1งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน และทีมงาน, ชุดวิชาท่ี ๓ การวางแผนการ
ประกันภัย, กรุงเทพมหานคร, หน/า ๙. 
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รวมตัวกันเปPนครอบครัวใหญC มีเปUาหมายชีวิตท่ีเรียบงCายและเข/าใจ พระสัทธรรม การดําเนิน
ชีวิตท่ีพระพุทธเจ/าประกาศไว/โดยเฉพาะหลักหน/าท่ี หรือท่ีเรียกวCา ทิศ ๖ มีกลCาวไว/ใน
สิงคาลกสูตร๑๑ เปPนพระสูตรสําคัญท่ีชี้แนะนําแนวทางการวางแผนชีวิต การวางแผน
สินทรัพย�ตามหลักพระพุทธศาสนาอยCางละเอียดในยุคนั้น ซ่ึงนอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให/มีการ
สร/างความสัมพันธ�กับคนอ่ืนๆโดยมีตัวเราเปPนศูนย�กลางท่ีจะประสานงานเก่ียวข/องกับคนรอบ
ด/านได/อยCางดีเยี่ยม สCวนหลักธรรมสําหรับนักบวช หรือ สมณะปฏิบัติ คือ การวางแผนชีวิต
สมณะในการบําเพ็ญธรรมในลําดับข้ันตCางๆหรือตามสถานะพระอริยบุคคลต้ังแตCพระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต� ซ่ึงข้ึนอยูCกับสภาวธรรมท่ีเข/าถึงได/ อันเกิดจาก
การขัดเกลา กิเลสอาสวะตCางๆไปจากจิตใจของทCานเหลCานั้นได/ 

สําหรับหน/าท่ีของนักวางแผนการเงิน คือ ออกไปปกปUอง วางแผน อุดรอยรั่ว 
ความเสี่ยงภัย อันเกิดจากการสูญเสีย ของประชาชน หรือ สําหรับในยุคปBจจุบัน การวางแผน
การเงินเริ่มมีบทบาท เครื่องมือในการวางแผนการเงินมีการพัฒนา สลับซับซ/อนมากข้ึนกวCา
แตCกCอน ไมCใชCเพราะเรื่องปBจจัย ๔ เทCานั้นท่ีมีความสําคัญ “เงิน” ซ่ึงตCางยอมรับวCา เปPนปBจจัย 
ท่ีมีความสําคัญไมCแพ/ปBจจัย ๔ ข/างต/นท่ีกลCาวมาแนCนอน แตC เงิน มีอํานาจท่ีเปPนตัวขับ
เคลื่อนท่ีทําให/มนุษย�จะอยูCเหนือเงิน หรือ อยูCภายใต/อํานาจของเงิน และจะมีแนวคิดให/เงินมี
การงอกเงย ตามกาลเวลาอยCางไร เอาเงินไปลงทุนอยCางไร ซ่ึงในสมัยพุทธกาลก็มีกลCาวไว/บ/าง
แตCไมCละเอียดมากนัก แตCในปBจจุบัน ชิวิตมมนุษย�เริ่มมีความต/องการเพ่ิมมากข้ึนบ/าง มีการ
แขCงขันแทบจะทุกด/าน แม/กระท่ังวCา ปBจจัยท่ีเปPนตัวขับเคลื่อนท่ีเรียกวCา “เงิน” ก็ยังมีการ
แขCงขันเพ่ือสร/างผลผลิตในตัวของมันเองและเปPนตัวท่ีต/องวางแผนกับเงิน ถ/าไมCรู/เรื่องเงิน วCา
มีคุณคCา อยCางไร สินค/า หรือผลิตภัณฑ�ทางการเงินมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน จนบางครั้งมนุษย�
ไมCสามารถเรียนรู/ได/หมด แตCก็ต/องคCอยเปPนคCอยไป โดยอาศัยความรู/จากนักวางแผนการเงิน 
ผู/ซ่ึงทําหน/าท่ีคล/ายนักเผยแผCพระศาสนา แตCเปPนการเสนอแนะแนวทางหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ภัยท่ีจะเกิดข้ึน เพราะภัยท่ีเกิดข้ึนยCอมนํามาซ่ึงความทุกข� 

๗. สรุป 
ชีวิตมนุษย�ในยุคอดีตสูCปBจจุบันยCอมมีการเปลี่ยนแปลงสลับซับซ/อนมากยิ่งข้ึน 

แนวคิด คCานิยม ก็เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนชีวิตก็ยิ่งต/องระมัดระวังในการวางแผน ไมCวCา
จะเปPนการวางแผนชีวิต การวางแผนโอนความเสี่ยงภัยซ่ึงภัยจะมารอบด/านไมCวCา ภัยจากการ
จากไปกCอนวัยอันควร ภัยจากการเจ็บป�วยด/วยโรคร/ายแรง ภัยจากการไมCสามารถทํางานได/ 
เปPนต/น นักเผยแผCพระศาสนายCอมแนะนําแนวทางการดําเนินชีวิต เปUาหมายของชีวิต วิธีไปสูC
เปUาหมายตามแนวพุทธธรรม ล/วนแตCต/องการบรรเทาความทุกข� สCวนนักวางแผนการเงิน มี
หน/าท่ีลักษณะคล/ายคลึงกัน หากแตCมีรูปแบบการทํางานคCอยๆท่ีชัดเจนและพัฒนาอยูC
                                                           

๑๑ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได/ในสิงคาลสตูร ใน ที.ปา.อ.๒๖๖-๒๗๓/๑๔๔-๑๕๐ 
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ตลอดเวลา เพราะความสลับซับซ/อนของสังคมเริ่มมีมากข้ึน โลกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ�อยูC
ตลอดเวลา จึงเปPนเรื่องท่ีมนุษย�ในยุคนี้ทุกคนต/องใสCใจในการวางแผน ไมCวCาจะอยูCในสถานะ
อะไรก็ตาม ล/วนมีหน/าท่ีต/องวางแผนไมCวางแผนชีวิตก็วางแผนการเงินเพราะ ๒ อยCางนี้เปPน
เรื่องเดียวกันไมCมากก็น/อย 
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(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
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แนวคิดเก่ียวกับอริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธปรัชญา 
The Concept Of The Noble Truth In Buddhist Philosophy 

 ดร.เสรี ศรีงาม* 

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค�คือ เพ่ือศึกษาความเปPนมาและความสําคัญของอริยสัจ๔ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห�หลักอริยสัจ ๔ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ของอริยสัจ ๔ กับหลักธรรม
อ่ืน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู/วิจัยได/ศึกษาข/อมูลในคัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
อนุมัติ รวมท้ังตําราเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ�และงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับงานวิจัยนี้ผลของ
การศึกษาพบวCาอริยสัจ ๔ เปPนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ/าทรงตรัสรู/ ถือเปPนหัวใจศาสนา เพราะ
หลักธรรมท้ังหมดท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสสอน อริยสัจ ๔ มีความสําคัญมาก ดังท่ีพระสารี
บุตรได/แสดงไว/วCา อริยสัจ ๔ เปPนเรื่องเก่ียวกับปBญหาชีวิตและการแก/ไขปBญหานั้น ความทุกข�
เปPนปBญหาชีวิตท่ีเผชิญหน/าทุกคนอยูC การแก/ไขปBญหาชีวิตจะต/องดําเนินไปตามหลักเหตุผล
และสติปBญญา หรือดําเนินการให/ถูกต/องตามเหตุของปBญหานั้นๆ แล/วดับท่ีเหตุนั้นด/วย. 

คําสําคัญ: หลักพุทธปรัชญา, อริยสัจ ๔ 

Abstract 

This article aims to study the importance of the noble truths, the 
analytical of the noble truths, and the relation between the noble truths with 
the principle of another Dhamma. The outcome of the study show that, the 
noble truth is the principle of Dhamma which the Buddha was the 
enlightenment and this it is the important of Buddhism, because all the 
Dhamma which the Buddha was showed, the noble truth has the important 
as PhraSareebutta was showed that, the four noble truths were about the 
problem of life and that the method of problems. The suffering is the 
problem of life which all one must meet it. The method of problems of life 
will be going on with the follow reason and knowledge or going on the right 
way in the cause of suffering and the cessation of suffering that same.  

Keywords: The Principle of Dhamma, The Four noble truth  
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๑. บทนํา 
อินเดียในสมัยอดีตกาล ย/อนหลังกลับไปประมาณ ๒๖๐๐ ปIกCอน เกิดแนวคิดพุทธ

ปรัชญาเม่ือเจ/าชายสิทธัตถะทรงพระชนม�อายุได/๒๙พรรษาพระองค�ได/เสด็จออกประพาส
อุทยาน ได/ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ ได/แกC คนแกC คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทําให/พระองค�
คิดวCา คนท้ังหลายล/วนต/องประสบการเกิด แกC เจ็บ และตายไมCมีใครรอดพ/น และคิดวCาการออก
บวชจะชCวยให/พ/นทุกข�ได/ พระองค�จึงเสด็จออกบวชในคืนนั้นโดยมีม/ากัณฐกะ และมีนายฉันนะ
เปPนผู/ติดตามและบวชท่ีฝB´งแมCน้ําอโนมา เม่ือเจ/าชายสิทธัตถะผนวชแล/ว ได/ไปศึกษาอยูCในสํานัก
อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร ศึกษาจนสําเร็จก็ไมCพบทางพ/นทุกข� จึงเสด็จ
ไปแสวงหาธรรมท่ีอ่ืนตCอไป ตCอมาพระองค�ได/บําเพ็ญทุกรกิริยากลั้นลมหายใจเข/าออก อดอาหาร 
จนพระวรกายผCายผอม ก็ยังไมCพบหนทางพ/นทุกข� จึงทรงเลิกวิธีทรมานรCางกายเปPนเหตุให/ปBญจ
วัคคีย�ท่ีเฝUาปรนนิบัติอยูCเห็นวCาพระองค�ทรงเลิกบําเพ็ญเพียรแล/วจึงได/พากันหนีไปอยูC ณ ป�า
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีพระสิทธัตถะได/กลับมาเสวยอาหารเพ่ือให/รCางกาย
แข็งแรง แล/วบําเพ็ญเพียรด/วยการนั่งสมาธิ ทําจิตให/เกิดสมาธิแนCวแนC พิจารณาความเปPนไป
ของธรรมชาติจึงเกิดความรู/แจ/งตรัสรู/ ญาณ ๓ ดังลําดับได/ดังนี้  

๑) บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู/เปPนเหตุให/ระลึกถึงขันธ�ท่ีเคยอาศัยอยูCในอดีต
ได/ คือระลึกชาติได/  

๒) จุตูปปาตญาณ ความรู/ในจุติและอุบัติเกิดของสัตว�ท้ังหลาย เรียก ทิพพจักขุ
ญาณ หรือ ทิพยจักษุญาณ บ/าง  

๓) อาสวักขยญาณ ความรู/ในการกําจัดอาสวกิเสส คือรู/แจ/งอริยสัจ ๔ ได/แกC ทุกข� 
สมุทัย นิโรธ มรรค ถือเปPนหนทางแหCงการดับทุกข� ณ ใต/ต/นศรีมหาโพธิ์ ริมฝB´งแมCน้ําเนรัญ
ชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เม่ือวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๖ ขณะท่ีมีพระชนมายุได/ ๓๕ พรรษา 

ความสําคัญของอริยสัจ ๔ 
อริยสัจเปPนหัวข/อธรรมสําคัญอยCางยิ่งหัวข/อหนึ่งในหลักคําสอนสําคัญของ

พระพุทธเจ/า จะเห็นได/จากหลักฐานตCอไปนี้ 
๑. พระพุทธเจ/าทรงปฏิญาณพระองค�วCาเปPนสัมมาสัมพุทธะ เพราะทรงรู/แจ/งใน

อริยสัจ ความข/อนี้ปรากฏอยูCในธรรมจักกัปปวัตนสูตร ท่ีทรงแสดงเปPนครั้งแรกแกCปBญจวัคคีย�
นั่นเอง 

๒. ทรงยกยCองพระสารีบุตรให/เปPนพระธรรมเสนาบดีคือแมCทัพธรรม ทรงให/เหตุผล
วCา เพราะพระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมจักรซ่ึงมีอริยสัจ ๔ เปPนแกนกลางได/เสมอพระองค� 
ไมCมีพระสาวกอ่ืนรูปใดจะทําได/เทียมถึง แสดงวCาทรงถือเอาอริยสัจ ๔ เปPนมาตรฐานวัด
ความสามารถของพระสาวกในเรื่องการแสดงธรรม 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓. พระสารีบุตรเองได/แสดงไว/วCา อริยสัจ ๔ เปPนท่ีรวมลงแหCงธรรมท่ีเปPนกุศล
ท้ังหลายเหมือนรอยเท/าช/างใหญCกวCารอยเท/าสัตว�บกทุกชนิด เอารอยเท/าของสัตว�ทุกชนิดมา
ใสCในรอยเท/าช/างได/ฉันใด ธรรมชาติท่ีเปPนกุศลทุกอยCางรวมลงในอริยสัจ ๔ ได/ฉันนั้น 

๔. เม่ือพูดให/ใกล/เข/ามาถึงชีวิตของคนเราทุกคน อริยสัจ ๔ เปPนเรื่องเก่ียวกับ
ปBญหาชีวิตและการแก/ไขปBญหานั้น ความทุกข�เปPนปBญหาชีวิตท่ีเผชิญหน/าทุกคนอยูC การแก/ไข
ปBญหาชีวิตจะต/องดําเนินไปตามหลักเหตุผลและสติปBญญา หรือดําเนินการให/ถูกต/องตามเหตุ
ของปBญหานั้นๆ แล/วดับท่ีเหตุ ปBญหาจึงจะคลี่คลายหรือดับลง วิธีการของอริยสัจเปPน
แนวทางแหCงการแก/ปBญหาชีวิตทุกๆ อยCาง๑ 

อริยสัจ ๔ มีความสําคัญมาก จะเห็นได/จากการท่ีพระพุทธองค�ทรงใช/เทศนา
เสมอๆ คือหลังจากฟอกจิตของสาวกหรือผู/ฟBงให/สะอาดพอสมควรด/วยอนุปุพพิกถาแล/วก็จะ
ทรงใช/อริยสัจเปPนน้ําสุดท/าย ปรากฏวCาได/ผลทุกครั้งไป๒ เชCน หลังจากท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัส
รู/แล/วได/แสดงธรรมโปรดปBญญวัคคีย�ท้ัง ๕ ท่ีป�าอิสิปตนมฤคทายวัน ถือวCาเปPนเทศนากัณฑ�
แรกของพระพุทธเจ/าชื่อวCาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อความท่ีกลCาวถึงทางสุดโตCง ๒ อยCาง
คือ (๑) กามสุขัลลิกานุโยคในกามท้ังหลาย (๒) อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลําบาก
เดือดร/อนแกCตนเปPนทุกข� ไมCใชCของพระอริยะ แล/วทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือความจริงของพระ
อริยะอันเปPนปฏิปทากCอให/เกิดจักษุกCอให/เกิดญาณ เปPนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู/ยิ่ง เพ่ือ
ความตรัสรู/ปรินิพพาน๓ 

สรุปความสําคัญของอริยสัจ ๔ วCาพระพุทธเจ/าทรงปฏิญาณพระองค�วCาเปPนสัมมา
สัมพุทธะ เพราะทรงรู/แจ/งในอริยสัจ ทรงยกยCองพระสารีบุตร เพราะพระสารีบุตรสามารถ
แสดงธรรมจักรซ่ึงมีอริยสัจ ๔ เปPนแกนกลางได/เสมอพระองค� พระสารีบุตรเองได/แสดงไว/วCา 
อริยสัจ ๔ เปPนเรื่องเก่ียวกับปBญหาชีวิตและการแก/ไขปBญหานั้น ความทุกข�เปPนปBญหาชีวิตท่ี
เผชิญหน/าทุกคนอยูC การแก/ไขปBญหาชีวิตจะต/องดําเนินไปตามหลักเหตุผลและสติปBญญา 
หรือดําเนินการให/ถูกต/องตามเหตุของปBญหานั้นๆ แล/วดับท่ีเหตุ อริยสัจ ๔ มีความสําคัญมาก 
จะเห็นได/จากการท่ีพระพุทธองค�ทรงใช/เทศนาเสมอๆ  

อริยสัจหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงอัน
ประเสริฐท่ีทําให/บุคคลเปPนพระอริยะ เปPนหลักธรรมท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสรู/ซ่ึงมีอยูCในโลก
และในศาสนาตCางๆ ท่ีทําให/ผู/ปฏิบัติเปPนพระอริยะเพราะเปPนสัจจะท่ีทําให/สําเร็จความเปPน
พระอริยะ เพราะสัจจะเหลCานั้นพระผู/มีพระภาคเจ/าตรัสรู/จําเพาะด/วยพระองค�เอง อริยสัจ ๔ 
เกิดจากการแสวงหาทางท่ีจะพ/นทุกข�ของเจ/าชายสิทธัตถะ แล/วทรงค/นพบทางท่ีจะบรรลุ
                                                           

๑ วศิน อินทสระ, หลกัธรรมอันเปKนหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ�ครัง้ท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�ธรรมดา, ๒๕๔๘), หน/า ๑๕-๑๖. 

๒ วศิน อินทสระ, อริยสัจ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรมดา, ๒๕๔๗), หน/า ๓๑. 
๓ ดูรายละเอียดใน วิ. ม. ๔/๑๓/๒๐. 
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ธรรมจากการแสวงหาด/วยวิธีการตCางๆจากสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบสเม่ือไมCใชCทางท่ี
จะตรัสรู/ได/จึงทรงบําเพ็ญเพียรด/วยการทรมานตนสุดท/ายทรงค/นพบด/วยการดําเนินตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา คือการดําเนินการตามทางสายกลาง แล/วจึงทรงตรัสรู/อริยสัจ ๔พระสารีบุตร
เองได/แสดงไว/วCา อริยสัจ ๔ เปPนเรื่องเก่ียวกับปBญหาชีวิตและการแก/ไขปBญหานั้น ความทุกข�
เปPนปBญหาชีวิตท่ีเผชิญหน/าทุกคนอยูC การแก/ไขปBญหาชีวิตจะต/องดําเนินไปตามหลักเหตุผล
และสติปBญญา หรือดําเนินการให/ถูกต/องตามเหตุของปBญหานั้นๆ แล/วดับท่ีเหตุ อริยสัจ ๔ มี
ความสําคัญมาก จะเห็นได/จากการท่ีพระพุทธองค�ทรงใช/เทศนาเสมอๆ กิจท่ีต/องทําในอริยสัจ
แตCละข/อ รวมความแล/วได/ ๓ ประเด็น คือ ๑) สัจจญาณ คือธรรมท่ีควรรู/ ๒) กิจญาณ คือ
ธรรมท่ีควรละ และ ๓) กตญาณ คือธรรมท่ีควรเจริญ  

หลักของอริยสัจ ๔ ความทุกข� หมายถึงสภาพท่ีทนได/ยาก สภาวะบีบค้ัน ขัดแย/ง 
บกพรCอง ขาดแกCนสารและความเท่ียงแท/ ไมCให/ความพึงพอใจแท/จริง ได/แกC ชาติ ชรา มรณะ 
การประจวบกับสิ่งอันไมCเปPนท่ีรัก การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก ความปรารถนาไมCสมหวัง โดยยCอ
วCา อุปาทานขันธ� ๕ ก็เปPนทุกข�๔ ทุกข�คือความไมCสบายกายไมCสบายใจตCาง ๆ พระองค�ทรงพบ
ความจริงวCาสรรพสัตว�ท้ังหลายล/วนตกอยูCในความทุกข� จะเปPนพระเจ/าจักรพรรดิ กษัตริย�มหา
เศรษฐี ประธานาธิบดี เปPนนายก หรือแม/ท่ีสุดเปPนพระภิกษุสงฆ�ก็มีทุกข�ท้ังนั้น ตCางแตCเพียงวCา
ทุกข�ของใครจะมากหรือน/อยเทCานั้น ตCางแตCเพียงวCาทุกข�ของใครจะมากหรือน/อยเทCานั้น พระ
พุทธองค�ได/ทรงแยกแยะให/เห็นวCา ความทุกข�นั้นมี ๑๑ ประเภทด/วยกัน แบCงเปPน ๒ ลักษณะ๕ 
ได/แกC  

๑) สภาวทุกข� คือทุกข�ประจํา เปPนความทุกข�ท่ีหลีกเลี่ยงไมCได/เปPนสภาพธรรมดา
ของสัตว� ซ่ึงเม่ือเกิดแล/วต/องมีทุกข�ชนิดนี้มี ๓ ประการ 

๒) ปกิณณกทุกข� คือทุกข�จร เปPนความทุกข�ท่ีเกิดจากจิตใจท่ีหยCอนสมรรถภาพ ไมC
อาจทนตCอเหตุภายนอกท่ีมากระทบตัวเราได/ ผู/มีปBญญารู/จักฝ�กควบคุมใจตนเอง สามารถ
หลีกเลี่ยงทุกข�ชนิดนี้ได/ ทุกข�จรนี้มีอยูC ๘ ประการ  

สมุทัยคือเหตุแหCงทุกข�ท้ังหลาย พระพุทธองค�ทรงตรัสวCาท่ีเรามีความทุกข�นั้น
สาเหตุเกิดมาจากกิเลสท่ีมีอยูCในจิตใจ และพระองค�ได/บัญญัติศัพท�ซ่ึงเรียกวCาตัณหา คือความ
ทะยานอยากในใจของเราซ่ึงแบCงเปPน ๓ ประเภท 

                                                           

๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอสอาร�พริ้นติ้งแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๓), หน/า ๑๕๕. 

๕ สรเมธี วชิรปราการ, ชาติภพมีจริง ชาติหน�าคุณจะได�เกิดเปKนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : 
นวสาส�นการพิมพ�, ๒๕๕๐), หน/า ๑๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๗๓

นิโรธ คือความดับทุกข� หมายถึงสภาพใจท่ีหมดกิเลสแล/วโดยสิ้นเชิง ทําให/หมด
ตัณหาจึงหมดทุกข� มีใจหยุดนิ่งสงบต้ังม่ันอยูCท่ีศูนย�กลางกายมีความสุขล/วนๆ๖ นิโรธ มีสภาพ
เปPนผล ซ่ึงเกิดจากมรรค ซ่ึงเปPนเหตุท่ีให/เกิดการคิด พูด ทําท่ีดี นิโรธ คือ ความสิ้นสุดปBญหา 
หรือความสิ้นสุดแหCงทุกข� หรือ ดับทุกข� หรือ นิพพาน หรือ หลุดพ/น จากวงเวียนกรรม หรือ
วงจรอุบาทว� เปPนสภาพจิตใจท่ีอุเบกขา และวCางอยCางยิ่งจนบางครั้งเรียก สุญญตา 

มรรค คือวิธีปฏิบัติเพ่ือให/พ/นทุกข� พระพุทธองค�ทรงเปPนเหมือนแพทย�ผู/ชํานาญ 
เม่ือทรงเห็นเหตุท่ีทําให/เกิดโรค เหตุท่ีเกิดทุกข�ชัดเจนแล/วก็ทรงสอนเราวCา ท่ีเราป�วยเราทุกข�
ก็เพราะเจ/าตัณหา ซ่ึงเปรียบเหมือนเชื้อโรคนี่เอง ถ/าต/องการหายจากโรคก็ต/องกําจัดเจ/าเชื้อ
โรคนั้นให/หมดไป โดยพระองค�ทรงมอบยาดีไว/ให/เราใช/กําจัดเชื้อโรคนั้นด/วย ซ่ึงก็คือมรรค ซ่ึง
เปPนข/อปฏิบัติเพ่ือให/ใจหยุดใจนิ่งและสามารถปราบทุกข�ได/๗ โลกุตตรมรรคซ่ึงประกอบด/วย
องค� ๘ นั้น เรียกวCา มัคคสัจจะ๘ มรรค ๘๙ จําแนกได/ดังนี้ 

๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ  
๓. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ  
๔. สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ 
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ  
๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ  
๘. สัมมาสมาธิ ความต้ังจิตม่ันชอบ  

๒. อริยสัจท่ีปรากฏในพระไตรปvฎก 
ในพระไตรป�ฎกท่ีกลCาวถึงอริยสัจนั้นมีอยูCมาก แตCในท่ีนี้ขอเสนอนําอริยสัจท่ีปรากฏ

ในพระไตรป�ฎกเพียงบางสCวนเทCานั้น ดังนี้ 
ในพระวินัยป�ฎกนี้ ได/กลCาวถึงอริยสัจ ในการแสดงพระธรรมเทศนา เชCน ใน

พระไตรป�ฎกเลCมท่ี ๔ พระวินัยป�ฎก มหาวรรค ปBญจวัคคิยกถา วCาด/วยทรงแสดงธัมมจัก

                                                           

๖ สรเมธี วชิรปราการ, ชาติภพมีจริง ชาติหน�าคุณจะได�เกิดเปKนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : 
นวสาส�นการพิมพ�, ๒๕๕๐), หน/า ๑๕๔. 

๗ สรเมธี วชิรปราการ, ชาติภพมีจริง ชาติหน�าคุณจะได�เกิดเปKนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : 
นวสาส�นการพิมพ�, ๒๕๕๐), หน/า ๑๕๔. 

๘ นายพลตรี พระยาสรกิจพิศาล (ดําริห�อมาตยกุล), ขยายทางสู1ความสุข, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : หจก. การพิมพ�พระนคร, ๒๕๒๔), หน/า ๑๗. 

๙buddha4u. มรรคมีองค� ๘ หรือทางสายกลาง. แหลCงท่ีมา : http://www.buddha4u. 
org/index.php [๕ กันยายน ๒๕๕๕] 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๗๔ 

กัปปวัตนสูตร๑๐ โปรดปBญจวัคคีย� เนื้อความได/กลCาวถึงทางสุดโตCง ๒ อยCาง บรรพชิตไมCควรเสพ 
แล/วทรงแสดงทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคตได/ตรัสรู/แล/ว อันเปPนปฏิปทากCอให/เกิด
จักษุ๑๑ กCอให/เกิดวิญญาณ เปPนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู/ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู/ เพ่ือพระ
นิพพาน แล/วทรงแสดงอริยสัจ ๔๑๒ 

ในพระสุตตันตะป�ฎกนี้ ได/กลCาวถึงอริยสัจในลักษณะการแจกแจงหัวข/อธรรมของ
อริยสัจในแตCละข/ออยCางละเอียด ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) ในพระไตรป�ฎกเลCมท่ี ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวรรค สัจจสังยุตได/ประมวลเรื่อง
อริยสัจ๔ ซ่ึงเปPนหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชCน ในสมาธิสูตร ได/กลCาววCาเรื่อง
เกิดข้ึนท่ีกรุงสาวัตถี พระผู/มีพระภาคตรัสวCา“ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู/
มีสมาธิยCอมรู/ชัดตามความเปPนจริง รู/ชัดอะไรตามความเปPนจริงคือ รู/ชัดตามความเปPนจริงวCา
‘นี้ทุกข�นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข�) นี้ทุกขนิโรธ(ความดับทุกข�) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข/อ
ปฏิบัติท่ีให/ถึงความดับทุกข�)’ เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู/มีสมาธิยCอมรู/ชัดตามความ
เปPนจริง ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น เธอท้ังหลายพึงทําความเพียรเพ่ือรู/ชัดตามความเปPน
จริงวCา นี้ทุกข� นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๑๓ 

๒) ในพระไตรป�ฎกเลCมท่ี ๓๑ ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรค ได/แสดงไว/ในสัจจคาถา
บทต้ังสุภาษิตแสดงความจริงคืออริยสัจ ๔ ประการ พร/อมด/วยอธิบายโดยละเอียด เชCนใน
ปฐมสุตตันตนิทเทส ในสูตรท่ี ๑ ความวCา สัจจะสัจจะ๔ ประการ เปPนของแท/ ไมCผิด ไมCเปPน
อยCางอ่ืนสัจจะ ๔ ประการ อะไรบ/างคือ(๑) สัจจะวCานี้ทุกข� เปPนของแท/ ไมCผิด ไมCเปPนอยCางอ่ืน 
(๒)สัจจะวCานี้ทุกขสมุทัย เปPนของแท/ ไมCผิด ไมCเปPนอยCางอ่ืน (๓) สัจจะวCา นี้ทุกขนิโรธ เปPน
ของแท/ ไมCผิด ไมCเปPนอยCางอ่ืน (๔) สัจจะวCา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปPนของแท/ ไมCผิด ไมC
เปPนอยCางอ่ืน ภิกษุท้ังหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้แล เปPนของแท/ ไมCผิด ไมCเปPนอยCางอ่ืน๑๔ 

ในพระอภิธรรมป�ฎกนี้ได/กลCาวถึงอริยสัจ ๔ ในลักษณะขององค�ธรรม เชCน 
๑) ในพระไตรป�ฎก เลCมท่ี ๓๕ อภิธรรมป�ฎกวิภังค� สัจจวิภังค� ได/กลCาวถึงอริยสัจใน

การแจกแจงหัวข/อธรรม เชCน ได/กลCาวถึงทุกขสัจ๑๕ ความวCาบรรดาอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ 
เปPนไฉน ชาติเปPนทุกข� ชราเปPนทุกข� มรณะเปPนทุกข� โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส
เปPนทุกข� การประสบกับอารมณ�อันไมCเปPนท่ีรักเปPนทุกข� ความพลัดพรากจากอารมณ�อันเปPน

                                                           

๑๐ สํ.ม. ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗/, ขุ.ป. ๓๑/๓๐/๓๕๘. 
๑๑ จักษุ ในท่ีน้ีหมายถึงปBญญาจักษุ (วิ.อ. ๓/๑๓/๑๗). 
๑๒ ดูรายละเอียดใน วิ, ม, (ไทย)  
๑๓ ดูรายละเอียดใน ส.ํ ม. (ไทย), ๑๙/๑๐๗๑-๑๒๐๑/๕๘๓-๖๕๗. 
๑๔ ดูรายละเอียดใน ขุ.ปฏิ. ๓๑/๘-๑๖/๔๒๗-๔๔๒. 
๑๕ ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๙-๒๑๘/๑๖๓-๑๖๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๗๕

ท่ีรักเปPนทุกข� การไมCได/สิ่งท่ีต/องการเปPนทุกข� โดยยCอ อุปาทานขันธ�๑๖ เปPนทุกข�๑๗ บรรดาทุก
ขอริยสัจนั้น ชาติ เปPนไฉน ความเกิด ความเกิดพร/อม ความหยั่งลง ความบังเกิดเฉพาะ ความ
ปรากฏ แหCงขันธ� ความได/อายตนะ ในหมูCสัตว�นั้น ๆ ของเหลCาสัตว�นั้น ๆ นี้เรียกวCา ชาติ๑๘ 

๒) ในพระไตรป�ฎกเลCมท่ี ๓๘ อภิธรรมป�ฎก ยมก สัจจยมก ได/แสดงหลักธรรมไว/
เปPนคูC เชCน ในปทโสธนวาร ความวCา 

ทุกข� เปPนทุกขสัจใชCไหม   ทุกขสัจ เปPนทุกข�ใชCไหม 
สมุทัย เปPนสมุทยสัจใชCไหม  สมุทยสัจ เปPนสมุทัยใชCไหม 
นิโรธ เปPนนิโรธสัจใชCไหม  นิโรธสัจ เปPนนิโรธใชCไหม 
มรรค เปPนมัคคสัจใชCไหม  มัคคสัจ เปPนมรรคใชCไหม๑๙ 
สรุปความว1า ความทุกข� หมายถึงสภาพท่ีทนได/ยาก คือทุกข�ในขันธ� ๕ พระพุทธ

องค�ได/ทรงแยกแยะให/เห็นวCา ความทุกข�นั้นมี ๑๑ ประเภทด/วยกัน และแบCงเปPน ๒ ลักษณะ 
สมุทัยคือเหตุแหCงทุกข�ท้ังหลาย ได/แกCตัณหา คือความทะยานอยากในใจของเราซ่ึงแบCงเปPน ๓ 
ประเภท นิโรธ คือความดับทุกข� หมายถึงสภาพใจท่ีหมดกิเลสแล/วโดยสิ้นเชิง ทําให/หมด
ตัณหาจึงหมดทุกข� ท่ีเรียกวCา นิพพาน มรรค คือวิธีปฏิบัติเพ่ือให/พ/นทุกข� มี ๘ ประการ ใน
พระไตรป�ฎก ได/กลCาวถึงอริยสัจท้ัง ๓ สCวนคือ (๑) พระวินัยป�ฎก ได/กลCาวถึงในลักษณะการ
แสดงพระธรรมเทศนา (๒) ในพระสุตตันตะป�ฎก ได/กลCาวถึงอริยสัจในลักษณะการแสดง
รายละเอียด (๓) ในพระอภิธรรมป�ฎกนี้ได/กลCาวถึงอริยสัจ ๔ ในลักษณะการแจกแจงหัวข/อ
ธรรม  

๓. อริยสัจกับไตรลักษณ� 
ไตรลักษณ�เปPนธรรมะท่ีทําให/เปPนพระอริยะ (อริยกรธรรม) แปลวCา ลักษณะ ๓

ประการ หมายถึงสามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งท้ังปวง ไตรลักษณ�แปลวCา 
"ลักษณะ ๓ อยCาง" หมายถึงสามัญลักษณะหรือลักษณะท่ีเสมอกัน หรือข/อกําหนดหรือสิ่งท่ีมี
ประจําอยูCในตัวของสังขารท้ังปวงเปPนธรรมท่ีพระพุทธเจ/าได/ตรัสรู/ ๓ อยCาง ได/แกC 

๑) อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) - อาการไมCเท่ียง อาการไมCคงท่ี อาการไมCยั่งยืน
อาการท่ีเกิดข้ึนแล/วเสื่อมและสลายไปอาการท่ีแสดงถึงความเปPนสิ่งไมCเท่ียงของขันธ�. 

                                                           

๑๖ อภิธัมมตัถวิ. ๒๒๗. 
๑๗ วิ.ม. ๔/๑๔/๑๔, ม.มู. ๑๒/๙๑/๖๖, ม.อุ. ๑๔/๓๗๓/๓๑๗, ขุ.ป. ๓๑/๓๓/๓๘, อภิ.วิ.อ. 

๑๙๐/๑๐๐. 
๑๘ ที.ม. ๑๐/๓๘๗/๒๖๑, ม.มู. ๑๒/๙๓/๖๗, ม.อุ. ๑๔/๓๗๓/๓๑๗, สํ.นิ. ๑๖/๒/๓, ขุ.ป. ๓๑/

๓๓/๓๙,อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๕/๑๖๓ 
๑๙ ดูรายละเอียดใน อภิ.ย. (ไทย) ภาค ๑, ๓๘/๑-๑๗๐/๓๕๒-๔๔๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๗๖ 

๒) ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) - อาการเปPนทุกข�อาการท่ีถูกบีบค้ันด/วยการเกิดข้ึนและ
สลายตัว อาการท่ีกดดันอาการฝ�นและขัดแย/งอยูCในตัวเพราะปBจจัยท่ีปรุงแตCงให/มีสภาพเปPน
อยCางนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทําให/คงอยูCในสภาพนั้นไมCได/ อาการท่ีไมCสมบูรณ�มีความบกพรCอง
อยูCในตัวอาการท่ีแสดงถึงความเปPนทุกข�ของขันธ�. 

๓) อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) - อาการของอนัตตา อาการของสิ่งท่ีไมCใชCตัวตน
อาการท่ีไมCมีตัวตน อาการท่ีแสดงถึงความไมCใชCใคร ไมCใชCของใครไมCอยูCในอํานาจควบคุมของ
ใคร อาการท่ีแสดงถึงไมCมีตัวตนท่ีแท/จริงของมันเองอาการท่ีแสดงถึงความไมCมีอํานาจแท/จริง
ในตัวเลยอาการท่ีแสดงถึงความด/อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิงไมCมีอํานาจกําลังอะไรต/องอาศัยพึง
พิงสิ่งอ่ืนๆมากมายจึงมีข้ึนได/อริยสัจกับไตรลักษณ�มีความเก่ียวข/องกันดังนี้ 

ทุกข� ๓ ความหมายในพุทธศาสนาได/แกC  
๑) ทุกข� ในทุกขเวทนา หมายถึง ความรู/สึกลําบาก, ความรู/สึกเจ็บปวด, ความรู/สึก

เปPนทุกข�, การเสวยอารมณ�ท่ีไมCสบาย 
๒) ทุกข� ในไตรลักษณ� (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หรือท่ีเรียกวCา ทุกขลักษณะ 

หมายถึง เครื่องกําหนดวCาเปPนทุกข�, ลักษณะท่ีจัดวCาเปPนทุกข�, ลักษณะท่ีแสดงให/เห็นวCาเปPน
ทุกข�คือ 

ก. ถูกการเกิดข้ึนและการดับสลายบีบค้ันอยูCตลอดเวลา 
ข. ทนได/ยากหรือคงอยูCในสภาพเดิมไมCได/ 
ค. เปPนท่ีตั้งแหCงความทุกข� 
ง. แย/งตCอสุขหรือเปPนสภาวะท่ีปฏิเสธความสุข 

๓) ทุกข�ในอริยสัจ (ทุกข� สมุทัย นิโรธ มรรค) หรือท่ีเรียกวCา ทุกขอริยสัจ 
พระพุทธเจ/าทรงแจกแจงในข/อนี้ไว/อยCางชัดเจนแล/ว วCา 

... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เปPนทุกข� ความแกC ก็เปPน
ทุกข� ความเจ็บก็เปPนทุกข� ความตายก็เปPนทุกข� ความประจวบด/วยสิ่งอันไมCเปPนท่ีรักก็เปPน
ทุกข� ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปPนท่ีรักก็เปPนทุกข� ปรารถนาสิ่งใดไมCได/ แม/ข/อนั้นก็เปPนทุกข� 
โดยยCอ อุปาทานขันธ� เปPนทุกข�  

อุปาทานขันธ�เปPนทุกข� หมายถึงขันธ�อันเปPนท่ีต่ังแหCงความยึดม่ันถือม่ัน หรือ ขันธ�
อันประกอบเข/าด/วย ความยึดม่ันถือม่ัน จึงจะเปPนทุกข� ลําพังขันธ� ๕ เฉยๆ มันเปPนธรรมชาติ
อยูCแล/ว มีอยูCแล/วในธรรมชาติ แตCเพราะไมCรู/ ไมCเข/าใจ จิตจึงยึดม่ันในขันธ�ท้ังหลายวCา เปPน
ตัวตนของตน จึงเปPนเหตุนํามาซ่ึงความทุกข� เปPนเหตุให/เกิด การเวียนวCายตายเกิด ใน
สังสารวัฏ และนี่ก็เปPนความแตกตCางระหวCางคําวCา ขันธ� กับอุปาทานขันธ� อริยสัจกับขันธ� ๕ 

"ขันธ� ๕" ในท่ีนี้ ก็คือธรรมชาติ ๕ สCวน ซ่ึงรวมอยูCในคนๆหนึ่งหรือ จะยCอให/สั้นเข/า 
ก็คือกายกับใจนั่นเองธรรมชาติ ในสCวนของรCางกายทCานเรียกวCา รูปขันธ�ธรรมชาติในสCวนของ
จิตใจนั้น ทCานเรียกวCา นามขันธ� ซ่ึงยังแยกยCอยออกเปPน ๔ อยCาง โดยมีชื่อเรียกดังนี้  
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๑) ธรรมชาติในสCวนของการรับรู/อารมณ� ทางตา ทางหู หรือท่ีเรียกกันวCา การเห็น 
การได/ยิน นั้นทCานมีชื่อเรียกวCา วิญญาณขันธ�  

๒) ธรรมชาติในสCวนของการเสวยอารมณ� เปPนสุข เปPนทุกข� ทCานมีชื่อเรียกวCา 
เวทนาขันธ�  

๓) ธรรมชาติในสCวนของการจดจําเรื่องอดีต ทCานมีชื่อเรียกวCา สัญญาขันธ�  
๔) ธรรมชาติในสCวนของการนึกคิดปรุงแตCง เปPนความคิดดีบ/าง ไมCดีบ/าง ทCานมีชื่อ

เรียกวCา สังขารขันธ�  
นามขันธ�ท้ัง ๔ อยCางนี้ เม่ือไปรวมกับสCวนของรูปขันธ�อีก ๑ ก็จึงกลายเปPน ขันธ�ท้ัง 

๕ หรือธรรมชาติท้ัง ๕ สCวนนี่แหละ คือแมCบทท่ีเราจะต/องน/อมนําเอามา เปPนเครื่องเพCง
พิจารณา ให/เกิดปBญญา เห็นความจริงในธรรมชาติท้ัง ๕ อยCางนี้ให/ได/.... เพ่ือจะได/ละคลาย
ความยึดติดในขันธ�ท้ัง ๕ ให/เบาบางลง เพราะบCอเกิดของความทุกข�ท้ังหลายแหลC มาจาก
ความยึดติดในขันธ�ท้ัง ๕ นี้ท้ังสิ้น ยึดม่ันในขันธ� ๕ จึงพาให/เกิดทุกข�  

๔. อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปบาท ประกอบด/วยคํา ๒ คํา คือ ปฏิจฺจ + สมุปฺปาโท คําวCา ปฏิจฺจ 

แปลวCา อาศัย คําวCา สมุปฺปาโท แปลวCา เกิดข้ึนรCวมกันหรือเกิดข้ึนพร/อมกัน รวมคํา ๒ คําเข/า
ด/วยกัน แปลวCา อาศัยกันเกิดข้ึนรCวมกัน หรือ อาศัยกันเกิดข้ึนพร/อมกัน ในพระไตรป�ฎกได/ให/
ความหมายของปฏิจจสมุปบาทวCา ปฏิจจสมุปบาท หมายถึงสภาวธรรมท่ีเปPนปBจจัยและ
สภาวธรรมท่ีอาศัยปBจจัยเกิดข้ึนอันเปPนกระบวนการทางปBจยภาพซ่ึงเปPนสภาวะท่ีดํารงอยูC
อยCางนั้น๒๐ และมีนักปราชญ�ทางศาสนาได/ให/ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว/ในลักษณะท่ีมี
ความคล/ายคลึงกัน รวมความวCาปฏิจจสมุปบาท หมายถึงการท่ีทุกข�เกิดข้ึนเพราะอาศัยกัน
เปPนปBจจัยสืบตCอกันมา ธรรมท้ังหลายท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนสืบเนื่องกันมา เก่ียวข/องโยงกัน การ 

๕. แบ1งสายของปฏิจจสมุปบาท 
การท่ีสิ่งตCางๆ เกิดข้ึนเพราะมีเหตุปBจจัยและสิ่งตCางๆ นั้นจะไมCเกิดหากไมCมีเหตุ

ปBจจัยซ่ึงเปPนความสัมพันธ�เก่ียวข/องกันอยูCมีอยูCเปPนอยูCและดําเนินไปตามกระบวนการของเหตุ
ปBจจัยอยCางไมCมีวันสิ้นสุดดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงได/แบCงเปPน ๒ สายคือ 

๑) สายเกิดเรียกวCาสมุทยวารคือความเกิดข้ึนแหCงกองทุกข�เรียกอีกอยCางหนึ่งวCา
มิจฉาปฏิปทาหรือทางปฏิบัติผิด 

๒) สายดับเรียกวCานิโรธวารคือความดับไปแหCงกองทุกข�ท้ังมวลเรียกอีกอยCางหนึ่ง
วCาสัมมาปฏิปทาหรือการปฏิบัติท่ีถูก 

                                                           

๒๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖.  
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๖. ความเก่ียวข�องกันระหว1างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ 
แกCนของพระพุทธศาสนาอยูCท่ีปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ ถ/าเข/าใจหลักธรรมท้ัง

สองนี้แล/วจะเข/าใจแกCนพระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกต�ใช/ในด/านตCาง ๆ ได/ 
หลักปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ เก่ียวข/องสัมพันธ�กับการตรัสรู/ของพระพุทธเจ/า ในคราว
ตรัสรู/พระองค�ได/บรรลุญาณ ๓ คือ (๑) บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู/เปPนเหตุให/ระลึกถึง
ขันธ�ท่ีเคยอาศัยอยูCในอดีตได/ คือระลึกชาติได/ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู/ในจุติและอุบัติเกิด
ของสัตว�ท้ังหลาย เรียก ทิพพจักขุญาณ หรือ ทิพยจักษุญาณ บ/าง และ (๓) ในญาณสุดท/าย
คืออาสวักขยญาณ ความรู/ในการกําจัดอาสวกิเสส๒๑ ทรงตรัสรู/อริยสัจ ๔ หลังจากท่ี
พระพุทธเจ/าตรัสรู/ทรงประทับใต/ต/นโพธิ์ ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูC ๗ วัน โดยภายใน ๗ วันนี้
พระองค�ทรงพิจารณาธรรมท่ีทรงตรัสรู/ คือทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท้ังอนุโลมและปฏิโลม 
คือพิจารณาทวนกลับไปกลับมาอยCางละเอียด นี้แสดงวCาอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทคือ
เรื่องเดียวกัน เพียงแตCพูดถึงคนละแงCมุมเทCานั้น  

ปฏิจจสมุปบาทฝ�ายเกิดก็คืออริยสัจคือ ทุกข�กับสมุทัย ท่ีเดCนชัดท่ีสุดคือทุกข�หรือ
ปBญหาไมCได/พูดถึงสาเหตุของปBญหา เม่ือทุกข�หรือปBญหาท่ีเกิดข้ึนก็ต/องมีเหตุ ปฏิจจสมุปบาท
ไมCได/บอกวCาเหตุนั้นคืออะไร แตCในอริยสัจพอพูดถึงทุกข�หรือปBญหา จะบอกตCอไปวCาสาเหตุ
ของทุกข�หรือปBญหาคืออะไรบ/าง  

ปฏิจจสมุปบาทฝ�ายดับนั้นคืออริยสัจข/อท่ี ๓ (นิโรธ) และข/อท่ี ๔ (มรรค) ตCางกัน
ตรงท่ีปฏิจจสมุปบาทพูดแตCวCาทุกข�หรือปBญหาตCางกันอยCางไร ไมCได/บอกวีธีดับวCาจะต/องทํา
อยCางไรจึงดับ แตCในอริยสัจข/อท่ี ๔ บอกชัดเจนวCา วิธีจะดับทุกข�หรือแก/ปBญหานั้นจะต/อง
ปฏิบัติตามมรรคมีองค� ๘๒๒ 

๗. อริยสัจกับหลักกรรม 
คําวCา “กรรม” มาจากภาษาบาลี มีรูปวิเคราะห�ทางไวยากรณ�วCา กรณํ กมฺมํ การ

กระทําชื่อวCากัมมะ หรือ กรียเตติ กมฺมํ กรรมท่ีบุคคลกระทํา ชื่อวCา กัมมะ๒๓ คําวCา  ”กรฺม “
ในภาษาสันสกฤต ซ่ึงตรงกับคําวCา  ”กมฺม  “ในภาษาบาลี ตามรูปศัพท�แปลวCา  ”การกระทํา “

                                                           

๒๑ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ตรัสรู�, [ออนไลน�] แหลCงท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/
ตรัสรู/ [๒๐ กันยายน ๒๕๕๕] 

๒๒ เสถียรพงษ�วรรณปก, ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔,[บทความ],วารสารพฤติกรรมศาสตร�, 
ม.ป.พ., ม.ป.ป., หน/า ๔๙-๕๒. 

๒๓ ประพันธ ศุภษร, “การศึกษาวิเคราะห�พัฒนาการแหCงการตอบปBญหาเรื่องกรรมกับอนัตตา
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน/า ๖๖, อ/างถึงพระพุทธป�จมหาเถระ ปฏิรูปสิทฺธิ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน/า ๔๓๐., พระมหาสมปอง มุทิโต, แปลและเรียบเรียง, คัมภีร�
อภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน/า ๙๑๖. 
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ซ่ึงเหมือนกับคําวCา  ”กิริยา “ ๒๔ ลักษณะของกรรมกรรมเปPนสิ่งท่ีบุคคลควรนํามาพิจารณาใน
การดํารงชีวิตของมนุษย� เพราะกรรมจะสCงผลได/ก็เปPนเรื่องของกรรม เม่ือเกิดมาแล/วก็ต/อง
ประสบกับผลของกรรมท่ีกCอไว/ในอดีต ดังท่ีใน จูฬกัมมวิภังคสูตรตอนหนึ่งความวCา “สตรี 
บุรุษ คฤหัสถ� หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนื่องๆ วCา เรามีกรรมเปPนของตน เปPนผู/รับผลของ
กรรม มีกรรมเปPนกําเนิด มีกรรมเปPนเผCาพันธุ� มีกรรมเปPนท่ีพ่ึงอาศัย เราทํากรรมใดไว/ จะ
กรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตาม ยCอมเปPนผู/รับผลของกรรมนั้น๒๕ 

๘. ประเภทของกรรมในพระไตรปvฎก 
พระไตรป�ฎกได/แบCงประเภทของกรรมไว/หลายประเภทด/วยกันเชCน กรรม ๒ คือ 

กุศลกรรมและอกุศลกรรม กรรมท่ีแบCงตามคุณภาพหรือสาเหตุท่ีเกิดกรรมได/กลCาวไว/ในอกุศล
มูลสูตร๒๖ สรุปได/วCาอกุศลมูลมี๓อยCางคือโลภะโทสะโมหะมีผลทําให/เปPนทุกข�ลําบากคับแค/น
เดือดร/อนในปBจจุบันหลังการตายแล/วยCอมไปเกิดในทุคติสCวนกุศลมูลมี๓อยCางคือ อโลภะอ
โทสะอโมหะมีผลทําให/อยูCเปPนสุขไมCลําบากไมCคับแค/นไมCเดือดร/อนในปBจจุบันยCอมปรินิพพาน
ในชาติปBจจุบัน  

นอกจากนี้ยังแบCงกรรมแบCงตามทางท่ีทําเชCนในอุปาลิวาทสูตรมีใจความวCา ตปBสสี
เราบัญญัติในการทําชั่วในการประพฤติชั่วไว/๓ประการคือ (๑) กายกรรม (๒) วจีกรรม 
(๓) มโนกรรม๒๗ และการแบCงกรรมท่ีมีความสัมพันธ�กับวิบากเชCนในสังคีติสูตร๒๘ กุกกุรวติ
สูตร๒๙และในโพชฌังคสูตร พระพุทธองค�ได/ทรงแบCงประเภทของกรรมและการให/ผลของ
กรรมโดยแบCงออกเปPนคูCๆได/เปPน ๔ คูCคือ 

๑ .  กรรมดํามีวิบากดําหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจท่ีไมCดีเชCน
การฆCาสัตว�การลักทรัพย�การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการด่ืมสุราเมรัยเปPนต/นและ
กรรมนี้ยCอมมีวิบากดํานั่นคือสCงผลด/วยการให/ไปเกิดในอบายภูมิ 

๒. กรรมขาวมีวิบากขาวหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจท่ีดีซ่ึง
กรรมขาวนี้ตรงข/ามกับกรรมดําทุกประการเชCนเว/นจากการฆCาสัตว�เว/นจากการลักทรัพย�เว/น
จากการประพฤติผิดในกามเว/นจากการพูดเท็จและเว/นจากการด่ืมสุราเมรัยเปPนต/นและกรรม
นี้ยCอมมีวิบากขาวนั่นคือสCงผลให/ไปเกิดในสุคติภูมิ 

                                                           

๒๔ วัชระ งามจิตรเจริญ  ,พุทธศาสนาเถรวาท   , (กรุงมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ,
๒๕๕๐( , หน/า ๒๖๗ -๒๖๘.  

๒๕ องฺ.ปญจ. (ไทย) ๒-/๕๗/๑๐๑. 
๒๖ องฺ.ทุกฺ. (ไทย) ๒๐/๒๗๕/๒๗๗. 
๒๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๖/๕๕. 
๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑. 
๒๙ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๘/๗๕. 
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 ๑๑๘๐ 

๓. กรรมท้ังดําและขาวมีวิบากท้ังดําและขาวหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจา
และทางใจท่ีดีบ/างไมCดีบ/างเชCนมีการฆCาสัตว�บ/างเว/นจากการฆCาสัตว�บ/างมีการลักทรัพย�บ/างเว/น 
จากการลักทรัพย�บ/างอยCางนี้เปPนต/นและกรรมท่ีดีและไมCดีนี้ยCอมมีวิบากให/ผลตามกรรมคือดี
บ/างไมCดีบ/าง 

๔. กรรมไมCดําไมCขาวมีวิบากไมCดําไมCขาวหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาและ
ทางใจใดๆท่ีไมCกCอให/เกิดความสุขหรือความทุกข�หรือท้ังความสุขหรือความทุกข�กลCาวคือเปPน
กรรมท่ีจะนําไปสูCสภาวะซ่ึงอยูCเบ้ืองบนท้ังความสุขและความทุกข�อันเปPนไปเพ่ือความสิ้นกรรม
หมายถึงเจตนาเพ่ือละกรรมท้ังสามอยCางข/างต/นซ่ึงเปPนสภาวะท่ีดับจนหมดสิ้นแล/วซ่ึงกรรมท้ัง
ปวงวิบากไมCดําไมCขาวนั้นก็คือกรรมท่ีทําเพ่ือออกจากสังสารวัฏฏ�ผลของมันคือ พระนิพพาน 

นอกจากนี้ในโพชฌังคสูตรยังได/กลCาวถึงการสิ้นกรรม วCาด/วยโพชฌงค� ได/กลCาวถึง
เรื่องกรรม ๔ ประเภท ท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสรู/แล/ว และสอนให/ผู/ อ่ืนรู/ตาม กรรม ๔ 
ประเภท๓๐ ในข/อ กรรมท้ังไมCดําและไมCขาว มีวิบากท้ังไมCดําและไมCขาว เปPนไปเพ่ือความสิ้น
กรรมกรรมท้ังไมCดําและไมCขาว มีวิบากท้ังไมCดําและไมCขาว เปPนไปเพ่ือความสิ้นกรรม คือ  

(๑) สติสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความระลึก 
(๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความเฟUนธรรม  
(๓) วิริยสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความเพียร  
(๔) ปIติสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความอ่ิมใจ  
(๕) ปBสสัทธิสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความสงบกายระงับใจ  
(๖) สมาธิสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความต้ังจิตม่ัน  
(๗) อุเปกขาสัมโพชฌงค� ธรรมเปPนองค�แหCงการตรัสรู/คือความวางใจเปPนกลาง 
นี้เรียกวCา กรรมท้ังไมCดําและไมCขาว มีวิบากท้ังไมCดําและไมCขาว เปPนไปเพ่ือความสิ้น

กรรมภิกษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้แลเราทําให/แจ/งด/วยปBญญาอันยิ่งเองแล/วจึงประกาศ
ให/ผู/อ่ืนรู/ตามจากเนื้อความดังกลCาว จะเห็นได/วCาการสิ้นกรรม ท่ีปรากฏในโพชฌังคสูตร จะ
พ/นหรือสิ้นกรรมได/ด/วยโพชฌงค� ๗ และมรรค ๘ ประการ 

สCวนอัฏฐานสูตรแบCงกรรมเปPน ๕ ซ่ึง เปPนอกุศลกรรมล/วน คือ  )๑  (การฆCามารดา 
 )๒  (การฆCาบิดา  )๓  (การฆCาพระอรหันต�  )๔  (การทําพระโลหิตของพระพุทธเจ  /าให/ห/อ และ 

 )๕  (การยุยงสงฆ�ให/แตกกัน   และมหาธรรมสมาทานสูตรได/แบCงกรรมเปPน ๑๐ ตามทางท่ีจะ
ไป คือ สุคติ กุศลกรรมบถ ๑๐ หรือ อบาย คืออกุศลกรรมบถ ๑๐และในปฏิสัมภิทามรรค ได/
แบCงกรรมออกเปPน ๑๒ อยCาง  

ความเก่ียวข�องกันของอริยสัจกับหลักกรรม 
ปฏิปทาท่ีให/ถึงความดับกรรม อะไรบ/าง คือ อริยมรรคมีองค� ๘ ได/แกC  

                                                           

๓๐ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓๘/๓๕๔-๓๕๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๘๑

๑) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  
๒) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
๓) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)  
๔) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 
๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  
๖) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  
๘) สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ) 
นี้เราเรียกวCา ปฏิปทาท่ีให/ถึงความดับกรรม 
กรรมเกCาเราได/แสดงแล/ว กรรมใหมCเราได/แสดงแล/ว ความดับกรรมเราได/แสดงแล/ว 

และปฏิปทาท่ีให/ถึงความดับกรรมเราได/แสดงแล/ว ด/วยประการฉะนี้ 
ภิกษุท้ังหลาย กิจใดท่ีศาสดาผู/แสวงหาประโยชน�เก้ือกูล ผู/อนุเคราะห�พึงอาศัย

ความอนุเคราะห� กระทําแกCสาวกท้ังหลาย กิจนั้นเราก็ได/กระทําแล/วแกCเธอท้ังหลาย ภิกษุ
ท้ังหลาย นั่นโคนไม/ นั่นเรือนวCาง เธอท้ังหลายจงเพCงพินิจ อยCาประมาท อยCาได/มีความร/อนใจ
ในภายหลัง นี้คือคําพร่ําสอนสําหรับเธอท้ังหลายของเรา๓๑ 

๙. สรุป 
อริยสัจหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงอัน

ประเสริฐท่ีทําให/บุคคลเปPนพระอริยะ เปPนหลักธรรมท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสรู/ซ่ึงมีอยูCในโลก
และในศาสนาตCาง ๆ ท่ีทําให/ผู/ปฏิบัติเปPนพระอริยะเพราะเปPนสัจจะท่ีทําให/สําเร็จความเปPน
พระอริยะ เพราะสัจจะเหลCานั้นพระผู/มีพระภาคเจ/าตรัสรู/จําเพาะด/วยพระองค�เองอริยสัจ ๔ 
เกิดจากการแสวงหาทางท่ีจะพ/นทุกข�ของเจ/าชายสิทธัตถะ แล/วทรงค/นพบทางท่ีจะบรรลุ
ธรรม จากการแสวงหาด/วยวิธีการตCาง ๆ จากสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส เม่ือไมCใชCทาง
ท่ีจะตรัสรู/ได/จึงทรงบําเพ็ญเพียรด/วยการทรมานตน สุดท/ายทรงค/นพบด/วยการดําเนินตาม
หลักมัชฌิมาปฏิปทา คือการดําเนินการตามทางสายกลาง แล/วจึงทรงตรัสรู/อริยสัจ ๔พระสารี
บุตรเองได/แสดงไว/วCา อริยสัจ ๔ เปPนเรื่องเก่ียวกับปBญหาชีวิตและการแก/ไขปBญหานั้น ความ
ทุกข�เปPนปBญหาชีวิตท่ีเผชิญหน/าทุกคนอยูC การแก/ไขปBญหาชีวิตจะต/องดําเนินไปตามหลัก
เหตุผลและสติปBญญา หรือดําเนินการให/ถูกต/องตามเหตุของปBญหานั้น ๆ แล/วดับท่ีเหตุ 
อริยสัจ ๔ มีความสําคัญมาก จะเห็นได/จากการท่ีพระพุทธองค�ทรงใช/เทศนาเสมอ ๆ กิจท่ี
ต/องทําในอริยสัจแตCละข/อ รวมความแล/วได/ ๓ ประเด็น คือ (๑) สัจจญาณ คือธรรมท่ีควรรู/ 
(๒) กิจญาณ คือธรรมท่ีควรละ และ (๔) กตญาณ คือธรรมท่ีควรเจริญ  

                                                           

๓๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๘๐. 
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ความทุกข� หมายถึงสภาพท่ีทนได/ยาก คือทุกข�ในขันธ� ๕ พระพุทธองค�ได/ทรง
แยกแยะให/เห็นวCา ความทุกข�นั้นมี ๑๑ ประเภทด/วยกัน และแบCงเปPน ๒ ลักษณะ สมุทัยคือ
เหตุแหCงทุกข�ท้ังหลาย ได/แกCตัณหา คือความทะยานอยากในใจของเราซ่ึงแบCงเปPน ๓ ประเภท 
นิโรธ คือความดับทุกข� หมายถึงสภาพใจท่ีหมดกิเลสแล/วโดยสิ้นเชิง ทําให/หมดตัณหาจึงหมด
ทุกข� ท่ีเรียกวCา นิพพาน มรรค คือวิธีปฏิบัติเพ่ือให/พ/นทุกข� มี ๘ ประการ ในพระไตรป�ฎก ได/
กลCาวถึงอริยสัจท้ัง ๓ สCวนคือ (๑) พระวินัยป�ฎก ได/กลCาวถึงในลักษณะการแสดงพระธรรม
เทศนา (๒) ในพระสุตตันตะป�ฎก ได/กลCาวถึงอริยสัจในลักษณะการแสดงรายละเอียด (๓) ใน
พระอภิธรรมป�ฎกนี้ได/กลCาวถึงอริยสัจ ๔ ในลักษณะการแจกแจงหัวข/อธรรม  

หลักธรรมท่ีมีสCวนเก่ียวข/องกับอริยสัจ ๔ นั้นมีอยูCมากมาย อาจเรียกวCาหลักธรรม
ท้ังหมดมีสCวนเก่ียวข/องกับหลักอริยสัจ ๔ ไมCข/อใดก็ข/อหนึ่ง เชCน ทุกข�ข/อท่ี ๑ ของอริยสัจ คือ
ทุกข�ในขันธ� ๕ สมุทัย สาเหตุให/เกิดทุกข� ได/แกCตัณหา ๓ เปPนต/น ไตรลักษณ�หรือลักษณะ ๓ 
ประการ มีความเก่ียวข/องกับอริยสัจ คือการเกิดข้ึน ต้ังอยูC และดับไปของสังขาร อันเปPนกฎ
ของไตรลักษณ� ดังนั้นจึงตรงกับทุกข�ในอริยสัจ เชCน ความเกิด ความแกC ความตายก็เปPนทุกข� 
เปPนต/น ขันธ� ๕ เก่ียวข/องกับอริยสัจโดยตรง กลCาวคือ สภาวะท่ีบีบค้ันของขันธ� ๕ มีรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ทําให/เกิดทุกข�ตามหลักของอริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
กับอริยสัจ มีความเก่ียวข/องกัน คือปฏิจจสมุปบาท เปPนการแสดงให/ทราบถึงกระบวนการการ
เวียนวCายตายเกิดของชีวิต ปฏิจจสมุปบาทฝ�ายเกิดก็คืออริยสัจคือ ทุกข�กับสมุทัย ปฏิจจสมุป
บาทฝ�ายดับนั้นคืออริยสัจคือ นิโรธและมรรค หลักอริยสัจ ๔ กับหลักกรรมมีความเก่ียวข/อง
กันในเรื่องของการดําเนินให/ถึงความดับทุกข�ซ่ึงได/แกC มรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปPนต/น 
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ผญาภาษิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนอีสาน 
The Phayapasits with the Sufficiency Economy ofPeople in the Northeast 

สCงสุข ภาแก/ว* 

บทคัดย1อ 

บทความนี้มีเปUาหมายอยูCท่ีการวิเคราะห�ผญาภาษิตเพ่ือค/นหาวิธีคิด หลักการ แนว
ทางการดําเนินชีวิตของมนุษย� ในการวิเคราะห�นั้นใช/หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดี รวมถึงความรู/และคุณธรรม เปPนกรอบในการวิเคราะห�และ
ตีความผญาภาษิต  

ผลการศึกษาพบวCา ผญาภาษิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล/องกัน 
เพราะได/เสนอวิธีคิด แนวทาง เปUาหมายในการดําเนินชีวิตของบุคคลและในการดําเนินงาน
ขององค�กร โดยยึด “ธรรม” อันหมายถึงสัจธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนาเปPนฐานคิด 
และวางเปUาหมายไว/ท่ีความสุขและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย�  

การศึกษาครั้งนี้คาดวCาจะชCวยเป�ดพ้ืนท่ีให/ผญาภาษิตซ่ึงเปPนภูมิปBญญาของคนอีสาน 
ได/กลับมาทําหน/าท่ีอยCางมีพลังอีกครั้ง และทําให/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปPนวัฒนธรรม อัน
หมายถึงเปPนวิถีชีวิต มิใชCเปPนเพียงแฟชั่นท่ีผCานมาชั่วครูCแล/วก็ผCานไป  

คําสําคัญ: ผญาภาษิตอีสาน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

This artcle is aimed to analyze Phayapasits or Isan proverbs to 
investigate the way of thinking, the way and the goal of human life. The 
moderation, reasonableness, self-immunity, as well as knowledge and virtue, 
are used to analyze and interpret the Phayapasits. 

The study found that Phayapasits are inconformity with the 
Sufficiency Economy philosophy. Both Phayapasits and the Sufficiency 
Economy present the way of thinking, the way and the goal of an individual’s 
life as well as the management of organization which aside by “Dharma” - 
the truth and moral integrity as a foundation of thinking. The Phayapasits and 
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philosophy of the Sufficiency Economy have set their goals for well-being and 
the benefit of human beings.  

It is hoped that this study will bring the northeast Phayapasits as 
Isan’s wisdom back to be employed once again and will glorify the 
philosophy of the Sufficiency Economy as a culture which means a way of life 
and not as a fashion which temporality exists.  

Keywords: northeast Phayapasits, Sufficiency Economy 

๑. บทนํา 
ปBจจุบัน คงมีคนไทยน/อยคนท่ีไมCเคยได/ยินคําวCา “เศรษฐกิจพอเพียง” แตCปBญหาคือ

สCวนใหญCได/ยินแตCมิได/นําพา อาจเนื่องมาจาก“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีความลุCมลึก
เปPนนามธรรม จึงเข/าไมCถึงแกCน เลยคิดไปวCาถ/าใช/ชีวิตพอเพียงแล/วต/องทํานา ปลูกผัก เลี้ยง
สัตว� ซ่ึงเปPนงานสกปรก เหนื่อย ทุกข�ยาก ฉะนั้นจึงไมCสนใจ ขณะท่ีอีกสCวนหนึ่งรู/จักแตCไมC
เข/าใจ ดังปรากฏในงานวิจัยของสมนึก ชัชวาลย�๑ ท่ีพบวCาความเข/าใจของกลุCมตัวอยCางเรื่อง 
“การมีภูมิคุ/มกัน (self-immunity)” มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ีร/อยละ ๖๕ ซ่ึงเปPนความเข/าใจตํ่าท่ีสุด
กวCาองค�ประกอบอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวCาชาวบ/านมีความเข/าใจผิดในเรื่องการกู/ยืมเงิน คือ 
สCวนใหญCมองวCาไมCใชCแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงแตCความจริงการกู/ยืมนั้นทําได/ เชCน การ
ทําธุรกิจ ถ/าเงินลงทุนไมCพอก็กู/ยืมมาลงทุนได/ แตCต/องยึดหลักความพอเพียง คือ กู/ตามความ
จําเปPนเพ่ือการลงทุนในจํานวนท่ีพอเหมาะ ไมCกู/เกินตัวและเกินความสามารถท่ีจะใช/คืน ท้ังนี้
ต/องมีความรู/และคุณธรรมกํากับ  

ความคิดท่ีวCาถ/ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล/วกู/ยืมเงินไมCได/และไมCรวย ได/ป�ดก้ัน
คนในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดไมCให/ยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดให/คุณคCาวCาความรวยคือความดีจึงมองวCาเงินมีอํานาจดุจพระเจ/าและชู
ลัทธิบริโภคนิยมเปPนอุดมการณ�สําคัญคนจึงอยากรวยมากๆ รวยเร็วๆ จึงกลัววCาถ/า 
“พอเพียง” แล/วจะไมCรวย ถ/าไมCรวยก็จะไมCมีความสุข เพราะมีคCานิยมวCาทุกอยCาง รวมท้ัง
ความสุข ต/องใช/เงินซ้ือ ทCานพุทธทาสภิกขุแหCงสวนโมกขพลาราม เคยกลCาววCา คนเด๋ียวนี้ “…

                                                           

๑ สมนึก ชัชวาลย� และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่อง ความเข/าใจ ความพึงพอใจและการปรับตัว
ของ ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนตCอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง, (เชียงใหมC : สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๒), หน/า ๘๓. 
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ถูกครอบงําด/วยความนิยมทางวัตถุแบบตะวันตกมากไปจนไมCมีศาสนาเหลือแม/แตCในวัดใน
วา”๒ เม่ือทําบุญแล/วก็มักอธิษฐานขอให/ถูกหวยร่ํารวยเงินทอง 

กรอบแนวคิดท่ีนํามาใช/ในการวิเคราะห�บทผญาภาษิตอีสานครั้งนี้ ผู/เขียนใช/หลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัว คือ หลักสามหCวงสอง
เง่ือนไขซ่ึงเปPนแนวการดําเนินชีวิตท่ีจริงแท/ท่ีสุดกรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุCงเน/นความ
ม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือสามารถประยุกต�ใช/ในทุก
ระดับ ความพอเพียงประกอบด/วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดี 
ภายใต/เง่ือนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมท่ีต/องอาศัยเง่ือนไขความรู/และ
เง่ือนไขคุณธรรม โดยได/ผสานเชื่อมโยง เข/ากับ ผญาภาษิตของคนอีสาน ซ่ึงเปPนการพูดท่ีต/อง
ใช/ไหวพริบ สติปBญญามีเชาวน�มีอารมณ� มีวัฒนธรรม เจือด/วยวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคน
อีสานผญาถึงแม/พูดสั้นแตCกินใจความมาก การพูดผญาจึงมักเปPนการพูดคุยด/วยคารมคมคาย
แทรกด/วยคําสอนเสมอ จึงเรียกวCาผญาภาษิต ท่ีเม่ือได/พูดครั้งใดก็จะทําให/ผู/ฟBงได/ท้ังความรู/
ความคิด และสติปBญญาไปพร/อมๆกันหากทุกคนเข/าใจกรอบแนวคิดและคํานิยามของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยCางเข/าใจแจCมชัดแล/ว ก็จะงCายในการนําไปประยุกต�ใช/เปPนแนวปฏิบัติ
และจะนําไปสูCผลคือการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

บทความนี้ผู/เขียนหวังวCาจะมีสCวนชCวยสร/างความเข/าใจ เผยแพรC ขับเคลื่อนความ
พอเพียงโดยใช/วิธีเชื่อมโยงประสานถักทอเข/ากับวัฒนธรรมท/องถ่ิน ซ่ึงผู/เขียนพุCงความสนใจ
ไปท่ี “ผญาภาษิต” หรือภาษิตของคนอีสานเพราะเทCาท่ีศึกษาผญาภาษิตมาพอสมควรได/พบ
กลิ่นไอ “ความพอเพียง” อยCางนCาสนใจ 

๒. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency Economy) เปPนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ/าอยูCหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแกCพสกนิกรเพ่ือเปPนหลักการ แนวทาง วิธีคิด 
วิธีประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือความสุขและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทรงนิยาม“ความพอเพียง”วCา
คือ “...ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปPนท่ีจะต/องมีระบบภูมิคุ/มกันในตัวท่ี
ดี...ท้ังนี้จะต/องอาศัยความรอบรู/...ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และ....ให/มี
สํานึกในคุณธรรม...เพ่ือให/สมดุลและพร/อมตCอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็วและ
กว/างขวาง..”(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๔๒: ๒๖-๒๗) หัวใจสําคัญ
ของความพอเพียงคือการคิดการปฏิบัติให/ถูกให/ดี ซ่ึงการคิดการปฏิบัติ“ให/ถูกให/ดี”นี้หมายถึง 
“การคิดและปฏิบัติให/ถูกต/องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม” (พระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล๒๑ กรกฎาคม 
                                                           

๒ ฉัตรทิพย� นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม,พิมพ�ครั้งท่ี ๔, 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�แหCงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน/า ๒๓๖. 
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๒๕๓๓) เง่ือนไขการคิดการปฏิบัติ“ให/ถูก” ต/องมีความรู/ในทฤษฎี ในหลักวิชา ในหลักการ
และข้ันตอนปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได/จริงตามความรู/ อีกท้ังต/องมีสติรู/คิด มีปBญญาเห็นสัจ
ธรรม เข/าใจความสัมพันธ�เชิงเหตุผลของเหตุการณ�และเรื่องราวตCางๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการงาน
ท่ีทํา สCวนการคิดการปฏิบัติ “ให/ดี” ต/องมีคุณธรรม คือ “การรักษาความสัจ ความจริงใจตCอ
ตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตCสิ่งท่ีเปPนประโยชน�และเปPนธรรม...การรู/จักขCมใจตนเอง ฝ�กใจ
ตนเอง ให/ประพฤติปฏิบัติอยูCในความสัจความดีนั้น...การอดทนอดกลั้นและอดออม...การรู/จัก
ละวางความชั่วความทุจริต และรู/จักสละประโยชน�สCวนน/อยของตนเพ่ือประโยชน�สCวนใหญC
ของบ/านเมือง”(พระราชดํารัสในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ/า ๕ 
เมษายน ๒๕๒๕)  

สรุปได/วCาเศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติในทุกเรื่อง
ของทุกคนให/ ถูกให/ดี เปPนการทํา“เหตุดี” เพ่ือนําไปสูC  “ผลดี”ซ่ึงผลดีได/แกC ความมี
ประสิทธิผล มีประโยชน� มีความสุข ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัวฯ ทรงอธิบายไว/วCา
“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวCาเปPนท้ังเศรษฐกิจ หรือความประพฤติท่ีทําอะไรเพ่ือให/เกิดผล 
โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ/าทําเหตุท่ีดี ถ/าคิดให/ดี ให/ผลท่ีออกมา คือสิ่งท่ี
ติดตามเหตุท่ีดี การกระทําก็จะเปPนการกระทําท่ีดี ดีแปลวCามีประสิทธิผล ดีแปลวCามี
ประโยชน� ดีแปลวCาทําให/มีความสุข” (พระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔
ธันวาคม ๒๕๔๓) 

ท้ังนี้ การทําหรือการสร/างเหตุดีคือการทําตามหลัก ๓ หCวง ภายใต/การกํากับของ
ความรู/และคุณธรรม ซ่ึงหลัก ๓ หCวง ประกอบด/วย 

๑. ความพอประมาณ คือ การคิด พูด ทําท่ีพอดีกับตน กับสถานการณ� ไมCมากหรือ
น/อยเกินไป ไมCบีบค้ันเครCงครัดหรือละเลยหยCอนยานเกินไป จนกระท่ังกCอเกิดความเสียหาย
แกCท้ังตนเองและคนอ่ืน ท้ังยังต/องสอดคล/องกับความเปPนจริงตามธรรมชาติ เหมาะกับกาละ 
เทศะ เหตุการณ� 

๒. ความมีเหตุผล คือ ความมีระเบียบในการคิด มองเห็นลําดับข้ันตอน เห็น
ความสัมพันธ�เชิงเหตุและผลของงานท่ีทํา สามารถคาดการณ�ได/วCาเม่ือทําเหตุอยCางนี้แล/วจะ
เกิดผลอะไรข้ึน ในทางกลับกัน เม่ือเห็นผลบางอยCางเกิดข้ึนก็สามารถสืบสาวย/อนกลับไปหา
เหตุท่ีทําให/เกิดได/ 

๓. การมีภูมิ คุ/มกันในตัวท่ีดี คือ มี “ทุน” ท่ีดี จึงมีความ “พร/อม” รับทุก
สถานการณ�ท่ีจะเกิดข้ึน ผู/ มีภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดียCอมเข/าใจวCาทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอ 
ภูมิคุ/มกันในตัวท่ีดีมีหลายด/าน ได/แกC ด/านวัตถุ เชCน สุขภาพดี ไมCมีโรคภัย มีข/าวกิน มีงานทํา 
มีเงินใช/ ไมCมีหนี้สิน ด/านสังคม เชCน มีคูCชีวิตท่ีดี ลูกหลานดี ญาติมิตรดี ชุมชนเข/มแข็ง สังคม
ปลอดจากอบายมุข ด/านวัฒนธรรม เชCน มีวิถีชีวิตตามแนวพุทธศาสนาแบบชาวบ/าน และ
ด/านสิ่งแวดล/อมเชCน มีความเปPนมิตรกับสิ่งแวดล/อมซ่ึงผู/เขียนจะใช/หลักการท่ีกลCาวมานี้เปPน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๘๘ 

กรอบในการวิเคราะห�ผญาภาษิตเพ่ือชี้ให/เห็นถึงวิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติท่ีมี
ลักษณะ “ความพอเพียง”ผญาภาษิต: ทรัพย�ทางปBญญาของอีสานผญาภาษิตอีสาน 
(northeast Phayaphasit) เปPนคําผญา (ผะหยา) ประเภทหนึ่ง ซ่ึงผญาคือคําพูดภาษาถ่ิน
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงกลุCมวัฒนธรรมไท-ลาว เปPน
วัฒนธรรมท่ีไมCใชCวัตถุ (non-physical culture)  ท่ีปราชญ�อีสานรังสรรค�ข้ึนเปPนขุมทรัพย�
ทางปBญญา และถCายทอดสืบตCอกันมาเพ่ือให/เปPนแนวทางการดําเนินชีวิตและเปPนเครื่องมือ
อบรมขัดเกลามวลสมาชิก  

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลCม ๒ (๒๕๔๒: ๖๙๘) อธิบาย “คําผญา” 
วCาหมายถึง สํานวนภาษิตท่ีชาวอีสานนิยมใช/พูดจากัน...เปPนคําพูดท่ีมีความหมายหลายนัย มี
ความหมายดี คารมคมคาย และมีความหมายหลายแงCมุมอีกด/วย อนึ่ง “ผญา” ตรงกับคําวCา 
“ปรัชญา” ในภาษาสันสกฤต และคําวCา “ปBญญา” ในภาษาบาลี เนื่องจากภาษาถ่ินอีสานใช/
ตัว ผ แทน ปร และ ปล เชCน คําวCา เปรต อีสานใช/วCา เผต ผีเปรต เปPน ผีเผต ปราบ เปPนผาบ
...ปราสาท เปPน ผาสาด ผญา จึงแปลวCา ปBญญา หรือ ความรอบรู/”๓ ตัวอยCางการใช/ตัว ผ 
แทน ปรในผญา เชCน คันได/อยูCยอดฟUาผาสาดประดับมุก อยCาได/ลืมเฮียมทุกข�ผู/ข่ีควายคอน
กล/า๔ แปลวCาถ/าได/อยูCปราสาทประดับมุกสูงเสียดฟUา ก็อยCาลืมผู/ทุกข�ยากท่ีข่ีควายและหาบ
กล/าหรือ“ขอให/อดสาสู/เพียรไปให/ถืกป�อง คุณอาจารญ�ยกใสCเกล/าคะนิงไว/อยCาสิลืม”(ให/
พยายามร่ําเรียนวิชาความรู/ท่ีตนถนัดและเทิดทูนพระคุณครูอาจารย�ไว/เหนือเกล/าอยCาได/ลืม
เลือน) 

กลCาวได/วCาผญาภาษิตหรือภาษิตอีสาน (Isan proverb) คือถ/อยคํา ข/อความ หรือ
คํากลCาว (saying) สั้นๆ ท่ีผู/พูดมักพูดด/วยเมตตาจิต เปPนคําพูดท่ีมีประโยชน� มีคุณคCานCารับฟBง 
เปPนปรัชญาชีวิต เปPนวิธีคิด หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือความเปPนมงคลและ
ความสุขความเจริญของชีวิต เชCน คําพูดท่ีวCา ให/เจ/าเอาความฮู/หากินทางซอบ ความฮู/มีอยูC
แล/วกินได/ซ่ัวซิวัง๕ คําพูดนี้คือผญาท่ีแนะนําให/ศึกษาหาความรู/และให/ใช/ความรู/ประกอบ
สัมมาอาชีพ เม่ือมีความรู/แล/วก็ใช/หากินได/ชั่วชีวิต อนึ่ง คําวCา “ภาษิต” หมายถึงถ/อยคําหรือ
ข/อความท่ีกลCาวสืบตCอกันมาช/านานแล/วมีความหมายเปPนคติ๖ ผญาภาษิตเปPนวรรณกรรมมุข
ปาฐะ มีความงามทางภาษาและแฝงความคิดคมๆไว/ แสดงถึงทักษะทางภาษาและบCงบอกถึง
ปBญญาความรู/และความมีปฏิภาณของผู/พูดผญา และเจือด/วยรสพระธรรม เชCน ไผสิมาแปลง
                                                           

๓ จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบ/าน, (กาฬสินธุ�: โรงพิมพ�จินตภัณฑ�, ๒๕๒๖), หน/า ๑. 
๔ ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, (อุบลราชธานี: โรงพิมพ�สิริธรรม, ๒๕๒๘), หน/า ๓๒๔. 
๕ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส�พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน/า ๘๒๓. 
๖ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒น. ๒๑๕ ให/ความหมาย “คติ” ไว/วCา 

แบบอยCาง, วิธี, แนวทาง 
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สร/างฮวงฮังให/หนูอยูC คันปากบCกัดตีนบCท้ึนสังสิได/อยูCฮู(ใครจะสร/างรวงรังให/หนูได/ ถ/าหนูไมCใช/
ปากกัดเท/าดึงจะมีรูอยูCหรือ)๗ สอดคล/องกับพุทธศาสนสุภาษิต ท่ีวCา “อตฺตาหิอตฺตโน นาโถ: 
ตนแล เปPนท่ีพ่ึงของตน”ผญาบางบทใช/ศัพท�ทางพุทธศาสนา เชCน บุญบาปนี้เปPนคูCคือเงา เงา
นั้นไปตามเฮาสูCวันบCมีเว/น(บุญและบาปเปPนเหมือนดังเงาท่ีติดตามเราไปทุกเวลาแสดงวCาผู/
พูดผญา (เชCน พระสงฆ� บิดามารดา ครูอาจารย�) มีความรู/ท้ังทางโลกและทางธรรม น้ําเสียง
ในการพูดก็แฝงด/วยเมตตา ฟBงแล/วเห็นคุณประโยชน�ก็จดจําไว/และถCายทอดด/วยภาษาพูดสืบ
ตCอกันไปหลายชั่วอายุคน ภายหลังได/มีผู/รวบรวมและบันทึกไว/เปPนลายลักษณ�อักษร นับวCา
เปPนประโยชน�สําหรับผู/สนใจเพราะชCวยให/เข/าถึงคําผญาได/งCายและสะดวกข้ึน 

ความสําคัญของผญาภาษิตอีสาน ผญาเปPนเสมือนคําเตือน เปPนท้ังคําแนะนําสั่ง
สอนท่ีทําให/ประชาชนท่ัวไปประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต/องเหมาะสม ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ความถูกต/องดีงามตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาและขนบประเพณีท่ีคนไทยอีสาน
ยึดปฏิบัติ ดังนั้นเนื้อหาของผญาภาษิตสCวนใหญCจึงได/แนวความคิดมาจากพุทธศาสนาและ
วัตรปฏิบัติท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะกับคนอีสานท่ีดูเหมือนจะซึมซับเอาแกCนแท/ของคําสอน
ในผญาไว/ได/มากท่ีสุดด/วยเหตุท่ีศาสนาเปPนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและมีความสัมพันธ�กับชาว
พ้ืนถ่ินอีสานมาช/านาน จึงทําให/ผู/คนในสังคมมีความเปPนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูCรCวมกันได/
อยCางปกติสุขเม่ือพิจารณาอยCางถCองแท/แล/ว อาจประเมินได/วCา ศาสนา คือ ข/อกําหนดอยCาง
หนึ่ง ซ่ึงสามารถใช/ควบคุมสังคมให/อยูCในภาวะสงบสุขได/ท่ีปรากฏอยCางชัดเจนก็คือในเนื้อหา
ของผญาภาษิตท่ีได/แนวความคิดมาจากพุทธศาสนาจะมีความหลากหลาย ดังตัวอยCาง เชCน 
“บุญมีแล/วแนวดีกะปUองใสC บุญบCได/แนวข้ีฮ/ายกะแลCนโฮม”(เม่ือมีบุญจะประสบแตCความ
งดงามครั้นหมดบุญก็จะพบแตCความเลวร/าย)และอีกบทวCา“บุญบาปนี้เปPนคูCคือเงาเงานั้นไป
ตามเฮาซุวันบCมีเว/น”(บุญบาปนี้เปรียบเสมือนเงาท่ีติดตามตัวเราไปทุกเม่ือไมCมีเว/น)หรือ “คัน
วCาได/ดีแล/วอยCาลืมคุณพCอแมC เพ่ินหากเลี้ยงแตCน/อยถนอมให/ใหญCสูง” ( ยามลูกเม่ือได/ดีแล/ว
อยCาลืมบุญคุณของพCอแมC เพราะทCานเปPนผู/ท่ีเลี้ยงดูมาแตCเล็กจนโต)   

เนื้อหาของผญาภาษิตท่ีมีผู/กลCาวถึงเสมอนั้น สCวนใหญCมักเปPนการห/ามประพฤติใน
สิ่งท่ีไมCดีงามไมCถูกครรลองคลองธรรมหรือไมCก็เปPนการยุให/ประพฤติในสิ่งท่ีดีงามท่ีจะเกิด
คุณประโยชน�ท้ังกับตนเองและบุคคลรCวมสังคม ข/อห/ามมิให/กระทําและข/อสนับสนุนให/
กระทําพฤติกรรมตCางๆ ดังท่ีปรากฎในบทผญาภาษิตนี้โดยปกติจะมีต/นเค/าความเปPนจริงมา
กCอน กCอนท่ีจะได/รับการตราเปPนบทผญาภาษิตท่ีจะกลCาวรวมถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ตนให/เหมาะสมและมีบทบาทในการควบคุมสังคมได/ในอีกข้ันตอนหนึ่งดังตัวอยCาง เชCน “ไป
หาพระเอาของไปถวาย ไปหานายเอาของไปต/อน” หรือ “อยCาได/กดเขาย/องยอโตผิดฮีต 

                                                           

๗ คําหมาน คนไค, ผญา: ภูมิป@ญญาอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), 
หน/า ๖๗. 
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อยCาได/หวีดหวีดเว/าประสงค�ข้ึนขCมเขา” (อยCากดคนอ่ืนแล/วยกตนเองมันผิดจารีต อยCาได/พูด
เพ่ือมีเจตนาขCมคนอ่ืน) 

จากความสําคัญดังกลCาวจะเห็นวCาผญานั้นมีความหมายตCอชาวอีสานเปPนท่ีสุดไมCวCา
ชาวอีสานจะอาศัยอยูCสถานท่ีใด เม่ือมีกิจกรรมรCวมกันหรือสนทนากันในกลุCม จะมีการกลCาว 
ผญาสอดแทรกข้ึนมาเสมอ ด/วยเหตุผลดังกลCาวจึงทําให/ผญามีบทบาทและมีความสําคัญตCอ
สังคมไทยอีสานมาต้ังแตCอดีตจนถึงปBจจุบัน๘  

ผญาภาษิตเปPนทรัพย�ทางปBญญา แตCสCวนหนึ่งได/ถูกกลบทับด/วยนวัตกรรมท่ี
ทันสมัย บ/างก็ถูกโยนท้ิงด/วยเห็นวCาเชย ล/าสมัย เพ่ือสงวนพ้ืนท่ีไว/สําหรับสิ่งสร/างสรรค�แปลก
ใหมC แตCเม่ือวันเวลาผCานไปกลับประจักษ�ชัดข้ึนเรื่อยๆวCาสิ่งทันสมัยท่ีมาพร/อมกับการพัฒนาท่ี
ต/องการทําประเทศให/เปPน“นิคส�: NICs” หรือประเทศอุตสาหกรรมใหมC (NICs: New 
Industrialized Countries) และกระตุ/นผู/คนให/อยากเปPน “เสือ” เศรษฐกิจแหCงเอเชียนั้น 
ได/เรCงพัฒนาเศรษฐกิจให/เติบโตเชิงปริมาณอยCางรีบร/อนโดยไมCได/เตรียมความพร/อมไว/รองรับ
จึงขาดภูมิคุ/มกันท่ีดี กCอเกิดความโลภและมีคCานิยมอยากรวยจนกลายเปPนผลเสีย  

การพัฒนาประเทศท่ีผCานมาไมCอาจทําให/ไทยกลายเปPน “เสือ” ได/เลย มิหนําซํ้ายัง
เกิดผลกระทบจากการพัฒนาท่ีไมCสอดคล/องกับความเปPนจริงของชีวิตและสังคม เชCน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดปBญหาโลกร/อน สิ่งแวดล/อมเสื่อมโทรม พ้ืนท่ีเกษตรลดลง
กลายเปPนโรงงานอุตสาหกรรมถนน บ/านจัดสรร ยCานการค/า แหลCงบันเทิง ทําให/เกิดวิกฤติ
ความม่ันคงด/านอาหาร เกิดมลพิษทางดิน น้ํา อากาศ เปPนต/น 

ความพอเพียงแบบอีสานท่ีพบในผญาภาษิต จากการศึกษาวิเคราะห�ผญาซ่ึงเปPน
ปรัชญาของชาวอีสาน พบวCา มีความสอดคล/องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัวฯ คือ ตCางก็เปPนปรัชญาชีวิต เปPนแนวคิด หลักการ แนว
ทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในการดําเนินชีวิต โดยมี “ธรรม” คือความเปPนจริงตาม
ธรรมชาติและหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาเปPนฐานคิด ซ่ึงถือวCาเปPนการสร/าง 
“เหตุดี” เพ่ือนําไปสูCเปUาหมายคือ “ผลดี”เม่ือมองผญาภาษิตผCานกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให/เห็นสภาพสังคมอีสานท่ีไมCมีความ “พอเพียง” ไมC “พอดี” ยังขาดๆ เกินๆ ดัง
สะท/อนในผญาท่ีวCา ผู/กินกินพอฮาก ผู/อยากอยากพอตาย แปลวCาผู/มีกินก็กินมากจนจะ
อาเจียน ผู/ท่ีหิวก็หิวเจียนตาย เปPนผญาท่ีชี้ถึงความเหลื่อมล้ําในสังคม คนรวยมีเหลือกินเหลือ
ใช/ แตCคนจนไมCมีกิน ต/องอดอยาก หากสังคมต/องการความสงบสุข ปรารถนาให/คนอยูCรCวมกัน
อยCางสันติ จึงต/องมีวิธีบริหารจัดการเรื่องการกระจายทรัพยากรให/เทCาเทียม ไมCให/มีชCองวCาง
ของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมมากเกินไป ต/องทําให/ทุกคนมีพอกินพอใช/ เม่ือหิว

                                                           

๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผญาภูมิป@ญญาอีสาน ๒๕๕๙. แหลCงท่ีมา : 
www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=842,[วันท่ีสืบค/น ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙] 
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ต/องมีกิน เพราะความหิวเปPนโรคอยCางยิ่ง (พุทธศาสนสุภาษิต) ไมCมีทุกข�ใดยิ่งใหญCไปกวCาทุกข�
เพราะความหิว ซ่ึงปราชญ�อีสานเข/าใจเรื่องนี้ดี ดังสะท/อนในผญาทุกข�บCมีเสื้อผ/าฝาเฮือนเพกะ
พออยูC ทุกข�บCมีเข/าอยูCท/องนอนลี้อยูCบCเปPน (ความทุกข�เพราะไมCมีเสื้อผ/าสวมใสC หรือแม/มีบ/าน
ฝาโทรมๆ ก็ยังอยูCได/ แตCความทุกข�เพราะไมCมีข/าวกินจะนอนหลบอยูCได/อยCางไร)๙  

การให/ความสําคัญกับข/าวปลาอาหารตรงกับความจริงตามธรรมชาติของชีวิต คน
ต/องกินจึงจะอยูCรอด การมีกินและมีชีวิตอยูCอยCางมีคุณภาพนับเปPนศักด์ิศรีของคน ชาวอีสานท่ี
อยูCในวัฒนธรรมข/าวและมีเศรษฐกิจแบบชาวนาเข/าใจเรื่องนี้เปPนอยCางดี ดังพบในผญาท่ีวCา 
สิบพCอค/ามาไหว/พCอนา (สิบพCอค/ามาไหว/พCอนา)๑๐ และ ข/าวเต็มเล/านอนเว/ากะคือ เงินเต็มถง
เว/ากงกะได/(คนมีข/าวเต็มยุ/งเวลาจะพูดกับใครนอนพูดก็เข/าทCา คนมีเงินเต็มถุงจะพูดจาเลCนตัว
หรือพูดขัดหูใครก็ได/) ชาวอีสานถือวCาข/าวเปPนทรัพย�ท่ีสําคัญ ตรงกับพุทธสุภาษิตวCา “ทรัพย�
อ่ืนเสมอด/วยข/าวเปลือกไมCมี: นตฺถิธ=ฺญสมํธนํ” และสอดคล/องกับทัศนะของหมCอมเจ/า สิทธิ
พร กฤดากร ท่ีวCา “เงินทองเปPนมายา ข/าวปลาเปPนของจริง” นี่คือวิธีคิดท่ีจะตCอกรกับวิกฤต
อาหารได/ดีท่ีสุด 

การกินมากเกินไปถือวCาทําให/ภูมิคุ/มกันบกพรCอง ดังผญา“กินหลายท/องแตกแบก
หลายหลังหัก”(กินมากท/องแตก แบกมากหลังหัก) และ กินมํามํา บCคลําเบ่ิงท/อง (กินเอากิน
เอา ไมCคลําดูท/อง) (ปรีชา, ๒๕๒๘: ๒, ๓) คล/ายชูชกผู/เปPนตํานานแหCงความไมCพอประมาณใน
การกิน จนกระท่ังท/องแตกตายคนอีสานจึงมีคําเตือนวCา...กินแมCนปาก ยากแมCนท/อง เทียวข้ี
แมCนขา (การกินเปPนเรื่องของปาก อยากเปPนเรื่องของท/อง การไปอุจจาระเปPนเรื่องของขา) 
และแนะนําวCา กินน/อยบCตาย กินหลายเปPนข/อย (กินน/อยไมCตาย กินมากเปPนทาส) (ปรีชา, 
๒๕๒๘: ๑๑) คําวCา “ข/อย” หมายถึงทาสหรือคนรับใช/ท่ีต/องปฏิบัติตามคําสั่งของนายเงินและ
หมายถึงคําสรรพนามแทนบุรุษท่ีหนึ่ง ใช/คูCกับ “เจ/า” ปBจจุบันคนอีสานยังใช/คําวCา “ข/อย/
เจ/า” กันอยูC 

ความพอประมาณประกอบด/วย ความพอประมาณในตนและพอประมาณใน
สถานการณ� แตCละคนมีรูปแบบการใช/ชีวิตตCางกัน เชCน นักธุรกิจเดินทางด/วยเครื่องบิน ติดตCอ
ธุรกิจได/หลายท่ี สCวนชาวนา อาจข่ีควายหรือเดินเท/า แม/วิถีชีวิตตCางกัน แตCวCาแตCละคนก็บรรลุ
เปUาหมายและได/รับความพึงพอใจตามวิถีแหCงตน ซ่ึงไมCเหมือนกัน และไมCจําเปPนต/อง
เหมือนกัน ดังสะท/อนในผญาท่ีพูดถึงชีวิตของตะกวดและเตCาท่ีวCา แลนไวได/สามเหลCา เตCาซ/า
ได/สามหนอง(ตะกวดไปเร็วก็ไปได/สามป�า เตCาไปช/าก็ไปได/เพียงสามบึงน้ํา)และ เตCาหากินกุ/
มปากเตCา แลนหากินกุ/มปากแลน(เตCาหากินเลี้ยงตัวเองได/ ตะกวดก็หากินเลี้ยงตัวเองได/) (คํา
หมาน,๒๕๓๙: ๖๖) เตCาและตะกวดแตกตCางกัน เชCน ตะกวดเคลื่อนท่ีไปได/เร็ว เตCาไปได/ช/า 

                                                           

๙ อ/างแล/ว, คําหมาน คนไค, ผญา: ภูมิป@ญญาอีสาน, ๒๕๓๙, หน/า ๗ 
๑๐ อ/างแล/ว, ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, ๒๕๒๘, หน/า ๑๒๒ 
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แตCท้ังสองก็ไปถึงจุดหมายปลายทางตามวิถีแหCงตน ตะกวดไวไปได/สามผืนป�า ขณะท่ีเตCาไปได/
สามหนองน้ํา ซ่ึงเปPนจุดมุCงหมายท่ีไมCเหมือนกัน เตCาก็พึงพอใจแบบเตCา ตะกวดก็พึงพอใจ
แบบตะกวด เปรียบเทียบกันไมCได/  

ผญาภาษิตอีสานท่ีพูดถึงความสัมพันธ�เชิงเหตุและผลมีอยูCหลายบท เชCน เดือนหก
ให/หวCานกล/า เดือนห/าให/แตCงไถ ท่ีชี้ถึงการกระทําท่ีสอดคล/องกับฤดูกาล เปPนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ซ่ึงถือวCาเปPนการทําเหตุท่ีดี เพ่ือนําไปสูCผลท่ีดี ไมCวCาจะทําอะไรก็ให/สมเหตุสมผล 
เชCน ทํานาก็อยCาข้ีเหนียวต/นกล/า ทําการค/าก็อยCาข้ีเหนียวทุน ดังผญาเฮ็ดนาอยCาแพงกล/า ไป
ค/าอยCาแพงทึน หรือผญางามแตCข/าวเฮ็ดนาแคมเหมือง งามแตCเมืองมีเจ/าผู/หนึ่ง (ข/าวงาม
เพราะทํานาริมเหมือง เมืองงามเพราะมีเจ/าเมืองเพียงผู/เดียว) วรรคแรกของผญาชี้ถึงสาเหตุท่ี
ทําให/ข/าวงอกงามคือมีแหลCงน้ําเพียงพอ สCวนวรรคหลังเปรียบถึงการมีเจ/าเมืองเพียงหนึ่งคน
นั้นยCอมมีเอกสิทธิ์ในการปกครอง ทําให/บ/านเมืองรCมเย็นเปPนสุข ท่ีวCามานี้สะท/อนถึงความมี
เหตุผลอันเปPนลักษณะหนึ่งของความพอเพียงแบบอีสาน หากมองจากมุมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือวิธีคิด หลักการและแนวทางการปฏิบัติให/ถูกให/ดี เพ่ือผลดีคือมีประสิทธิภาพ มี
ประโยชน�และมีความสุข การศึกษาครั้งนี้ทําให/พบด/วยวCาผญาภาษิตให/คุณคCาด/านความรู/และ
คุณธรรมวCาเปPนปBจจัยให/การทํามาหากินได/ผลดี ทําให/ชีวิตมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล/องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกสองเง่ือนไข ท่ียังไมCได/กลCาวถึง ได/แกC เง่ือนไขความรู/และ
เง่ือนไขคุณธรรมเง่ือนไขด/านความรู/ คือ การมีความรอบรู/เก่ียวกับ วิชาการด/านตCางๆท่ี
เก่ียวข/องอยCางรอบด/าน อีกท้ังมีความรอบคอบท่ีจะนําความรู/เหลCานั้นมาพิจารณาให/เชื่อมโยง
กันเพ่ือประกอบการวางแผนด/วยความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสอง คือ 
การมีคุณธรรม ต/องมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย�สุจริต มีความอดทน มีความ
เพียรและรู/จักใช/สติปBญญาในการดําเนินชีวิต 

ดังตัวอยCางผญาท่ีพูดถึงคุณคCาของความรู/ เชCน ยามยังน/อยให/เจ/าหม่ันเฮียนคุณ 
บุญเฮามีซิยศสูงเพียงฟUา ไปภายหน/าหาเงินได/ล/านหม่ืน ไผผู/ความฮู/ต้ืนเงินเบ้ียบCแกCนถง ผญา
นี้แปลวCาในวัยเด็กให/หม่ันศึกษาเลCาเรียน จะได/เปPนเจ/าเปPนนาย มียศฐาบรรดาศักด์ิ ทําให/มี
เงินหม่ืนเงินล/าน คนไมCมีความรู/ก็ไมCมีเงิน ซ่ึงชี้ถึงคCานิยมวCาความรู/สามารถชCวยยกระดับฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู/ไมCมีความรู/จะไมCมีความนCาเชื่อถือ ดังพบในผญาบCมีความฮู/อยCาเว/า
การเมือง บCนุCงผ/าเหลืองอยCาเว/าการวัด (ไมCมีความรู/อยCาพูดเรื่องการเมือง ไมCได/บวชอยCาพูดถึง
เรื่องศาสนา 

นอกจากนี้ ยังต/องมีความรู/ในสิ่งท่ีเราต/องเก่ียวข/องให/ชัดเจน รู/ให/ชัด ให/จริง ให/
รอบด/าน ทุกแงCมุม เพ่ือชCวยให/มีปฏิสัมพันธ�กับสิ่งนั้นถูกต/อง ฉะนั้นท้ังกCอนลงมือทํา ขณะทํา 
และหลังทํา ต/องเป�ดพ้ืนท่ีให/เหตุผลและคุณธรรมเข/าตรวจสอบทุกระยะ เรื่องคุณธรรมก็พบ
ในผญาจํานวนไมCน/อย เชCน ให/ต่ืนเดิกคือกา ให/หากินคือไกC (ให/ต่ืนเช/ามืดเหมือนกา ให/หากิน
เหมือนไกC) ท่ีเน/นเรื่องความขยัน หรือผญาท่ีวCา เทียวทางบCสุดเส/นอยCาถอยหลังให/เขาเหยียบ 
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ตายขอให/ตายหน/าพุ/นเขาจั่งย/องวCาหาญ (เดินทางให/ตลอดอยCาถอยหลังให/เขาเหยียบ ถ/าจะ
ตายขอให/ไปตายข/างหน/าโน/น คนจึงจะยกยCองวCากล/าหาญ) ซ่ึงพูดถึงคุณธรรมคือความมุCงม่ัน
ไมCลดละ อยCาทําอะไรครึ่งๆ กลางๆ ความสัตย�หรือการยึดม่ันในสัจจะก็เปPนคุณธรรมท่ีคน
อีสานยกยCอง เชCน ผญาทุกข�ยากฮ/ายเขาะขอดแลงงาย อยCาได/ลืมความสัตย�เท่ียงจริงจําหม้ัน 
(แม/จะทุกข�ยากขาดแคลนเพียงใดก็ขอให/ยึดถือในความสัตย�จริงอยCางม่ันคง)๑๑ 

ผู/ปกครองต/องมีคุณธรรมคือไมCเห็นแกCตัว เห็นแกCประโยชน�สCวนรวม ดังผญา 
เจ/านายดีบCเห็นแกCเงินแสนไถC แตCเห็นแกCไพรCแสนเมือง (เจ/านายดีไมCเห็นแกCเงินแสนถุง แตCเห็น
แกCประชาชนท่ีมีนับแสน) เพราะความไมCซ่ือสัตย�สุจริต โลภมาก เห็นแกCตัว เปPนสิ่งฉุดรั้งความ
เจริญก/าวหน/าของสังคม และนําความทุกข� ความเดือดร/อนมาให/แกCตนและคนอ่ืน  

ผญาภาษิตมีวิธีคิด แนวทาง หลักการปฏิบัติท่ียึดม่ันสัจธรรมและมีคุณธรรม
จริยธรรมกํากับการดําเนินชีวิต อันจะนําไปสูCความอยูCดีมีสุข ซ่ึงเห็นวCาไปกันได/ดีกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแสดงให/เห็นวCาปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัวฯ มิใชCเรื่องไกลตัว
ชาวบ/าน มิใชCสิ่งแปลกหน/า และไมCยากเกินความสามารถท่ีประชาชนจะดําเนินรอยตาม 

๔. สรุป  
หากกระจกนั้นมีหลายมุม เรานCาจะลองเปลี่ยนมุมมองโดยก/มลงพิจารณาภูมิ

ปBญญาของบรรพชนคนอีสานและมองปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูCหัวดูบ/าง ผู/เขียน
คิดวCานCาจะเปPนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําเราทุกคนไปสูCความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
โดยเฉพาะอยCางยิ่งหากได/ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาในสองเง่ือนไขด/วย เง่ือนไขแรก คือ 
การมีความรอบรู/ในสรรพวิชาการตCางๆท่ีเก่ียวข/องอยCางรอบด/าน ความรอบคอบท่ีจะนํา
ความรู/เหลCานั้นมาพิจารณาให/เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และใช/ความระมัดระวัง
ในข้ันตอนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสอง คือ การมีคุณธรรมและต/องตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย�สุจริต มีความอดทน มีความเพียรและรู/จักใช/สติปBญญาในการดําเนินชีวิตด/วย 

จึงกลCาวได/วCาผญาภาษิตสามารถถักทอเข/ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได/
แนบเนียนอยCางไร/รอยตCอ เพราะวCาโดยเนื้อแท/แล/ว เศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิถีชีวิตแบบ
ชาวบ/าน ดังพระราชดํารัส“...พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงไอ/เนี่ยเราไมCได/ซ้ือจากตCางประเทศแตC
วCาเปPนของพ้ืนเมืองแล/วก็ไมCได/อาจจะอ/างวCาเปPนความคิดของพระเจ/าอยูCหัวไมCใชC ทํามานาน
แล/วท้ังราชการท้ังพลเรือนท้ังทหารท้ังตํารวจได/ใช/เศรษฐกิจพอเพียงมานานแล/ว” (พระราช
ดํารัสในวันท่ี๔ธันวาคม๒๕๔๕เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา) การท่ีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาชีวิตของคนอีสานท่ีเรียกวCาผญาภาษิต มีหลักการและ
เปUาหมายสอดคล/องกัน ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปPนฐานคิดเหมือนกัน จึงคิดวCานCาจะ
                                                           

๑๑ คําหมาน คนไค, ผญา: ภูมิป@ญญาอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), 
หน/า ๗๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๑๙๔ 

เปPนการงCายสําหรับคนอีสานหรือคนท่ีรู/จักคุ/นเคยผญาภาษิตอีสาน ในอันท่ีจะหันไปทําความ
เข/าใจและเข/าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให/ถึงแกCน เพ่ือการนําไปปรับประยุกต�ใช/ตCอไป  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
คําหมาน คนไค. ผญา: ภูมิป@ญญาอีสาน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 
จารุวรรณ ธรรมวัตร. ผญาบทกวีของชาวบ�าน. กาฬสินธุ�: โรงพิมพ�จินตภัณฑ�, ๒๕๒๖. 
ฉัตรทิพย� นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม.พิมพ�ครั้งท่ี ๔,

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�แหCงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ปรีชา พิณทอง. ไขภาษิตโบราณอีสาน. อุบลราชธานี: โรงพิมพ�สิริธรรม, ๒๕๒๘. 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ�ครั้งท่ี ๙, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน. กรุงเทพมหานคร: 

โอเอสพรินต้ิงเฮาส�, ๒๕๔๒ 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.กรุงเทพมหานคร: 

นานมีบุคส�พับลิเคชั่น,๒๕๔๖. 
สํานักงานสCงเสริมศิลปวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยขอนแกCน. พิมพ�กวีศรีอีสาน ดร. พิมพ�รัตน

คุณสาส�น,ขอนแกCน, ๒๕๔๐. 
อภิชั ย  พันธ เสน .  สัง เคราะห�องค�ความรู� เ ก่ี ยว กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง . 

กรุงเทพมหานคร: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙ 
เอกวิทย� ณ ถลาง. ภูมิป@ญญาอีสาน. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร�พรินต้ิง. (๒๕๔๔). 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
สมนึก ชัชวาลย� และคณะ. “รายงานการวิจัยเรื่อง ความเข/าใจ ความพึงพอใจและการ

ปรับตัวของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนตCอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง”.
เชียงใหมC: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๒. 

 (๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙. ผญาภูมิป@ญญาอีสาน.(ออนไลน�). 

www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=842.วันท่ีสืบค/น 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

บ/านมหา เว็บไซต�สCงเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปBญญาท/องถ่ิน.(ออนไลน�).
www.baanmaha.com. คําผญา ปรัชญาภาษาอีสาน. วันท่ีสืบค/น ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๑๙๕

การศึกษาวจีสุจริตในพุทธศาสนาเถรวาท 
A Study Vaci-sucarita (Utterances Honestly) in the Ravada Buddhism 

ณรงค� ศรีจันเวียง* 
พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ, ผศ.ดร.** 

บทคัดย1อ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาวจีสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒) เพ่ือศึกษาคุณคCาของวจีสุจริตในสังคมไทย และ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกต�ใช/
วจีสุจริตในสังคมไทย เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเปPนแบบสัมภาษณ�
รวบรวมข/อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกจากทCานผู/ทรงคุณวุฒิผู/ให/ข/อมูลสําคัญจํานวน ๑๐ 
ทCานจากเนื้อหาการสัมภาษณ� ตามวัตถุประสงค�ดังนี้ 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเรื่องวจีสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวCา วจีสุจริต 
หมายถึงการกลCาววาจาท่ีเปลCงออกมาโดยชอบ หรืออาจจะเปPน สัญลักษณ� หรือการสื่อ
ความหมายอยC างใดอยC างหนึ่ ง  เ พ่ือให/ รู/ วC า  เปPนการสื่ อสารในทาง ท่ี ดี  ซ่ึ ง ในทาง
พระพุทธศาสนาได/กลCาวไว/ มี ๔ อยCางคือเว/นจากการพูดเท็จ เว/นจากการพูดคําหยาบ เว/น
จากการพูดสCอเสียด เว/นจากการพูดเพ/อเจ/อ ในหลักทางพระพุทธศาสนานั้น คําพูดสุภาษิต 
หรือหลักสัมมาวาจาท่ีพุทธองค� ได/ตรัสไว/ ก็ มีมาก ซ่ึงมนุษย� เราสามารถนํามาใช/ใน
ชีวิตประจําวันได/และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากการเปPนคนแข็งกระด/างเปPนคนสุภาพ
อCอนโยนได/ ประกอบกับการฝ�กฝนตนเอง ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปBญญา อยCาง
สอดคล/องกัน 

ศึกษาคุณคCาของวจีสุจริตในสังคมไทย วจีสุจริตมีคุณคCาตCอตนเองหลักวจีสุจริตท่ีมี
คCาตCอตนเองยึดหลักวCา ผู/ประพฤติธรรมยCอมอยูCเปPนสุขหากเรายึดหลักวาจาท่ีดี จะกลCาวจะ
พูดอะไรออกไปไมCมีพิษภัยอะไรกับใคร เพราะคําพูดท่ีกลCาวออกไปนั้น ปรารถนาแตCสิ่งท่ีดีๆ 
จริงใจ เปPนป�ยวาจา วาจาอันอCอนหวาน คําพูดท่ีสื่อ ออกมาจากใจบCงบอกถึงความคิด 
ความรู/สึก ความต/องการ ความไมCต/องการหรือเฉยๆ ความทุกข� ความสุข ความรัก ความชัง 
หรือไมCใสCใจ ขณะเดียวกันยังแสดงถึงอุปนิสัยใจคอของผู/พูดอีกด/วย วจีสุจริตทีมีคุณคCาตCอ
ครอบครัว หากครอบครัวใช/วจีสุจริตแล/วก็ชCวยประสานความขัดแย/ง ครอบครัวรักกันมีความ
สามัคคี คุณคCาตCอสังคมองค�กร หากสังคมองค�กร มีวจีสุจริตแล/ว ยCอมสร/างความเข/มแข็ง ใน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน  

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน 
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หนCวยงาน มีการให/อภัยซ่ึงกันและกันปBญหาความอิจฉาริษยาปราศจากอคติจะลดน/อยลง 
เพราะทุกคนมีหลักของศีลธรรมในใจ คุณคCาระดับประเทศ หากผู/นําประเทศรู/จักใช/วจีสุจริต
ในการติดตCอการค/า หรือการเชื่อมสัมพันธไมตรี ยCอมนําพาประเทศรอดพ/นจากวิกฤต
เศรษฐกิจจากภัยสงครามได/ โดยอาศัยหลักของ สุจริต ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

แนวทางการประยุกต�ใช/หลักวจีสุจริตในสังคมไทยปBจจุบัน การประยุกต�หลักวจี
สุจริตในสังคมไทยปBจจุบัน สามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจา และจิตใจของ
ตนเองได/สุจริต จึงทําให/สังคมอยูCอยCางสงบสุข ภายใต/กฏระเบียบ และกฏเกณฑ�ของสังคม 
นอกจากนี้ แนวทางการประยุกต�คือการนําเอาไปปรับใช/ในสถานการณ�ปBจจุบัน ครอบครัวรัก
กัน สามัคคีกัน ในสังคม ชุมชน ผู/น/อยเคารพผู/ใหญC ใช/หลักเมตตาธรรมตCอกันเห็นอกเห็นใจ
กัน ระดับองค�กร การบริหารก็สามารถนําไปใช/ในการสร/างเครือขCายขยายงาน และวาง
กําลังคนได/เหมาะสม ผูกมัดใจผู/ใต/บังคับบัญชาไว/ได/ ในระดับประเทศ ผู/นําสามารถบริหาร
รัฐบาล สร/างความรักใครC ในหมูC มิตร และประชาชน ให/รักใครCด/วยการพูดจาไพเราะ สื่อสาร
ดี มีน้ําใจ รับฟBงความคิดเห็นของผู/อ่ืน ยCอมนําพาประเทศรอดพ/นจากวิกฤตได/ด/วยการใช/วจี
สุจริต พูดดี ทําดี วจีไพเราะ สมกับท่ีผู/วิจัยได/ศึกษาในหัวข/อท่ีได/กลCาวมานี้ 

คําสําคัญ: การศึกษาวจีสุจริตในพุทธศาสนาเถรวาท  

Abstract 

This thesis is of the 3 objectives which are 1) to study the utterances 
faith in Buddhism 2) the value of faith in the utterances and Thailand 3) to 
propose the application of utterances honestly in Thai society, a qualitative 
research, the study focused on documents and interviews Analytical essentially 
the survey of primary data, secondary Tripitaka commentary. The documents 
from textbooks, Interviews and other related documents of the descriptive 
content analysis. 

Concepts about utterances honestly faith in Buddhism that represents 
the verbal utterances honestly voiced by the likes, or it may be a symbol or a 
meaningful one. To know Communication in a good way In Buddhism, there are 
four abstinences from lying Abstaining, from profanity Abstain, from speaking 
Sneaky Leave the prattle of the main Buddhist proverb that speech or speech 
that the Buddha had said there was a lot, which we humans can be used on a 
daily basis and can be changed manually, from being hardened by being 
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courteous. The training manual the main focus is three fold intelligence 
accordingly. 

The value of honest utterance in Thailand, honestly, the main verbal 
utterances valuable to their own faith with the principles of fair conduct that 
would be happy if we stick to a good speech. I will not say anything to harm 
anything to anyone. Because the words to say it. Sincere good wishes, but what 
is pleasing verbal speech sweet. The words come out from the media that 
conveys the thoughts, feelings, desires Or just do not want sorrow, joy, love, hate 
or ignore the device also shows the character of the speaker as well. Honestly 
saying a valuable family. If the family is saying honestly helps coordinate the 
conflict. Family, love, unity the value of social enterprise If society organizations 
Honestly, I have sayings Would strengthen the agencies have to forgive each 
other, the jealousy, prejudice will diminish. Because everyone has a moral core 
in mind, nationally values If the leader is saying good faith in commercial 
transactions. Or association would take the country survives the economic crisis 
of the war. Principles of good faith third body is saying honestly, honestly, 
honestly concepts. 

The main application utterances honestly in Thailand today, the 
application of verbal honesty in Thailand today, can control the behavior of 
verbal expression. And mind their own faith, the society peacefully under Reed 
regulations and rules of society .In addition, the application is adapted to bring 
the current situation, family love, unity, respect, communities and small adults. 
Use the mercy of each sympathetic enterprise management, it can be used to 
create a network expansion and people are putting it right Bond’s subordinates 
made, nationally Government leaders can manage Create love among the 
people friendly and affectionate with great eloquence communications 
thoughtful feedback of others, would take the country out of the crisis has 
escaped with a verbal honestly say well done to the verbal fluency, the 
researchers studied the topics mentioned previously. 

Keyword:  A study Vaci-sucarita (Utterances Honestly) In the Ravada Buddhism 
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๑. บทนํา 
ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน� มีนวัตถกรรมเกิดข้ึนมามากมายหลายด/าน เชCน เครื่อง

อํานวยความสะดวกสบายตCางๆ ในชีวิตประจําวัน เปPนท่ีนCาสังเกตวCาเม่ือมนุษย�เกิดมาหากไมC
ผิดปกติทางกายภาพ คือ ระบบของการใช/เสียงมิได/เสียหายหรือเปPนใบ/ไปแล/ว ทุกคนยCอมพูด
ได/ โดยเริ่มฝ�กพูดต้ังแตCพCอแมC ผู/ปกครอง เปPนเบ้ืองต/น จากนั้นก็คือญาติพ่ีน/อง ครูอาจารย� 
เพ่ือนๆสื่อทางวิทยุโทรทัศน�เปPนต/นทําให/เกิดพัฒนาการพูดท่ีทําให/คนสามารถท่ีเข/าใจได/ แตC
คําพูดท่ีเปลCงเสียงออกมานั้นผู/ท่ีได/ยินจะเกิดความประทับใจหรือเกิดความชิงชังก็ข้ึนอยูCกับผู/
พูด ใช/วาจาในการกลCาวอยCางไร อีกอยCางอาจฝ�กฝนตนเองจนเรียกได/วCา พูดเปPนอยCางเดียว 
แตCหาสาระไมCได/ เพราะปุถุชนยังถูกอํานาจกิเลสครอบงําอยูCภายในจิตใจ ฉะนั้น หากผู/พูดไมC
รู/เทCาทันกิเลสท่ีบงการอยูCก็อาจจะพูดไปด/วยอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ 

การพูดด/วยหลักโลภะ คือการพูดด/วยความอยากได/ใครCดีในทางมิชอบ เพ่ือลาภ 
ยศสรรเสริญกลCาวคือ พูดเพ่ือให/ได/มาซ่ึงผลประโยชน� ทรัพย�สินเงินทอง ตําแหนCง หน/าท่ีการ
งาน เกียรติยศชื่อเสียง ท้ังเพ่ือแกCตนเองและพวกพ/อง โดยไมCคํานึงถึงความชอบธรรม เข/า
ทํานองไมCได/ด/วยเลCห�ก็เอาด/วยกล บางครั้งก็พูดโปรยประโยชน� โอ/อวดเอาชนะแบบค/านไมCมี
เหตุผล เพียงหวังเพ่ือจะทําลายฝ�ายตรงข/าม การพูดอยCางนี้ถ/าเกิดในชนชั้นระดับผู/นําหรือ
สมาชิกสภาผู/แทนราษฎรแล/ว ยCอมสร/างความระส่ําระสายและเปPนเหตุให/เกิดความเสียหาย
ข้ึนได/ ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง จนนําไปสูCการแตกความสามัคคีของคนใน
ชาติได/ เรื่องการพูดด/วยโลภะนี้ ปรากฏในพระไตรป�ฏกวCาด/วยสงฆ�ทําปกาสนียกรรมแกCพระ
เทวทัต กรณีพระเทวทัตกราบทูลพระพุทธเจ/าให/ทรงมอบการบริหารหมูCสงฆ�ให/แกCตน๑ 

การพูดด/วยโทสะ คือการพูดด/วยอารมณ�โกรธเคือง ความคุCนเคืองใจ ใช/อารมณ�
มากกวCาใช/เหตุผล กลCาวคือ มีแตCการใช/คําพูดท่ีเชือดเฉือน หยาบคายจาบจ/วง ดCาทอ ฝ�าย
หนึ่งกลCาวหาให/เกิดความเสียหาย อีกฝ�ายก็ตอบโต/ ไมCลดละ เกิดการแบCงพรรคแบCงพวก เชCน
จัดการชุมนุมปราศรัยโจมตีกันฯ 

บางครั้งการพูดหรือวาจาไมCก่ีคํา ท่ีไมCสร/างสรรค�ของผู/ปกครอง ผู/นํา ก็สามารถท่ีทํา
ให/ผู/ชุมนุมประท/วงรู/สึกโกรธเคือง เข/ารCวมชุมนุมตCอต/านเพ่ิมข้ึนมากมาย เชCนการใช/คําพูด
โต/แย/งกันด/วยโทสะก็ปรากฏในพระไตรป�ฏกวCาด/วยเรื่องภิกษุชาวโกสัมพี ทะเลาะวิวาทกันวCา
ด/วยการกระทําของภิกษุรูปหนึ่งวCาเปPนอาบัติหรือไมCเปPนอาบัติ ฝ�ายหนึ่งเห็นวCาอาบัติ อีกฝ�าย
ก็วCาไมCเปPนอาบัติโต/เถียงกันจนเปPนเหตุให/เกิดการแตกแยกเปPนสองฝ�าย ในท่ีสุดก็เกิดการ
แตกแยกข้ึนในสงฆ�๒ เรื่องท่ีปรากฏดังกลCาวมานั้น แม/จะเปPนเหตุมาจากกิเลสท่ีนอนเนื่องอยูC
ในขันธสันดาน การพูดหรือการใช/วจีสุจริตนั้นเปPนปBจจัยสCวนหนึ่งท่ีสามารถชี้ให/เห็นความพึง

                                                           

๑ วิ.ม.(ไทย) ๗/๓๓ ต/๑๘๐-๑๘๒.  
๒ วิ.ม.(ไทย) ๗๓๓๖/๑๘๐-๑๘๒. 
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พอใจหรือความไมCพึงพอใจของแตCละฝ�าย ให/ขยายวงกว/างออกไป จนไมCสามารถท่ีจะควบคุม
ได/ ดังนั้นการใช/วจีสุจริตเปPนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง เพราะมีผลกระทบกับตน กระทบทCาน และท่ี
สําคัญยิ่งคือ กระทบตCอชนท้ังหลาย โดยสCวนรวม ชนิดไมCอาจหลีกเลี่ยงในบางกรณีได/ 

ความสําคัญของการใช/วจีสุจริตจึงอยูC ท่ีวCา ผู/ พูดเพ่ือการสื่อสารนั้น ใช/ความ
ระมัดระวังในคําพูด หรือวาจาเพียงใด พูดด/วยเจตนาท่ีเปPนกุศลหรืออกุศล พูดดีหรือพูดชั่ว 
เพราะวCาการพูดชั่วยCอมนําความเกลียดชัง และความทุกข�มาสูC  สCวนการพูดดียCอมนํา
ประโยชน� ความรักและความสามัคคีมาให/ ดังท่ี พระพุทธองค� ตรัสวCา “ตถาคตรู/จักถ/อยคําท่ี
แท/จริงท่ีประกอบด/วยประโยชน�และเปPนท่ีรักท่ีชอบใจของคนอ่ืน เราตถาคตยCอมรู/กาลท่ีจะ
กลCาวถ/อยคํานั้น”๓ การใช/คําพูดเปPนการใช/วจีสุจริตนั้น ปรากฏในพระไตรป�ฏกเรื่องโคนันทวิ
สาลวCาด/วยการพูดดี เพ่ือแก/ปBญหาในเรื่องดังกลCาวมีมาในอรรถกถาเรื่องเดียวกัน โดยมี
พราหมณ�ผู/หนึ่งไปท/าพนันเอาทรัพย�กับเศรษฐีผู/หนึ่งวCา หากโคของตนสามารถลากเลื่อน 
๒๐๐ เลCมท่ีบรรทุกน้ําหนักจนเต็มเคลื่อนท่ีไปได/ตนจะให/เงินพนันนั้น แตCหากโคของคนลาก
ไปไมCได/ เศรษฐีก็จะเปPนฝ�ายชนะได/เงินไป เม่ือพราหมณ�พูดดีกับโคโคจึงยอมลากเลื่อนไป๕ 

ด/วยเหตุผลดังกลCาวนี้ ผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องวจีสุจริตท่ีปรากฏใน
พระคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท สภาพปBญหาการขาดซ่ึงวาจาสุจริตในครอบครัวไทยและ
แนวทางการนําความสุจริตมาใช/เสริมความเข/มแข็งของครอบครัวไทย เพ่ือให/เกิดประโยชน�
ในการนําไปใช/กับวิถีชีวิตของครอบครัวชาวพุทธท่ีสมบูรณ�แบบ และเพ่ือเปPนการปลูกฝBง
หลักธรรมและความสุจริตให/เกิดมีในจิตใจของบุคคลภายในครอบครัวตCอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักวจีสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาคุณคCาของการใช/วจีสุจริตในสังคมไทย 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางประยุกต�การนําเอาวจีสุจริตไปใช/ให/เหมาะสมกับสังคมไทย 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปPนการวิจัยแบบเอกสารและสัมภาษณ�ศึกษาเชิงวิเคราะห� (Critical 

study Research) โดยศึกษาค/นคว/าข/อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมี
ขอบเขตดังนี้  

๑. ขอบเขตด�านเอกสาร ศึกษาข/อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ เชCน พระไตรป�ฏก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

                                                           

๓ ม.ม (ไทย)๑๓/๘๖/๘๘. 
๕ ขุ.ชา.อ.(ไทย ) ๓/๑/๓๐๘-๓๑๑. 
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ศึกษาข/อมูลจากทุติยภูมิ ประชากรกลุCมตัวอยCาง สัมภาษณ�จากผู/ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๑๐ ทCาน 

๒. ขอบเขตด�านเนื้อหา ศึกษาข/อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิอ่ืนๆ เชCน อรรถกถา 
ฏีกา และตําราวิชาการทางพระพุทธ ศาสนาเก่ียวข/อง กับ วาจาสุจริต วาจาท่ีเปPนสุภาษิต 
วาจาสุจริตท่ีปรากฏในพระไตรป�ฏก ประโยชน�ของการศึกษาแนวคิดการใช/วาจาสุจริต ใน
สังคมไทย 

๓. ศึกษาข�อมูลจากแหล1งท้ังสองข�างต�น แล/วนํามาเรียบเรียง แล/วนําเสนอใน
รูปการพรรณนาเชิงวิเคราะห� (Analytical Description) ประกอบกับทรรศนะและ
แนวความคิดเห็นของผู/วิจัย 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย เปPนการวิจัยเชิงเอกสาร ( Document Research) โดยมุCง

ศึกษาค/นคว/าข/อมูลและดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
๑. ศึกษาข/อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พร/อมท้ังอรรถกถา และฏีกา 
๒. ศึกษาข/อมูลจากคัมภีร�พระธัมมปทัฏฐกถา ฏีกา ตํารา วิชาการท่ีเก่ียวข/องกับ

การใช/วจีสุจริตในทางพระพุทธศาสนา 
๓. วิเคราะห�สังเคราะห�ข/อมูล ( The study and analyze data) ท้ังหมดท่ีได/มา

จากการสัมภาษณ� ผู/เชียวชาญและจากการศึกษาค/นคว/าเพ่ือตอบปBญหาการวิจัย 
๔. สัมภาษณ�ผู/ทรงคุณวุฒิและผู/เชียวชาญทางด/านพระพุทธศาสนาจํานวน ๑๐ 

ทCาน ดังนี้ 
(๑) พระครูไพบูลย�พัฒนาทร เจ/าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู 
(๒) พระครูไพศาลกิตติวิมล ผู/จัดการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
(๓) พระมหาภาสกร อาภรโณ ผู/ชCวยฝ�ายวิชาการโรงเรียนวัดพิศาลรัญญาวาส 
(๔) นายชูชาติ ราชจันทร� วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
(๕) นายทองอาน บุญพรม ผู/อํานวยการโรงเรียนบ/านภูพานทอง 
(๖) นายแพทย�ศราวุธ  สันตินันตรักษ�  นายกองค�การบริหารสCวนจังหวัด

หนองบัวลําภู 
(๗) นายสุวิจักญณ� ลีประเสริฐภรณ� นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 
(๘) นายเอกรินทร� ชูวิชัย ผู/อํานวยการกลุCมยุทธศาสตรและเฝUาระวังทางวัฒนธรรม  
(๙) นายประยูร โนรี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
(๑๐) นางประหยัด ธุระแพง หัวหน/าศูนย�แพทย�ชุมชนโรงพยาบาลหนองบัวลําภู  
๕. เรียบเรียงข/อมูล ( The edit data) และนําเสนอผลงานตCอไป  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๐๑

๖. สรุปผลการวิจัย 
๑. สรุปผลการวิจัย 
วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค� คือ ( ๑) เพ่ือศึกษาวจีสุจริตในพระพุทธศาสนาเถร

วาท (๒) เพ่ือศึกษาคุณคCาของวจีสุจริตในสังคมไทย และ (๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการ
ประยุกต�ใช/วจีสุจริตในสังคมไทย เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเปPนแบบ
สัมภาษณ�รวบรวมข/อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกจากทCานผู/ทรงคุณวุฒิผู/ให/ข/อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๐ ทCานจากเนื้อหาการสัมภาษณ� ตามวัตถุประสงค�ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว1า ๑. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเรื่องวจีสุจริตในพระพุทธศาสนาเถร
วาท พบวCา วจีสุจริต หมายถึงการกลCาววาจาท่ีเปลCงออกมาโดยชอบ หรืออาจจะเปPน 
สัญลักษณ� หรือการสื่อความหมายอยCางใดอยCางหนึ่ง เพ่ือให/รู/วCา เปPนการสื่อสารในทางท่ีดี ซ่ึง
ในทางพระพุทธศาสนาได/กลCาวไว/ มี ๔ อยCางคือเว/นจากการพูดเท็จ เว/นจากการพูดคําหยาบ 
เว/นจากการพูดสCอเสียด เว/นจากการพูดเพ/อเจ/อ ในหลักทางพระพุทธศาสนานั้น คําพูด
สุภาษิต หรือหลักสัมมาวาจาท่ีพุทธองค�ได/ตรัสไว/ก็มีมาก ซ่ึงมนุษย�เราสามารถนํามาใช/ใน
ชีวิตประจําวันได/และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากการเปPนคนแข็งกระด/างเปPนคนสุภาพ
อCอนโยนได/ ประกอบกับการฝ�กฝนตนเอง ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปBญญา อยCาง
สอดคล/องกัน 

๒. ศึกษาคุณคCาของวจีสุจริตในสังคมไทย วจีสุจริตมีคุณคCาตCอตนเองหลักวจีสุจริต
ท่ีมีคCาตCอตนเองยึดหลักวCา ผู/ประพฤติธรรมยCอมอยูCเปPนสุขหากเรายึดหลักวาจาท่ีดี จะกลCาว
จะพูดอะไรออกไปไมCมีพิษภัยอะไรกับใคร เพราะคําพูดท่ีกลCาวออกไปนั้น ปรารถนาแตCสิ่งท่ี
ดีๆ จริงใจ เปPนป�ยวาจา วาจาอันอCอนหวาน คําพูดท่ีสื่อ ออกมาจากใจบCงบอกถึงความคิด 
ความรู/สึก ความต/องการ ความไมCต/องการหรือเฉยๆ ความทุกข� ความสุข ความรัก ความชัง 
หรือไมCใสCใจ ขณะเดียวกันยังแสดงถึงอุปนิสัยใจคอของผู/พูดอีกด/วย วจีสุจริตทีมีคุณคCาตCอ
ครอบครัว หากครอบครัวใช/วจีสุจริตแล/วก็ชCวยประสานความขัดแย/ง ครอบครัวรักกันมีความ
สามัคคี คุณคCาตCอสังคมองค�กร หากสังคมองค�กร มีวจีสุจริตแล/ว ยCอมสร/างความเข/มแข็ง ใน
หนCวยงาน มีการให/อภัยซ่ึงกันและกันปBญหาความอิจฉาริษยาปราศจากอคติจะลดน/อยลง 
เพราะทุกคนมีหลักของศีลธรรมในใจ คุณคCาระดับประเทศ หากผู/นําประเทศรู/จักใช/วจีสุจริต
ในการติดตCอการค/า หรือการเชื่อมสัมพันธไมตรี ยCอมนําพาประเทศรอดพ/นจากวิกฤต
เศรษฐกิจจากภัยสงครามได/ โดยอาศัยหลักของ สุจริต ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

๓. แนวทางการประยุกต�ใช/หลักวจีสุจริตในสังคมไทยปBจจุบัน การประยุกต�หลักวจี
สุจริตในสังคมไทยปBจจุบัน สามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจา และจิตใจของ
ตนเองได/สุจริต จึงทําให/สังคมอยูCอยCางสงบสุข ภายใต/กกระเบียบ และกฏเกณฑ�ของสังคม 
นอกจากนี้ แนวทางการประยุกต�คือการนําเอาไปปรับใช/ในสถานการณ�ปBจจุบัน ครอบครัวรัก
กัน สามัคคีกัน ในสังคม ชุมชน ผู/น/อยเคารพผู/ใหญC ใช/หลักเมตตาธรรมตCอกันเห็นอกเห็นใจ
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กัน ระดับองค�กร การบริหารก็สามารถนําไปใช/ในการสร/างเครือขCายขยายงาน และวาง
กําลังคนได/เหมาะสม ผูกมัดใจผู/ใต/บังคับบัญชาไว/ได/ ในระดับประเทศ ผู/นําสามารถบริหาร
รัฐบาล สร/างความรักใครC ในหมูC มิตร และประชาชน ให/รักใครCด/วยการพูดจาไพเราะ สื่อสาร
ดี มีน้ําใจ รับฟBงความคิดเห็นของผู/อ่ืน ยCอมนําพาประเทศรอดพ/นจากวิกฤตได/ด/วยการใช/วจี
สุจริต พูดดี ทําดี วจีไพเราะ สมกับท่ีผู/วิจัยได/ศึกษาในหัวข/อท่ีได/กลCาวมานี้ 

๒. ข�อเสนอแนะด�านนโยบาย 
๑. การใช/คําพูดหรือวาจาท่ีสุภาพในการติดตCอสื่อสาร การให/ข/อมูล การ

สัมภาษณ�ใด นCาจะเปPนวาระแหCงชาติ ท่ีคนทุกคนในสังคมจะตระหนักในการท่ีจะให/ข/อมูล 
หรือการพูดจา ไมCใช/อารมณ�เหนือเหตุผล พอถูกต้ังคําถาม ก็แสดงอาการไมCพอใจ แม/แตCผู/นํา
ประเทศ บางครั้งอาจทําให/บรรยากาศของผู/นําเสียไป การติดตCอสื่อสารทางราชการ
เหมือนกัน หากผู/ไปติดตCอราชการอCอนน/อมถCอมตน เจ/าหน/าท่ีผู/บริการก็อยากจะให/บริการ 
หากมนุษย�เราทุกคน เห็นคุณคCาของการใช/วาจาแล/ว ลดทิฏฐิ ความทะนงตัว หรือศักด์ิศรีของ
ตนเองลงบ/างก็นCาจะดี พูดจาปราศรัย น้ําใจให/กัน ก็ควรมีนโยบาย มีกลยุทธ�ให/หนCวยงาน
ตCางๆ รณรงค� เรื่องการใช/ภาษาคําพูดในการทักทายกัน ติดตCอสื่อสารด/วยถ/อยคําไพเราะ มอบ
นโยบาย เรื่อง วจีสุจริต๔ แกCบรรดาหนCวยราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู/นําประเทศ ต/องมอบ
นโยบาย เดินหน/า วจีสุจริต ๔ ให/ผู/ใต/บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ไมCพูดเท็จ หรือให/ข/อมูลอันเปPน
เท็จ ไมCพูดคําหยาบหรือดูถูกดูหม่ินแกCผู/มารับบริการประชาชน ไมCพูดสCอเสียดนินทาให/ร/าย
ผู/บังคับบัญชาหรือเพ่ือนรCวมงาน ไมCให/สัมภาษณ� หรือให/ข/อมูลท่ีเปPนไปไมCได/เกินความจริง หรือ
เพ/อเจ/อ เพ่ือสร/างภาพลักษณ�ให/ตนเอง เปPนการเสนอแนะด/านนโยบาย ผู/นํา ต/องสั่งการลงมา 
ให/ยึดถือเปPนระเบียบโดยพร/อมเพรียงกัน หรือรณรงค� ในโครงการ หมูCบ/าน หนCวยงาน วจี สุจริต 
๔ หรือเรียกอีกอยCาง วCา โครงการ ว. ๔ คือ ไมCพูดเท็จ ไมCพูดคําหยาบ ไมCพูดสCอเสียด ไมCพูดเพ/อ
เจ/อ 

๒. สCงเสริมให/ประชาชนอยูCด/วยความไมCประมาท หลงใหล ในทางวัตถุ รู/จักการ
ใช/วาจาให/ถูกต/องบนสื่อสังคมออนไลน� 

๓. รณรงค�ให/ประชาชนรู/จักคุณธรรม จริยธรรม รณรงค�โครงการหมูCบ/านรักษา
ศีล ๕ และ จัดระเบียบโครงการ ๔ ว. คือ๔ วจีสุจริต ไมCพูดเท็จ ไมCพูดคําหยาบ ไมCพูด
สCอเสียด ไมCพูดเพ/อเจ/อ แยกจากศีล ๔ ข/อมุสาวาทออกมา เปPน การจุดประกายหลักเรื่อง 
วาจาโดยเฉพาะ 

๓. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต1อไป  
ในการทําวิจัยเรื่องนี้ยังมีเรื่องท่ีนCาศึกษาและวิจัยอยูCอีกมากท่ีควรมีผู/ศึกษานําไป

ศึกษาและวิจัยให/ละเอียดลึกซ้ึงเพ่ือเปPนประโยชน�ในทางวิชาการตCอไป โดยผู/วิจัยได/เสนอแนะ
หัวข/อการทําวิจัยไว/ดังนี้ 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๐๓

๑. การศึกษาการใช/สุจริต ๓ ในพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. การใช/มโนสุจริตในสังคมไทย 
๓. ศึกษาเชิงวิเคราะห�การใช/คําพูดบนสื่อสังคมออนไลน� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชทยาลัย. 
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 

กิติมา สุรสนธิ. ความรู�ท่ัวไปทางการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
๒๕๔๐. 

จตุรงค� บุณยรัตนสุนทร. สวัสดิการสังคมทางแก�วิกฤตสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ฟUาอภัย, ๒๕๔๐. 

จรูญ สุภาพ. ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ.๓ กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๓๘.  

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุศลจิตฺโต) พระสงฆ�ผู�นําสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระอัคควงศาจารย�, สัททนีติปกรณ� ธาตุมาลา. สุภาสิตา กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิพโล
ภิกขุ, ๒๕๒๓. 
(๒) สัมภาษณ� : 

สัมภาษณ� พระครูไพบูลย�พัฒนาทร รักษาการเจ/าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 

สัมภาษณ� พระครูไพศาลกิตติวิมล ผู/จัดการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ� ชูชาติ ราชจันทร� วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ�ทองอาน บุญพรม ผู/อํานวยการโรงเรียนบ/านภูพานทอง ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ� นายแพทย�ศราวุธ สันตินันตรักษ� นายกองค�การบริหารสCวนจังหวัด ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ� สุวิจักญ� ลีประเสริฐพร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ๔ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ� ประยูร โนรี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
 


