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ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหวัง แกว้สุฟอง         
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงษ ์มีไธสง       

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

         



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๐๕

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ แนวทางการเสริมสร�างสุขภาวะแก$พระภิกษุผู� สูงอายุในอําเภอเมือง    

จังหวัดขอนแก$น 
� พระครูสิริสุตาภรณ�, ดร. 
� พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร. 
� พระวิมาน คมฺภีรป!ฺโญ, ดร. 

๑๒๐๙ 
 
 

๒ แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร 
� พระพีรานุวัฒน� อริยานุวตฺโต, ดร. 

๑๒๒๓ 

๓ รูปแบบและการสอนวิป/สสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์       
(แก$น อนงฺคโณ) 
� พระครูสุภาจารคุต (อภัย เต,นกระโทก)  

๑๒๔๓ 

๔ การอยู$ร$วมกันอย$างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา 
: กรณีศึกษา 
� ดร.จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน� 
� พระมหาสุภวิชญ� ปภสฺสโร, ผศ. 
� พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ นรินฺโท 
� พระครูสิทธิธรรมาภรณ� 

๑๒๕๒ 
 
 
 

๕ การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ$อนาคของชุมชน  
วัดโพธิ์ชัยศรี บ�านแวง ตําบลบ�านผืออําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาทองสุข สุเมโธ (ไทยทนุ)  

๑๒๖๔ 

๖ การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� ปรเมธ ศรีภิญโย 
� สนั่น ประเสริฐ 
� ผศ.ดร.เทพพร มังธานี 

๑๒๗๓ 
 

๗ ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร�างความรู�ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย 
� พระสันต�ทัศน� คมฺภีรป!ฺโ! (สินสมบัติ) 
� ชัยรัตน� ทองสุข 
� ภูวเดช สินทับศาล  

๑๒๘๖ 
 
 

๘ ศึกษาเปรียบเทียบศีลห�าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชน 
� พระวาสนา จณฺฑมิตฺโต (เพชร)  

๑๒๙๕ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๐๖ 

๙ ประสิทธิผลการให�บริการเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องค�การบริหารส$วนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระมหาสมบูรณ� สีลวํโส (สุชัยสงค�) 

๑๓๐๕ 

๑๐ คุรกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา      
� เบญญาภา จิตม่ันคงภักดี 

๑๓๑๖ 

๑๑ การสืบค�นการจัดระบบการอนุรักษ�เอกสารคัมภีร�โบราณของวัดและการ
ถ$ายทอด ภูมิป/ญญาล�านนาเพ่ือสร�างแหล$งเรียนรู�ในท�องถิ่นของจังหวัดแพร$ 
� พระราชเขมากร 
� พระครูสังฆรักษ�บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร. 
� รศ.พูนทรัพย� เกตุวีระพงศ� 
� ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 
� ผศ.รวีโรจน� ศรีคําภา 
� ผศ.นวัชโรจน� อินเต็ม 

๑๓๒๔ 
 
 
 
 
 

๑๒ ความเช่ือในการทําบุญแจกข�าวชาวอีสาน 
� พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร. 
� ผศ.ดร.พุทธรักษ� ปราบนอก 

๑๓๓๙ 

๑๓ การศึกษาการเผยแผ$พระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติพระศรีวรญาณ 
(ไหล โฆสโก) 
� พระครูสุวรรณบุญญาภิรักษ� (บุญหริด เหมิโก/มะธิตะโน) 

๑๓๕๒ 

๑๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ 
� พระสมุห�วุฒิภัทร วุฑฺฒญาโณ (เกียะขุนทด) 

๑๓๖๓ 

๑๕ การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญHูกตเวทีในพุทธปรัชญากับความ
กตัญHูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ  
� พระชัชพล พฺรหฺมโชโต (จันทร�กลาง) 

๑๓๗๖ 

๑๖ ศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 
� พระสมุห�วิชาญ ทีปธมฺโม (นัยวิกุล) 

๑๓๘๗ 

๑๗ การส่ือสารและวิธีการเผยแผ$ธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนา
เถรวาท : กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ JKตธมฺโม) 
� พระมหาสมศักด์ิ กิจฺจสาโร (ชูชาติ) 

๑๓๙๖ 

๑๘ การศึกษา เชิงวิ เ ค ราะห�ปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) 
� พระพจน� กิตฺติปุ!ฺโญ (นุชกลาง) 

๑๔๑๐ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๐๗

๑๙ การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเร่ืองหลวงพ$อทอง
วัดโบสถ�  
� พระปลัดแดนสกล ปภาโส (บาลลา) 

๑๔๒๑ 

๒๐ การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ�าอาวาสในเขตเทศบาลเมือง
เลย จังหวัดเลย 
� พระสุจริต สุนฺทโร (สนุทราวิรัตน�) 

๑๔๒๘ 

๒๑ การเผยแพร$ธรรมะผ$านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก�ว
บ�านก�านเหลืองดง ตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
� พระครูสิทธิสารธรรม (บุญท,าว เหง,าโอสา) 

๑๔๔๑ 

๒๒ ศึกษาความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสกอุบาสิกา ณ วัด
ภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
� พระครูวิธานสุตาภรณ� สมาจาโร (ม่ันประสงค�) 

๑๔๕๕ 

๒๓ ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง       
สุปุณณานาคชาดก 
� พระอธิการบุญมี โชติป!ฺโญ 

๑๔๖๕ 

๒๔ ศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีส$งผลต$อความสุขในชีวิตของ
อุบาสก-อุบาสิกา วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
� พระครูวินัยธรณรงค�พร วุฑฺฒิโช (นิธิมงคล) 

๑๔๗๗ 

๒๕ ศึกษาความเข�าใจการปฏิบัติวิป/สสนาภาวนาของอุบาสก-อุบาสิกาวัด
ทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 
� พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม (จําเนียรกูล)  

๑๔๘๘ 

๒๖ การศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเร่ืองท�าวสุพรหมโมกขา 
� พระอธิการแสวง ปุณฺณธมฺโม (ชัยวัน) 

๑๔๙๗ 

๒๗ หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย�งของพ$อล$าม-แม$ล$าม      
ในชุมชน ผู�ไทเชิงพุทธ 
� พระมหาประทีป ส!ฺญโม (พรมสิทธิ์)  
� พระมหานิพนธ� มหาธมฺมริกฺขิโต (แสงแก,ว)  
� พระมหาปพน กตสาโร (แสงย,อย) 
� ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร 

๑๕๐๖ 
 
 
 

๒๘ การปรับใช�โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในป/จจุบัน 
� พระครูอุดมฺวรปHญญา (กมล แสนวิเศษ) 

๑๕๑๗ 

๒๙ ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ�าอโศกมหาราช 
� พระสุเมียส คมฺภีรป!ฺโญ (อึม) 

๑๕๒๖ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๐๘ 

๓๐ ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับเทียนวรรณ 
� พระอนุพงศ� สิทฺธิเมธี (ตันหยี) 

๑๕๓๕ 

๓๑ วิเคราะห�การเผชิญความตายอย$างสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท 
� พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง), ดร. 

๑๕๕๐ 

๓๒ การศึกษาวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาป/ญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
� พระมหาสังคม ชJางเหล็ก 

๑๕๖๐ 

๓๓ พัฒนาการด�านการอุปถัมภ�และคุ�มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
� ดร.สุวิบูลย� จํารูญศิริ 
� ผศ.ดร.เทพพร มังธานี 

๑๕๗๖ 

๓๔ หลักพุทธธรรมในการจัดค$ายคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน
โรงเรียนฟากกวUานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
� กฤตภาส ใสคําฟู 

๑๕๘๘ 

๓๕ ศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย�ในอาบัติ
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญา 
� เผด็จ อนุกุล 

๑๖๐๑ 

๓๖ นาโค นาคี : ความเช่ือกับสถานะในการวางตน 
� อดุลย� หลานวงค�  
� พระมหาพิสิฐ วิสิฏNฐป!ฺโญ  
� พระมหานิพนธ� มหาธมฺมรกฺขิโต 
� พีรพัฒน� พ,นศิริ 

๑๖๑๑ 
 
 

๓๗ ส่ือสีขาว : พัฒนาการรูปแบบการเผยแผ$พระพุทธศาสนาเชิงรุกในส่ือ
โซเชียลเน็ตเวิร�ค 
� ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล 
� ชัยภัทร ปทุมทา 
� ดร.ประจัญ จันเติบ 

๑๖๒๕ 
 
 

๓๘ ศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง (อภิญญา
เทสิตธรรม) 
� แมJชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม 

๑๖๓๖ 

๓๙ การดําเนินชีวิตของชาวอีสานสู$วิถีพุทธธรรมด�วยผญาภาษิต 
� ดร.กาญจนพงศ� สุวรรณ 

๑๖๔๗ 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๐๙

แนวทางการเสริมสร�างสุขภาวะแก$พระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น 
An Approach to Encouragion in Good Health for the Old Buddhist Monks 

in the Region of Muang District Khonkaen Province 

พระครูสิริสุตาภรณ�, ดร.*  
พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร.** 
พระวิมาน คมฺภีรป!ฺโญ, ดร.*** 

บทคัดย$อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาแนวคิดการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกJน และ
เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกJน 

ผลการวิจัยพบว$า สุขภาวะ หมายถึง การมีชีวิตอยูJอยJางมีความสุข โดยจําแนก
ออกเปSน ๔ ประเภท คือ สุขภาวะทางด,านรJางกาย สุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม 
สุขภาวะทางด,านจิตใจและอารมณ� และสุขภาวะทางด,านปHญญา ซ่ึงมีความสอดคล,องกับหลัก
ภาวนา ๔ ประการจากการวิจัยสภาพปHญหาของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมืองขอนแกJน
พบวJา มีจํานวน ๒๗๙ รูป จําแนกออกเปSนพระภิกษุผู,สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี จํานวน ๗๖ รูป 
และพระภิกษุผู,สูงอายุท่ีมีปHญหาทางสุขภาพ จํานวน ๑๐๓ รูป ซ่ึงมีปHจจัยเสี่ยงตJอปHญหาสุข
ภาวะหลายด,าน  

สJวนแนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะ ควรวิเคราะห�สาเหตุของปHญหาสุขภาวะของ
พระภิกษุผู,สูงอายุ การจัดการกับปHจจัยเสี่ยง การกําหนดหลักการเสริมสร,างสุขภาวะโดยยึด
โยงกับภาวนา ๔ ประการและการจัดปHจจัยเอ้ือตJอสุขภาวะ นําไปบูรณาการจัดทํานโยบาย 
แผนงาน กิจกรรม และโครงการสาธารณะท่ีเอ้ือตJอการเสริมสร,างสุขภาวะแกJพระภิกษุ
ผู,สูงอายุ รวมท้ังการสร,างแนวรJวมเครือขJายสุขภาวะ และการสร,างวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตJอการ
เสริมสร,างสุขภาวะด,วย 

คําสําคัญ: แนวทาง, การเสริมสร,าง, สุขภาวะ, ความสุข, พระภิกษุผู,สูงอายุ  
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Abstract 

This research there is the objective for study addition idea builds happy 
manner Buddha condition for study the state and happy condition problem of 
old people monk in amphur mueng khonkaen province and study addition trend 
builds happy the condition of old people Monk in amphur mueng border 
khonkaen province 

The research result meet that happy the condition meen that the 
survival happily by separate go out 4 a kind be happy the condition in the body 
happy the condition of social and the environment happy the condition of the 
mind and temper and happy the condition of the intellect which there is the 
accordance with pavana 4 the points from state problem  

Research of old people monk in amphur muengkhonkaen border 
khonkaen province meet that there are 279 pictur amounts separate old people 
monk who have good health 76 amounts are pictures and old people monk 
who get in to trouble of the health 103 amounts Are picture which there is the 
risk factor builds many happy condition side problem  

Trend addition part builds happy the condition should analyse the 
cause of happy condition problem of old people monk the administration and 
the risk factor principle specification rein forces happy the condition by hold the 
with pavana 4 the points and factor arrangement helds to build happy the 
condition induce the integration makes the policy activity framework and public 
project that help to build the addition builds happy the condition to old people 
monk and building ally happy light network and building culture that help to 
build the addition builds the condition 

Keywords: An Approach, Encouragion, Good Health, Happiness, The Old Buddhist 
Monks, Muang District, Khonkaen Province 

๑. บทนํา 
ปHจจุบันสังคมมีความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ สภาพแวดล,อม ภาวะโลก

ร,อน วิกฤติความสมดุลด,านพลังงานและอาหาร เข,าสูJสังคมผู,สูงอายุของโลก และปHญหาด,าน
สุขภาพอนามัย นอกจากนี้ยังมีปHญหาท่ีเก่ียวกับความขัดแย,งและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยูJ
เสมอในประวัติศาสตร�โลก ซ่ึงล,วนแล,วแตJมีผลกระทบตJอชีวิตความเปSนอยูJของประชากรโลก 
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กJอให,เกิดทุกขภาวะข้ึนอยูJเสมอในสังคมโลก การเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนาโดยมีเป�าหมาย
เพ่ือแก,ปHญหาและตัดกระแสทุกขภาวะแกJประชากรโลกจนเข,าสูJความหลุดพ,น โดยมีพุทธ
บริษัทเปSนกําลังสําคัญในการเผยแผJหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระสงฆ�มี
บทบาทสําคัญในการรักษาและเผยแผJพระพุทธศาสนา ตามท่ีพระพุทธเจ,าได,ทรงตรัสเปSน
พุทธนโยบายเม่ือครั้งท่ีทรงสJงพระสาวกออกเผยแผJศาสนาวJา “พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือ
ประโยชน�สุขแกJชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแกJ
ทวยเทพและมนุษย� อยJาไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต,น 
ทJามกลาง และท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย� พร,อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ�
ครบถ,วน สัตว�ท้ังหลายท่ีมีธุลีในตาน,อยมีอยูJ ยJอมเสื่อมเพราะไมJได,ฟHงธรรม”๑ ซ่ึงเปSนนโยบาย
เพ่ือนําสุขภาวะไปสูJมนุษย�และสรรพสัตว�ท้ังหลาย พระพุทธศาสนาจึงเปSนกระบวนการสันติ
สุข เพ่ือสJงเสริมสุขภาวะแกJมวลมนุษย�และสรรพสัตว�ท้ังหลาย ซ่ึงในอดีตพระภิกษุเปSนผู,ท่ีมี
สุขภาวะกJอนแล,วจึงนําสุขภาวะไปสูJสังคม แตJในปHจจุบันพระภิกษุกลับมีสุขภาวะท่ีไมJดี ซ่ึง
เปSนผลมาจากหลายเหตุปHจจัย ไมJวJาจะเปSนปHจจัยทางด,านรJางกาย ปHจจัยทางสังคม ปHจจัยทาง
สิ่งแวดล,อม และปHจจัยทางด,านจิตใจ  

กระทรวงสาธารณสุขได,สํารวจข,อมูลในป� พ.ศ. ๒๕๕๑ จากพระสงฆ�และสามเณร
ทุกภาคของประเทศ จํานวน ๘๐,๙๔๕ รูป พบวJา จํานวน ๔๕,๓๓๓ หรือร,อยละ ๕๖ มี
สุขภาพไมJดีและจํานวน ๒๔,๙๓๗ รูป หรือร,อยละ ๓๑ มีความเจ็บป�วย โดยพบวJา
โรคเบาหวานเปSนโรคท่ีพบมาก ๕ อันดับแรกของความเจ็บป�วยท่ีพบ และท่ีเหลือจํานวน 
๒๐,๓๙๖ รูป หรือร,อยละ ๒๕ เสี่ยงตJอการป�วยเปSนโรค โดยท่ีสJวนใหญJเสี่ยงตJอการเกิด
โรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคเบาหวาน๒ สอดคล,องกับการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ท่ีได,ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการสร,างเสริมสุขภาวะท่ีดี
ท้ัง ๔ มิติ ท้ัง กาย ใจ สังคมและปHญญา ของพระภิกษุสงฆ� ภายใต,การสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร,างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการสัมภาษณ�พระสงฆ�จํานวน 
๒๔๖รูป ใน ๑๑ จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีครอบคลุมท้ังเขตเมืองขนาดใหญJ กลาง และชนบท ใน
ป� ๒๕๕๔ พบวJา ในมิติของสุขภาวะทางกาย พระสงฆ�มีพฤติกรรมเสี่ยงหลักอยูJหลายประการ 
ท้ังสาเหตุหลักจากการฉันอาหารท่ีไมJถูกสุขลักษณะ ทําให,เกิดโรคอ,วนถึง ๔๕ % อีกท้ังยังพบ

                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
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เสริมสร�างสุขภาพพระสงฆ�และประชาชน”, (ศูนย�วิทยพัฒนา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๕), หน,า ๑.  
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พระสงฆ�ป�วยเปSนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข,อกระดูกอีกด,วย๓ นอกจากนี้
โรงพยาบาลสงฆ�ยังมีการสํารวจพบวJา สภาวะอนามัยของพระภิกษุ สามเณรโดยรวมแล,ว 
มักจะอาพาธด,วยโรคประจําตัวเรื้อรัง ปHญหาสุขภาพท่ีพบบJอย ได,แกJ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง น้ําหนักตัวเกินเกณฑ� โรคปอดเรื้อรัง โรคข,อเสื่อม เปSนต,น 
สาเหตุของการอาพาธ พบวJา มีความซับซ,อนและมีความสัมพันธ�เชื่อมโยงกับปHจจัยตJางๆ 
มากมาย เชJนปHจจัยด,านปHจเจกบุคคลท่ีเก่ียวข,องกับกรรมพันธ� ุ พฤติกรรม ความเชื่อ จิต
วิญญาณ รวมท้ังปHจจัยด,านระบบบริการสุขภาพและสภาพแวดล,อม๔ 

ในเวทีสมัชชาสุขภาพแหJงชาติครั้งท่ี ๗ เดินหน,าสร,างสุขภาวะท่ีดีให,กับพระสงฆ� 
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร� ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดึงชุมชนรอบวัดมีสJวนรJวมดูแลพระสงฆ� เน,น
อาหารใสJบาตรท่ีสJงเสริมสุขภาพ ขณะท่ีมหาเถรสมาคมพร,อมให,ความรJวมมือเต็มท่ี พระภิกษุ
สงฆ�จํานวนมากมีปHญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป�วยเปSนโรคไมJ ติดตJอเรื้อรัง ได,แกJ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และภาวะไขมันในเลือดสูง สาเหตุสJวนหนึ่ง
เกิดจากอาหารท่ีใสJบาตร ทําบุญของประชาชน ท่ียังขาดความรู,ความเข,าใจถึงผลเสียตJอการ
เจ็บป�วยของพระสงฆ� นอกจากนี้พระบางรูปยังมีพฤติกรรมเสี่ยง เชJน สูบบุหรี่ ด่ืมกาแฟ 
เครื่องด่ืมชูกําลัง และขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม๕ ซ่ึงเปSนปHจจัยท่ีทําให,เกิดปHญหาด,าน
สุขภาวะของพระภิกษุ โดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหJงชาติ (สช.) ได,ติดตามการ
ดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหJงชาติ (คมส.) โดยรJวมกับเครือขJายสังฆะพัฒนาพุทธชยัน
ตี ๔ ภาค และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได,จัดให,มีการประชุมปรึกษาหารือและ
จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน จํานวน ๓ ครั้ง ได,แกJ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๖-๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ณ อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ศูนย�กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จ.ชลบุรี และครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ 
พิพิธภัณฑ�การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูJหัว จ.ปทุมธานี โดยได,มีการ
จัดทําแผนการขับเคลื่อนใน ๔ ระดับ คือ ๑) การแก,ไขปHญหาพระสงฆ�ท่ีอาพาธ ๒) การสร,าง
เสริมและป�องกันโรคพระสงฆ� ๓) การจัดสภาพแวดล,อมท่ีเอ้ือตJอสุขภาพ (วัดสJงเสริมสุขภาพ) 
และ ๔) การหนุนเสริมบทบาทสงฆ�ตJอการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม ซ่ึงโครงการ

                                                           

๓ ศนิกานต� ศรีมณีและคณะ, ป/จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต$อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุ
สงฆ�และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารของประชาชนในเขตภาษีเจริญ, (กรุงเทพมหานคร :ศูนย�วิจัย
เพ่ือพัฒนาชุมชน : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน,า ๑.  

๔ โรงพยาบาลสงฆ�, แนวทางเวชปฏิบัติในการเคลื่อนไหวร$างกาย การออกกําลังกายใน
พระสงฆ�, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสินทวีการพิมพ� จํากัด, มปพ.), หน,า ๔.  

๕ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหJงชาติ  , ” สร�างเครือข$ายสุขภาวะพระสงฆ�สานพลังมหา
เถรสมาคม -ชุมชนร$วม “  , [ออนไลน�] แหลJงข,อมูล http://www.nationalhealth.or.th/node/ 349          
[๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙]. 
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ดังกลJาวอยูJระหวJางการขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร,างเสริม
สุขภาพ (สสส.)๑๖ 
 จากสภาพและปHญหาดังกลJาว สะท,อนให,เห็นปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุ โดยใน
กรณีท่ีพระภิกษุสูงอายุยิ่งมีปHญหาสุขภาวะมาก ซ่ึงปHจจุบันมีพระภิกษุสูงอายุเปSนจํานวนมาก
ท่ีขาดสุขภาวะ โดยการแก,ปHญหาสังคมผู,สูงอายุจึงควรรวมถึงกลุJมพระสงฆ�สูงอายุด,วย เพ่ือให,
สอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติฉบับท่ี ๑๑ ระบุวJา ประชากรสูงอายุใน
โลกจะเพ่ิมข้ึนอีก ๘๑.๙ ล,านคน และการเปSนสังคมผู,สูงอายุประเทศสําคัญๆ ในโลก... 
ประเทศท่ีมีผู,สูงอายุจะมีรายจJายด,านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ทําให,งบประมาณสําหรับการลงทุน
พัฒนาด,านอ่ืนๆ ลดลง การท่ีสัดสJวนผู,สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต ประเทศไทยจึงควรให,บริการดูแลผู,สูงอายุและการให,บริการทางการแพทย�และ
สุขภาพ รวมท้ังต,องปรับตัวเตรียมความพร,อมด,านโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการ
สังคมเพ่ือรองรับการปรับตัวเข,าสูJโครงสร,างสังคมผู,สูงอายุ๒๗ การมองสังคมผู,สูงอายุจึงควรให,
ครอบคลุมท้ังกลุJมพระภิกษุสูงอายุด,วย ซ่ึงปHจจุบันมีปHญหาเก่ียวกับสุขภาวะอยJางมาก 
โดยเฉพาะกลุJมพระภิกษุผู,สูงอายุท่ีมีอาการอาพาธทางรJางกายมีอยูJเปSนจํานวนมาก ซ่ึงสJวน
หนึ่งเข,าถึงการบริการทางด,านสุขภาพ จึงได,รับการเยียวยารักษาจากโรงพยาบาลตJางๆ แตJมี
เปSนจํานวนมากท่ีทJานไมJได,เข,าสูJกระบวนการรักษาทางการแพทย� ทําให,เข,าไมJถึงการบริการ
ทางสุขภาพจากโรงพยาบาล ทําให,ต,องดูแลรักษาแบบพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงมักจะทําให,เกิดปHญหา
สุขภาพทางจิตใจด,วย โดยเปSนปHญหาท่ีสัมพันธ�กันท้ังทางด,านรJางกายและจิตใจ ในขณะท่ี
พระภิกษุสูงอายุท่ียังไมJอาพาธสJวนใหญJก็ยังไมJเข,าใจในแนวทางเสริมสร,างสุขภาวะท่ี
เหมาะสมกับวัยและเพศสมณะ นอกจากนี้พระภิกษุสูงอายุยังมีปHญหาสุขภาวะด,านอ่ืนๆ ด,วย 
โดยท่ีผJานมาได,มีหนJวยงานท่ีเก่ียวข,องพยายามหาแนวทางในการแก,ปHญหาสุขภาวะของ
พระภิกษุสูงอายุ แตJสJวนใหญJก็เน,นไปท่ีการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านรJางกายเปSนหลัก จึง
ทําให,ยังไมJมีแนวทางในการเสริมสร,างสุขภาวะแกJพระภิกษุผู,สูงอายุแบบองค�รวมท่ีเปSน
รูปธรรมอยJางชัดเจน 

ดังนั้น จึงทําให,คณะผู,วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในหัวข,อ “แนวทางการ
เสริมสร�างสุขภาวะแก$พระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น” เพ่ือนําองค�
ความรู,ไปเปSนแนวทางในการเสริมสร,างสุขภาวะท่ีเหมาะสมกับกลุJมพระภิกษุผู,สูงอายุ รวมท้ัง
เปSนแนวทางในการประยุกต�ใช,และบูรณาการกับหนJวยงานท่ีเก่ียวข,องตJอไป  

                                                           

๖ สมัชชาสุขภาพแหJงชาติ , มติ ๗ พระสงฆ�กับการพัฒนาสุขภาวะ. แหลJงท่ีมา : 
http://classic.samatcha.org/taxonomy/term/175 [๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙].  

๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหJงชาติฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, หน,า ๔.  
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพและปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกJน 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกJน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ

ศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสาร (Documentary) และการศึกษาเก็บข,อมูลภาคสนาม 
(Field Work Study) โดยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-dept Interview) มีข้ันตอนดังตJอไปนี้ 

๑. ข้ันศึกษารวบรวมข�อมูล  
๑.๑ ศึกษาและรวบรวมข�อมูลภาคเอกสาร (Documentaries) 

๑) ศึกษาและรวบรวมข,อมูลปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยมุJงศึกษาข,อมูลเก่ียวกับหลักธรรมคําสอนเรื่อง
สุขภาวะเชิงพุทธท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎก  

๒) ศึกษาและรวบรวมข,อมูลทุติยภูมิ ได,แกJ อรรถกถาพระไตรป�ฎก เอกสาร ตํารา 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังข,อมูลจากอินเทอร�เน็ต เปSนต,น  

๒. ศึกษาและรวบรวมข�อมูลภาคสนาม (Field Work Study) การศึกษา
ภาคสนาม เปSนการศึกษารวบรวมข,อมูลโดยใช,วิธีการสัมภาษณ�ประชากรกลุJมเป�าหมาย 
จํานวน ๓๓ รูป/คน ในเขตพ้ืนวิจัยอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกJน โดยใช,เครื่องมือในการศึกษา 
ได,แกJ แบบสัมภาษณ� เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก อนุทินการวิจัย คอมพิวเตอร� แบบบันทึก
การสังเกต และกล,องถJายรูป เปSนต,น  

ประชากรท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ ใช,การเลือกตัวอยJางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เฉพาะกลุJมประชากรท่ีมีความเก่ียวข,องกับประเด็นการวิจัยในพ้ืนท่ีวิจัย 
ประกอบด,วย ๑) กลุJมพระภิกษุผู,สูงอายุท่ีสุขภาพดี จํานวน ๑๐ รูป ๒) กลุJมพระภิกษุ
ผู,สูงอายุท่ีมีอาการอาพาธ จํานวน ๑๐ รูป ๓) กลุJมบุคลากรทางการแพทย�ท่ีทําหน,าท่ีดูแล
พระภิกษุอาพาธ จํานวน ๓ คน ๔) กลุJมฆราวาสท่ีมีความใกล,ชิดกับพระภิกษุสูงอายุ จํานวน 
๑๐ คน รวมประชากรกลุJมเป�าหมายท้ังหมด จํานวน ๓๓ รูป/คน  

๓. ข้ันตรวจสอบข�อมูล หลังจากท่ีได,ศึกษาและรวบรวมข,อมูลเอกสารและข,อมูล
ภาคสนามแล,ว นําข,อมูลมาทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของข,อมูล สJวนข,อมูลใดท่ีขาด
ความชัดเจนก็กลับไปรวบรวมใหมJ สJวนใดท่ียังไมJพอสําหรับการวิเคราะห�และตอบปHญหาการ
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วิจัยก็กลับไปรวบรวมข,อมูลเพ่ิมเติม จากนั้นจึงนํามาจัดระเบียบข,อมูลตามวัตถุประสงค�ของ
การวิจัย 

๔. ข้ันวิเคราะห�ข�อมูล นําข,อมูลท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงแล,วนํามาศึกษา
วิเคราะห� สังเคราะห� และตีความข,อมูลท่ีรวบรวมมาท้ังหมดตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ี
กําหนดไว, จัดความสัมพันธ�ของข,อมูลให,เชื่อมโยงกันรอบด,าน เพ่ือตอบปHญหาในการวิจัยท่ีมี
ความสัมพันธ�กับประโยชน�ท่ีจะได,รับจากการวิจัย เพ่ือให,เกิดองค�ความรู,ใหมJจากงานวิจัย  

๕. ข้ันเรียบเรียงข�อมูล หลังจากวิเคราะห�ข,อมูลท้ังหมดแล,ว นําข,อมูลมาเรียบเรียง
และจัดหมวดหมูJของข,อมูล จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการวิจัย วJาสJวนใดเปSนประเด็น
หลักหรือประเด็นเสริมในการวิจัย โดยให,น้ําหนักกับประเด็นหลักในการวิจัย โดยเรียบเรียง
ข,อมูลตามสารบัญชั่วคราว 

๖. ข้ันเขียนงานวิจัย หลังจากเรียบเรียงข,อมูลแล,วลงมือเขียนงานวิจัย โดยเขียน
ในลักษณะของการพรรณนาเชิงวิเคราะห� (Analytical Description) ให,เปSนไปตามกรอบ
ของการวิจัย และถูกต,องตามระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. ข้ันสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ หลังจากเขียนในบทท่ี ๑-
๔ แล,ว นําข,อมูลมาประมวลสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข,อเสนอแนะ รวมท้ังนําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาวิเคราะห�เสนอตJอ
หนJวยงานท่ีสนับสนุนทุนวิจัย คือ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

๘. ข้ันส$งงานวิจัยฉบับสมบูรณ� นํารายงานการวิจัยสJงสถาบันวิจัยพุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให,คณะกรรมการตรวจสอบ แล,วนํามา
ปรับปรุงให,สมบูรณ� พร,อมท้ังจัดทําบทความทางวิชาการ จัดทําตารางเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค�กิจกรรมท่ีวางแผนไว,และกิจกรรมท่ีได,ดําเนินการมาแล,วและผลท่ีได,รับ สรุป
กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใช,ประโยชน� ๔ รูปแบบ คือ ๑) การนํา
ผลจากโครงการวิจัยไปใช,ประโยชน�เชิงวิชาการ ๒) การนําผลจากโครงการวิจัยไปใช,เชิง
สาธารณะ ๓) การนําผลจากโครงการวิจัยไปใช,ประโยชน�ในเชิงศาสนา ๔) การนําผลจาก
โครงการวิจัยไปใช,ประโยชน�ในเชิงนโยบาย จากนั้นก็นําฉบับสมบูรณ�สJงหนJวยงานท่ีสนับสนุน
ทุนวิจัย และเผยแพรJผลการวิจัยตJอไป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจําแนกเนื้อหาออกเปSน ๓ สJวน คือ ๑) แนวคิดการเสริมสร,างสุขภาวะ

เชิงพุทธ ๒) สภาพและปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกJน 
๓) แนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกJน 
ดังตJอไปนี้ 
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๑. แนวคิดการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธ สุขภาวะ หมายถึง การมีชีวิตอยูJอยJาง
มีความสุข โดยสุขภาวะเชิงพุทธแบบองค�รวม จําแนกออกเปSน ๔ ประเภท คือ สุขภาวะ
ทางด,านรJางกาย สุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม สุขภาวะทางด,านจิตใจและอารมณ� 
และสุขภาวะทางด,านปHญญา โดยมีความสอดคล,องกับหลักภาวนา ๔ ประการ คือ 

๔.๑.๑ สาเหตุของป/ญหาสุขภาวะเชิงพุทธ โดยจําแนกออกเปSน ๔ ด,าน คือ๑) 
สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกาย สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกายนี้ ยัง
จําแนกออกเปSน ๒ สJวน คือ ๑) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกายท่ีมาจากปHจจัย
ภายใน ประกอบด,วย อาพาธมีดีเปSนสมุฏฐาน เสมหะเปSนสมุฏฐาน ลมเปSนสมุฏฐาน 
ไข,สันนิบาตเปSนสมุฏฐาน ฤดูกาลแปรปรวนเปSนสมุฏฐาน การบริหารกายไมJสมํ่าเสมอเปSน
สมุฏฐาน ความเพียรเกินกําลังเปSนสมุฏฐาน วิบากของกรรมเปSนสมุฏฐาน และจิตตสมุฏฐาน 
(๒) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกายท่ีมาจากปHจจัยภายนอก ประกอบด,วย ธาตุ
สมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน สัตว�สมุฏฐาน วิธีสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเปSนสมุฏฐาน ซ่ึงปHจจัยภายในและปHจจัยภายนอกเปSนสาเหตุสําคัญท่ีทํา
ให,เกิดปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกาย ๒) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านสังคมและ
สิ่งแวดล,อม สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม คือ (๑) สาเหตุของ
ปHญหาสุขภาวะทางด,านสังคม ประกอบด,วย ความขัดแย,งและความรุนแรงในสังคม ปHญหา
อบายมุข สิ่งเสพติด และอาชญากรรม การไมJเคารพกฎเกณฑ�ทางมนุษยธรรม ขาดความเปSน
ธรรมในสังคม ขาดการพัฒนาสร,างสรรค�และหลงใหลในวัตถุนิยม สังคมไมJเอ้ือตJอคุณภาพ
ชีวิต ขาดสวัสดิภาพทางสังคม ขาดหลักธรรมาธิปไตย และความเห็นแกJตัว (๒) สาเหตุของ
ปHญหาสุขภาวะทางด,านสิ่งแวดล,อม ประกอบด,วย ความขัดแย,งทางทรัพยากรสิ่งแวดล,อม 
การทําลายความสมดุลของระบบนิเวศ การกJอมลภาวะตJอสิ่งแวดล,อม การบริโภคนิยม ขาด
ความเมตตากรุณา ๓) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางจิตและอารมณ� สาเหตุของปHญหาสุข
ภาวะทางจิตและอารมณ� จําแนกออกเปSน ๒ สJวน คือ ๑) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทาง
จิตใจและอารมณ�ท่ีมาจากปHจจัยภายใน สาเหตุมาจากกิเลส ถูกนิวรณ�บีบค้ันจิต อนุสัยกําเริบ 
๒) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ�ท่ีมาจากปHจจัยภายนอก คือปHญหาทาง
รJางกาย ปHญหาทางสังคม ปHญหาสิ่งแวดล,อม ปHญหาปHจจัยการดํารงชีพ และปHญหาเก่ียวกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน ซ่ึงปHญหาเหลJานนี้จะสงผลกระตJอจิตใจและอารมณ�ด,วย และ ๔) 
สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางปHญญา สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางปHญญามาจาก ๔ สJวน 
คือ (๑) สาเหตุมาจากจิตสมุฏฐาน คือ ปHญหาทางจิตใจ ซ่ึงจะทําให,จิตขาดพลังสนับสนุน
ปHญญาในเชิงสร,างสรรค� (๒) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางปHญญาท่ีมาจากกิเลส คือ กาย
ทุจริตและวจีทุจริต กิเลสอยJางกลาง คือ นิวรณ� ๕ และกิเลสอยJางละเอียด คือ อนุสัย ซ่ึง
กิเลสเหลJานี้จะทําให,มีปHญหาทางด,านปHญญา (๓) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางปHญญาท่ีมา
จากรากเหง,าของอกุศล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ (๔) สาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางปHญญา



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๑๗

จากกิเลสท่ีหนJวงเหนี่ยวทุกข� คือ ปปHญจธรรม ประกอบด,วย ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซ่ึงเปSน
องค�ประกอบสําคัญท่ีเปSนสาเหตุของปHญหาสุขภาวะทางด,านปHญญา  

๔.๑.๒ หลักการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธ พระพุทธศาสนาพบวJาเปSน
ศาสนาแหJงสุขภาวะ เพราะมีหลักธรรมคําสอนและแนวทางปฏิบัติมากมายท่ีเปSนไปเพ่ือให,
เกิดสุขภาวะเชิงพุทธท่ีสําคัญ ๓ หลักการ ดังตJอไปนี้ ๑) หลักการเสริมสร,างสุขภาวะใน
นโยบายการเผยแผJพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ,าทรงประทานนโยบายในการเผยแผJ
พระพุทธศาสนา เม่ือครั้งท่ีพระองค�ทรงสJงพระธรรมทูตออกไปเผยแผJพระพุทธศาสนา วJา 
“พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน�สุขแกJชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห�แกJชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแกJทวยเทพและมนุษย� อยJาไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดง
ธรรมมีความงามในเบ้ืองต,น ทJามกลางและท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย� พร,อมท้ังอรรถและ
พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ�ครบถ,วน สัตว�ท้ังหลายท่ีมีธุลีในตาน,อยมีอยูJ ยJอมเสื่อมเพราะไมJได,
ฟHงธรรม” เม่ือนํานโยบายการเผยแผJมาสูJการปฏิบัติ ทําให,เกิดกระบวนการเสริมสร,างสุข
ภาวะอยJางเปSนรูปธรรม ๒) หลักการเสริมสร,างสุขภาวะในโอวาทปาฏิโมกข� เม่ือครั้งท่ี
พระพุทธเจ,าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข� นอกจากทรงแสดงหลักการทางพระพุทธศาสนาแล,ว 
ยังเปSนการแสดงท้ังหลักการ วิธีการ และกระบวนการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ วJา “ความ
อดทนคือความอดกลั้นเปSนตบะอยJางยิ่ง พระพุทธเจ,าท้ังหลายตรัสวJา นิพพานเปSนบรมธรรม 
ผู,ทําร,ายผู,อ่ืน ไมJชื่อวJาเปSนบรรพชิต ผู,เบียดเบียนผู,อ่ืน ไมJชื่อวJาเปSนสมณะ การไมJทําบาปท้ัง
ปวง การทํากุศลให,ถึงพร,อม การทําจิตของตนให,ผJองแผ,ว นี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ,า
ท้ังหลาย การไมJกลJาวร,ายผู,อ่ืน การไมJเบียดเบียนผู,อ่ืน ความสํารวมในปาติโมกข� ความเปSนผู,รู,
จักประมาณในอาหาร การอยูJในเสนาสนะท่ีสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต นี้คือคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจ, า ท้ังหลาย” ในโอวาทปาฏิ โมกข� ดั งกลJ าว  เปSน ท้ังหั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา และเปSนท้ังหลักการเสริมสร,างสุขภาวะ เพราะพระพุทธเจ,าทรงประกาศ
หลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสูJวิธีการเสริมสร,างสุขภาวะแกJพุทธบริษัท มนุษย� 
เทวดา และสรรพสัตว�ท้ังหลาย ๓) หลักการเสริมสร,างสุขภาวะในภาวนา ๔ ประการ หลัก
ภาวนา ๔ประการ เปSนหลักการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล,อม ซ่ึงเปSนหลักการ
เสริมสร,างสุขภาวะแบบองค�รวมท่ีชัดเจนท่ีสุด เพราะพระพุทธเจ,าทรงวางหลักการพัฒนาชีวิต
ให,มีความสุขเอาไว, ๔ ด,านคือ (๑) กายภาวนา คือ การพัฒนากายให,มีความสุข (๒) ศีล
ภาวนา คือ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล,อมเพ่ือให,เอ้ือตJอการดําเนินชีวิตอยJางมีความสุข (๓) 
จิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจให,เปSนสุข (๔) ปHญญาภาวนา คือ การพัฒนาปHญญาอยJาง
สร,างสรรค�และเก้ือกูลโลกและชีวิต  

วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านรJางกายจําแนกออกเปSน ๔ กลุJมคือ  
๑. วิธีการปฏิบัติตJอรJางกาย ประกอบด,วย การบริหารกาย การออกกําลังกาย 

การบริโภคสิ่งท่ีเปSนประโยชน�ตJอรJางกาย การป�องกันโรคติดตJอ การรักษารJางกาย การพัฒนา
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ทางรJางกายให,มีบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค�ตJอสังคม (๒) วิธีการบริโภคปHจจัยการดํารงชีพ
อยJางเหมาะสม คือ วิธีการบริโภคอาหารเพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะ วิธีการใช,เครื่องนุJงหJมเพ่ือ
เสริมสร,างสุขภาวะ วิธีการใช,ท่ีอยูJอาศัยเพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะ วิธีการใช,ยารักษาโรคเพ่ือ
เสริมสร,างสุขภาวะ (๓) วิธีการพัฒนาผัสสะ คือวิธีการฝ�กโดยใช,สติสังวร วิธีฝ�กโดยใช,ญาณ
สังวร วิธีฝ�กโดยใช,ขันติสังวร วิธีการฝ�กโดยใช,วิริยสังวร (๔) วิธีการใช,กายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
คือ กายานุปHสสนาสติปHฏฐาน คือ วิธีการปฏิบัติหมวดอานาปานบรรพ วิธีการปฏิบัติหมวด
อิริยาปถบรรพ วิธีการปฏิบัติหมวดสัมปชัญญะบรรพ วิธีการปฏิบัติหมวดปฏิกูลมนสิการ
บรรพ วิธีการปฏิบัติธาตุมนสิการบรรพ และวิธีการปฏิบัติหมวดนวสีวถิกาบรรพ  

๒. วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม จําแนก
ออกเปSน ๒ กลุJมคือ (๑) การปฏิบัติตามศีล ในข้ันธรรม การปฏิบัติศีลในข้ันวินัย การปฏิบัติ
ศีลเพ่ือสJงเสริมสุขภาวะทางด,านจิตใจและอารมณ� การปฏิบัติศีลในรูปของการสํารวมอินทรีย� 
การปฏิบัติศีลในรูปของอาชีวปาริสุทธิศีล และการปฏิบัติศีลในรูปของปHจจัยสันนิสิตศีล (๒) 
การปฏิบัติท่ีเก้ือกูลตJอสิ่งแวดล,อม คือต,อง ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล,อมและการ
ป�องกันผลกระทบตJอสิ่งแวดล,อม การปรับพฤติกรรมไมJให,เปSนมลภาวะตJอสิ่งแวดล,อมรักษา
สภาพแวดล,อมให,ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาอุปกรณ� การดํารงชีพให,มีความปลอดภัยและ
พร,อมใช,งาน  

๓. วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธทางด,านจิตใจและอารมณ� โดยการมุJงฝ�ก
สติและสมาธิ ผลจากการฝ�กสติและสมาธิทําให,มีความรู,สึกตัว ไมJประมาท มีความระมัดระวัง
ในการดําเนินชีวิต รู,เทJาทันปHญหาชีวิตและแนวทางป�องกันภัยคุกคาม สามารถปรับตัวได,กับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล,อม มีสมรรถภาพในการควบคุมอารมณ�ได,ดี 
มีอารมณ�ม่ันคงด,วยกุศลธรรม มีความสงบ ปฏิสัมพันธ�กับคนในสังคมด,วยความไมJเห็นแกJตัว 
มีพรหมวิหารธรรม  

๔. วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธทางด,านปHญญา จําแนกออกเปSน ๓ วิธี 
คือ (๑) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะแบบจินตามยปHญญา คือ ปHญญาท่ีเกิดมาจากการคิด
วิเคราะห�ด,วยตนเอง (๒) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะแบบสุตมยปHญญา คือ ปHญญาท่ีได,รับการ
ถJายทอดมาจาก (๓) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะแบบภาวนามยปHญญา คือ ปHญญาท่ีมาจากการ
ฝ�กฝนพัฒนาทางจิตใจควบคูJกับปHญญา  

๔.๑.๔ แนวทางการเสริมสร�างสุขภาวะผู�สูงอายุ ผู,สูงอายุคือผู,ท่ีมีอายุต้ังแตJ 
๖๐ ป� ข้ึนไป ซ่ึงเปSนวัยท่ีมีความเปลี่ยนทางด,านรJางกายในรูปของความเสื่อม ความเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ ทางสังคมและวัฒนธรรม เปSนวัยท่ีต,องการการดูแลเอาใจใสJ เพราะมีความสุJมเสี่ยงตJอ
การเปSนโรคภัยไข,เจ็บได,งJาย จึงจําเปSนต,องมีการเสริมสร,างสุขภาวะให,กับผู,สูงอายุ โดยจําแนก
แนวทางเสริมสร,างสุขภาวะของผู,สูงอายุด,วยการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยอยJางสมํ่าเสมอ
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การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน�ตJอรJางกาย การรักษาอารมณ�ให,เบิกบานแจJมใส ควบคุมอารมณ�
ให,เปSนกุศล และการปราศจากโรคภัยไข,เจ็บ  

๒. สภาพและป/ญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก$น จากการศึกษาสภาพและปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุในอําเภอเมือง พบวJา 
มีพระภิกษุสูงอายุ จํานวน ๒๗๙ รูป จําแนกเปSนพระภิกษุสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี จํานวน ๗๖ 
รูป และพระภิกษุสูงอายุท่ีมีปHญหาสุขภาพ จํานวน ๑๐๓ รูป  

๒.๑ ป/ญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น
๑) ปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกายของพระภิกษุสูงอายุ คือ อาพาธ ปHญหาเก่ียวกับการ
บริโภคอาหาร เครื่องด่ืม รJางกายเสื่อมประสิทธิภาพ อิริยาบถไมJสมดุล ขาดภูมิต,านทานโรค 
โรคเก่ียวกับความปวดเม่ือย ตามรJางกาย ๒) ปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุทางด,าน
สังคมและสิ่งแวดล,อม คือ (๑) ปHญหาทางด,านสังคม คือ การอยูJในสังคมท่ีมีความแออัด 
ปHญหาเก่ียวกับการปรับตัวเข,ากับสังคมและสิ่งแวดล,อม ปHญหาครอบครัว คือ พระภิกษุ
ผู,สูงอายุท่ีมีครอบครัวมากJอน ทํางานบริการสังคมมากเกินไป ขาดการปฏิสัมพันธ�กับหมูJคณะ 
การถูกสังคมลJวงละเมิดสิทธิและหน,าท่ี อยูJในสังคมท่ีมีภัยคุกคาม มีความขัดแย,งทางสังคม 
(๒) ปHญหาทางด,านสิ่งแวดล,อม คือ การอยูJในสิ่งแวดล,อมท่ีไมJเหมาะสม การอยูJในสิ่งแวดล,อม
ท่ีไมJสะดวกสบาย ๓) ปHญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุทางด,านจิตใจและอารมณ� คือ 
สุขภาพจิตไมJดี ศักยภาพทางจิตไมJดี ประสิทธิภาพจิตไมJดี และ ๔) ปHญหาสุขภาวะของ
พระภิกษุสูงอายุทางด,านปHญญา คือ อายุมากเปSนอุปสรรคในการศึกษาหาความรู, พลังในการ
คิดวิเคราะห�ถดถอย ขาดพลังในการปฏิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐาน ไมJอยากศึกษาเพ่ิมเติม เพราะ
เรียนแล,วก็ไมJจํา มีความรู,สึกพอเพียงไปทุกสิ่งอยJาง 

๒.๒ ป/จจัยเส่ียงต$อการเกิดป/ญหาสุขภาวะของพระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอ
เมืองขอนแก$น ๑) ปHจจัยเสี่ยงตJอปHญหาสุขภาวะทางด,านรJางกาย คือ ความสุJมเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหาร เครื่องด่ืม การใช,อิริยาบถไมJสมดุล การขับถJายไมJเปSนเวลา การไมJไปพบแพทย� 
การติดสิ่งเสพติด การติดความสบาย และการไมJคJอยได,ออกกําลังกาย ๒) ปHจจัยเสี่ยงตJอ
ปHญหาสุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม คือ ปHจจัยทางด,านมลภาวะ ปHจจัยทางด,าน
สังคม ปHจจัยทางด,านสิ่งแวดล,อม ปHจจัยทางด,านเทคโนโลยี ๓) ปHจจัยเสี่ยงตJอปHญหาสุขภาวะ
ทางด,านจิตใจและอารมณ� คือ ปHจจัยเสี่ยงจากภายนอก ปHจจัยด,านพฤติกรรมของพระภิกษุ
ผู,สูงอายุ ปHจจัยภายใน ๔) ปHจจัยเสี่ยงตJอปHญหาสุขภาวะทางด,านปHญญา คือ อยูJในสังคมและ
สิ่งแวดล,อมท่ีไมJเอ้ือตJอการเจริญปHญญา อยูJในสังคมและสิ่งแวดล,อมท่ีประพฤติยJอหยJอน  

๒.๓ วิธีการเสริมสร�างสุขภาวะของพระภิกษผู� สูงอายุในอําเภอเมือง
ขอนแก$น ๑) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุทางด,านรJางกาย คือ การดูแล
รักษารJางกาย การบริโภคอาหารท่ีเปSนประโยชน�ตJอรJางกาย การงดเว,นสิ่งเสพติดท้ังปวง การ
พักผJอนให,เพียงพอ การตรวจสุขภาพเปSนประจํา อบรมวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให,กับ
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พระภิกษุสูงอายุ ๒) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุทางด,านสังคมและ
สิ่งแวดล,อม คือ การอยูJในสังคมท่ีเปSนสัปปายะ การปรับตัวเข,ากับสังคมและสิ่งแวดล,อม การ
ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล,อม สมาคมกับหมูJคณะตามสมควร การทํากิจวัตร
ประจําวัน ๓) วิธีการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุทางด,านจิตใจและอารมณ� คือ 
การฝ�กจิตตภาวนา ทําจิตใจและอารมณ�ให,เบิกบาน การฝ�กจิตใจให,มีพรหมวิหาร ๔) วิธีการ
เสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุทางด,านปHญญา คือ วิธีคิดอยJางมีเหตุผลท่ีถูกต,อง 
การศึกษาเรียนรู,ทางด,านปริยัติธรรม และการฝ�กสมถกรรมฐานและวิปHสสนากัมมัฏฐาน  

๓. แนวทางการเสริมสร�างสุขภาวะของพระภิกษุผู�สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก$น 

๓.๑  ฐานการ เสริ มสร� า ง สุขภาวะ เ ชิ ง พุทธแก$พระภิ ก ษุ ผู� สู ง อา ยุ 
พระพุทธศาสนาได,มีแนวทางเสริมสร,างสุขภาวะแบบองค�รวม โดยได,จําแนกออกเปSน ๔ ฐาน 
แตJละฐานไมJได,แยกขาดจากกัน เพราะจะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กัน ซ่ึงสามารถนําไปใช,
ได,ทุกคนและทุกสังคม ท้ังสJวนท่ีเปSนพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท่ัวไป ในสJวนของ
พระภิกษุสูงอายุจะมีการปรับใช,ให,เหมาะสมกับวัยและเพศของบรรพชิต ดังตJอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑ แสดงรากฐานของการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ 
จากผังดังกลJาวแสดงให,เห็นความสัมพันธ�ของหลักภาวนา ๔ กับกระบวนการ

เสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธท้ัง ๔ ด,าน ซ่ึงสามารถนําไปเปSนมาตรฐานการเสริมสร,างสุขภาวะ
ได,กับทุกสังคม เม่ือนํามาใช,กับพระภิกษุสูงอายุ ควรปรับใช,ให,เหมาะสมกับเพศและวัย ซ่ึงจะ
ทําให,เกิดระบบสุขภาวะท่ีเก้ือกูลตJอพระภิกษุผู,สูงอายุกับสังคมและสิ่งแวดล,อมด,วย การ
เสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุผู,สูงอายุจึงมีความจําเปSนจะต,องดําเนินการให,ครบท้ัง ๔ ฐาน  

๓.๒ ความสัมพันธ�ของแนวทางเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธ การเสริมสร,าง
สุขภาวะเชิงพุทธมีความสัมพันธ�และสอดคล,องกัน แม,วJาจะแยกสJวนออกจากกัน แตJละสJวนก็
มีความสัมพันธ�กัน จากการศึกษาพบวJา การเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธมีความสัมพันธ�กัน
ดังตJอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี ๒ แสดงความสัมพันธ�ของแนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ  

จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ�ของแนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะแกJพระภิกษุ
ผู,สูงอายุดังตJอไปนี้ ๑) แนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านกายภาวนา เสริมสร,างสุข
ภาวะทางด,านรJางกาย ประกอบด,วย กายบริหาร และอายุ ๒) แนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะ
ทางด,านสีลภาวนา มีความสัมพันธ�กับการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม ๓) 
แนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ�กับการเสริมสร,างสุขภาวะ
ทางด,านจิตใจและอารมณ� และการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ๔) แนวทางการเสริมสร,างสุขภาวะ
ทางด,านปHญญาภาวนา มีความสัมพันธ�กับการเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านปHญญา  

ดังนั้น แนวทางในการเสริมสร,างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุควรใช,ฐานการ
เสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ ๔ ฐาน คือ ๑) ฐานกายภาวนา คือ มุJงพัฒนารJางกาย เพ่ือ
เสริมสร,างสุขภาวะทางด,านรJางกาย ๒) ฐานสีลภาวนา คือ มุJงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล,อม 
เพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านสังคมและสิ่งแวดล,อม ๓) จิตตภาวนา คือ มุJงพัฒนาจิตใจและ
อารมณ� เพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านจิตใจและอารมณ� ๔) ปHญญาภาวนา คือ มุJงพัฒนา
ปHญญา เพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะทางด,านปHญญา  
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

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

(๑) หนังสือ : 
โรงพยาบาลสงฆ�.  แนวทางเวชปฏิบัติในการเคล่ือนไหวร$างกาย การออกกําลังกายใน

พระสงฆ�. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสินทวีการพิมพ� จํากัด, มปพ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหJงชาติฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
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แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร 
The Concept of Social Organization in Singalakasutta 

พระพีรานุวัฒน� อริยานุวตฺโต, ดร.* 

บทคัดย$อ 

บทความนี้เปSนการศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร มี
วัตถุประสงค�ในการศึกษา ๓ ประการคือ ๑) สาระสําคัญเก่ียวกับสิงคาลกสูตร ๒) การจัด
ระเบียบทางสังคม และ ๓) แนวคิดการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร จากการศึกษาพบวJา 
ในสิงคาลกสูตร พระพุทธเจ,าได,แสดงหลักจริยธรรมในสJวนท่ีเปSนข,อห,าม ข,องดเว,น และ
จริยธรรมในสJวนท่ีเปSนข,อปฏิบัติ เพ่ือสJงเสริมความม่ันคงแหJงชีวิตและสังคม เม่ือปฏิบัติแล,ว 
จะมีแตJความสุข “การจัดระเบียบสังคม” หมายถึง การจัดระบบ ระเบียบ แบบแผนของ
สังคม เพ่ือเปSนแบบแผนในการดํารงชีวิตรJวมกัน เพ่ือความสงบสุขของสมาชิกและสังคม เปSน
การวางระเบียบให,สมาชิกในสังคมได,ยึดถือปฏิบัติเพ่ือความสงบสุขของสังคมสJวนรวม ใน
สิงคาลกสูตร พระพุทธเจ,าได,แสดงหลักคําสอนท่ีเปSนบรรทัดฐานทางสังคมได,หลายหมวด ซ่ึง
มีความสัมพันธ�กับการจัดระเบียบสังคม 

คําสําคัญ: การจัดระเบียบสังคม, สิงคาลกสูตร 

Abstract 

This Article is to study The concept of social organization in 
Singalakasutta. There are three purposes : 1) the content of Singalakastuta, 2) 
the social Organization and 3) The concept of social organization in 
Singalakasutta. From the study, It is found that in Singalakasutta the Buddha 
taught Ethical prohibition and regulation principle for strengthen stability in 
the life and society. When the person practices, they will be happy. The 
Social Organization means the systematization collocation and social 
stereotypes for to be the pattern in living together and for happiness in the 
society. in Singalakasutta the Buddha taught the many teachings concerning 
with the social norm. These are relation with the social organization.  

Keywords: Social Organization, Singalakasutta  
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๑. บทนํา 
การจัดระเบียบทางสังคม (Social organization) เปSนกระบวนการท่ีมีขอบเขต

กว,างขวางมากเปSนกระบวนการท่ีครอบคลุมปรากฏการณ�สังคมหลายอยJาง เริ่มจากการจัดให,
มีกฎเกณฑ� ข,อบังคับตJาง ๆ หลายอยJางเพ่ือให,สมาชิกของสังคมยึดถือเปSนแนวทางในการ
ปฏิบัติตJอกัน เราอาจกลJาวถึงการจัดระเบียบระหวJางสามีภรรยา การจัดระเบียบสังคมของ
กลุJมอาชญากร การจัดระเบียบสังคมของหมูJบ,าน จนถึงการจัดระเบียบสังคมของสังคมไทย 
หรือการจัดระเบียบสังคมของโลกก็ได, สังคมทุกประเภทจําเปSนต,องมีการจัดระเบียบสังคมไมJ
มากก็น,อย ระเบียบสังคมเปSนเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีจําเปSนตJอการดํารงอยูJของสังคมท้ังหลาย การ
จัดระเบียบทางสังคม หมายถึง วิธีการท่ีคนในสังคมกําหนดข้ึนเพ่ือใช,เปSนกฎระเบียบ 
กฎเกณฑ� แบบแผน ในการอยูJรJวมกันของสมาชิก โดยสมาชิกได,ยอมรับเปSนแนวปฏิบัติ
รJวมกัน และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเปSนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตรJวมกัน การจัด
ระเบียบสังคมมีความสําคัญเพราะวJา มนุษย�กับสังคมเปSนสิ่งท่ีควบคูJกัน กลJาวคือ เม่ือเกิดมา 
มนุษย�ก็ได,อยูJรJวมกันเปSนสังคม แตJเนื่องจากมนุษย�ในแตJละสังคมมีความแตกตJางกัน มีความ
ต,องการท่ีไมJสิ้นสุด เพ่ือป�องกันการขัดแย,งระหวJางมนุษย�ในสังคม และเพ่ือควบคุมแบบแผน
แหJงพฤติกรรมของมนุษย� จึงจําเปSนต,องมีการจัดระเบียบทางสังคม หากปลJอยให,มนุษย�แตJละ
คนทําตามอําเภอใจโดยปราศจากการควบคุมแล,ว สังคมก็จะเกิดความวุJนวายและขาด
ระเบียบแบบแผน ดังนั้นจึงจําเปSนต,องมีการจัดระเบียบเพ่ือให,สังคมเกิดสันติสุข หลักคําสอน
ในสิงคาลกสูตร มีความสําคัญในแงJท่ีเปSนหลักปฏิบัติของบุคคลท่ีอยูJรวมกันในสังคม ผู,เขียนมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดการจัดระเบียบสังคมท่ีปรากฏในสิงคาลกสูตร โดยมีประเด็น
สําคัญท่ีจะศึกษาคือ สาระเก่ียวกับสิงคาลกสูตร แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคม และการ
จัดระเบียบสังคมท่ีปรากฏในสิงคาลกสูตร  

สาระเก่ียวกับสิงคาลกสูตร สิงคาลกสูตร๑ เปSนพระสูตรสูตรหนึ่ งในพระ
สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มีรายละเอียดพอจะกําหนดได, ดังนี้ 

ท่ีมาของช่ือ สิงคาลกสูตร แปลวJา พระสูตรว$าด�วยสิงคาลมาณพ ชื่อนี้ต้ังตามชื่อ
บุคคลในพระสูตร อนึ่ง ในท่ีบางแหJงเรียกชื่อพระสูตรตJางออกไป เชJน สิงคาลกสูตรก็มี สิ
คาโลวาทสูตรก็มี สิงคาโลวาทสูตรก็มี ท้ัง ๒ ชื่อสุดท,ายนี้ แปลวJา พระสูตรวJาด,วยโอวาทท่ี
ทรงแสดงแกJสิคาลหรือสิงคาลมาณพ 

ท่ีมาของพระสูตร พระสูตรนี้ พระผู,มีพระภาคทรงแสดงแกJมาณพชื่อสิงคาลกะ (สิ
คาละ หรือสองคาละในบางแหJง) ขณะเสด็จออกจากพระเวฬุวันเข,าไปบิณฑบาตในกรุงรา
ชคฤห� เพ่ือทรงแนะนําให,ไหว,ทิศตามแบบของอริยวินัย (แบบพุทธ)  

                                                           

๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๗๔/๑๙๙-๒๑๘).  
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รูปแบบของพระสูตร รูปแบบของสิงคาลกสูตรเปSนแบบบรรยายโวหารแบบถาม-
ตอบ และมีคาถาประพันธ�ประกอบ เวยยากรณภาษิตด,วย 

ใจความสําคัญของพระสูตร ภาคอุทเทส 
พระผู,มีพระภาคเจ,า ทรงทอดพระเนตรเห็นสิงคาลมาณพกําลังไหว,ทิศอยูJแตJเช,าตรูJ

มีผมและผ,าเป�ยกปอน จึงตรัสถามเพ่ือชวนสนทนาวJา กําลังทําอะไร เม่ือเขากราบทูลวJา 
กําลังไหว,ทิศตามคําสั่งกJอนบิดาจะตาย จึงตรัสวJา ในอริยวินัยเขาไมJได,ไหว,ทิศกันแบบนี้ เขา
ทูลถามวJา ในอริยวินัย เขาไหว,ทิศกันอยJางไร  

ตรัสตอบวJา พระอริยสาวกเว,นจากบาปกรรม ๑๔ ประการ คือ กรรมกิเลส ๔ เหตุ 
๔ ประการท่ีทําให,บาปกรรม และอบายมุข ๖ ประการ ชื่อวJาเปSนผู,ป�ดป�องทิศท้ัง ๖ ปฏิบัติ
เพ่ือครองโลกท้ังสอง ทําให,เกิดความยินดีท้ังในโลกนี้และโลกหน,า หลังจากตายแล,วยJอมไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค�๒  

หลังจากแสดงพระสูตรนี้จบแล,ว สิงคาลมาณพมีความเลื่อมใส ได,แสดงตนเปSน
อุบาสก นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต สJวนรายละเอียดของภาคนิทเทส จะได,กลJาวในหัวข,อ
ตJอไป 

ข�อสังเกต ในพระสูตรนี้ มีข,อท่ีนJาสังเกต ๒ ประการคือ ๑) ทําไมบิดาของสิงคาลก
มาณพจึงสั่งกําชับกJอนตายให,ลูกไหว,ทิศ และ ๒) ทําไมพระพุทธเจ,าจึงแสดงเรื่องนี้ 

ข,อสังเกตท้ัง ๒ ประการนี้ มีกลJาวไว,ในอรรถกถา ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มีใจความ
พอสรุปได,ดังนี้ 

๑. สิงคาลกมาณพเปSนบุตรของคหบดีมหาศาลคนหนึ่งของกรุงราชคฤห� เปSนผู,นับ
ถือพระพุทธศาสนา ท้ังคหบดีและภรรยาเปSนพระโสดาบัน แตJบุตรไมJมีศรัทธาในพระศาสนา 
เม่ือบิดามารดาแนะนําให,ไปเฝ�าพระพุทธเจ,าและพระมหาเถระมีทJานพระสารีบุตร ทJานพระ
มหาโมคคัลลานะ ทJานพระมหากัสสปะ เปSนต,น ผู,เปSนบุตรมักจะตอบวJา เขาไมJมีกิจท่ีจะเข,า
ไปหาสมณะเหลJานั้น การเข,าไปหาสมณะจะต,องไวห, การน,อมตัวลงไหว,ทําให,เจ็บหลัง การ
นั่งคุกเขJาทําให,เจ็บเขา การนั่งบนพ้ืน ทําให,เสื้อผ,าแปดเป��อน เศร,าหมอง เกJาเร็ว การเข,าไป
นั่งใกล,ทําให,ต,องสนทนาพูดจากัน ซ่ึงจะนําไปสูJความสนิทสนม และต,องนิมนต�ให,รับจีวร 
บิณฑบาต เปSนต,น ซ่ึงทําให,สิ้นเปลืองทรัพย�เปลJา ๆ ด,วยเหตุนี้ บิดา-มารดาจึงเลิกแนะนํา 
ตJอมา เม่ือบิดาป�วยหนัก นอนซมอยูJบนเตียง ได,สั่งสิงคาลกมาณพกJอนตายให,หม่ันไหว,ทิศ 
ท้ังนี้โดยหวังวJา สิงคาลกมาณพคงไมJเข,าใจความหมาย และต,องไหว,ทิศอยJางท่ีคนท่ัวไปไหว, 

                                                           

๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เล$มท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน,า ๔๑-๔๒.  
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ซ่ึงจะเปSนเหตุให,พระผู,มีพระภาคหรือพระอริยสาวกเห็นเข,าแล,วจะชJวยแนะนําให,เข,าใจ
ความหมายตามเจตนาของตนได,๓ 

๒. ตอนเช,าตรูJของวันท่ีทรงแสดงพระสูตรนี้ พระผู,มีพระภาคทรงตรวจดูหมูJสัตว�ท่ี
ควรโปรดตามพุทธกิจประจําวัน ทรงเห็นอุปนิสัยของสิงคาลกมาณพ จึงเสด็จมาเทศน�สอน
เรื่องนี้ตามท่ีผู,เปSนบิดาประสงค� และทรงมุJงหมายให,พระธรรมเทศนานี้เปSน คิหิวินัย คือข,อ
ปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ�สืบตJอไปด,วย 

หลักจริยธรรมในสิงคาลกสูตร จริยธรรม หมายถึง หลักธรรมท่ีควรประพฤติ ควร
ปฏิบัติ มีความหมายท้ัง ๒ ลักษณะคือ ควรประพฤติเพ่ือให,เกิดความดีงามหรือเปSนสิ่งท่ีควร
กระทํา และเปSนสิ่งท่ีพึงงดเว,น เพราะถ,าไม,งดเว,นและไปประพฤติเข,าก็จะเกิดความเสียหาย 
หรือเกิดโทษ จริยธรรมในสิงคาลกสูตร แบJงออกเปSน ๒ หมวด ซ่ึงการแบJงเชJนนี้ ผู,รายงานแบJง
ตามลักษณะของเนื้อหา คือ 

๑) หลักจริยธรรมในส$วนท่ีเป�นข�อห�าม ข,อท่ีไมJควรปฏิบัติ มีอยูJ ๑๘ ประการ 
แบJงเปSน ๔ หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี ๑ กรรมกิเลส ๔  
กรรมกิเลส แปลวJา กรรมเปSนเครื่องเศร,าหมอง หรือเครื่องเศร,าหมองคือกรรม ใน

อรรถกถาอธิบายไว,วJา เม่ือบุคคลมีกิเลสในใจ ยJอมจะสามารถทํากรรมได, คนท่ีไมJมีกิเลส ยJอม
ไมJสามารถทํากรรมได, อยJางเชJน คนมีกิเลสเทJานั้น ยJอมฆJาสัตว� คนไมJมีกิเลสยJอมไมJฆJาสัตว�๔ 
กรรมกิเลสมี ๔ ประการคือ 

๑. กรรมกิเลสคือปาณาติบาต  
๒. กรรมกิเลสคืออทินนาทาน  
๓. กรรมกิเลสคือกาเมสมิจฉาจาร  
๔. กรรมกิเลสคือมุสาวาท๕ 
กรรมกิเลส ๔ ประการนี้เปSนหลักปฏิบัติท่ีผู,ครองเรือนจะต,องงดเว,นให,ได,กJอน หาก

พิจารณาเนื้อหาของกรรมกิเลส ๔ แล,ว จะเห็นวJา พระพุทธเจ,าทรงแสดงหลักประกันชีวิตไว, 
๔ อยJางคือ ปาณิบาตร เปSนหลักชีวิตของมนุษย� อทินนาทาน เปSนหลักประกันทรัพย�สิน 
กาเมสุมิจฉาจาร เปSนหลักประกันครอบครัว และ มุสาวาท เปSนหลักประกันสังคม กลJาวอีก
นัยหนึ่ง การเว,นกรรมกิเลส ๔ ก็คือการงดเว,นจากการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนนั่นเอง ไมJลJวง
ละเมิดสิทธิ์ท่ีคนอ่ืนครอบครอง ต้ังแตJสิทธิในด,านชีวิต ทรัพย�สิน ครอบครัว และสังคม 

 

                                                           

๓ ที.ปา.อ. (บาลี) ๒๔๒/๑๓๓.   
๔ ที.ปา.อ. (บาลี) ๒๔๕/๑๓๕. 
๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๕/๒๐๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๒๗

หมวดท่ี ๒ เหตุ ๔ ประการ (อคติ ๔ ประการ) 
อคติ แปลวJา ความลําเอียง ความลําเอียงเปSนสาเหตุหนึ่งท่ีให,คนทํากรรม หรือ

กลJาวอีกนัยหนึ่ง การทํากรรมของแตJละคน ยJอมมีอคติข,อใดข,อหนึ่งเก่ียวข,องอยูJด,วยเสมอ ใน
พระไตรป�ฎก เรียกอคติ ๔ วJา ฐานะ คนผู,ครองเรือน จึงไมJควรทําบาปกรรม เพราะถูกอคติ
ครอบงํา อคติ ๔ ประการมีดังนี้  

๑. มีฉันทาคติ ทําบาปกรรม 
๒. มีโทสาคติ ทําบาปกรรม 
๓. มีโมหาคติ ทําบาปกรรม 
๔. มีโมหาคติ ทําบาปกรรม๖ 
หมวดท่ี ๓ อบายมุข ๖ ประการ  
อบายมุข แปลวJา ปากทางแหJงความเสื่อม (อบาย แปลวJา เสื่อม มุข ปาก,ทาง) 

ความเสื่อมในท่ีนี้ หมายถึงความเสื่อมแหJงโภคทรัพย� ซ่ึงถือวJาเปSนเป�าหมายสําคัญประการ
หนึ่งของผู,ครองเรือน ทรัพย�สมบัติท่ีหามาได,ด,วยหยาดเหง่ือแรงงาน ยJอมนํามาซ่ึงความปลาบ
ปลื้มแกJบุคคลอยูJเสมอ แตJทรัพย�สินท่ีได,มาท้ังหลาย ยJอมจะเสื่อมสูญไป หากบุคคลม่ัวสุม 
หรือไปเก่ียวข,องอบายมุขข,อใดข,อหนึ่งหรือหลาย ๆ ข,อ ดังนั้น ทJานจึงกลJาววJา เปSนปากทาง
แหJงความเสื่อม (แหJงโภคทรัพย�)  

ในสิงคาลกสูตร พระผู,มีพระภาคได,แสดงประเภทอบายมุขไว, ดังนี้ ๗ 
อบายมุข ๖ ประการ ๑) การหมกมุJนในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอัน

เปSนเหตุแหJงความประมาท ๒) การหมกมุJนในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลา
กลางคืน ๓) การเท่ียวดูมหรสพ ๔) การหมกมุJนในการเลJนการพนันอันเปSนเหตุแหJงความ
ประมาท ๕) การหมกมุJนในการคบคนชั่วเปSนมิตร ๖) การหมกมุJนในความเกียจเกียจคร,าน 

หมวดท่ี ๔ มิตรเทียม ๔ ประเภท 
ในสิงคาลกสูตร ได,พูดถึงมิตรเทียม (มิตรปฏิรูป) ไว, ๔ ประเภทคือ๘ 
๑. คนท่ีถือเอาประโยชน�จากผู,อ่ืนฝ�ายเดียว  
๒. คนดีแตJพูด  
๓. คนพูดประจบ  
๔. คนท่ีเปSนเพ่ือนชักนําในทางเสื่อม  
จากท่ีกลJาวมาท้ังหมดในสJวนของจริยธรรมท่ีเปSนข,อห,ามจะเห็นได,วJา แตJละหมวด

จะมีจุดเน,นท่ีแตกตJางกันออกไป กลJาวคือหมวดกรรมกิเลส ๔ กลJาวถึงหลักประกับทางสังคม 
                                                           

๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๕/๒๐๑. 
๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗-๒๕๓/๒๐๒-๒๐๕.  
๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔-๒๕๙/๒๐๗-๒๐๙. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ที.ปา.อ. ๒๕๔/๑๔๐-

๑๔๑.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๒๘ 

๔ ประการ อคติ ๔ เปSนหลักเพ่ือการงดเว,นไมJทําบาป อบายมุข ๖ ไมJควรปฏิบัติ หากกําลัง
สร,างเนื้อสร,างตัว เพราะจํานําไปสูJความฉิบหายด,านทรัพย�สินเงินทอง 

๒) หลักจริยธรรมในส$วนท่ีเป�นข�อให�ปฏิบัติ แบJงออกเปSน ๔ หมวดเชJนเดียวกัน 
ประกอบด,วย  

หมวดท่ี ๑ มิตรแท� ๔ ประเภท จะสืบเนื่องมาจากหัวข,อท่ีแล,ว ท่ีกลJาวถึงมิตรเทียม 
๔ ประเภท พร,อมท้ังลักษณะมิตรเทียมแตJละประเภท เม่ือกลJาวถึงมิตรเทียมแล,ว ก็ต,องกลJาวถึง
มิตรแท, หรือมิตรผู,มีใจดี ซ่ึงก็แบJงประเภทและลักษณะเชJนเดียวกับมิตรเทียม คือ๙ 

๑. มิตรผู,มีอุปการะ  
๒. มิตรรJวมสุขรJวมทุกข�  
๓. มิตรแนะนําประโยชน�  
๔. มิตรมีความรักใครJ  
หมวดท่ี ๒ หลักการใช�จ$ายทรัพย� ๔ ส$วน๑๐ 
ในหนังสือธรรมนูญชีวิต๑๑ ของพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ได,กลJาวถึง

หลักการใช,จJายทรัพย�ไว, ดังนี้ เม่ือหาทรัพย�มาได,แล,ว รู,จักจัดสรรทรัพย�นั้น โดยถือหลักการ
แบJงทรัพย�เปSน ๔ สJวนท่ีเรียกวJา โภควิภาค ๔ คือ  

- เอเกน โภเค ภุ!ฺเชยฺย ๑ สJวน ใช,จJายเลี้ยงตน เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยง และทํา
ประโยชน�  

- ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สJวน ใช,เปSนทุนประกอบการงาน  
- จตุตฺถ!ฺ นิธาเปยฺย อีก ๑ สJวน เก็บไว,ใช,ในคราวจําเปSน  
พึงเข,าใจและคํานึงไว,เสมอวJา การท่ีเพียรพยายามแสวงหา รักษา และครอบครอง

โภคทรัพย�ไว,นั้น ก็เพ่ือจะใช,ให,เปSนประโยชน�ท้ังแกJตนและคนอ่ืน ถ,าไมJใช,ทรัพย�สมบัติให,เกิด
คุณประโยชน�แล,ว การหาและการมีทรัพย�สมบัติก็ปราศจากคุณคJา หาความหมายใดๆมิได, 
ดังนั้น เม่ือมีทรัพย�หรือหาทรัพย�มาได,แล,ว พึงปฏิบัติตJอทรัพย�หนึ่งสJวนแรกตามหลักโภคาทิ
ยะ(ประโยชน�ท่ีควรถือเอาจากโภคะ หรือ เหตุผลท่ีอริยสาวกควรยึดถือ ในการท่ีจะมีหรือ
ครอบครองทรัพย�สมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธพจน�วJา  

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย�มาได,ด,วยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตน 
และโดยทางสุจริตชอบธรรมแล,ว  

๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองท้ังหลายให,เปSนสุข  
                                                           

๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๑, ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ที.ปา.อ. ๒๖๐-๒๖๕/
๑๔๒-๑๔๔.  

๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๒. 
๑๑พระพรหมคุณาภรณ�  )ป .อ .ปยุตฺโต ( ,  ธรรมนูญชีวิต,  แหลJงท่ีมา:  http://www.pantip. 

com/café/religious/topic 
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T 

๑๒๒๙

๒. บํารุงมิตรสหาย และผู,รJวมกิจการงานให,เปSนสุข  
๓. ใช,ปกป�องรักษาสวัสดิภาพ ทําตนให,ม่ันคงปลอดภัยจากภยันตราย  
๔. ทําพลี คือ สละเพ่ือบํารุงและบูชา ๕ อยJาง ๑) ญาติพลี สงเคราะห�ญาติ ๒) 

อติถิพลี ต,อนรับแขก ๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผู,ลJวงลับ ๔) ราชพลี บํารุง
ราชการด,วยการเสียภาษีอากร เปSนต,น ๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งท่ีเคารพ
บูชาตามความเชื่อถือ  

๕. อุปถัมภ�บํารุงพระสงฆ� เหลJาบรรพชิตผู,ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู,ไมJประมาทมัวเมา  
เม่ือได,ใช,โภคทรัพย�ทําประโยชน�อยJางนี้แล,ว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได,วJา 

ได,ใช,โภคะนั้นให,เปSนประโยชน�ถูกต,องตามเหตุผลแล,ว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึน ก็สบายใจเชJนเดียวกัน 
เปSนอันไมJต,องเดือดร,อนใจในท้ังสองกรณี๑๒ 

หมวดท่ี ๓ การปKดป�องทิศท้ัง ๖ การป�ดป�องทิศท้ัง ๖ ในท่ีนี้หมายถึง การป�ด
ชJองวJางระหวJางตนกับผู,ท่ีเก่ียวข,อง คือการสร,างความสัมพันธ�กับคนอ่ืนๆ โดยมีตัวเราเปSน
ศูนย�กลาง ปกป�ดในท่ีนี้คือการไมJให,มีความบกพรJองนั่นเอง เรียกเปSนภาษาทางพระพุทธศาสนา
วJา ท้ัง ๖ ทิศ ในสิงคาลกสูตรได,กลJาวถึงทิศ ๖ และบทบาทหน,าท่ีของการกระทํารJวมกันของ
บุคคลท่ีปรากฏอยูJในทิศท้ัง ๖ ดังนี้๑๓ 

ประเภทแห$งทิศ ๖ ทิศหก บุคคลประเภทตJางๆ ท่ีเราต,องเก่ียวข,องสัมพันธ� ดุจทิศ
ท่ีอยูJรอบตัวจัดเปSน ๖ ทิศ ดังนี้  

๑. ปุรัตถิมทิส ทิศเบ้ืองหน,า ได,แกJ บิดา มารดา  
๒. ทักขิณทิสทิศเบ้ืองขวา ได,แกJ ครูอาจารย� 
๓. ปHจฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง ได,แกJ สามีภรรยา 
๔. อุตตรทิส ทิศเบ้ืองซ,ายได,แกJ มิตรสหาย 
๕. อุปริมทิส ทิศเบ้ืองบนได,แกJ พระสงฆ� สมณพราหมณ�  
๖. เหฏฐิมทิส ทิศเบ้ืองลJาง ได,แกJ ลูกจ,างกับนายจ,าง  
บทบาทหน�าท่ีของบุคคลในแต$ละทิศ  
๑. ปุรัตถิมทิส ทิศเบ้ืองหน,า ได,แกJ บิดา มารดา มารดาบิดาอนุเคราะห�บุตรธิดา ดังนี้  

๑. ห,ามปรามจากความชั่ว 
๒. ให,ตั้งอยูJในความดี 
๓. ให,ศึกษาศิลปวิทยา  
๔. หาคูJครองท่ีสมควรให,  

                                                           

๑๒ องฺ.ป!ฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘.  
๑๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๒/๒๑๒-๒๑๖ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ที.ปา.อ. ๒๖๖-๒๗๓/

๑๔๔-๑๕๐. 
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๕. มอบทรัพย�สมบัติให,ในโอกาสอันสมควร  
บุตรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดา ดังนี้  

๑. ทJานเลี้ยงเรามาแล,วเลี้ยงทJานตอบ  
๒. ชJวยทํากิจของทJาน  
๓. ดํารงวงศ�สกุล  
๔. ประพฤติตนให,เหมาะสมกับความเปSนทายาท  
๕. เม่ือทJานลJวงลับไปแล,วทําบุญอุทิศให,ทJาน  

๒. ทักขิณทิส ทิศเบ้ืองขวา ได,แกJ ครูอาจารย� ครูอาจารย�อนุเคราะห�ศิษย� ดังนี้  
๑. ฝ�กฝนแนะนําให,เปSนคนดี 
๒. สอนให,เข,าใจแจJมแจ,ง 
๓. สอนศิลปวิทยาให,สิ้นเชิง  
๔. ยกยJองให,ปรากฏในหมูJเพ่ือน 
๕. สร,างเครื่องคุ,มกันภัยในสารทิศ 

ศิษย�พึงบํารุงครูอาจารย� ดังนี้ 
๑. ลุกต,อนรับแสดงความเคารพ  
๒. เข,าไปหา  
๓. ใฝ�ใจเรียน 
๔. ปรนนิบัติ  
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ  

๓. ป/จฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง ได,แกJ สามีภรรยาสามีพึงบํารุงภรรยา ดังนี้  
๑. ยกยJองสมฐานะภรรยา 
๒. ไมJดูหม่ิน  
๓. ไมJนอกใจ  
๔. มอบความเปSนใหญJในงานบ,านให,  
๕. หาเครื่องประดับมาให,เปSนของขวัญ ตามโอกาส  

ภรรยาอนุเคราะห�สามี ดังนี้ 
๑. จัดงานบ,านให,เรียบร,อย  
๒. สงเคราะห�ญาติมิตรท้ังสองฝ�ายด,วยดี 
๓. ไมJนอกใจ  
๔. รักษาสมบัติท่ีหามาได,  
๕. ขยันไมJเกียจคร,านในงานท้ังปวง  

๔. อุตตรทิส ทิศเบ้ืองซ,าย ได,แกJ มิตรสหาย พึงบํารุงมิตรสหาย ดังนี้  
๑. เผื่อแผJแบJงปHน  
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๒. พูดจามีน้ําใจ  
๓. ชJวยเหลือเก้ือกูลกัน  
๔. มีตนเสมอรJวมสุขรJวมทุกข�ด,วย  
๕. ซ่ือสัตย�จริงใจตJอกัน  

มิตรสหายอนุเคราะห�ตอบ ดังนี้  
๑. เม่ือเพ่ือนประมาทชJวยรักษาป�องกัน 
๒. เม่ือเพ่ือนประมาท ชJวยรักษาทรัพย�สมบัติของเพ่ือน  
๓. ในคราวมีภัย เปSนท่ีพ่ึงได,  
๔. ไมJละท้ิงในยามทุกข�ยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศ�ญาติของมิตร  

๕. อุปริมทิส ทิศเบ้ืองบน ได,แกJ พระสงฆ� สมณพราหมณ� คฤหัสถ�พึงบํารุง
พระสงฆ� ดังนี้  

๑. จะทําสิ่งใดก็ทําด,วยเมตตา  
๒. จะพูดสิ่งใดก็พูดด,วยเมตตา  
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด,วยเมตตา  
๔. ต,อนรับด,วยความเต็มใจ  
๕. อุปถัมภ�ด,วยปHจจัย ๔  

พระสงฆ�อนุเคราะห�คฤหัสถ� ดังนี้ 
๑. ห,ามปรามจากความชั่ว 
๒. ให,ตั้งอยูJในความดี  
๓. อนุเคราะห�ด,วยความปรารถนาดี  
๔. ให,ได,ฟHงสิ่งท่ียังไมJเคยฟHง 
๕. ทําสิ่งท่ีเคยฟHงแล,วให,แจJมแจ,ง 
๖. บอกทางสวรรค� สอนวิธีดําเนินชีวิตให,ประสบความสุขความเจริญ  

หมวดท่ี ๔ สังคหวัตถุ ๔ ประการ  
สังคหวัตถุ หมายถึง สิ่งอันเปSนท่ีต้ังแหJงการสงเคราะห� ในสิงคาลกสูตรกลJาวเรื่อง

สังคหวัตถุ สรุปไว,ในคาถาตอนท,ายพระสูตรวJา 
...ทาน (การให,) เปยยวัชชะ (วาจาเปSนท่ีรัก) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน�) 

ในโลกนี้ และสมานัตตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) ในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร สังคหธรรม
เหลJานี้แลชJวยอุ,มชูโลก เหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถท่ีแลJนไปไว,ได, ฉะนั้น ถ,าสังคหธรรมเหลJานี้
ไมJมี มารดาหรือบิดาก็ไมJพึงได,การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเปSนเหตุ แตJเพราะบัณฑิต
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เล็งเห็นความสําคัญของสังคหธรรมเหลJานี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหลJานี้จึงถึงความเปSนใหญJและเปSน
ผู,นJาสรรเสริญ๑๔  

จากพระพุทธพจน�นี้ แสดงเรื่องสังคหธรรม (ธรรมเปSนเครื่องสงเคราะห�) เปSนธรรม
เครื่องอุ,มชูโลก ให,เปSนไปได,อยูJ เหมือนลิ่มสลักเพลารถ ท่ีทําให,ตัวรถแลJนไปได, สังคหธรรมมี 
๔ ประการคือ ๑) ทาน การให, ๒) เปยยวัชชะ วาจาเปSนท่ีรัก ๓) อัตถจริยา การประพฤติ
ประโยชน� และ ๔) สมานัตตตา การวางตนสมํ่าเสมอ  

จากท่ีกลJาวมาในรายละเอียดของหลักจริยธรรมท่ีปรากฏในสิงคาลกสูตร พอจะ
มองเห็นภาพได,วJา หลักจริยธรรมท่ีปรากฏในพระสูตรนี้มีอยูJ ๒ ลักษณะคือ 

๑. หลักจริยธรรมในสJวนท่ีเปSนข,อห,าม เปSนหลักปฏิบัติในแงJการงดเว,น ไมJควร
ปฏิบัติ ควรหลีกเว,นให,หJางไกล ประกอบไปด,วยเรื่องกรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ อบายมุข ๖ และ
เรื่องมิตรเทียม คนท่ีไมJควรคบอีก ๔ ประเภท หลักจริยธรรมเหลJานี้ เปSนหลักท่ีครอบคลุม
การดําเนินชีวิต สําหรับผู,เริ่มชีวิตการครองเรือน เปSนข,อเว,น หรือห,าม ซ่ึงจะสังเกตวJา พระ
พุทธองค� แสดงเอาไว,เปSนลําดับต,น  

๒. หลักจริยธรรมในสJวนท่ีเปSนข,อปฏิบัติ เปSนหลักท่ีสJงเสริมความม่ันคงแหJงชีวิต 
และสังคม เม่ือปฏิบัติแล,ว จะมีแตJความสุข ประกอบไปด,วย มิตรผู,มีใจดี หรือมิตรแท, ๔ 
ประเภท หลักการใช,จJายทรัพย� ให,เกิดประโยชน� การปฏิสัมพันธ�กับบุคคลในระดับตJาง ๆ 
ทางสังคม หรือทิศ ๖ รวมไปถึงเรื่องสังคหธรรม  

๒. การจัดระเบียบสังคม 
เม่ือมาอยูJรJวมกันเปSนสังคม จึงมีพฤติกรรมตJาง ๆ เพ่ือตอบสนองความต,องการท่ี

แตกตJางกัน แตJมนุษย�ไมJสามารถตอบสนองความต,องการได,ด,วยตนเองท้ังหมด จึงต,อง
แสวงหาแนวทางท่ีจะได,มาซ่ึงความต,องการนั้น ด,วยวิธีการตJาง ๆ ท่ีไมJกระทบกระเทือนตJอ
บุคคลอ่ืน สังคมจึงต,องมีการจัดระเบียบสังคมข้ึนเพ่ือให,สมาชิกปฏิบัติรJวมกันหรือเพ่ือเปSน
แบบแผนของการดําเนินชีวิตในรJวมกันในสังคม  

ความหมายของการจัดระเบียบสังคม 
นักสังคมวิทยาได,ให,ความหมายของการจัดระเบียบสังคม ไว,คล,ายคลึงกัน ดังนี้ 
เฉลียว ฤกษ�รุจิพิมล๑๕ ได,ให,ความหมายและอธิบายไว,วJา “การจัดระเบียบสังคม” 

หรือ “ระเบียบสังคม” (Social Order) หรือโครงสร,างสังคม (Social Structure) เปSนคําท่ี
นักสังคมวิทยามักใช,แทนกันในความหมายทํานองเดียวกันคือ หมายถึง แบบแผนหรือ

                                                           

๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๓/๒๑๘.  
๑๕ จํานงค� อดิวัฒนสิทธ์ิ และคนอ่ืนๆ, สังคมวิทยา, พิมพ�ครั้งท่ี ๖. (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน,า ๓๙. 
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กฎเกณฑ�ท้ังหลาย อันเก่ียวเนื่องกับความสัมพันธ�ตJอกันระหวJางบุคคลและกลุJมซ่ึงเปSนพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปSนตJอการดํารงอยูJของสังคม  

พจนานุกรมศัพท�สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน๑๖ ให,
ความหมายและอธิบายไว,วJา “การจัดระเบียบสังคม” หรือ “องค�การสังคม” หมายถึง การ
จัดหนJวยหรือกลุJมของสังคมเปSนสJวนยJอยอยJางมีระบบ โดยคํานึงถึงเรื่องเพศ อายุ เครือญาติ 
อาชีพ ทรัพย�สิน เอกสิทธิ์ อํานาจ สถานภาพ เปSนต,น แตJละสJวนยJอยมีภาระหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,อง
สัมพันธ�กันโดยมีแบบอยJางกฎหมาย ระเบียบ รวมท้ังประเพณี เปSนแนวดําเนินการหรือ
ปฏิบัติสังคมในทางสังคมวิทยาก็คือระบบองค�การท่ีซับซ,อนนั่นเอง 

สุพิศวง ธรรมพันธา๑๗ ได,ให,ความหมายไว,วJา “การจัดระเบียบสังคม” หมายถึง 
การจัดระบบหรือโครงสร,างของสังคมท่ีสอดคล,องเหมาะสมกับสถานการณ� จนเกิดความสงบ
สุขทางสังคมข้ึน ซ่ึงยJอมต,องมีการพัฒนา ปรับปรุง และเลือกสรรแบบแผนความสัมพันธ�ทาง
สังคมของสมาชิกตลอดท้ังระเบียบวิธีควบคุมทางสังคมท่ีมีประสิทธิผล กําหนดให,เปSนแนว
ปฏิบัติของมวลสมาชิก  

ณรงค� เส็งประชา๑๘ ได,ให,ความหมายไว,วJา “การจัดระเบียบสังคม” เปSนการวาง
รูปแบบของพฤติกรรมและกระบวนความสัมพันธ�ระหวJางบุคคลและระหวJางกลุJมคน โดย
อาศัยการวางบรรทัดฐานเพ่ือให,สมาชิกในสังคมใช,เปSนแนวปฏิบัติ กําหนดสถานภาพและ
บทบาท และมีการควบคุมเพ่ือให,เกิดการปฏิบัติ  

จากความหมายท่ีกลJาวมาแล,วอาจสรุปได,วJา “การจัดระเบียบสังคม” หมายถึง 
การจัดระบบ ระเบียบ แบบแผนของสังคม ให,สมาชิกใช,เปSนแบบแผนในการดํารงชีวิตรJวมกัน 
เพ่ือความสงบสุขของสมาชิกและสังคม หรือกลJาวอีกนัยหนึ่งคือ การวางระเบียบให,สมาชิกใน
สังคมได,ยึดถือปฏิบัติเพ่ือความสงบสุขของสังคมสJวนรวม นั่นเอง  

สาเหตุของการจัดระเบียบสังคม  
การจัดระเบียบสังคมเกิดจากสาเหตุสําคัญ ดังตJอไปนี้ 
๑. ความปรารถนาท่ีจะอยูJรJวมกันของมนุษย�ในสังคมอยJางสงบสุข ไมJมีความ

ขัดแย,งหรือความวุJนวาย๑๙ 

                                                           

๑๖ พจนานุกรมศัพท�สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทรุJงศิลป�การพิมพ� (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๒๔), หน,า ๓๕๔.  

๑๗ สุพิศวง ธรรมพันธา, มนุษย�กับสังคม, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ภูมิไทย, ๒๕๔๓) 
หน,า ๕๕.  

๑๘ ณรงค� เส็งประชา, มนุษย�กับสังคม, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, 
๒๕๔๑), หน,า ๑๓๐. 

๑๙ สุพิศวง ธรรมพันธา, มนุษย�กับสังคม, หน,า ๕๕. 
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๒. ความเข,าใจรJวมกันในกฎเกณฑ�และแนวทางในการปฏิบัติท่ีบุคคลควรยึดถือเปSน
หลักในการดําเนินชีวิตและติดตJอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน 

๓. ความสัมพันธ�ระหวJางบุคคลในสังคม ซ่ึงรวมถึงความผูกพันซ่ึงกันและกัน การ
รJวมมือ การแขJงขัน การขัดแย,งตJางๆ ความสัมพันธ�นี้จะเปSนไปตามแบบอยJาง ซ่ึงจะข้ึนอยูJกับ
ระเบียบบรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของบุคคลท่ีติดตJอสัมพันธ�กัน ซ่ึงบุคคลจะมีสิทธิ
หน,าท่ีและความรับผิดชอบในการอยูJรJวมกัน๒๐ 

ประเภทของการจัดระเบียบสังคม 
การจัดระเบียบสังคม มีมากมายหลายประเภท แตJในรายงานนี้จะศึกษาเฉพาะ

เรื่อง บรรทัดฐานทางสังคม เพียงประการเดียว  
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ� แบบแผน

พฤติกรรม หรือคJานิยมท่ีสังคมกําหนดให,บุคคลยึดถือและปฏิบัติรJวมกัน บรรทัดฐานจึงเปSน
แบบแผนความประพฤติรJวมกันของสมาชิกในสังคมนั่นเอง  

บรรทัดฐานทางสังคมเปSนทั้งข,อห,ามและข,ออนุญาตให,บุคคลกระทําหรือไมJ
กระทําพฤติกรรมบางอยJาง กลJาวคือ ถ,าพฤติกรรมนั้นสร,างความเดือดร,อนให,แกJผู,อื่นก็จะ
เปSนข,อห,าม แตJถ,าเปSนพฤติกรรมที่ไมJสร,างความเดือดร,อนให,เกิดขึ้นในสังคมก็จะเปSนข,อ
อนุญาต เชJน สังคมทุกสังคมไมJให,มีการเขJนฆJามนุษย�ด,วยกัน แตJในยามศึกสงครามก็จะ
ไมJใชJข,อห,ามตJอไป เปSนต,น 

ประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมแบJงออกเปSน ๒ ประเภทคือ 
บรรทัดฐานเก่ียวกับพฤติกรรมภายนอก และบรรทัดฐานเก่ียวกับความคิดความเชื่อ  

๑. บรรทัดฐานเก่ียวกับพฤติกรรมภายนอก เปSนบรรทัดฐานท่ีมีผลตJอการกระทํา
ท่ีปรากฏออกมาโดยตรง มี ๓ ประเภทคือ วิถีประชา จารีต และกฎหมาย 

วิถีประชา เปSนแบบแผนในการปฏิบัติหน,าท่ีท่ีทุกคนในสังคมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป
จนเกิดเปSน ความเคยชิน ไมJต,องมีศีลธรรมและกฎหมายบังคับ ผู,ไมJปฏิบัติตาม ก็ไมJได, รับโทษ 
เพียงแคJถูกนินทา เชJน ในการรับประทานอาหาร ควรใช,ช,อนกลาง ตักอาหาร หากไมJใช,ช,อน
กลางก็ไมJมีความผิด เปSนแคJถูกตําหนิวJา ไมJมี มารยาทในการรับประทาน วิถีประชาแตJละ
สังคม มีความแตกตJางกันไป แตJละสังคม จึงทําให,มีวัฒนธรรมแตกตJางกันไป นอกจากนี้แล,ว 
วิถีประชา ยังรวมไปถึงเรื่องงานพิธี และเรื่องมารยาทในสังคม 

จารีต มีความหมายเหมือนคําวJา “ศีลธรรม” จารีตเปSนบรรทัดฐานท่ีทุกคนใน
สังคม จะต,องกระทําเปSนกระบวนการ พฤติกรรมท่ีจําเปSนตJอความเปSนระเบียบเรียบร,อย 
และสวัสดิภาพของสังคม จารีตมีความสําคัญกวJาวิถีประชา เปSนเรื่องของความรู,สึกวJา สิ่งใด
ผิด สิ่งใดถูก ผู,ใดฝ�าฝ�นจะถูกสังคมลงโทษ หรือได,รับการตําหนิอยJางรุนแรง ในสังคมไทยมี

                                                           

๒๐ สุพัตรา สภุาพ, สังคมวิทยา, หน,า ๒๐ .  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๓๕

จารีตบางอยJางท่ีสําคัญมาก แม,มิได,นําไปบัญญัติเปSนกฎหมาย เชJน ความกตัญ!ู ระบบ
อาวุโส ความซ่ือสัตย�ระหวJางสามี ภรรยา การแสดงความเคารพผู,ใหญJ ฯลฯ  

กฎหมาย หมายถึง บรรทัดฐานท่ีกําหนดไว,ในระเบียบแบบแผน ซ่ึงผู,มีอํานาจ
ทางการปกครองบ,านเมืองได,กําหนดข้ึน เพ่ือบังคับให,บุคคลปฏิบัติตามหรือห,ามมิให,กระทํา 
หากฝ�าฝ�นจะถูกลงโทษตามบทบัญญัติ บรรทัดฐานทางสังคม มีท้ังวิถีประชา และจารีตแล,ว 
แตJต,องมีกฎหมายเพ่ือบังคับใช,ด,วย เพราะกฎหมายมีความสําคัญดังนี้  

๑. สังคมประกอบด,วยกลุJมคนท่ีแตกตJางกัน มีความขัดแย,งกันระหวJางกลุJมอยูJเสมอ 
กฎหมายจึงมีความสําคัญ ในการ ขจัด ความขัดแย,งท่ีเกิดข้ึน หากไมJมีกฎหมาย กลุJมก็จะต,อง
ขจัด ความ ขัดแย,งกันเอง ตัดสินกันเองเปSนสJวนตัว ซ่ึงจะไมJมีความยุติธรรมตJอคูJ ขัดแย,ง  

๒. วิถีประชา และจารีต มีลักษณะถาวรยาวนาน เปลี่ยนแปลงยาก ไมJทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แตJกฎหมายจะเปลี่ยนแปลง ให,เข,ากับ สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนใหมJ ๆ 
ได,เร็วกวJา  

๓. กฎหมายมีอํานาจบังคับ มีบทบัญญัติลงโทษ มีเจ,าหน,าท่ี จัดการ กับผู,ทําผิด
กฎหมาย วิถีประชาและจารีตไมJมีอํานาจบังคับ สถานภาพ คือตําแหนJงท่ีได,รับจากการเปSน
สมาชิกของสังคม๒๑  

๒. บรรทัดฐานเก่ียวกับความคิดความเช่ือ เปSนบรรทัดฐานทางจิตใจท่ีมีอิทธิพล
เหนือเจตคติ เหนือการตัดสินใจ และเหนือพฤติกรรมของมนุษย� บรรทัดฐานเก่ียวกับความคิด 
ความเชื่อท่ีสําคัญ ได,แกJความเชื่อ ศาสนา คJานิยม และอุดมการณ� 

ความเช่ือ คือการท่ีบุคคลยอมรับวJาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปSนความจริง เปSนสิ่งท่ีให,ความ
ไว,วางใจ ความเชื่ออาจจะไมJใชJความจริงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร�ก็ได, ความเชื่อ
เปSนสิ่งท่ีผูกผันกับวิถีชีวิตของบุคคลต้ังแตJเกิดจนตาย และมีอิทธิพลตJอบรรทัดฐานของมนุษย�
ในแตJละสังคมเปSนอยJางมาก เพราะบรรทัดตJาง ๆ เกิดจากความเชื่อของสมาชิกในสังคม
นั่นเอง๒๒ 

ศาสนา หมายถึง หลักคําสอนเก่ียวกับความดี ความชั่ว เพ่ือให,มนุษย�พัฒนาตนเอง
จากความเปSนมนุษย�ไมJสมบูรณ�ไปสูJความเปSนมนุษย�สมบูรณ� มนุษย�ใช,เปSนหลักยึดเหนี่ยวทาง
ใจเพ่ือให,กํากับความคิดและการกระทําท้ังทางกาย ทางวาจาให,มุJงไปสูJความดีและ
จุดมุJงหมายปลายทางของชีวิต๒๓  

                                                           

๒๑ แหลJงท่ีมา: http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc1/so31-1-3.htm 
๒๒ ภาคใต,, กลุJมวิทยาลัยครู, ความเข�าใจเกี่ยวกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการ

พิมพ�, ๒๕๒๖), หน,า ๑๙.  
๒๓ คณิต เขียววิชัย และคนอ่ืนๆ, มนุษย�กับสิ่งแวดล�อม, (นครปฐม : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๒๘), หน,า ๒๔๐.  
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อุดมการณ� เปSนระบบแหJงความคิดความเชื่อท่ีทําให,บุคคลเชื่อวJาสภาวการณ�อยJาง
ใดอยJางหนึ่งเปSนสิ่งดีเลิศจึงชักจูงให,ผู,อ่ืนเห็นชอบ และกระทําหรือปฏิบัติการตJาง ๆ เพ่ือสร,าง
สภาวการณ�เหลJานั้นให,บังเกิดข้ึน หรืองดเว,นการกระทํา หรือปฏิบัติการใด ๆ ท่ีอาจมีผล
ทําลายสภาวการณ�ท่ีเห็นวJาดีเลิศนั้นเสีย อุดมการณ�มีลักษณะเปSนหลักการ มติหรือ
แนวความคิดท่ีบุคคล ชนชั้น หรือกลุJมยึดถือเปSนแนวทางหลัก หรือเปSนเครื่องชี้นําหรือ
เป�าหมายสําคัญของการกระทําเปSนตัวเชื่อมระหวJางความคิดกับการกระทําหรือการปฏิบัติ  
ท่ัวๆ ไปของบุคคล โดยเปSนการกระทําท่ีมีความหมายแนJนอน 

คJานิยม หมายถึง ความคิด พฤติกรรม และสิ่งตJาง ๆ ท่ีคนในสังคมเห็นวJามีคุณคJา จึง
ยึดถือเปSนหลักประจําใจในการปฏิบัติ คJานิยมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็น
ของคนในสังคมอาจแบJงได,เปSน ๒ ประเภทคือ คJานิยมของบุคคลและคJานิยมของสังคม คJานิยม
ของบุคคล เปSนคJานิยมท่ีบุคคลยึดเปSนหลักและเปSนแนวทางในการปฏิบัติซ่ึงอาจจะเหมือนกัน
หรือแตกตJางกับคJานิยมของบุคคลอ่ืนก็ได, คJานิยมของสังคม เปSนคJานิยมท่ีคนสJวนใหญJในสังคม
ยึดถือเปSนหลัก และเปSนแนวทางในการปฏิบัติ จนกลายเปSนเอกลักษณ�ของสังคมไป 

การบังคับใช�บรรทัดฐาน การท่ีจะทําให,บรรทัดฐานเปSนท่ียอมรับและนํามาปฏิบัติ
ในสังคมนั้น จะต,องมีการบังคับใช, ๒ วิธี ดังนี้  

บทลงโทษทางสังคมท่ีใช,บังคับหรือควบคุมให,สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานทางสังคม หรือท่ีเรียกวJา การบังคับหรือสิทธานุมัติ (Sanctions) นั้น มี ๒ แบบดังนี้ 

๑. สิทธานุมัติเชิงบวก (Positive sanctions) คือ การให,รางวัลสําหรับผู,ท่ีทํา
ถูกต,อง ซ่ึงอาจเปSนการให,รางวัลอยJางเปSนทางการ (Formal positive sanctions) เชJน การ
ประกาศเกียรติคุณ หรืออาจเปSนการให,รางวัลอยJางไมJเปSนทางการ (Informal positive 
sanctions) เชJน พูดชมเชย 

๒. สิทธานุมัติเชิงลบ (Negative sanctions) คือ การลงโทษกับผู,ท่ีละเมิดบรรทัด
ฐานของสังคม ซ่ึงอาจเปSนการลงโทษอยJาเปSนทางการ (Formal negative sanctions) เชJน 
การจําคุก ปรับ หรืออาจเปSนการลงโทษอยJางไมJเปSนทางการ (Informal negative 
sanctions) เชJน การไมJคบค,าสมาคมด,วย การเนรเทศออกไปจากสังคม เปSนต,น๒๔ 

บรรทัดฐานทางสังคมจึงทําให,เกิดความเปSนระเบียบเรียบร,อยข้ึนในสังคม และ
กJอให,เกิดประโยชน�ตJอมนุษย�อยJางมาก เชJน เม่ือสมาชิกของสังคมมีบรรทัดฐานในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันแล,ว ก็ไมJจําเปSนต,องใช,การตัดสินใจวJา สิ่งใดควรหรือไมJควรปฏิบัติ ควรปฏิบัติ
สิ่งใดกJอน สิ่งใดจะชJวยให,การทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิตเปSนไปด,วยดี เปSนต,น๒๕ 

 

                                                           

๒๔ http ://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Leason 5 
๒๕ ณรงค� เส็งประชา, มนุษย�กับสังคม, หน,า ๑๓๔.   
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๓. การจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร 
การจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร กลJาวหลักปฏิบัติไว,เพ่ือเปSนบรรทัดฐานแหJง

ความประพฤติ ดังได,กลJาวมาแล,ววJา การจัดระเบียบสังคมมีหลายประเภท แตJจะกลJาวเฉพาะ
เรื่องบรรทัดฐานทางสังคมเทJานั้น หากพิจารณาดูเนื้อหาในสิงคาลกสูตรแล,วจะเห็นวJามี ๒ 
ลักษณะ คือลักษณะท่ีเปSนข,อห,าม และลักษณะท่ีเปSนข,ออนุญาต เนื้อหาเหลJานี้แหละท่ี
สะท,อนให,เห็นการจัดระเบียบสังคมในสJวนท่ีเปSนบรรทัดฐานทางสังคม ในรายงานนี้จะยึดเอา
กรอบของบรรทัดฐานทางสังคมตามแนวสังคมวิทยามาเปSนแบบ แล,ววิเคราะห�หลักคําสอนใน
สิงคาลกสูตร ดังนี้ 

๑. หลักจริยธรรมในสิงคาลกสูตร มีท้ังข�อห�ามและข�อปฏิบัติ เปSนท่ีนJาสังเกตวJา 
การแสดงธรรมในพระสูตรตJางๆ หากจะต,องพูดถึงสิ่งท่ีเปSนคูJกันแล,ว เชJน ความดี ความชั่ว 
บุญ บาป กุศล อกุศล พระองค�จะพูดถึงสิ่งท่ีไมJดีกJอน แล,วจึงจะพูดสิ่งท่ีดีภายหลัง คล,าย ๆ
กับเปSนการชี้โทษกJอนแล,วจึงชักชวน  

ในสิงคาลกสูตร จะเริ่มด,วยการงดเว,นสิ่งท่ีจะทําให,เกิดความเศร,าหมอง ๔ ประการ 
(กรรมกิเลส) คือการฆJา หรือเบียดเบียนบุคคลอ่ืนให,ได,รับความเดือดร,อน การงดเว,นจากการลัก
ขโมยทรัพย�สินของคนอ่ืน การเว,นจากการประพฤติผิดในกาม หรือผิดประเวณี และการงดเว,น
จากการพูดเท็จ จะเห็นได,วJา ข,อห,าม ๔ ข,อนี้ เปSนหลักปฏิบัติเพ่ือการอยูJรJวมกันในสังคมอยJางมี
ความสุข หรือเปSนหลักประกันสังคมให,อยูJเย็นเปSนสุข เปSนบรรทัดฐานทางสังคมท่ีวJา ถ,าคนใน
สังคมใดงดเว,นกรรมกิเลส (โดยความหมายก็คือการมีศีล ๕ นั่นเอง แตJในท่ีนี้พูดถึงแคJ ๔ ข,อ 
เพราะศีล ๔ ข,อแรกเก่ียวข,องกับสังคม) สังคมนั้นก็เปSนสังคมท่ีมีความสงบสุข เพราะคนไมJละเมิด
สิทธิ์ตJาง ๆ ของบุคคลอ่ืน ไมJวJาจะเปSนสิทธิด,านรJางกาย ทรัพย�สิน ครอบครัว  

นอกจากเรื่องกรรมกิเลสแล,ว ยังสอนเรื่องอคติ ๔ ประการ ซ่ึงเปSนหลักความ
ยุติธรรมในใจ หมายความวJา เม่ือบุคคลจะทําสิ่งใด ๆ จะต,องปราศจากความลําเอียง ให,เอา
ความถูกต,องเปSนหลักมากกวJาความถูกใจ อยJาตัดสินอะไร เพราะเห็นแกJความชอบพอกัน 
เพราะความโกรธไมJพอใจ เพราะความเกรงกลัว หรือเพราะความหลงไมJรู,จริง 

สอนเรื่องการหลีกเลี่ยงหรืองดเว,นสิ่งท่ีจะนําไปสูJความเสื่อมท่ีเรียกวJา อบายมุข ๖ 
ประการ ซ่ึงอบายมุขท้ัง ๖ ประการนี้ ถ,าใครไปเก่ียวข,องแล,วก็จะมีความเสื่อม ไมJมีความ
เจริญ นอกจากนี้ยังได,สอนเรื่องการคบมิตร ให,หลีกเว,นมิตรท่ีไมJดี (มิตรเทียม) 

หลักจริยธรรมในสJวนท่ีเปSนข,อห,ามนี้ ก็เหมือนกับบรรทัดฐานทางสังคม ซ่ึงก็มีท้ัง
ข,อห,ามและข,อให,ปฏิบัติ  

๒. บรรทัดฐานทางสังคมท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมภายนอก 
หากกลJาวถึงบรรทัดฐานท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมภายนอกตามหลักสังคมวิทยาแล,ว ก็

จะมีเรื่องวิถีประชา จารีต และกฎหมาย พิจารณาดูเนื้อหาในสิงคาลกสูตร จะเห็นวิถีชีวิตของ
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คนในสังคมได, เปSนอยJางดี  เนื่องจากสังคมในสมัยนั้น เปSนสังคมพุทธ ผู,คนนับถือ
พระพุทธศาสนาเปSนหลักประจําใจ  

วิถีประชา หรือวิถีชีวิตท่ีปรากฏในพระสูตร เชJน 
๑. การยึดม่ันในคําสอนทางศาสนา เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผJไปถึงท่ีใด ยJอม

เกิดประโยชน�แกJชนเปSนจํานวนมาก ประโยชน�ท่ีเกิดจากการท่ีพระพุทธศาสนาแผJไปถึงท่ี
ตJางๆ นั้น ถ,าพิจารณาท่ีตัวบุคคลเปSนสําคัญ จะมี ๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ ผู,ฟHงธรรมได,
บรรลุธรรม เปSนพระอริยบุคคลระดับตJาง ๆ ผู,ฟHงท่ีได,รับผลลักษณะนี้ จะเปSนผู,มีศรัทธาม่ันคง
ในพระพุทธศาสนา ไมJมีอะไรมาทําอะไรให,กลายกลับเปSนคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนได, ลักษณะท่ี 
๒ ผู,ท่ีได,ฟHงธรรมแตJไมJได,บรรลุธรรมเปSนพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่ง แตJเปSนผู,มีความ
ม่ันคงในพระพุทธศาสนา ไมJวJาจะเปSนลักษณะไหนจาก ๒ ลักษณะ สิ่งท่ีเหมือนกันก็คือ กลุJม
ชาวพุทธเหลJานี้ จะมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข,องกับพระพุทธศาสนา ถวายความอุปถัมภ�พระสงฆ�ด,วย
ปHจจัย ๔ เชJน อนาถป�ณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เปSนต,น บุคคลเหลJานี้จะยึดเอาคําสอน
พระพุทธศาสนาเปSนแนวทางชีวิต และชJวยเหลือ ชJวยประกาศพระพุทธศาสนาตาม
กําลังสติปHญญา นอกจากจะมีบทบาทเหลJานี้แล,ว บุคคลเหลJานี้มักจะชักนําให,บุตรหลานของ
ตน เข,าใกล,ชิดกับพระพุทธศาสนา และก็เปSนเรื่องท่ีแปลกวJา บางทีคนเหลJานี้ประสบปHญหา
มาก ท่ีจะให,บุตรหลานนับถือพระพุทธศาสนา บอกสอนอยJางไรก็ไมJสําเร็จ จึงต,องใช,กุสโล
บายบางอยJาง เชJน อนาถป�ณฑิกเศรษฐี จ,างนายกาละผู,เปSนบุตรให,ไปฟHงธรรม 

ในสิงคาลกสูตร เศรษฐีผู,เปSนบิดาและมารดาของสิงคาลมาณพ ตJางก็เปSนพระ
โสดาบัน เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พยายามท่ีจะชักชวนบุตรชายให,เข,าใกล,พระสงฆ� แตJ
บุตรชายก็ไมJสนใจ จนกระท่ังกJอนสิ้นใจบิดาสั่งให,ไหว,ทิศ ด,วยความหวังวJา ถ,าลูกชายตัวเอง
ไหว, ทิศแล,ว จะเจอพระพุทธเจ,า แล,วจะซักถามกันแล,วบุตรของตนก็จะเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา แสดงวJาเศรษฐีใช,กุสโลบายให,บุตรไหว,ทิศ ดังนั้น การยึดม่ันในคําสอนทาง
ศาสนา และพยายามปลูกฝHงให,คนท่ีเก่ียวข,องนับถือไปด,วย จึงเปSนวิถีประชาประการหนึ่งท่ี
พบเห็นได, แม,ในสังคมปHจจุบัน 

๒. การไหว�ทิศ มีข,อนJาสังเกตวJา ทําไมสิงคาลมาณพจึงเชื่อบิดา ? และสิงคาล
มาณพไหว,ทิศท้ัง ๖ เปSนเวลานานเทJาไร ? จากประวัติท่ีกลJาวมามาณพน,อยไมJเคยสนใจท่ีจะ
เข,าใกล,พระพุทธศาสนา แตJพอบิดามารดาสิ้นชีวิตไป กลับรักษาคําพูดของทJานท้ังสองไว,
อยJางดี ทําตามท่ีบอกได,อยJางไมJบกพรJอง จะเปSนไปได,หรือไมJวJา มาณพคิดได, เพราะไมJมีใคร
แล,ว หรือจริงๆ แล,ว มาณพก็ไมJได,มีข,อเสียหายอะไร นอกจากไมJสนใจพระพุทธศาสนา
เทJานั้น สJวนเรื่องอ่ืน ๆ ก็นJาจะดี สJวนประเด็นท่ีวJา ไหว,อยูJนานเทJาไรในคัมภีร�ไมJได, และนJา
คิดตJอไปวJา การไหว,ทิศเปSนพิธีกรรมของพราหมณ�หรือเปลJา ? ถ,าเปSนอยJางนั้นจริง แสดงวJา 
บิดามารดาของสิงคาลมาณพ นJาจะเคยนับถือศาสนาพราหมณ�มากJอน กJอนท่ีจะมานับถือ
พระพุทธศาสนา 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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อยJางไรก็ตาม สิ่งท่ีผู,รายงานคิดเห็นตJางไปจากตรงนี้ก็คือ จะเปSนไปได,ไหมวJา การ
ไหว,ทิศ นJาจะสะท,อนสัญลักษณ�การดําเนินชีวิตบางอยJาง ตามความเปSนจริงแล,ว การกระทํา
บางอยJาง ไมJจําเปSนต,องอธิบายด,วยเหตุผล แตJก็ได,รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาเปSนเวลาช,า
นาน อยJางเรื่องเถรสJองบาตร ถามวJาสJองทําไม ก็ตอบวJาสJองตามท่ีบูรพาจารย�เคยทํามา ไมJ
ต,องมีเหตุผล อยJางเชJน ประเพณีของคนไทยบางอยJางก็ถือสืบตJอกันมานาน บางครั้งก็อธิบาย
ด,วยเหตุผลไมJได, เชJน การเรียกขวัญข,าวเพ่ือบูชาพระแมJโพสพ พอข,าวเริ่มออกรวง ก็จะเอา
ขนม เอากล,วย ไปเลี้ยงแมJโพสพ คนท่ีเปSนชาวนาก็จะได,รับการปลูกฝHงมาเปSนชJวง ๆ แบบนี้ 
การไหว,ทิศอาจจะเปSนรูปแบบการดําเนินชีวิตอยJางหนึ่ง เหมือนอยJางมีพิธีหนึ่งในสังคมฮินดู 
ก็คือ การไหว,พระอาทิตย� (สูรยนมัสการ) ถ,ายังไมJได,ไหว,พระอาทิตย�ก็จะยังไมJเริ่มกิจการงาน
ตJาง ๆ ประจําวัน ถ,าใช,หลักเทียบตรงนี้ก็กลJาวได,วJา การไหว,ทิศคงมีมากJอนสมัยพุทธกาล
แนJนอน เพราะเวลาพระองค�มาสอนก็ทรงสอนให,ไหว,ทิศ ยืมคําท่ีใช,มากJอน แตJมาอธิบาย
ความใหมJ ถ,าเอามิติเรื่องการไหว,ทิศมามองสังคมไทย ก็จะเห็นวJา มีหลายสิ่งหลายอยJางท่ี
ได,รับการปฏิบัติสืบตJอกันมาหลายยุคสมัย สิ่งเหลJานี้ไมJต,องมีคําอธิบายด,วยเหตุผล แตJมันคง
อยูJด,วยพลังศรัทธาของผู,ท่ีนับถือ 

๓. การดําเนินชีวิต จากท่ีพิจารณาดูเนื้อหาในสิงคาลกสูตรแล,ว จะเห็นวิถีชีวิต
ประการหนึ่งของผู,คนในสังคม วิถีชีวิตท่ีวJานี้คือชีวิตจะต,องมีข้ันตอนคือคําสอนตอนท่ีวJาทิศ 
๖ จะสะท,อนให,เห็นภาพลําดับข้ันการดําเนินชีวิตได,เปSนอยJางดีคือ 

ทิศเบ้ืองหน,าคือมารดาบิดานั้น เปรียบเหมือนจุดเริ่มต,นของชีวิต มารดาบิดามี
หน,าท่ีเลี้ยงดูบุตรท่ีเกิดมาให,เจริญเติบโต เม่ือถึงวัยท่ีจะเข,าโรงเรียน ก็เข,าโรงเรียน ถึงตอนนี้
เก่ียวข,องกับทิศเบ้ืองขวา คือครูอาจารย� เม่ือเรียนจบแล,วทํางานประกอบอาชีพ ก็เข,าสูJระบบ
ลูกจ,างนายจ,าง ถึงตอนนี้เก่ียวข,องกับทิศเบ้ืองลJาง คือเจ,านายกับบJาวไพรJ เม่ือทํางานสร,าง
ฐานะแล,วก็มีครอบครัว ตรงนี้ก็เก่ียวข,องกับทิศเบ้ืองหลังคือสามีภรรยา พอแกJตัวลง ก็หัน
หน,าเข,าสูJหลักธรรมคําสอนในทางศาสนา ตรงนี้ก็จะเก่ียวข,องกับทิศเบ้ืองบน 

จากท่ียกมาเก่ียวกับวิถีประชาในสิงคาลกสูตร พอจะมองเห็นได,วJา วิถีประชา
เหลJานี้เปSนสิ่งท่ีควรปฏิบัติ ถ,าไมJปฏิบัติก็อาจจะได,รับการติฉินนินทา ถูกตําหนิ แตJก็ไมJได,ผิด
ศีลธรรมอะไรมากมายรุนแรง   

จารีต จารีตเปSนสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องศีลธรรม ความถูกผิด ชอบชั่วดี เปSนสิ่งท่ี
จะต,องกระทํา ถ,าไมJทําก็ถือวJาฝ�าฝ�นกฎระเบียบของสังคม ในสิงคาลกสูตร มีเรื่องของจารีต
ทางสังคมท่ีปรากฏอยูJ เชJน 

๑. การเล้ียงดูพ$อแม$ ถือวJาเปSนจารีตอยJางหนึ่งของสังคมไทย ดังปรากฏในทิศ
เบ้ืองหน,าคือมารดา บุตรพึงบํารุงด,วยฐานะ ๕ อยJางคือ ๑) ทJานเลี้ยงมาแล,วเลี้ยงทJานตอบ 
๒) ชJวยทํากิจของทJาน ๓) ดํารงวงศ�สกุล ๔) ทําตัวให,เหมาะแกJการรับทรัพย�มรดก ๕) ทําบุญ
อุทิศให,เม่ือทJานลJวงลับไปแล,ว การเลี้ยงดูพJอแมJมีอยูJ ๒ ชJวงคือ ชJวงท่ีทJานมีชีวิตอยูJ และชJวง
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ท่ีทJานลJวงลับไปแล,ว พJอแมJถือวJามีบุญคุณแกJบุตรมาก ใครท่ีไมJเลี้ยงดูพJอแมJ นับวJาเปSนคน
อกตัญ!ู ผิดจารีตของสังคม ถูกประณามจากสังคม  

๒. การแต$งงาน ปรากฏในทิศเบ้ืองหลังคือสามีภรรยา หลักปฏิบัติตJอกันระหวJาง
สามีภรรยาท่ีตรงกันคือ การไมJนอกใจ การแตJงงานคือการท่ีหญิงและชายตัดสินใจใช,ชีวิตคูJ
รJวมกัน เม่ือตัดสินใจใช,ชีวิตคูJรJวมกันแล,ว ต,องมีความซ่ือสัตว�ตJอกัน ไมJนอกใจกัน ชายหรือ
หญิงท่ีนอกใจกัน ถือวJาทําผิดจารีตของสังคม แมJอาจจะไมJถูกสังคมประณามเพราะคนอ่ืนไมJรู, 
แตJก็เปSนตราบาปในใจ 

กฎหมาย กฎหมายเปSนสิ่งท่ีคนในสังคมต,องปฏิบัติตามอยJางหลีกเลี่ยงไมJได, หากไมJ
ปฏิบัติ หรือไปลJวงละเมิดเข,า ยJอมต,องรับโทษตามสมควร หลักคําสอนในสิงคาลกสูตร มีบาง
ข,อท่ีนํามาเปSนกฎหมายห,าม หรืออยูJในรูปของกฎหมาย เชJน  

กรรมกิเลส ๔ มีข,อห,ามท่ีอยูJในรูปของกฎหมาย เพราะศีล ๕ นั้น ๔ ข,อแรก ก็อยูJ
ในเรื่องกรรมกิเลส ๔ มีข,อสังเกตวJา ตัวกฎหมายท่ีเก่ียวกับกรรมกิเลส ๔ เชJน กฎหมาย
เก่ียวกับการฆJา เก่ียวกับการลักทรัพย� เก่ียวกับเรื่องเพศ เก่ียวกับเรื่องคําพูด จึงอาจกลJาวได,
วJา เนื้อหาของกรรมกิเลส ๔ ถ,าใช,อยูJในกรอบของศีลธรรม ก็เปSนหลักประกันทางสังคม ถ,า
บุคคลไมJทําตามก็จะได,รับโทษทางธรรม ถ,าเอาไปใช,ในมิติทางกฎหมาย การกระทําท่ี
เก่ียวข,องกับกรรมกิเลส ๔ ข,อ ก็ยJอมต,องโทษทางกฎหมาย เชJน บุคคลฆJาคนตายโยเจตนา 
ยJอมต,องโทษ จําคุก เปSนต,น 

เรื่องอบายมุข ๖ อบายมุข ๖ ประการเปSนปากทางของความเสื่อมแหJงโภคทรัพย� 
อบายมุข ๖ บางข,อ ปHจจุบันถูกนํามาใช,ในรูปของกฎหมาย เชJน การเลJนการพนัน ปHจจุบัน
การเลJนการพนันถือวJาเปSนสิ่งผิดกฎหมาย สJวนอบายมุขอีก ๕ ข,อ ไมJอยูJในรูปของกฎหมาย  

๓. บรรทัดฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมภายใน เปSนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับ
ความเชื่อ ท่ีมีผลตJอการดําเนินชีวิต หรือสังคมเปSนหลักในการดําเนินชีวิต เปSนบรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีสามารถมองได,ทุกสังคม บรรทัดฐานประเภทนี้ประกอบด,วย ความเชื่อ ศาสนา 
คJานิยม และอุดมการณ� ในสิงคาลกสูตรมีแนวคิดเก่ียวกับเรื่องเหลJานี้ เชJน  

ความเช่ือ เปSนสิ่งท่ีคนในสังคมเห็นวJาดี และก็นับถือปฏิบัติกันมา ในสิงคาลกสูตร 
มีเรื่องความเชื่อปรากฏในคําสอน เชJน  

- ความเชื่อในเรื่องการทําตามบรรพบุรุษ ดังปรากฏในตอนต,นเรื่องท่ีสิงคาลมาณพ
ไหว,ทิศท้ัง ๖ ตามคําสั่งของบิดา เพราะมีความเชื่อวJา ถ,าไหว,ทิศท้ัง ๖ อยJางสมํ่าเสมอ จะมี
แตJความสุขเจริญ 

- การทําบุญให,แกJมารดาบิดาผู,ลJวงลับไปแล,ว เพราะมีความเชื่อวJา มารดาบิดาท่ี
ลJวงลับไปแล,ว ทJานไปเกิดในภพภูมิตJาง ๆ รอรับสJวนบุญท่ีบุตรหลานอุทิศไปให, และบุตร
หลานก็มีความเชื่อวJา ดวงวิญญาณของพJอแมJหรือบรรพบุรุษยังคอยปกปHกรักษาดูแลอยูJ 
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ดังนั้น บุตรหลานจึงมีความเชื่อวJา การทําบุญให,แกJบรรพบุรุษ จึงนําความปลอดภัย ความสุข
มาให, ท้ังยังเปSนการแสดงออกซ่ึงความกตัญ!ูกตเวทีด,วย 

- การมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย หรือเชื่อในเรื่องนรกสวรรค� วJาเปSนสิ่งท่ีมี
อยูJจริง เพราะได,รับอิทธิพลจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงปรากฎอยูJในหน,าท่ีของสมณ
พราหมณ�ท่ีจะสงเคราะห�ประชาชนด,วยการบอกทางสวรรค�ให, เพราะความเชื่อเชJนนี้จึงทําให,
คนในสังคมละอายชั่ว กลัวบาป  

ค$านิยม เปSนสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับวJาเปSนสิ่งดี เหมาะสมถูกต,อง บางอยJางอาจ
ได,รับความนิยมในชJวงระยะเวลาหนึ่ง บางอยJางได,รับความนิยมมาตลอด จนกระท่ังกลายเปSน
วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชีวิตไปเลยก็มี ในสิงคาลกสูตร โดยเฉพาะในเรื่องทิศ ๖ มีคJานิยม
บางอยJางท่ีแม,กระท่ังปHจจุบัน ทุกสังคมก็ยังยอมรับวJาเปSนสิ่งท่ีดี ควรรักษาไว,ให,คงอยูJ
ตลอดไป เชJน  

- การให,การศึกษาเลJาเรียน ดังจะเห็นจากเรื่องทิศ ๖ ทิศเบ้ืองหน,า หน,าท่ีของ
มารดาบิดาข,อหนึ่งคือการให,บุตรของตนศึกษาศิลปวิทยา เม่ือถึงสมัยพอท่ีจะศึกษาศิลปวิทยา
ได, ปHจจุบันคJานิยมเรื่องการให,การศึกษาเปSนสิ่งท่ีทุกสังคมยอมรับ เพราะมีความคิดวJา คนท่ีมี
การศึกษา จะเปSนผู,มีโอกาสดีกวJาคนท่ีไมJมีการศึกษา การศึกษาเปSนใบเบิกทางชีวิตท่ีสําคัญ  

อุดมการณ� คือสิ่งท่ีสังคมท้ังหลายยึดถือปฏิบัติ ด,วยเห็นวJาเปSนสิ่งท่ีดีงาม ควร
สร,างสรรค�ให,เกิดมีข้ึน เพ่ือท่ีวJาอุดมการณ�เหลJานี้จะเปSนตัวยึดหรือกําหนดสัญลักษณ�รูปแบบ
ของสังคมได,ด,วย อุดมการณ�ในสิงคาลกสูตร มีลักษณะเปSนภาพรวมของหลักคําสอน ท่ี
ปรากฏในทิศ ๖ พอท่ีสังเกตได, ดังนี้ 

- ความกตัญ!ูกตเวที จะเห็นได,ชัดในทิศเบ้ือหน,าคือมารดาบิดา มารดามีหน,าท่ี
เลี้ยงดูบุตร บุตรต,องกตัญ!ูกตเวทีตJอทJาน ความกตัญ!ูกตเวที นับได,วJาเปSนเครื่องหมายของ
คนดี 

- ความขยันหม่ันเพียร ความเมตตา กรุณา เปSนหลักสําคัญท่ีปรากฏในทิศเบ้ืองขวา
คือครูอาจารย� การศึกษาเลJาเรียน ครูอาจารย� ต,องมีความเมตตาตJอศิษย�เปSนสําคัญ ศิษย� ก็
ต,องมีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษา จึงจะประสบความสําเร็จ 

- ความจริงใจ ความเสียสละ รวมไปถึงเรื่องการสงเคราะห� หลักคําสอนเหลJานี้ จะ
ปรากฏให,เห็นอยูJท่ัวๆ ไป เชJน ทิศเบ้ืองหลังคือสามีภรรยา พึงมีความจริงใจ ความเสียสละ 
และการรู,จักสงเคราะห�แกJกัน  

๕. สรุป 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีกลJาวมาท้ังหมดนี้ สรุปความได,วJา การท่ีสังคมใดสังคมหนึ่ง 

จะเปSนสังคมได,นั้น จะต,องมีเกณฑ�มาตรฐานเพ่ือให,คนในสังคมได,ยึดถือเปSนแนวปฏิบัติ 
เพ่ือให,เปSนไปในแนวเดียวกัน กฎระเบียบท่ีสังคมกําหนดข้ึน มีหลายระดับ ต้ังแตJเปSนสิ่งท่ีควร
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ทํา จะต,องทํา และจะต,องไมJลJวงละเมิด ถ,าลJวงละเมิดก็จะถูกลงโทษ ในสิงคาลกสูตร มีหลัก
คําสอนท่ีเปSนบรรทัดฐานทางสังคมได,หลายหมวด ต้ังแตJเรื่องท่ีไมJควรปฏิบัติ เชJน กรรมกิเลส 
๔ และเรื่องความสัมพันธ�ของบุคคลในทิศท้ัง ๖ เปSนต,น หลักจริยธรรมเหลJานี้ กลJาวได,วJาเปSน
แบบมาตรฐานท่ีจะไปวัดวJาสังคมนั้นเปSนสังคมท่ีพึงปรารถนาหรือไมJ  
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รูปแบบและการสอนวิป/สสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก$น อนงฺคโณ) 
The Teaching Method of Vipassana Meditation of Phrakru 

Vimolsaravjsuddhi (Kean Anangkano) 

พระครูสุภาจารคุต (อภัย เต,นกระโทก)*  
ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค�**  

บทคัดย$อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษารูปแบบและการสอน
วิปHสสนากัมมัฏฐานในคัมภีร�พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษารูปแบบและการสอนวิปHสสนา
กัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ)และ ๓) เพ่ือศึกษาความสอดคล,อง
รูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ) กับคัมภีร�
พระพุทธศาสนา 

ผลการ วิจั ยพบว$ า  รูปแบบและการสอนวิปH สสนา กัม มัฏฐานในคัมภี ร�
พระพุทธศาสนา เปSนการสอนให,ปฏิบัติตามหลักสติปHฏฐาน ๔ คือ การพิจารณา กาย เวทนา 
จิตธรรม และการปฏิบัติสติปHฏฐานเปSนวิธีเดียวท่ีทําให,เกิดอริยสัจ ๔ หรือเรียกอีกชื่อวJา 
อริยมรรคมีองค� ๘ ซ่ึงเปSนปHจจัยให,เกิดวิปHสสนาญาณ และสJงผลไปสูJการบรรลุมรรคญาณผล
ญาณ และนิพพาน 

รูปแบบและการสอนวิปHสสนาภาวนาของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์เปSนวิธีการสอน
วิปHสสนาภาวนาตามหลักสติปHฏฐาน ๔ อันมีกาย เวทนา จิต และธรรมซ่ึงสอดคล,องกบ
พระไตรป�ฎกและอรรถกถาเปSนการกําหนดแบบพองหนอ – ยุบหนอ ทําเดิน ๖ ระยะ การ
กําหนดอิริยาบถตJาง ๆ เชJน การยืน การเดิน การนั่ง เปSนต,น โดยผJานการบรรยายธรรมให,ฟHง
เรื่องศีลวิสุทธิเรื่องจิตตวิสุทธิ์เรื่องทิฏฐิวิสุทธิและเรื่องมรรค ๘ นับวJาสอดคล,องกับในคัมภีร�
พระพุทธศาสนา สติปHฎฐาน ๔ นั้นเม่ือผู,ปฏิบัติตามหลักสติปHฏฐาน ๔ อยJางจริงจังยJอมได,รับ
ผลต้ังแตJ ๗ วัน ๗ เดือน ๗  

คําสําคัญ: รูปแบบการสอน, วิปHสสนากัมมัฏฐาน 
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Abstract 

This thesis is documentary research dealing with the three purposes. 
firstly, to study the method of practicingthe VipassananaKammatthana that is 
occurred in the Theravada: the Doctrine of the Elders.Secondly, to study the 
teaching method of The teaching method of Vipassana meditation of Phrakru 
Vimolsaravjsuddhi (Kean Anangkano. Lastly, tostudy the conform between the 
teaching method of the teaching method of Vipassana meditation of Phrakru 
Vimolsaravjsuddhi (Kean Anangkano and thedescription in the Buddhism 
doctrine.  

From the study, found that the Vipassanana-Kammatthana that 
occurred in theBuddhism scripture is carry out the Satipatthana: foundations 
of mindfulness which arecontemplation of body, contemplation of feeling, 
contemplation of mind; mindfulness regardsthoughts, and Dhamma 
(contemplation of mind-objects; mindfulness as regards ideas).Stipatthana is 
the only way to achieve the Ariyasacca: The Four Noble Truths. It is also 
known asAriyamagga: the Noble Eightfold Path. It is the fundamental of 
Vipassananana: insightknowledge and it results to enlighten of the Magga-
nana: knowledge of the path, Phalanana : knowledge of Fruition and finally 
the Nirvana. 

Keywords: The method of practicingthe, Insight meditation. 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาจากการตรัสรู,อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ,า

แล,วทรงเผยแผJออกไป จนทําให,พระธรรมคําสอนของพระองค� เปSนประโยชน�สุขแกJชาวโลก
อยJางมากมาย หลังจากท่ีเม่ือสJงพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกวJา “ดูกJอนภิกษุท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปสูJท่ีจาริก เพ่ือประโยชน� เพ่ือความสุขและ เพ่ือเก้ือกูล แกJมหาชน
ชาวโลก”๑ เปSนเหตุให,พระธรรมคําสอนของพระองค�เปSนประโยชน�แกJชาวโลกอยJางมหาศาล 
สามารถทําให,ผู,ปฎิบัติตามสามารถกําจัดทุกข�แก,ปHญหาตJางๆ ได,จริงตามสมควรแกJการปฏิบัติ 
และพระธรรมคําสอนเหลJานนั้นได,รับการถJายทอด สืบทอดตJอๆ กันมาต้ังแตJอดีตจนถึง
ปHจจุบัน เพราะอาศัยพระสงฆ�ๆ คือผู,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ,าและ
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สอนให,ผู,อ่ืนรู,ตาม มีหน,าท่ีหลักท่ีสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) เลJาเรียนพระพุทธพจน� คําสอน
ของพระพุทธเจ,าท่ีเรียกวJา คันถธุระ และ ๒) การบําเพ็ญความเพียรทางจิต เพ่ือกําจัดกิเลส 
คือความโลภ ความโกรธ และความหลง ท่ีเรียกวJา วิปHสสนาธุระ การทําหน,าท่ีหลักของสงฆ�
ดังกลJาวแล,ว พระสงฆ�ยังต,องทําหน,าท่ีในการชJวยเหลือสงเคราะห�ชุมชน เพราะวิถีชีวิตของ
พระสงฆ�ต,องอาศัยพ่ึงพิงอยูJกับชุมชน สังคม เชJน ปHจจัยสี่ จีวร อาหาร ท่ีอยูJอาศัย และยา
รักษาโรค สิ่งเหลJานี้ได,รับจากคนท่ีเคารพนับถือ เปSนผู,มอบถวายให, นั้นพระสงฆ�จะต,อง
ชJวยเหลือสงเคราะห�ชุมชนด,วยเปSนการทําหน,า ท่ี ท่ี เหมาะสมพร,อมกับการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาไปด,วย ตรงตามพุทธประสงค�ท่ีทรงสJงพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรก
ดังท่ีกลJาวแล,ว  

ในฐานะท่ีประเทศไทยมีประชาชนสJวนมากของประเทศ นับถือพระพุทธศาสนา 
และมีพระภิกษุสงฆ�สาวกของพระพุทธเจ,าทําการเผยแผJพระพุทธศาสนา หวังให,พระธรรมคํา
สอนนั้นการทํางานเผยแผJของคณะสงฆ�ไทยเปSนการสนองพระพุทธประสงค�๒ ซ่ึงเปSนไปตามท่ี
พระพุทธองค�ได,ทรงดําเนินมาต้ังแตJสมัยท่ียังทรงมีพระชนม�ชีพ พระสงฆ�ไทยได,ทําตามท่ีพระ
พุทธองค�ทรงกระทําให,เปSนแบบอยJาง ทําหน,าท่ีเผยแผJความรู, อธิบายหลักธรรมให,แกJ
ประชาชนได,เข,าใจ และนําไปเปSนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือความสงบรJมเย็นแหJงชีวิต 

การเผยแผJอาจมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายเปSนต,นวJา การทําตัวอยJางท่ีดีให,เห็นก็
เปSนการเผยแผJ การเดินท่ีสงบเสง่ียมเรียบร,อย การนุJงหJมจีวร ให,เปSนปริมณฑลเรียบร,อย การ
แสดงความเคารพคารวะตJอผู,อาวุโส ให,ประชาชน เยาวชนได,เห็น การทํากิจวัตรทุกอยJางของ
พระสงฆ� เชJนทําวัตร-สวดมนต� บําเพ็ญภาวนาเจริญกรรมฐานไมJวJาจะเปSนสมถกัมมัฏฐานหรือ
วิปHสสนากัมมัฎฐาน ก็ล,วนเปSนการเผยแผJพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ,า อีกท้ังการ
กระทําตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ,า และนําหลักคําสอนมาเผยแผJ ตามท่ีพระพุทธเจ,า
ทรงสอน พฤติกรรมการกระทําทุกอยJางล,วนเปSนการเผยแผJได,ท้ังสิ้น 

การเผยแผJธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักวิปHสสนาธุระนับเปSนวิธีการท่ีได,ผลเชJนกัน
ต้ังแตJอดีตจนถึงปHจจุบัน พระสงฆ�ผู,ปฏิบัติวิปHสสนาธุระ ต,องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือ
ความศรัทธาเลื่อมใสแกJพุทธศาสนิกชนท่ีพบเห็นและเปSนแรงจูงใจให,พุทธศาสนิกชนหันมา
เข,าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งในสภาพท่ีสังคมไทยกําลังประสบกับปHญหา
ตJางๆ มากมาย การปฏิบัติธรรมจึงเปSนทางออกท่ีดีท่ีจะชJวยการแก,ปHญหาตJางๆ นั้นได, 
วิปHสสนาหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวJากัมมัฏฐานจึงเปSนจุดเดJนท่ีสุดของพระพุทธศาสนา และเปSนสิ่ง
ท่ีสําคัญในการชักจูง ให,คนหันมาสนใจศึกษาหลักธรรมคําสอนและหลักการปฏิบัติ เพราะ
การปฏิบัติกัมมัฏฐานให,ประโยชน�แกJผู,ปฏิบัติท้ังทางโลกและทางธรรมมากกวJาอยJางอ่ืน การ

                                                           

๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปKฎกฉบับประชาชน, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน,า ๑๕. 
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สอนวิปHสสนากัมมัฏฐาน ได,สืบทอดกันมาเปSนเวลานานต้ังแตJครั้งพุทธกาล ท้ังภายในอินเดีย
เอง และกระจายสูJนานาประเทศ เชJน เนปาล ศรีลังกา พมJา และไทย สําหรับในประเทศไทย 
เม่ือพุทธศักราช ๒๔๓๗ ถึง ๒๔๓๙ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยูJหัว รัชกาลท่ี 
๕ แหJงกรุงรัตนโกสินทร� พระองค�ทรงมีพระราชประสงค�ให,จัดรูปการศึกษาของ คณะสงฆ�
มหานิกาย โดยแบJงหลักสูตรออกเปSนวิปHสสนาธุระและคันถธุระ เพ่ือให,สมบูรณ�แบบตรงตาม
คําสอนของพระพุทธเจ,า ได,ทรงฝากพระราชประสงค�นี้ไว,กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และทรงรับสั่งให,เจ,าพระยาภาสกร (พร บุญนาค) ซ่ึงดํารงตําแหนJงเสนาบดีธรรมการใน
ขณะนั้น ประสานงานรJวมกับสมเด็จพระสังฆราช และ สมเด็จพระราชาคณะบางรูป เพ่ือจัด
รูปการศึกษาวิปHสสนาธุระข้ึนมาให,จงได, แตJเนื่องจากขาดผู,ทรงความรู,ท่ีถูกต,อง จึงมิสามารถ
ทําได,ในขณะนั้นตามหลักฐานท่ีเจ,าพระยาภาสกรถวายใน วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๓๙ 

วันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๙๖๓ คณะสงฆ�และรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมJาร� ได,สJง
คณะ พระวิปHสสนาจารย� โดยมีพระอาจารย�ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐา
นาจริยะ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ) เปSนประธาน ให,เปSนสมณะทูตมาเจริญ
สัมพันธไมตรีด,านการศาสนาด,วยการเผยแผJวิปHสสนากัมมัฏฐานในประเทศไทย โดยการ
ติดตJอประสานงานของ สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ อาสภมหาเถระ) ประธานสภานายก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยท่ียังดํารงตําแหนJงพระพิมลธรรม สังฆมนตรีการปกครอง 
คณะสงฆ�ไทยพร,อมด,วยรัฐบาลไทยในสมัยนั้นนิมนต�เปSนทางการให,มาเปSนสมณะทูตมา
ประดิษฐานวิปHสสนาวงศ� ณ ประเทศไทย ตJอมาได,เกิดวิกฤตการณ�แกJคณะสงฆ�ผู,ทํางาน
วิปHสสนากัมมัฏฐาน ทําให,งานวิปHสสนากัมมัฏฐาน ชะงักงันด,วยขาดผู,รู,และผู,ให,การสนับสนุน
อยJางจริงจัง งานจัดรูปแบบการศึกษาและการทําหลักสูตรจึงยังไมJมีผู,ทํา มีเพียงแตJการปฏิบัติ
วิปHสสนากัมมัฏฐานโดยพระภัททันตะ อาสภมหาเถระฯ เปSนผู,สอน และจะสอนวิชาครูแกJผู,ท่ี
ปฏิบัติได,ผJานเกณฑ�ท่ีกําหนดไว, และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเทJานั้น ได,รับความสนใจจาก
พระสงฆ�จํานวนมาก การปฏิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐานได,กลายมาเปSนการอบรมท่ีสําคัญของ
คณะสงฆ�ไทยมีการอบรมพระท่ีจะไปทําการสอนกัมมัฏฐาน เรียกวJาพระวิปHสสนาจารย�ท่ัว
ประเทศ 

พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ) เจ,าอาวาสวัดหนองหัวแรต รองเจ,าคณะ
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เปSนพระสงฆ�อีกรูปหนึ่ง ท่ีทํางานทุJมเทเพ่ือความ
รุJงเรืองแหJงพระศาสนาได,ดําเนินตามบทบาทการเผยแผJพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ,าและ
คณะสงฆ�ไทยอยJางไมJเห็นแกJความเหน็ดเหนื่อย ทJานเปSนพระวิปHสสนาจารย�ท่ีได,รับการศึกษา
ธรรม ปฏิบัติธรรม จนมีความรู, ความเข,าใจ อยJางลึกซ้ึง ทJานมีความเห็นวJา พระธรรมคําสอน

                                                           

๓ ดูรายละเอียดใน พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ, พระธรรมเทศนาปฏิจฺจสมุปฺปาทสงฺเขปก
ถา, พิมพ�ครั้งท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร : เยลโลJการพิมพ�, ๒๕๔๙), หน,า ๓. 
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เปSนสิ่งท่ีดีงาม มีคุณคJา มีประโยชน� เปSนท่ีพ่ึงอันประเสริฐทางจิตใจท่ีสามารถนํามาแก,ไข
ปHญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติได, ท้ังเปSนพระสงฆ�ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
วิปHสสนากัมมัฏฐาน ด,านปฏิปทาทJานเปSนพระเถระท่ีมีความเมตตา ยิ้มแย,มแจJมใส มีศีลาจาร
วัตรท่ีดีงามตามหลักพระธรรมวินัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐาน 
การเผยแผJพระพุทธศาสนา เปSนพระนักพัฒนาและมีบทบาทมากมายเปSนท่ียอมรับของคณะ
สงฆ� และพุทธบริษัท โดยเฉพาะบทบาทด,านการปฏิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐานและการสอน
วิปHสสนากัมมัฏฐาน ดังจะเห็นจากท่ีทJานได,รับนิมนต�ให,เปSนอาจารย�พิเศษบรรยาย วิชา
กัมมัฏฐาน แกJนิสิตปริญญาตรี และเปSนพระวิปHสสนาจารย�โครงการปฏิบัติธรรมประจําป�ของ
นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา เปSนประจําทุกป�  

ผู,วิจัยเห็นวJาการศึกษารูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสาร
วิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ) จะสามารถเปSนแรงบันดาลใจ และเปSนแบบอยJางให,พระภิกษุสามเณร
ในการเผยแผJพระพุทธศาสนาได,ดําเนินตาม และสามารถโน,มน,าวจิตใจให,เยาวชน ประชาชน
ในยุคปHจจุบัน ได,หันมาสนใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามากข้ึน และสามารถนําเอาไป
ประพฤติปฏิบัติให,เกิดประโยชน�สุขแกJชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติอยJางแท,จริง  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษารูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานในพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือศึกษารูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์

(แกJน อนงฺคโณ) 
๓. เพ่ือศึกษาความสอดคล,องรูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครู

วิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ) กับคัมภีร�พระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีข้ันตอนการ

วิจัยดังนี้ 
๑. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได,แกJ พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภู มิ (Secondary 

Sources) ได,แกJ อรรถกถา ตําราวิชาการ บทความวิชาการ สารนิพนธ� วิทยานิพนธ� สื่อ
ออนไลน� และ งานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 
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๓. ศึกษาค,นคว,าคําสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺค
โณ) กําหนดชJวงระยะเวลาต้ังแตJ การดํารงตําแหนJงเจ,าอาวาสวัดหนองหัวแรต พ.ศ. ๒๕๓๔ - 
ปHจจุบัน 

๔. วิเคราะห�ข,อมูลท้ังหมดตามวัตถุประสงค� 
๕. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร,อมข,อเสนอแนะ 
๖. เสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ 

(แกJน อนงฺคโณ) พบวJา การสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา มีจุดมุJงหมายในการ
สอนคือ สอนเพ่ือให,ละความโลภ ความโกรธ และความหลง เม่ือละความโลภ ความโกรธ 
และความหลงได,แล,วก็จะบรรลุพระนิพพาน อันเปSนจุดมุJงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีรูปแบบในการสอน ๔ ประการดังนี้ 

๑) รูปแบบและการสอนวิป/สสนากัมมัฏฐานในพุทธศาสนา 
๑) กายานุปHสสนาสติปHฏฐาน คือ การใช,สติพิจารณากําหนดรู,อาการท่ีปรากฏ

ทางกาย ในอิริยาบถตJางๆ เชJนอิริยาบถยืน เดิน นั่งและนอน และการตามรู,อิริยาบถยJอยตJาง ๆ 
เชJนการเหยียด การคู,การเหลียวการแล การเคลื่อน การก,มการหัน การเอ้ียว การยัน การ
ตะแคงการถูก เปSนต,น มีการกําหนด อิริยาปถบรรพ สัมปชัญญบรรพ ธาตุมนสิการบรรพ เปSน
ต,น 

๒) เวทนานุปHสสนาสติปHฏฐาน การพิจารณาการเสวยอารมณ�ตJาง ๆ เกิดข้ึน มี
สุขเวทนา ทุกขเวทนา มีท้ังทุกข�และสุขเวทนา สุขเวทนาอิงอามิส และไมJอิงอามิส 
ทุกขเวทนาอิงอามิส และ ไมJอิงอามิส ก็ให,รู,ชัดตามอารมณ�นั้น ๆ ท่ีเกิดข้ึน พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาภายในบ,าง พิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ,าง พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาท้ังภายในท้ังภายนอกบ,างมีสติ ต้ังม่ันอยูJในเวทนาท่ีมีอยูJ ก็เพียงสักวJาความรู, เพียง
สักวJาอาศัยระลึกเทJานั้นเวทนานี้ ก็สักวJาเวทนา ไมJใชJสัตว� บุคคล ตัวตน เรา เขาจนเกิดความ
เบ่ือหนJายเวทนา ไมJยึดม่ันถือม่ันด,วยอุปาทาน 

๓) จิตตานุปHสสนาสติปHฏฐาน การพิจารณาจิตในจิต คือ จิตมีราคะ โทสะ โมหะ 
หรือ จิต ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จิตเปSนอยJางอ่ืนนอกจากนี้ก็ดี จนท่ีสุดแม,จิตเปSนสมาธิ 
หลุดพ,นจากิเลสหรือไมJหลุดพ,นอยูJท่ีบุญบารมีท่ีสร,างสมมา 

๔) ธัมมานุปHสสนา คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม การตามดูรู,ทันธรรม 
ได,แกJ นิวรณ� ๕ ขนัธ� ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค  �๗ และอริยสัจ  
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ผู,ปฎิบัติตามสติปHฎฐาน ๔ นี้ได,ยJอมได,บรรลุธรรมในเวลาไมJนานนัก ดังท่ีพระองค�
ตรัสวJา“ผู,ท่ีมีปHญญาไมJแกJกล,าจะบรรลุเปSนพระอนาคามี หรือพระอรหันต�ได,ภายใน ๗ ป� สJวน
ผู,ท่ีมีปHญญาแกJกล,าจะบรรจุได,ภายใน ๗ วัน”  

๒) รูปแบบและการสอนวิป/สสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์(แก$น 
อนงฺคโณ) จากการศึกษาในประเด็นนี้แล,วพบวJาพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ)นั้นมี
รูปแบบและการสอนวิปHสสนากรรมฐานของท่ีเดJนชัดอยูJ ๕ อยJาง ได,แกJ บรรยายให,ฟHง 
ยกตัวอยJางมาประกอบ สอนจากเลJาประสบการณ�จริงให,ฟHง สอนให,อยากปฏิบัติตาม สอน
โดยให,ทํากิจกรรมรJวมกัน เชJน การเดินจงกรม เปSนกลุJม ๆ หลายคน หลวงพJอจะทําการ
รบรรยายธรรมในรูปแบบอบรมวิปHสสนากัมมัฏฐาน เพ่ือให,ผู,ฟHงเข,าใจงJาย เข,าใจถึงวิปHสสนา
กัมมัฏฐานจริงๆ ทJานมีวิธีการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานท่ีมีลําดับข้ันตอนการปฎิบัติ ท่ี
สอดคล,องกับคัมภีร�ทางพุทธศาสนา โดยผู,ปฎิบัติจะต,องดําเนินการตามบุพกิจเบ้ืองต,นกJอน
เริ่มต้ังแตJการเตรียมตัวไปจนถึงการปฏิบัติ สอนวิธีการเจริญสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตJาง ๆ  

๑) รูปแบบและสอนการเจริญกายานุปHสสนา ทJานสอนการดํารงสติให,เปSนไปใน
กายในอิริยาบถยื่น เดิน นั่ง นอน เปSนต,น เชJน การเดินจงกรม ๖ ระยะ การนั่ง ๓ ระยะ และ
ต,องกําหนดรูปในปHจจุบันขณะนั้น อยJาไปนึกกําหนดรูปท่ีเปSนอดีต อนาคต ให,กําหนด
พิจารณารู,เฉพาะรูปท่ีเปSนปHจจุบันธรรมในขณะนั้นเทJานั้น 

๒) รูปแบบและการสอนเวทนานุปHสสนาสติปHฏฐาน ทJานสอนให,ต้ังใจกําหนด
อารมณ�ท่ีปรากฏในขณะปฏิบัติท้ังทางกายและจิตใจ เชJน ความรู,สึกสุขสบายหรือทุกข�ท่ี
ปรากฏข้ึนในทางรJางกายความรู,สึกเปSนสุขใจ ดีใจปลาบปลื้มฯลฯ หรือทุกข�ทางใจ อึดอัด ขัด
เคือง ไมJพอใจ ไมJสบายใจ เปSนต,น จนกระท่ังเวทนาหรือความเสวยอารมณ�นั้น ๆ จะเสื่อมไป
หายไปควรกําหนดทีละอารมณ�ไมJควรกําหนดหลายอยJางพร,อมกัน เพราะจะทําให,เกิดความ
สับสน จนกJอให,เกิดความเครียดมากข้ึน  

๓) จิตรูปแบบและการสอนตตานุปHสสนาสติปHฏฐาน ทJานสอนให,ผู,ปฏิบัติควร
กําหนดรู,ตามสภาพท่ีเปSนจริง กําหนดรู, ก็ให,ทํา หน,าท่ีกําหนดรู,ไปตามขณะคิด กําหนดวJา คิด
หนอๆ เน,นย้ําช,า หนักแนJนอยJางนี้เปSนต,นการกําหนดรู,สภาพของจิตท่ีรู,อารมณ�แตJละขณะ 

๔) รูปแบบและการสอนมานุปHสสนาสติปHฏฐาน ทJานจะสอนให,กําหนดรู,
สภาวธรรมท่ีเกิดกับจิตสิ่งท่ีจิตรู,หรือสิ่งท่ีมําประกอบกับจิต ปรุงแตJงจิต เอําใจใสJเฝ�าดูและ
กําหนดรู,ให,ทันปHจจุบันโดยอาศัยความเพียรมีสติระลึกรู,อยูJทุกขณะดังนี้ขณะเห็น กําหนดวJา 
เห็นหนอ ๆ บริกรรม และอาการแหJงรูปนามนั้น ๆ กลมกลืนเปSนอันเดียวกัน ก็จะเปSนเหตุทํา
ให,จิต ด่ิง นิ่งม่ันคงแล,วจะพิจารณารู,อาการของรูปนามนั้น ๆจนเปSนเหตุให,เกิดพระไตรลักษณ�
ทําให,กิเลสดับลงไปด,วยซ่ึงการปฎิบัติธรรมแตJละครั้งชJวงของการปฏิบัติธรรมในทุกๆ วันพระ
ครูวิมลสารวิสุทธิ์(แกJน อนงฺคโณ) จะบรรยายธรรมให,ผู,เข,าปฎิบัติธรรมได,ฟHงทุกวัน คือ วันท่ี
ต,น ๆ ฟHงจะบรรยายเรื่องศีลวิสุทธิ์ให,ผู,ปฎิบัติธรรมชําระศีลให,บริสุทธิ์ท้ังของคฤหัสถ�คือศีล ๘ 
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และศีลของบรรพชิต จิตฺตวิสุทฺธิคือ ความหมดจดแหJงสภาวจิต องค�ประกอบท่ีเปSนพ้ืนฐาน
และทิฏฐิวิสุทธิ ทําความเห็นให,ถูกต,องเปSนสัมมาทิฏฐิ จากนั้นใกล,วันจะกลับหรือสิ้นสุด
โครงการทJานจะบรรยาเรื่องอริยมรรคมีองค� ๘ ทําความให,เห็นถูกต,อง เห็นทุกข� เห็นเหตุท่ีทํา
ให,ทุกข�เกิด เห็นทุกข�ดับ เห็นวิธีลงมือทําให,ทุกข�ดับ สัมมาสังกัปปะ ตรึกถูก วาจาก็ถูก การ
งานก็ถูก สติก็ถูก สมาธิก็ถูก มรรคผลยJอมเกิดข้ึนได, ดังนั้นการสอนบรรยายโดยไมJให,ผิดศีล
หรือพระวินัย ทุกวันพระจะมีการตJอศีลและบรรยายธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ิมเติมให,
ผู,ปฎิบัติได,ฟHง จนถึงวันสุดท,ายของการปฏิบัติ ซ่ึงกJอนจะกลับบ,านทJานจะได,แนะนําวิธีนําการ
ปฏิบัติธรรมไปใช,ในชีวิตประจําวันเพ่ือชีวิตท่ีเปSนสุขอันเปSนผลของการปฏิบัติธรรม 

๓) รูปแบบและการสอนวิป/สสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก$น 
อนงฺคโณ) กับคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท จากการวิจัยแล,วพบวJา พระครูวิมลสารวิสุทธิ์
(แกJน อนงฺคโณ) สอนตรงและสอดคล,องกันกับการเตรียมตัวกJอนการปฏิบัติวิปHสสนา
กัมมัฏฐานในคัมภีร�ให,ตัดปลิโพธิตัดความกังวลหJวงใยกับภารกิจตJางๆ จากนั้นบูชาพระ
รัตนตรัย ทําให,เปSนผู,บริสุทธิ์ มอบกายถวายชีวิตแดJพระพุทธเจ,า และสมาทานกัมมัฏฐานฐาน 
เริ่มปฏิบัติโดยการกําหนดอารมณ�ท่ีเกิดข้ึน เชJนสภาวเวทนา, สภาวจิต สภาวธรรม อยJางใด
อยJางหนึ่ง กําหนดตามอาการต้ังแตJเริ่มรู,สึกวJามีข้ึนจนกระท่ังเห็นการหายไปของมันซ่ึง
สอดคล,องกับในมหาสติปHฏฐาน ๔ ท้ังการกําหนดกายานุปHสสนา การเดินจงกรม ๖ ระยะ 
การนั่งการกําหนดอิริยาบถตJางๆ โดยการบรรยายเรื่องศีลวิสุทธิเรื่องจิตตวิสุทธิ์เรื่องทิฏฐิวิ
สุทธิและเรื่องมรรค ๘ นับวJาสอดคล,องกับในคัมภีร�พระพุทธศาสนา 

๕. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องรูปแบบและการสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสาร

วิสุทธิ์ (แกJน อนงฺคโณ) ผู,วิจัยเห็นวJาควรทําการวิจัยดังนี้ 
๕.๑ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การสอนวิปHสสนากัมมัฏฐานในกลุJมบุคคลตJางๆ ท่ีจะสามารถนําไปแก,ปHญหาชีวิต

ได,อยJางแท,จริงเวลาประสบกับปHญหาชีวิต วิปHสสนากัมมัฏฐานจะชJวยแก,ไขปHญหานั้นได,
อยJางไรโดยพระสงฆ�หรือผู,ทรงคุณวุฒิเปSนผู,สอน ดังนั้นผู,วิจัยจึงเห็นวJาในการทําวิจัยครั้งตJอไป
ควรทําเรื่องดังตJอไปนี้ 

๕.๒ ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต$อไป 
๑) การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการปฎิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐาน 
๒) การศึกษาปHญหาสมาธิสั้นในกลุJมเยาวชนไทย  
๓) ศึกษาวิปHสสนากัมมัฏฐานท่ีมีผลตJอการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย : กรณีศึกษา 
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การอยู$ร$วมกันอย$างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา : กรณีศึกษา 
The Peaceful Co-existence in ASEAN Community on 
The Way of Linguistics Multiculturalism: Case Study 

ดร.จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน� และคณะ* 

บทคัดย$อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพการอยูJรJวมกันของประชาชน
ท่ีมีความเปSนพหุวัฒนธรรมทางภาษากรณีศึกษาท่ีเปSนแบบอยJางท่ีดี ๒) เพ่ือถอดแบบ
ความสัมพันธ�เชิงพหุวัฒนธรรมทางภาษา เพ่ือการอยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียน 
๓) เพ่ือวิเคราะห�กรณีศึกษาท่ีมีความเปSนต,นแบบพหุวัฒนธรรมทางภาษา เพ่ือการอยูJรJวมกัน
อยJางสันติในประชาคมอาเซียน กลุJมตัวอยJาง ๙ ชุมชน คือ ผู,นําชุมชน และกลุJม
ผู,ประกอบการ จํานวน ๕๔ คน การวิจัยครั้งนี้ใช,วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด,วยการศึกษา
ภาคสนาม 

ผลการวิจัยพบวJา ๑) วิถีประชาชน มีความเชื่อทางพิธีกรรม คือ นับถือผีบรรพบุรุษ 
และความเชื่อรJวมกัน คือ ตําแหนJง “จ้ํา” ให,เปSนผู,อาวุโสในชุมชน ให,การยอมรับตําแหนJงผู,
ทรงคุณคJา และเปSนตัวแทนประชาชนในการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษหรือกับเทวดา และผู,ท่ี
ปกครองสูงสุดของเทวดา ภาษาถ่ิน เรียกวJา “พระยาแถน (พระอินทร� ในศาสนาพราหมณ�
ฮินดู )”ชาวไทยเขตลุJ มน้ํ า โขง  ยั งคงให,ความเคารพ และศรัทธา คูJ กับการนับ ถือ
พระพุทธศาสนา สJวนชุมชนไทดํา บ,านนาป�าหนาด มีความเชื่อทางพิธีกรรมเฉพาะกลุJม คือ 
นับถือผีบรรพบุรุษ จากมหาเวสสันดรชาดก “ชูชก” ซ่ึงมีความเชื่อวJาเปSนผู,ท่ีมีความฉลาด
สูงสุด ๒) ชุมชนเชียงคาน ใช,ภาษาไทเลย สําเนียงหลวงพระบางเปSนหลัก รองลงมา ภาษาไท
เลยสําเสียงไชยบุรี สําเนียงภาษาไทเลย เปSนอัตลักษณ� เสมือนโน,ตดนตรี และการใช,ภาษาไท
เลยเปSนการใช,ภาษาเฉพาะในกลุJม แตJจากนโยบายของรัฐบาลให,ใช,ภาษากรุงเทพในการ
ติดตJอราชการ จึงทําให,ภาษาไทเลยถูกมองวJาล,าหลัง จึงเปSนปHญหาท่ีทําให,คนรุJนใหมJใน
ท,องถ่ินไมJใช,ภาษาไทเลยสื่อสารกัน แม,แตJในครอบครัว ๓) ชุมชนเชียงคาน ใช,ธรรมะท่ีจะ
ชJวยเหลือเก้ือกูลกันระหวJางคนในสังคม คือ สังคหวัตถุ ๔ ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
ได,แกJ ๑. การบริจาค ๒. การพูดด,วยความปรารถนาดี ๓. ประพฤติตนให,เปSนประโยชน�แกJ
สังคม ๔. เสมอต,นเสมอปลาย เม่ือเกิดปHญหาตJอสJวนรวม รJวมกันแก,ปHญหา 

คําสําคัญ: ประชาคมอาเซียน, การอยูJรJวมกันอยJางสันติ , พหุวัฒนธรรมทางภาษา  
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Abstract 

This research aims to 1) to study the living conditions of people with 
multicultural language. That case study is a good example. 2) To copy 
multicultural linguistic relationships. For peaceful co-existence in the ASEAN 
community. 3) To analyze a case study on multicultural language. For peaceful 
co-existence in the ASEAN community. The sample of 9 communities is 
community leaders and entrepreneurs of 54 people. This research uses 
qualitative research methods by field study. 

The research found that 1) The Folkways have their beliefs respected 
ancestral spirits, rituals and their beliefs together. “Jump” position is 
recognized as a senior in the community as the adoption position valued and 
representing the citizens to communicate with ancestral spirits or the angels 
and the highest governing of the angles dialect called “Phaya Tan” (Lord 
Indra in the Hindu Brahmanism). Thai people in Mekong area still with respect 
and faith with the Buddhists. The Tai Dam community at Ban-na-pha-nad 
beliefs, rituals specific groups revered ancestral spirits from Vessantara Jataka. 
“Chuchok” is believed that those who are the most intelligent. 2) The Chiang 
Khan community used Thai Loei language as Laungphabang accent is a major, 
Thai Loei language as Chaiyaburee accent is a minor, Thai Loei language 
accent like musical notes. Thai Loei language is used only in the locality. But 
the government's policy to use the official language as Thai Bangkok. As a 
result, Thai Loei language has been seen as underdeveloped. The problem is 
that young people do not use, the local languages even in their families. 3) 
The Chiang Khan community uses Dharma to help each other in the society 
by 4 Sangahavatthu: bases of social solidarity; bases of sympathy; acts of 
doing favors; principles of service; virtues making for group integration and 
leadership according to the doctrine of Buddhism include  

1. Dana: giving; generosity; charity  
2. Piyavaca: kindly speech; convincing speech  
3. Atthacariya: useful contacts; rendering services; a life of service; doing 

well  
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4. Samanattata: even and equal treatment; equality consisting in 
impartiality, participation and behaving oneself property in all circumstances. 
When a problem with the community. Jointly solve the problem. 

KeyWords: ASEAN Community, Peaceful Co-existence, Linguistics Multiculturalism 

๑. บทนํา 
การอยูJรJวมกันของคนในสังคมเปSนปรากฏการณ�ท่ีเห็นกันท่ัวไป โดยแตJละชุมชนจะ

มีวิถีการดําเนินชีวิตตามรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีได,รับการสืบทอดจากบรรพบุรษ อยJางไรก็
ตาม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยJางตJอเนื่องสJงผลให,การดํารงชีวิตของคนในชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนตามกระแสทางสังคม ซ่ึงสJงผลให,เกิดการแลกเปลี่ยนทางด,านวัฒนธรรม 
ประเพณีและการเปSนอยูJมากข้ึน ประชาชนในชุมชนยJอมมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
ให,สามารถอยูJรJวมกันได,อยJางสันติสุข โดยมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และประเพณีทางสังคม เกิดเปSนสังคมท่ีเรียกวJาพหุวัฒนธรรม 

สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) เปSนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจะตรงกันข,ามกับสังคมวัฒนธรรมเดียว (Mono-cultural society) เชJน 
สิงคโปร� ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ�และศาสนา อันประกอบด,วยชาวจีน อินเดีย 
มลายู พมJาอันประกอบด,วยชาติพันธุ�ใหญJจํานวนมาก อาทิ ไทยใหญJ มอญ กะฉ่ิน หรือใน
มาเลเซีย ท่ีประกอบด,วยกลุJมชาติพันธุ�มลายู จีน อินเดีย และไทย เปSนต,น โดยทุกประเทศ
ล,วนมีความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนาท่ีผสมรวมกันเปSน “พหุวัฒนธรรมทาง
ศาสนา” อันประกอบด,วยคริสต� อิสลาม และพุทธ เปSนต,น จนกลายเปSนสังคมท่ีหลากหลาย
เปSนพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) และจําเพาะไปถึงความหลากหลายทางศาสนาด,วย 
ดังนั้น การดํารงอยูJของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของกลุJมคน ชนชั้น ชาติพันธุ� เพศ ท,องถ่ิน 
ศาสนา ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ,อน อันเนื่องมาจากการอพยพผู,คนและแรงงาน การ
เคลื่อนย,ายทางสังคม การผสมกลมกลืน การปรับตัวความขัดแย,งและปHญหาตJางๆ เชJน การมี
สJวนรJวมทางการเมืองสิทธิและความเสมอภาค สําหรับพหุวัฒนธรรมนิยม คือ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมซ่ึงมักจะถูกสร,างกรอบความคิด (Conceptualized) วJาเปSนความ
ร่ํารวยและความสวยงามของความแตกตJางแตJละประเด็น ในเรื่องความสัมพันธ�เชิงอํานาจ
มักจะถูกบิดบังความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ� กลายเปSน “วาทกรรม” หรือ
สJงผลไปเปSน “วิวาทกรรม” เพ่ือแสดงถึงความร่ํารวยทางวัฒนธรรม และความเชื่อทาง
ศาสนา ซ่ึงสJวนหนึ่งเปSนการเข,าไปสJงเสริมการสร,างปฏิสัมพันธ�เชิงบวก และเตรียมความ
พร,อมสูJการเปSนสังคมแหJงพหุวัฒนธรรม หรือพหุวัฒนธรรมทางศาสนา ท่ีต,องยอมรับให,ความ
หลากหลาย และรับรองความซับซ,อนมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาแนวคิดพหุวัฒนธรรม พหุ
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วัฒนธรรมและประสบการณ�ในประเทศตะวันตก และแนวโน,มอุปสรรค รูปธรรมของการใช,
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย,งเรื่องสังคม พหุวัฒนธรรม ประเด็นสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ปHญหา ความขัดแย,งท่ีพบคือ สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) คือ สังคมท่ีมี
บุคคลหลากหลาย ครอบครัว หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา หลายชนชั้นมาอยูJรJวมกันอยJาง
สันติสุข   

ในทุกภาคสJวนของประชาคมนานาชาติ ความขัดแย,งกันทางความเชื่อ วิถีชิวิต 
สังคม และวัฒนธรรม จนกระท่ังกลายเปSนความขัดแย,ง รุนแรง และการเผชิญหน,าด,วย
สงคราม เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนไมJได,จําเพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง แตJรวมท้ังประเทศตJาง ๆ 
ในประคมอาเซียนด,วย ความขัดแย,งอันมีฐานจากความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ท่ี
เรียกวJา “พหุวัฒนธรรม” นัยหนึ่งเปSนความงดงามท่ีหลากหลาย นัยหนึ่งคือความขัดกันจน
กลายเปSนการเผชิญหน,าทางความเชื่อ ชุดคิด และการปฏิบัติ จนกระท่ังบJอยครั้งเปSนการ
เผชิญหน,า และความรุนแรงทางกายภาพ รวมท้ังในประเทศไทยเองก็มีสภาพประเด็นปHญหา
เหลJานี้ด,วยเชJนกันดังกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต, ดังนั้น การท่ีไทยจะต,องเข,าสูJความเปSน
ประชาคมอาเซียนในปลายป� พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น แนวโน,มคนชุมชนและสังคมท่ีจะมีความ
เปSนพหุวัฒนธรรมจะมีมากยิ่งข้ึน โดยท่ีความเปSนพหุวัฒนธรรมทางศาสนา ภาษาและชาติ
พันธุ� ซ่ึงแม,จะมีความเปSนพหุวัฒนธรรม แตJสามารถอาศัยอยูJรJวมกันอยJางสันติได,โดยเฉพาะ
ในบริบทของความเปSนประชาคมอาเซียนท่ีกําลังขยายตัวข้ึนอยJางตJอเนื่องหลังจากมีการ
เป�ดตัวเข,าสูJประชามคมอาเซียนเม่ือปลายป� ๒๕๕๘ ท่ีผJานมา ดังนั้น คณะผู,วิจัยจึงสนใจใน
การศึกษารูปแบบบนวิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา เพ่ือการอยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคม
อาเซียน เพ่ือเปSนการนําเสนอกรณีศึกษาท่ีเปSนแบบอยJางท่ีดีในการอาศัยอยูJรJวมกันอยJางสันติ
ภายใต,ความหลากหลายทางภาษา ในเขตอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการอยูJรJวมกันของประชาชนท่ีมีความเปSนพหุวัฒนธรรมทาง 

ภาษากรณีศึกษาท่ีเปSนแบบอยJางท่ีดี 
๒. เพ่ือถอดแบบความสัมพันธ�เชิงพหุวัฒนธรรมทาง ภาษา เพ่ือการอยูJรJวมกัน

อยJางสันติในประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือวิเคราะห�กรณีศึกษาท่ีมีความเปSนต,นแบบพหุวัฒนธรรมทางภาษา เพ่ือการ

อยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียน  

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช,การวิจัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด,วย

การศึกษาภาคสนาม (field study) คณะผู,วิจัยได,กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
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๓.๑ ขอบเขตด,านเนื้อหา ท่ีใช,ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด,วย พหุวัฒนธรรมทาง
ภาษา และหลักธรรมท่ีใช,ในการการอยูJรJวมกันอยJางสันติ ความรู,ด,านประชาคมอาเซียน
เชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม 

๓.๒ ขอบเขตประชากรศึกษา ผู,นําชุมชน และตัวแทนผู,ประกอบการ จํานวนละ ๓ 
คน จํานวน ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน รวมท้ังสิ้น ๕๔ คน  

๓.๓ ขอบเขตด,านตัวแปร ตัวแปรท่ีเก่ียวข,องกับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด,วย ๑) 
ความเปSนพหุวัฒนธรรมทาง ภาษา และ ๒) การอยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียน 

๓.๔ ขอบเขตด,านพ้ืนท่ีในการวิจัย พ้ืนท่ีท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ พ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ี 
ชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

๓.๕ ขอบเขตด,านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยโดยใช,เวลาในการ
ดําเนินงานตามโครงการวิจัยท้ังหมด ๔ เดือน 

๔ .วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช,วิธีการวิจัย

ภาคสนาม (field study) โดยการเป�ดเวทีชุมชนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑. เป�าหมาย เพ่ือสร,างประชาคมอาเซียนท่ีให,ความสําคัญแกJประชาชน เปSนสังคม

ท่ีเอ้ืออาทรและแบJงปHน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปSนอยูJท่ีดี  และมีการพัฒนาในทุก
ด,านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สJงเสริมการให,ทรัพยากรธรรมชาติอยJางยั่งยืน
รวมท้ังสJงเสริมอัตลักษณ�ของอาเซียน 

๒. สาระสําคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
๑. การพัฒนามนุษย� (Human Development) 
๒. การคุ,มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
๓. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
๔. ความยั่งยืนด,านสิ่งแวดล,อม (Environmental Sustainability) 
๕. การสร,างอัตลักษณ�อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 
๖. การลดชJองวJางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 
ประชาคมอาเซียนประกอบด�วยความร$วมมือ ๓ เสาหลัก คือ 
๑) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 

Community-APSC) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and 
Security Community-APSC) มีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร,าง และธํารงไว,ซ่ึงสันติภาพและ
ความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให,ประเทศในภูมิภาคอยูJรJวมกันอยJางสันติสุข และสามารถแก,ไข
ปHญหาและความขัดแย,งโดยสันติวิธี อาเซียนจึงได,จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมือง
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และความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเน,นใน 
๓ ประการ คือ  

๑.๑ การมีกฎเกณฑ�และคJานิยมรJวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตJาง ๆ ท่ีจะรJวมกัน
ทําเพ่ือสร,างความเข,าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร�ท่ีแตกตJางของประเทศ
สมาชิก สJงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชJน หลักการประชาธิปไตย 
การสJงเสริม และคุ,มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสJวนรJวมของภาคประชาสังคม 
การตJอต,านการทจริต การสJงเสริมหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เปSนต,น 

๑.๒ สJงเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรJวมกันในการรักษาความม่ันคงสําหรับ
ประชาชนท่ีครอบคลุมในทุกด,าน ครอบคลุมความรJวมมือเพ่ือเสริมสร,างความม่ันคงในรูป
แบบเดิม มาตรการสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจและการระงับข,อพิพาท โดยสันติเพ่ือป�องกัน
สงครามและให,ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูJด,วยกันโดยสงบสุขและไมJมีความหวาดระแวง และ
ขยายความรJวมมือเพ่ือตJอต,านภัยคุกคามรูปแบบใหมJ เชJน การตJอต,านการกJอการร,าย 
อาชญากรรมข,ามชาติตJาง ๆ เชJน ยาเสพติด การค,ามนุษย� ตลอดจนการเตรียมความพร,อม
เพ่ือป�องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 

๑.๓ การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ�กับโลกภายนอก เพ่ือเสริมสร,างบทบาทของ
อาเซียนในความรJวมมือระดับภูมิภาคเชJน กรอบอาเซียน +๓ กับจีน ญ่ีปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี 

)เกาหลีใต,( และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ�ท่ีเข,มแข็งกับมิตร
ประเทศ และองค�การระหวJางประเทศ เชJน สหประชาชาติ ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community–AEC) มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําให,อาเซียนมีตลาด และฐาน
การผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย,ายสินค,า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝ�มือ
อยJางเสรี อาเซียนได,จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community Blueprint) ซ่ึงเปSนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด,าน
เศรษฐกิจเพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค� ๔ ด,าน คือ 

๒.๑ การเปSนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production 
base) โดยจะมีการเคลื่อนย,ายสินค,า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝ�มืออยJางเสรี และการ
เคลื่อนย,ายเงินทุนอยJางเสรีมากข้ึน 

๒.๒ การสร,างขีดความสามารถในการแขJงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให,
ความสําคัญกับประเด็นนโยบายท่ีจะชJวยสJงเสริมการรวมกลุJมทางเศรษฐกิจ เชJน นโยบาย
การแขJงขัน การคุ,มครองผู,บริโภค สิทธิในทรัพย�สินทางปHญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร,างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนสJง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 

๒.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจอยJางเสมอภาค ให,มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยJอม และการเสริมสร,างขีดความสามารถผJานโครงการตJาง ๆ 
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๒.๔ การบูรณาการเข,ากับเศรษฐกิจโลก เน,นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให,อาเซียนมีทJาทีรJวมกันอยJางชัดเจน  

๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–
ASCC) อาเซียนได,ต้ังเป�าเปSนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ในป� ๒๕๕๘ โดย
มุJงหวังเปSนประชาคมท่ีมีประชาชนเปSนศูนย�กลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบJงปHน ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปSนอยูJท่ีดี และมีการพัฒนาในทุกด,านเพ่ือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สJงเสริมการใช,ทรัพยากรธรรมชาติอยJางยั่งยืน รวมท้ังสJงเสริมอัตลักษณ�อาเซียน
(ASEAN Identity)เพ่ือรองรับการเปSนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได,จัดทํา
แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint) ซ่ึงประกอบด,วยความรJวมมือใน ๖ ด,าน ได,แกJ๓.๑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� 

๓.๒ การคุ,มครองและสวัสดิการสังคม 
๓.๓ สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
๓.๔ ความยั่งยืนด,านสิ่งแวดล,อม 
๓.๕ การสร,างอัตลักษณ�อาเซียน 
๓.๖ การลดชJองวJางทางการพัฒนา 
การอยูJรJวมกันอยJางสันติ (Peaceful Co-existence) พระเทพคุณาภรณ�๑ ได,

กลJาวถึงผู,เกิดมาในโลกนี้ ไมJวJายากดีมีจน จะอยูJโดยลําพังแตJผู,เดียวไมJได, จําต,องมีการคบหา
สมาคมอยูJรJวมกับผู,อ่ืน คนท่ีจะคบหาสมาคมอยูJรJวมกันนั้น มีความแตกตJางกันออกไป คือ
เปSนคนชั่วก็มี เปSนคนดีก็มี การคบหาสมาคมนั้นยJอมมีผลแตกตJางกัน ถ,าคบหาสมาคมกับคน
ชั่ว ก็มีผลให,ได,รับความทุกข� ถ,าคบคนดีก็มีผลให,ได,รับสุขเหมือนกัน ความทุกข�ความสุขจะ
เกิดมีข้ึนได, เพราะการคบหาสมาคมอยูJรJวมกันนั่นเองเปSนเหตุ คําวJา คนชั่ว หมายถึง คนท่ี
ดํารงชีพอยูJด,วยอาการเพียงหายใจเข,า หายใจออกเทJานั้น ไมJดํารงชีพอยูJด,วยปHญญา โดย
ลักษณะของคนชั่ว จะมีความประพฤติชั่ว เปSนสัญลักษณ� เม่ือคิดจะคิดแตJความคิดชั่ว เม่ือพูด
จะพูดแตJคําพูดชั่ว และเม่ือทําก็ทําแตJกรรมชั่ว คนพาลนั้นมีความประพฤติเปSนไปเพ่ือตัด
ประโยชน�ท้ัง ๒ คือ ประโยชน�ในปHจจุบันและอนาคต ถือเอาแตJสิ่งท่ีไมJเปSนประโยชน�ท้ัง ๒ คือ 
ประโยชน�ในปHจจุบันและอนาคตอยJางเดียว 

สJวนผู,ท่ีดําเนินใน ประโยชน� ๒ อยJางในเบ้ืองต,นด,วยปHญญา ชื่อวJา คนดี มีความ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปSนสัญลักษณ� เปSนผู,รู,จักเหตุและผล ความประพฤติของบัณฑิตนั้นไมJ
วิปริตแปรผัน พึงเห็นสมด,วยพุทธภาษิตวJา บัณฑิตท้ังหลายอันความสุขหรือทุกข�ถูกต,องแล,ว 
ยJอมไมJแสดงอาการข้ึนลง อีก อยJางหนึ่ง คนท่ีประกอบด,วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีเว,น
จากการฆJาสัตว� ไมJลักทรัพย� ไมJประพฤติผิดในกาม ไมJพูดเท็จ ไมJพูดสJอเสียด ไมJพูดคําหยาบ 
ไมJพูดเพ,อเจ,อ ไมJโลภอยากได,ของเขา ไมJพยาบาทปองร,อยคนอ่ืน เห็นชอบตามทํานองคลอง



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๕๙

ธรรม อยJางนี้ชื่อวJาเปSนคนดี คนดีนั้นเปSนผู,คิดดี พูดดีและทําดีเปSนเครื่องหมาย ในคนชั่วและ
คนดี บุคคลผู,อยูJรJวมสมาคมคบหาคนชั่ว ยJอมมีนิสัยของคนชั่วเปSนแบบอยJาง เพราะคนชั่วนั้น 
ยJอมแนะนําให,นิยมยินดีในทางทุจริตผิดศีลธรรม สJวนคนผู,คบหาคนดีด,วยการเข,าไปมอบตน
เปSนศิษย� ยอมรับโอวาทคําสอน ไตJถามสิ่งท่ีเปSนประโยชน�และไมJเปSนประโยชน� ยJอมจะมีคนดี
เปSนแบบอยJาง เพราะคนดียJอมจะแนะนําในทางท่ีสุจริตความดี 

จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน�๒ การสร,างและการใช,วิถีวัฒนธรรมของชาวอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลยการศึกษา ชุมชนเชียงคานมีความสําคัญในการรวมตัวของคนในชุมชนเปSนลําดับ
แรก กิจกรรมการตักบาตรข,าวเหนียว และประเพณีงานออกพรรษา ดําเนินชีวิตตามหลัก 
สังคหวัตถุ ๔ นอกจากนี้ความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนมีศูนย�รวมจากกลุJมคนท่ีสืบทอด 
ความผูกพันของกลุJมคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีมาเปSนเวลายาวนาน โดยมีคณะพระผู,ปกครอง และผู,
อาวุโสเปSนกลไกหลัก ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารชุมชน ๙ ชุมชน ทําการจัดกิจกรรมทางสังคม
หลายรูปแบบให,ปรากฏอยูJในชุมชน คนในชุมชนจะให,ความรJวมมือด,านการประกอบอาชีพ
และหารายได,รJวมกันมีการสร,างเสริมวัฒนธรรม สมาชิกในชุมชนมีลักษณะความเปSนเครือ
ญาติ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผJตามหลักพระพุทธศาสนา และคนกลุJมนี้จะให,ความสําคัญกับการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปSนพิเศษ แม,วJาพ้ืนท่ี ภายในชุมชนจะมีความคับแคบ แตJคนใน
ชุมชนมีความคุ,นเคยและมีความสุข มีปฏิสัมพันธ�กับผู,คนท่ีรู,จักกันมานาน เชียงคานเปSน
ชุมชนเมืองซ่ึงเปSนเพียงรูปแบบภายนอกในการบอกความเปSนชุมชนเมือง แตJในการดําเนิน
ชีวิตจริงของสมาชิกชาวเชียงคานจะมีความผูกพันเปSนพิเศษในการเข,ารJวมกิจกรรมบ,าน วัด
และโรงเรียน ในชุมชนรJวมกัน ความเปSนผู,ท่ีอัธยาศัยดีไมJเครJงเครียดในการใช,ชีวิตประจําวันท่ี
เปSนอัตลักษณ� 

อธิปHตย� คลี่สุนทร๓ กลJาวถึง การศึกษาพหุวัฒนธรรม  )Multicultural Education) 
จึงหมายถึงกระบวนการให,การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานท่ีสถานศึกษาจะต,องชJวยให,เด็ก 
เยาวชน ประชาชนเข,าใจ ไมJรังเกียจ และยอมรับซ่ึงความแตกตJางในเรื่องของความเปSนชน
กลุJมน,อย ด,านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเปSนอยูJ เพศ  )โดยเฉพาะสตรีใน

บางประเทศ  (ท่ีอาจจะไ มJได,รับความเทJาเทียมกันในบางเรื่อง ท้ังนี้ ผู,บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย� ผู,ปกครอง และชุมชน ต,องหาวิธีการให,เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป เข,าใจ และ
คJอย ๆ ซึมซับ ยอมรับความแตกตJางดังกลJาว สถานศึกษาสJวนใหญJจะกําหนดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรม ไว,เปSนสJวนหนึ่งของหลักสูตร และจัดกิจกรรมตJาง ๆ เสริมสร,างความเข,าใจ
ดังกลJาวนั้น ซ่ึงกิจกรรมเหลJานี้เป�ดโอกาสให,เด็กและเยาวชนของชนกลุJมน,อยได,แสดงออก 
                                                           

๒ จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน�, การสร�างและการใช�วิถีวัฒนธรรมของชาวอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, บทความในการประชุมวิชาการ, (เลย  :มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , ๒๕๕๙).  

๓อธิปHตย� คลี่สุนทร, กระทรวงศึกษาธิการ, แหลJงท่ีมา : http://www.moe.go.th/moe/th/ 
news/detail.php?NewsID=30582&Key=news_research, [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙].  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๖๐ 

เพ่ือให,เด็กกลุJมใหญJได,เรียนรู, ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม ความเชื่อท่ีมีหลากหลาย ถือเปSนการ
ให,การศึกษาท่ีมีมุมมองกว,างขวาง แตกตJางไปจากเดิมท่ีเน,นวัฒนธรรม และความเปSนอยูJของ
กลุJมประชาชนกลุJมใหญJแตJเพียงอยJางเดียว  

วุทธิศักด์ิ โภชนุกูล๔ กลJาวถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม คือ การ
ให,ความสําคัญเก่ียวกับ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงเปSนความเข,าใจท่ีแคบมาก
เม่ือเทียบกับความหมายของ พหุวัฒนธรรม สําหรับขอบเขตความหมายท่ีชัดเจนของพหุ
วัฒนธรรมนั้น National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
(2002) ได,อธิบายไว,วJา“พหุวัฒนธรรมคือการสร,างความเข,าใจเก่ียวกับสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร�โดยใช,โครงสร,างของ กลุJมชน (ethnicity) เชื้อชาติ 
(race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ 
(exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ (sexual 
orientation) และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร� (geographical area)” สอดคล,องกับ Mitchell and 
Salsbury (1999) ซ่ึงอธิบายวJา “การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง 
การศึกษาท่ีพยายามแนวความคิดคJานิยมเชิงบวกเก่ียวกับการอยูJรJวมกันของมนุษย�และ
นําไปสูJการปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู,ของผู,เรียนทุกคน” นอกจากนี้ Banks and 
Banks (2003) ได,อธิบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไว,วJา “คือ
แนวทางในการปฏิรูปท่ีออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,อมทางการศึกษาในองค�รวม
เพ่ือนักเรียนท่ีมาจากความหลากหลายของ เชื้อชาติ กลุJมชน เพศ ความสามารถพิเศษของ
นักเรียน และชนชั้นทางสังคม โดยจัดประสบการณ�ในเกิดความเทJาเทียมกันทางการศึกษาท้ัง
ในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย” จากท่ีกลJาวมาข,างต,น สรุปความเข,าใจเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมได, ๓ ประเด็น คือ๑) การจัดการศึกษาตามแนวทาง
พหุวัฒนธรรม ไมJใชJจํากัดเฉพาะ กลุJมชน ภาษา ศาสนา เทJานั้น แตJยังรวมถึง ความแตกตJาง
ทางชนชั้นของสังคม บทบาททางเพศ และความสามารถพิเศษของผู,เรียนอีกด,วย 

๒) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม มุJงให,เห็นคุณคJาในความแตกตJาง
อยJางมากของกลุJมตJางๆ ในระบบสังคมของสถานศึกษา 

๓) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมมุJงท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู,เรียนทุกคน  

ประเทศไทยมีกลุJมประชากรท่ีอยูJอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานะเชิงพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีชนกลุJมน,อยอยูJอาศัย หรือจังหวัดท่ีเปSนเขตติดตJอกับประเทศเพ่ือนบ,าน 
ในจังหวัดเลย  และจากบริษัทห,างร,านหรือกลุJมบุคคลจากตJางประเทศ ก็จะมีประชากรกลุJม

                                                           

๔วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, แหลJงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/ 373642  [๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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หนึ่งเปSนชาวตJางประเทศท่ีมีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปSนอยูJแตกตJางจากคนไทย พัก
อาศัยอยูJ การศึกษาพหุวัฒนธรรม )Multicultural Education) เปSนการจัดการศึกษาท่ีเน,น
การยอมรับความแตกตJาง ทางภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต บน
พ้ืนฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน,าท่ีของแตJละบุคคล โดยให,โอกาสชนกลุJมน,อยซ่ึง
มีชีวิตความเปSนอยูJท่ีแตกตJางกัน ได,รับการพัฒนาทุกด,าน เพ่ือนําไปสูJความเทJาเทียมกันของ
ทุกคนในสังคม ซ่ึงในท,ายท่ีสุดการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะเปSนหนทางหนึ่งท่ีชJวยนําไปสูJความ
เปSนสังคมท่ีมีความสมบูรณ� มีคุณคJา  และความสวยงามบนความแตกตJาง หลากหลาย มี
ศักยภาพ และสามารถนําความแตกตJางมาสร,างความเจริญก,าวหน,า ได,อยJางยั่งยืนแนJนอน 

๕  .สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษา วิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย ตามความคิดเห็นของประชากรกลุJมตัวอยJาง ท้ังหมด ๕๔ คน สามารถนํามาอภิปลายผล
ดังนี้ 

การอยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา จาก
การศึกษาพบวJา ปHจจัยในการการอยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุ
วัฒนธรรมทางภาษา ในเขตอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังนี้ 

๑) เพ่ือศึกษาสภาพการอยู$ร$วมกันของประชาชนท่ีมีความเป�นพหุวัฒนธรรม
ทาง ภาษากรณีศึกษาท่ีเปSนแบบอยJางท่ีดี พิธีกรรมทางศาสนา/ลัทธิ/ความเชื่อ พบวJา วิถี
ประชาชน มีความเชื่อทางพิธีกรรม คือ นับถือผีบรรพบุรุษ และความเชื่อรJวมกัน คือ 
ตําแหนJง “จ้ํา” ให,เปSนผู,อาวุโสในชุมชน ให,การยอมรับตําแหนJงผู,ทรงคุณคJา และเปSนตัวแทน
ประชาชนในการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษหรือกับเทวดา และผู,ท่ีปกครองสูงสุดของเทวดา 
ภาษาถ่ิน เรียกวJา “พระยาแถน (พระอินทร� ในศาสนาพราหมณ�ฮินดู)” ชาวไทยเขตลุJมน้ํา
โขง ยังคงให,ความเคารพ และศรัทธาคูJกับการนับถือพระพุทธศาสนา สJวนชุมชนไทดํา บ,าน
นาป�าหนาด มีความเชื่อทางพิธีกรรมเฉพาะกลุJม คือ นับถือผีบรรพบุรุษ จากมหาเวสสันดร
ชาดก “ชูชก” ซ่ึงมีความเชื่อวJาเปSนผู,ท่ีมีความฉลาดสูงสุด “ชูชกเปSนพราหมณ�อยูJในเมืองกลิง
คราษฎร� ขอทานไปท่ัว และด,วยนิสัยประหยัด มัธยัสถ� รู,จักอดออม เงินท่ีขอเขามาเก็บไว,จึง
มากมายเข,าข้ันเศรษฐี” ๒) เพ่ือถอดแบบความสัมพันธ�เชิงพหุวัฒนธรรมทาง ภาษา เพ่ือการ
อยูJรJวมกันอยJางสันติในประชาคมอาเซียน 

๒.๑ การเรียนรู,ภาษาถ่ิน พบวJา ในอําเภอเชียงคาน ใช,ภาษาไทเลย สําเนียงหลวง
พระบางเปSนหลัก รองลงมา ภาษาไทเลยสําเสียงไชยบุรี ภาษาไทเลยสําเนียงศรีวัง  )วังสะพุง (

ภาษาไทใต,   )อีสาน  (ภาษาไทกรุงเทพ และภาษาไทดํา สําเนียงภาษาไทเลย เปSนอัตลักษณ  � 
เสมือนโน,ตดนตรี  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๖๒ 

๒.๒ สภาพปHญหาด,านภาษา พบวJา การใช,ภาษาถ่ินไทเลยใช,ในกลุJมเฉพาะเนื่อง
ด,วยผลจากนโยบายของรัฐบาลให,ประชาชนใช,ภาษากรุงเทพติดตJอราชการเปSนหลัก ซ่ึงมี
ความรู,สึกวJาหากใช,ภาษาไทเลยสื่อสารแล,วถูกมองวJาล,าหลัง ปHญหาท่ีพบในปHจจุบันซ่ึงมี
แนวโน,มท่ีคนรุJนใหมJไมJยอมสื่อสารภาษาไทเลยเปSนหลัก และคนในครอบครัวใช,ภาษาไท
กรุงเทพกับบุตรหลาน 

๓) เพ่ือวิเคราะห�กรณีศึกษาท่ีมีความเป�นต�นแบบพหุวัฒนธรรมทางภาษา เพ่ือ
การอยู$ร$วมกันอย$างสันติในประชาคมอาเซียน ชุมชนเชียงคาน ใช,ธรรมะท่ีจะชJวยเหลือ
เก้ือกูลกันระหวJางคนในสังคม คือ สังคหวัตถุ ๔ ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา ได,แกJ ๑. 
การบริจาค ๒. การพูดด,วยความปรารถนาดี ๓. ประพฤติตนให,เปSนประโยชน�แกJสังคม ๔. 
เสมอต,นเสมอปลาย เม่ือเกิดปHญหาตJอสJวนรวม รJวมกันแก,ปHญหา   

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ธีระวงษ� แก,วหาวงษ�. กระบวนการเสริมสร�างความเข็มแข็งของชุมชน (พิมพ�ครั้งท่ี ๗). 

กรุงเทพมหานคร : องค�การทหารผJานศึก, ๒๕๔๐.  
พระมหาดาวสยาม วชิรปHญโญ. พระพุทธศาสนาในลาว. เชียงใหมJ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมJ, ๒๕๔๕. 
ชาร�ลส� เอฟ คายส� (Charies F. Keyes). อีสานนิยม : ท�องถ่ินนิยมในสยามประเทศไทย 

(Isan: Regionallsm in Northeastern Thailand). รัตนา โตสกุล ผู,แปล. 
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาตร�และมนุษย�ศาสตร�, ๒๕๕๕.  

สุมน อมรวิวัฒน�. องค� ๔ ของการศึกษาไทย สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป�. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� สกสค. ๒๕๕๐. 

อธิปHตย� คลี่สุนทร สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� สกสศ. ๒๕๕๒. 

อุดม บัวศรี. วัฒนธรรมอีสาน. ขอนแกJน : บริษัทขอนแกJนนานาธรรม, ๒๕๔๖. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ทรงคุณ จันทจร. “รายงานการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการศึกษาและศาสนาเพ่ือ
ความรJวมมือในการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการศึกษาและศาสนาระหวJาง 
ไทย-ลาว”.กระทรวงศึกษาธิการ ป�งบประมาณ ๒๕๔๘. 
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เพชรตะบอง ไพศูนย�. “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของไทดําในกระแสการเปลี่ยนแปลง :
กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทดําในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว”. ดุษฎีนิพนธ�มนุษศาสตร�และสังคมศาสตร�. เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. ๒๕๕๓.   
(๓) บทความวิชาการ :  

จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน�. การสร�างและการใช�วิถีวัฒนธรรมของชาวอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย. บทความในการประชุมวิชาการ. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
๒๕๕๙. 

)๔(  ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
ภัทร�จิรา ดีนาน . กระทรวงการตJางประเทศ. แหลJงท่ีมา : http://www.mfa.go.th/ 

asean/th/asean-media-center/2395 [๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
สํานักงานสJงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยJอม  .แหลJงท่ีมา : http://www. 

sme.go.th/th. เข,าถึงเม่ือ [๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ$อนาคของชุมชน 
วัดโพธิ์ชัยศรีบ�านแวง ตําบลบ�านผืออําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 

A  Study of Belief and Worship Rite of Laungphonak of wat Phochaisri 
Community, Ban Waeng, Ban Phue Sub-District,  

Ban Phue District, Udon Thani Province 

พระมหาทองสุข สุเมโธ (ไทยทนุ)*  
รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, วิ., ผศ.ดร.** 

บทคัดย$อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษา ความเปSนมาของพระพุทธรูปและพิธี
กรรมการบูชาท่ีปรากฎในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษา ความเชื่อและพิธีกรรมการ
บูชาหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรีบ,านแวง ตําบลบ,านผือ อําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 
(๓) เพ่ือศึกษา คุณคJาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาคท่ีมีตJอชุมชนบ,านแวง วัด
โพธิ์ชัยศรี ตําบลบ,านผือ อําเภอบ,านผือ จั งหวัดอุดรธานี เปSนการวิจัย เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บข,อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ� วิเคราะห�ข,อมูล
ด,วยวิธีการพรรณนาตามหลักอุปนัย 

ผลการวิจัยพบว$า ความเปSนมาของพระพุทธรูปอันเปSนปฏิมากรมีอยูJในเมืองไทย
เทJานั้นศิลปะท่ีเก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธจะเห็นวJาการสร,างรูปเคารพได,มี
การพัฒนาอยJางตJอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดล,อมในแตJละยุคสมัยนาน
แล,ว เปSนเพียงพุทธนิยายท่ีสมัยโบราณในอดีตท่ียั งไมJ มีการศึกษาค,นคว,า เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร�ศิลปะสJวนประวัติการสร,างพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็เปSนไป
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร�และโบราณคดีท่ีเกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร�ศิลปะ สJวน
พิธีกรรมมีความสําคัญในทางศาสนาการประกอบพิธีกรรมเปSนอีกวิธีหนึ่งท่ีจูงจิตใจชุมชนได,
ซ่ึงดูแล,วนJาเลื่อมใสพอทําปฏิบัติๆทําให,เกิดความศักด์ิสิทธิ์ทางใจข้ึนนําไปสูJการสร,างสิ่งเคารพ
บูชาจากนั้นจึงกลายเปSนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ข้ึนมา  

ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรี อําเภอบ,านผือ จังหวัด
อุดรธานี พบวJา พุทธศาสนิกชนท่ีไปไหว,สักการบูชาหลวงพJอนาคมีความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย�
ความศักด์ิสิทธิ์เทวดาอารักษ�ท่ีสามารถคุ,มครองให,ตนและครองมีความสุขหรือประสบ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน  
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ผลสําเร็จได,หากบนบานหรือสักการะถูกวิธีจะสําเร็จไมJช,าก็เร็วพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนท่ี
มีตJอหลวงพJอนาค จะทํากันเปSนชJวงเวลาท่ีเหมาะเชJนในเดือน๕ก็จะมาทําบุญวันสงกรานต�
แล,วทําบุญรดน้ําดําหัวผู,ใหญJอีกท้ังยังได,ทําบุญในวัดและถือโอกาสต้ังจิตอธิษฐานขอพรหาก
สําเร็จก็จะมาแก,บนด,วยสิ่งของตJางๆท่ีเรียกวJาเครื่อง๕เครื่อง๘และเครื่อง ๙ หรือขันธ� ๕ ขันธ�
๘ และขันธ� ๙ อันเปSนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนา 

คุณคJาของความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรีบ,านแวง
อําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี พบวJา พิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค มีความสําคัญในการสร,าง
เสริมกําลังใจให,ชาวบ,านแวง และผู,มีศรัทธาตJอหลวงพJอนาค ท่ีประชาชนสJวนใหญJประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและค,าขายผลจากการปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรม สามารถแยกได,เปSน 
๒ ประเด็นดังท่ีกลJาวมาแล,ว คือในระดับปHจเจกชนและในระดับชุมชนซ่ึงท้ังสองประเด็น
ดังกลJาวเปSนการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช,ในพิธีกรรมการบูชาหลวง
พJอนาค ได,เปSนอยJางดีนี้ก็ถือได,วJาชาวชุมชนบ,านแวงและใกล,เคียงยังให,ความสําคัญของ
พิธีกรรมตJางๆโดยยึดเอาหลักการแนวคิดของบรรพบุรุษมาใช,ในปHจจุบันได,ถึงแม,วJากาลเวลาจะ
เปลี่ยนแปลงไปแตJพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรียังคงรักษาเอกลักษณ�วัฒนธรรม
พิธีกรรมและประเพณีของตนเองไว,ให,อนุชนรุJนหลังสืบทอดตJออยJางยั่งยืนได, 

คําสําคัญ: ความเชื่อและพิธีกรรม 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the background of Buddha 
image and worship rite in Theravada Buddhism, 2) to study the belief and 
worship rite of Luangpho-Nak of Wat Phoshaisri Community, Ban Waeng, Ban 
Phue sub-district, Ban Phue district, Udonthani province and 3) to study the 
values of the belief and worship rite of Luangpho-Nak. 

The research results revealed that the history of the Buddha images 
that exists in Thailand related to the art of Buddhist religious sculpture. It is 
evident that the creation of the image has been continually evolving and 
changing, according to the conditions in each era. It is just a Buddhist fiction in 
the past without the study of the art history. The history of the Buddha image 
creation inherited to this day is based on historical and archaeological evidence, 
and historical artistic reasons. The ritual is of religious importance and is another 
way to inspire the community, resulting in more spiritual faith and creation of 
worship and sacredness. 
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The belief and worship rite of Luangpho-Nak relies on his sacredness, 
miracles, protection of oneself or family members, happiness and success 
creation after the vow of the worshipers. The rituals to worship Luanpho-Nak 
have been organized throughout the year. For example, during Songkran Festival, 
people come to visit their birthplaces, visit the temple to pay homage to 
Luangpho-Nak; some make a vow for acquiring the desirable things, if this comes 
true, they offer Luangpho-Nak the offering called ‘Khueng 5, 8, 9 or Khan 8, 9 
which are the representatives of Buddhist principles.  

The values of the belief and worship rite of Luangpho-Nak are that 
Luangpho-Nak is important for the villagers and those who have faith in, 
particularly farmers and traders; the results of worship can be classified into two 
levels: individual level and community level, leading to apply the Buddhist 
principles to use in the rituals. Inherited from the villager’ ancestors, the ritual is 
still important for the villagers and those who live nearby. Even the time has 
passed; the ritual for worshiping Luangpho-Nak still preserves its identity, culture 
and ceremony, which can be transmitted to the next generation. 

Keywords: Belief and Worship Rite 

๑. บทนํา 
ความเชื่อเปSนพ้ืนฐานการกระทําท้ังในทางท่ีเปSนไปท้ังในทางท่ีเปSนกุศลและอกุศล

และความเชื่อสJวนใหญJจะเปSนการถJายทอดทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนในแตJละสังคม๑ สําหรับคําวJาความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั้นตรงกับคําวJา ศรัทธา 
หมายถึง คือการยอมรับวJาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปSนความจริงหรือเปSนสิ่งท่ีเราไว,ใจพระพุทธศาสนาได,
สอนให,มีความเชื่อในแนวทาง ๔ ประการนี้คือ (๑) กัมมสัทธา หมายถึง เชื่อกรรม,เชื่อกฎแหJง
กรรม,เชื่อวJากรรมมีอยูJจริง คือเชื่อวJาเม่ือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําท้ังรู, ยJอมเปSนกรรม
(๒) วิปากสัทธา หมายถึงเชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม คือเชื่อวJากรรมท่ีทําแล,วต,องมีผล และ
ผลต,องมีเหตุ (๓) กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึง เชื่อความท่ีสัตว�มีกรรมเปSนของของตน, เชื่อวJา
แตJละคนเปSนเจ,าของกรรม จะต,องรับผิดชอบเสวยวิบากเปSนไปตามกรรมของตน (๔) ตถาคต
โพธิสัทธา  หมายถึง ม่ันใจในองค�พระตถาคตวJาทรงเปSนพระสัมมาสัมพุทธะ๒ ทําให,สังคมท่ี

                                                           

๑ สุวรรณสุวรรณวโช (พล.ต.อ), พ้ืนฐานความเชื่อของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บรรณ
กิจ, ๒๕๔๖), หน,า ๑. 

๒ อภิ.วิ (ไทย) ๓๕/๘๒๒/๓๙๙. 
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ตJางกันมีความเชื่อไมJเหมือนกันความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตJอชาวอีสานเชJน
ความเชื่อในเรื่องของกฎแหJงกรรมทําดีได,ดีทําชั่วได,ชั่วความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษความ
เชื่อเรื่องชาติภพความเชื่อเรื่องนรกสวรรค�เปSนต,นโดยมีการผสมผสานกับความเชื่อเรื่องเทพ
เทวดาพระอินทร�พระพรหมท,าวจตุโลกบาลผู,รักษาทิศท้ังสี่ซ่ึงจะเห็นได,จากการประกอบพิธี
ใดๆก็ตามเม่ือมีการกลJาวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ�แล,วมักจะมีการกลJาวถึงเทวดาตJางๆ
เสมอความเชื่อของชาวอีสานจึงมีผลตJอวิ ถีการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

พระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปคือรูปเปรียบของพระพุทธเจ,า๓ อันเกิดจากการ
สร,างสรรค�งานของปฏิมากรซ่ึงต้ังอยูJบนพ้ืนฐานประสบการณ�สภาพแวดล,อมท้ังเชื้อชาติภูมิ
ประเทศความรู,ทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีอยูJเดิมของปฏิมากรทําให,รูปแบบของ
พระพุทธปฏิมาแตJละชนชาติแตJละยุคแตJละสมัยแตกตJางกันออกไปพระพุทธปฏิมาถือวJาเปSน
สัมมาสัมพุทธเจดีย�หรืออุทเทสิกเจดีย�อันมีความสําคัญและมีคุณคJายิ่งสําหรับพุทธศาสนิกชน
เปSนท่ีสักการบูชาเปSนสัญญาลักษณ�ของพระพุทธศาสนาและความดีงามท้ังพุทธภาวะท่ีเปSน
ธรรมกายและพระพุทธคุณเปSนสื่อในการถJายทอดปรมัตถ�ธรรมอันเปSนแกJนแท,ของ
พระพุทธศาสนาชาวพุทธโดยมากมีความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธรูปในมิติความเชื่อท่ีแตกตJาง
กัน เชJน เชื่อวJาพระพุทธรูปบางวัดสามารถท่ีจะอํานวยพรให,ตนเองในฐานะผู,มาพ่ึงบุญบารมี
ของพระพุทธรูปท่ีชาวพุทธโดยท่ัวไปจะเรียกกันวJา “หลวงพJอ” เชJน หลวงพJอพุทธโสธร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพJอวัดไรJขิง จังหวัดนครปฐม หลวงพJอโตวัดไชโย จังหวัดอJางทอง 
เปSนต,น  โดยความเชื่อท่ีชาวพุทธจะมีตJอพระพุทธรูปนี้ก็จะมีอยูJโดยท่ัวไปเกือบทุกภาคของ
ประเทศ 

หลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรี อําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี เปSนพระพุทธรูปท่ีมีคน
เคารพบูชาเปSนจํานวนมากและเปSนพระพุทธรูปท่ีผู,คนมีความเชื่อวJามีความศักด์ิสิทธิ์หลาย
ประการ เชJน เชื่อวJาหลวงพJอพระนาควัดโพธิ์ชัยศรีสามารถชJวยเหลือตนเองให,รอดพ,นจาก
ภยันตรายตJางๆได,  เชื่อวJาหลวงพJอชJวยให,ชีวิตประสบความสําเร็จ เชื่อวJาหลวงพJอนาคนั้น
สามารถให,ลูก บุตร ธิดา แกJผู,ท่ีมาขอลูกได, หรือเชื่อวJาหลวงพJอนาคนั้นสามารถท่ีจะดล
บันดาลให,ฝนตกต,องตามฤดูกาลได, เพราะมีหลักฐานท่ีมีการสืบทอดกันมาตลอดเวลา ต้ังแตJ
ครั้งอดีตก็คือในทุกเดือนเมษายน  ชJวงวันสงกรานต�ก็จะมีการอัญเชิญองค�หลวงพJอนาคออก
แหJรอบเทศบาลอําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเปSนการเป�ดโอกาสให,ผู,คนได,รดน้ําสรงน้ํา
องค�หลวงพJอนาคได,อยJางใกล,ชิดและทําให,ฝนตกต,องตามฤดูกาลได, 

                                                           

๓ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บารมีพลับลิเคช่ันส�
,๒๕๔๒), หน,า ๗๙๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๖๘ 

จากการท่ีกลJาวมา ผู,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของความเชื่อและพิธี
กรรมการบูชาหลวงพJอนาคท่ีมีตJอชุมชน วัดโพธิ์ชัยศรีบ,านแวง ตําบลบ,านผืออําเภอบ,านผื
อจังหวัดอุดรธานีโดยทําการศึกษาค,นคว,าจากเอกสารงานศึกษาวิจัยอ่ืนๆหลักทฤษฎีตJางๆ
และออกแบบสัมภาษณ�ประชาชนท่ีเดินทางมาสักการบูชาเพ่ือนํามาวิเคราะห�เปSนองค�ความรู,
ใหมJตJอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความเปSนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาท่ีปรากฎใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรีบ,านแวง 

ตําบลบ,านผืออําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี 
๓. เพ่ือศึกษาคุณคJาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาคท่ีมีตJอชุมชนบ,าน

แวง วัดโพธิ์ชัยศรีตําบลบ,านผืออําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี 

๓. ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวข,อง และมีการเก็บข,อมูลภาคสนามด,วยการสัมภาษณ�กลุJมเป�าหมายท่ี
เก่ียวข,องนํามาวิเคราะห�ประกอบเนื้อหาของวิจัยให,สมบูรณ�ผู,วิจัยได,กําหนดขอบเขต
การศึกษา ดังตJอไปนี้ 

๑. ด�านเนื้อหา งานวิจัยนี้มุJงศึกษา คุณคJาด,านความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
หลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรี บ,านแวง  ตําบลบ,านผือ อําเภอบ,านผือ จังหวัดอุดรธานี ตJอด,าน
บุคคล สังคม เศรษฐกิจและคุณคJาด,านพระพุทธศาสนา 

๒. ด�านเอกสาร  
๑) ข,อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได,แกJพระไตรป�ฎกภาษาไทยและภาษาบาลี

คัมภีร�อรรถกถาฎีกา จากคัมภีร�พระไตรป�ฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๙, คัมภีร�อรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เลJม ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕. 

๒) ข้ันทุติยภูมิ  (Secondary Source)  ได,แกJ หนังสือ และเอกสารงานวิจัยตJางๆ  
ท่ีมีเนื้อหาทางด,านพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข,องกับความเชื่อและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

๓. ด�านกลุ$มเป�าหมาย ผู,วิจัยได,กําหนดขอบเขตด,านประชากรโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน  ๓๒ รูป/คน ได,แกJ เจ,าคณะอําเภอ รองเจ,าคณะ
อําเภอ และเจ,าคณะตําบล จํานวน ๓ รูป นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ ทJาน 
ปราชญ�ชาวบ,าน จํานวน ๓ ทJาน ผู,นําชุมชน  จํานวน ๓ ทJาน ชาวพุทธในเขตเทศบาลตําบล
บ,านผือ จํานวน ๒๐ ทJาน 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๒๖๙

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และ

การศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช,เครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ข,อมูลท่ีเก่ียวข,องจากแหลJงข,อมูลตJางๆดังนี้ 

๑. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ได,แกJ
พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
ได,แกJอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและเอกสารจาก
หนังสือตJางๆรวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข,องกับเรื่องนี้ 

๓. จัดกระทําข,อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุJมเป�าหมาย ได,มา
โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยมากราบไหว,บูชา 
และผู,ท่ีมีสJวนเก่ียวข,องกับหลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรี บ,านแวง ตําบลบ,านผือ อําเภอบ,านผือ  
จังหวัดอุดรธานีจํานวน  ๓๒ รูป/คน 

๔ .  สร,า งแบบสัมภาษณ�เ ชิงลึก  แบบมีโคร งสร,า งนํา ไป ให,ผู , เ ชี ่ย วชาญ
จํานวน ๓ ทJานตรวจสอบความถูกต,องสมบูรณ� ท้ังในเชิงเนื้อหา ภาษาและรูปแบบ
การวิจัย เพ่ือสัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข,องนําผลมาวิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ� 

๕. สรุปผลการวิจัยข,อเสนอแนะและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
(Descriptive Analysis) 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๑ .  ความเป�นมาของพระพุทธรูปและพิธี กรรมการบูชา ท่ีปรากฎใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท ความเปSนมาของพระพุทธรูปอันเปSนปฏิมากรท่ีมีปรากฏในตํานาน
พระแก,วมรกตนั้นดูเหมือนมีอยูJ ในเมืองไทยเทJานั้นไมJมีตํานานหรือพงศาวดารและ
ประวัติศาสตร�ของประเทศอินเดียศรีลังกาหรือพมJาเลยศิลปะท่ีเก่ียวกับงานประติมากรรม
ทางศาสนาพุทธจะเห็นวJาการสร,างรูปเคารพได,มีการพัฒนาอยJางตJอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพของสิ่งแวดล,อมในแตJละยุคสมัยนานแล,วดังนั้นตํานานห,ามพระแกJนจันทน�จึงเปSน
เพียงพุทธนิยายท่ีสมัยโบราณในอดีตท่ียังไมJมีการศึกษาค,นคว,าเก่ียวกับประวัติศาสตร�ศิลปะ
ได,พยายามอธิบายถึงการกําเนิดพระพุทธรูปในหมูJชนในขณะนั้นให,หายข,อข,องใจเพียงเทJานั้น
สJวนประวัติการสร,างพระพุทธรูปท่ีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็เปSนไปตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร�และโบราณคดีท่ีเกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร�ศิลปะ  

พระพุทธรูปกJอนศิลปะไทยได,รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดีศรีวิชัย
และลพบุรีตามลําดับซ่ึงมีพระพุทธลักษณะท่ีแตกตJางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตJางๆใน
ท,องถ่ินซ่ึงมีหลักฐานและคตินิยมในการสร,างพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทยเปSนการ
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สร,างเพ่ือเปSนคุณคJาตJอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยสร,างด,วยกุศลเจตนาดีสร,างเพ่ืออานิสงส�
และมีองค�ประกอบท่ีให,ได,ผลมากท่ีสุดคือผู,ให,บริสุทธิ์วัตถุท่ีให,บริสุทธิ์และผู,รับบริสุทธิ์หรือมี
ความเต็มใจท้ังกJอนให,, ขณะให,, และหลังให,อานิสงส�อ่ืนจากการสร,างพระพุทธรูปไมJใชJเพียง
การสร,างด,วยตนเองเทJานั้นการชักชวนผู,อ่ืนสร,างพระพุทธรูปหรือซJอมแซมพระพุทธรุปก็
ได,ผลบุญมากเชJนกัน 

พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนาเปSนเรื่องท่ีมีอํานาจสําหรับมนุษย�ได,ใช,
สร,างความยิ่งใหญJพิธีกรรมจึงเปSนของท้ิงไมJได,ในทางจิตวิทยาการประกอบพิธีกรรมเปSนอีกวิธี
หนึ่งท่ีจูงจิตใจชุมชนได,ในขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกคนจะเงียบกริบและทําในสิ่ง
เหมือนกันพร,อมเพียงกันซ่ึงดูแล,วนJาเลื่อมใสพอทําบJอยๆเข,าก็จะทําให,เกิดความศักด์ิสิทธิ์ทาง
ใจข้ึนพิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณ�และความเชื่อของมนุษย�นําไปสูJการสร,างสิ่งเคารพ
บูชาจากนั้นจึงกลายเปSนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ข้ึนมาจึงกลJาวได,วJาความเชื่อทําให,เกิดพิธีกรรมข้ึน
พระพุทธศาสนามีพิธีกรรมตJางๆมากมายซ่ึงมีผลตJอการสร,างจิตสํานึกทางศาสนาและมี
ผลกระทบตJอระบบรJางกายจิตใจและพยาธิสภาพของมนุษย�เชJนการสวดมนต�ฯลฯเม่ือคนมี
จิตสํานึกท่ีดีทางศาสนาจะเห็นวJาศาสนาเปSนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเปSนท่ีพ่ึงทางใจเปSนหลักท่ี
ใช,ในการขจัดทุกข�เปSนสิ่งท่ีทําให,มนุษย�มุJงทําดีโดยไมJหวังผลตอบแทนเปSนสิ่งท่ีให,มนุษย�อยูJ
รJวมกันได,อยJางมีสันติสุขเปSนหลักในการดํารงชีวิตท่ีไมJทําให,ผู,อ่ืนเดือดร,อนเปSนการกระทําใน
สิ่งท่ีคิดวJาจะเปSนผลดีแกJสJวนรวมและการสร,างความรู,สึกทางด,านดีเก่ียวกับศาสนานี้จึงควร
สร,างด,วยการมีพิธีกรรมการสวดมนต�เปSนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาดเสียมิได,นอกจากนี้พิธีกรรมยังมี
สJวนชJวยให,ศาสนาคงอยูJได,เพราะมีสJวนชJวยในการรวมมวลชนเข,าด,วยกันให,เปSนหนJวย
เดียวกันมีความรู,สึกรJวมกันทําให,ศาสนาม่ันคงและอยูJคูJมนุษยชาติตJอไป 

๒. ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ$อนาค วัดโพธิ์ชัยศรีบ�านแวง ตําบล
บ�านผืออําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพJอนาค วัดโพธิ์
ชัยศรีได,วJาพุทธศาสนิกชนท่ีไปไหว,สักการบูชาหลวงพJอนาคนั้นมาจากท่ัวสารทิศคือจาก
จังหวัดตJางๆของประเทศไทยและเปSนชาวตJางชาติท่ีมากับสามีหรือภริยาของตนเองซ่ึงมีความ
เชื่อท้ังในพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย�ความศักด์ิสิทธิ์เทวดาอารักษ�ท่ี
สามารถคุ,มครองให,ตนและครองมีความสุขหรือประสบผลสําเร็จได,หากบนบานหรือสักการะ
ถูกวิธีถูกต,องพร,อมด,วยเครื่องทําพิธีกรรมตJางๆครบถ,วนเชื่อวJาสิ่งท่ีบนไว,หรือเรื่องท่ีบนขอไว,
อาจจะสําเร็จไมJช,าก็เร็วแตJท้ังนี้จะต,องมีเหตุปHจจัยอ่ืนๆเข,ามาสนับสนุนด,วยคือตนจะไมJเคยทํา
บาปกรรมหนักๆท่ีจะทําให,ผลของการบนนั้นสูญเปลJาไปนอกจากนั้นพิธีกรรมของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีตJอหลวงพJอนาค โดยจะทํากันเปSนชJวงเวลาท่ีเหมาะแกJบุคคล, เหมาะแกJ
การทําบุญในแตJละเดือนแล,วประยุกต�การบนหรือขอไว,ให,ตรงกับเดือนนั้นๆเชJนหากบนใน
เดือน๕ก็จะมาทําบุญวันสงกรานต�แล,วทําบุญรดน้ําดําหัวผู,ใหญJผู,อาวุโสในครอบครัวด,วยอีก
ท้ังยังได,ทําบุญในวัดคือวัดโพธิ์ชัยศรี และถือโอกาสต้ังจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานไว,หาก
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สําเร็จก็จะมาแก,บนด,วยสิ่งของตJางๆท่ีเรียกวJาเครื่อง๕เครื่อง๘และเครื่อง๙หรือขันธ�๕ขันธ�๘
และขันธ�๙อันเปSนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนาเชJนขันธ�๕ก็หมายถึงให,รักษา
ศีล๕ข,อเปSนต,น 

๓. คุณค$าของความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ$อนาคท่ีมีต$อชุมชนบ�าน
แวง วัดโพธิ์ชัยศรีตําบลบ�านผือ อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี คุณคJาพิธีกรรมการบูชา
หลวงพJอนาค วัดโพธิ์ชัยศรีโดยการเชื่อมโยงกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
กJอให,เกิดความเข,าใจความม่ันใจความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิจะสJงผลให,เกิดทัศนคติตJอ
ตนเองใจเชิงบวกและเม่ือชุมชนเกิดความคุ,นเคยกับแบบแผนทางสังคมของชุมชนกJอให,เกิด
ความเชื่อม่ันการยอมรับการปรับตัวตJอพฤติกรรมภายในชุมชนได,เกิดความรู,สึกพึงพอใจและ
ความรู,สึกเปSนเจ,าของชุมชนสJงผลให,เกิดความผูกพันธ�กับชุมชนมากรูปแบบความสัมพันธ�
ระหวJางพิธีกรรมท,องถ่ินเพ่ือการพัฒนาชุมชนพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค เปSนเครื่องมือท่ี
คนในชุมชนมีการสร,างสัมพันธภาพท่ีถูกต,องสร,างสรรค�และสอดคล,องกันระหวJางคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติคนกับสิ่งแวดล,อมคนกับคนและคนสร,างทัศนคติตJอตนเองพร,อมกันกับความ
ผูกพันเปSนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนซ่ึงเปSนการสร,างพลังชุมชนในการพัฒนาให,เกิดดุลย
ภาพโดยใช,ปHญญาเปSนตัวเชื่อมตJอไปในปHจจุบัน 

พิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค มีความสําคัญในการสร,างเสริมกําลังใจให,ชาวบ,าน
แวงและผู,มีศรัทธาตJอหลวงพJอนาค ท่ีประชาชนสJวนใหญJประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ค,าขายผลจากการปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมสามารถแยกได,เปSน๒ประเด็นดังท่ีกลJาว
มาแล,วคือในระดับปHจเจกชนและในระดับชุมชนซ่ึงท้ังของประเด็นดังกลJาวเปSนการนําเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในประยุกต�ใช,ในพิธีกรรมการบูชาหลวงพJอนาค ได,เปSนอยJางดี
นี้ก็ถือได,วJาชาวชุมชนบ,านแวงยังให,ความสําคัญของพิธีกรรมตJางๆโดยยึดเอาหลักการแนวคิด
ของบรรพบุรุษมาใช,ในปHจจุบันได,เปSนอยJางดีถึงแม,วJากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแตJพิธี
กรรมการบูชาหลวงพJอนาควัดโพธิ์ชัยศรียังคงรักษาเอกลักษณ�วัฒนธรรมพิธีกรรมและ
ประเพณีของตนเองได,เปSนอยJางดี 
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การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
Worship By Theravada Buddhism 
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บทคัดย$อ 

การบูชา ถือวJาเปSนการแสดงความเคารพนับถือยกยJองเชิดชู ตลอดจนให,เกียรติกัน 
ตามหลักพระพุทธศาสนาถือวJาเปSนสิ่งท่ีดีงามและเหมาะสม ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตJอสิ่ง
ท่ีควรบูชา ได,แกJ พระรัตนตรัย พระธาตุเจดีย� มารดาบิดา และครูอาจารย� เปSนต,น การบูชา
นั้นจะด,วยสิ่งของหรือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนก็ตาม จัดวJาเปSนสิ่งท่ีดีงามและ
เหมาะสม เพราะทําให,เห็นคุณคJา คุณความดีและความสําคัญของบุคคลและสิ่งของ การปฏิบัติ
ตJอบุคคลและสิ่งของอยJางถูกต,องและเหมาะสม โดยใช,ปHญญาพิจารณาบูชาอยJางมีเหตุผล จึง
เปSนประโยชน�และเกิดเปSนสิริมงคลแตJเม่ือขาดปHญญาพิจารณาบูชาอยJางไมJมีเหตุผล กลJาวคือ
บูชาบุคคลหรือสิ่งของท่ีไมJควรบูชา การบูชานั้นก็ไมJเปSนประโยชน�และกลายเปSนความงมงาย 
ดังนั้น เม่ือจะบูชาบุคคลหรือสิ่งของ ต,องใช,ปHญญาพิจารณาเหตุผลกJอน  

คําสําคัญ: การบูชา, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 

The shrine is considered as a sign of respect, honor, and respect 
each other. Buddhism is considered good and proper. Everyone should 
practice what worship should include the Triple Gem Chedi mothers, fathers 
and teachers, so that the object of worship or conduct based on doctrinal 
matter. That is pretty good and proper. It makes you appreciate the good and 
the importance of people and goods. Treating people and objects correctly 
and appropriately. Consider using intelligence offerings rationally. The benefit 
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and prosperity. However, when considering the lack of intelligence Worship 
unreasonable That is something that should not be worshiped or venerated. 
Worship, it is not useful, and become so ignorant to worship someone or 
something. To understand why, consider first. 

Keywords: Worship, Theravada Buddhism 

๑ .บทนํา  
การบูชาถือวJาเปSนสิ่ ง ท่ี ดีและเหมาะสม เปSนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญใน

พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง ท่ีสอนให,มองเห็นคุณคJา คุณความดีและความสําคัญของบุคคล
และสิ่งของแล,ว ปฏิบัติตJอบุคคลหรือสิ่งนั้นถูกต,องและเหมาะสมด,วยความจริงใจ จึงจําเปSน
อยJางมากท่ีคนในสังคมจะทําความเข,าใจในหลักธรรมข,อนี้ กลJาวคือ การบูชาให,ถูกต,องอยJาง
ชัดเจนแล,วนําหลักธรรมนี้ไปประยุกต�ใช,ในสังคมและชีวิตประจําวัน ถึงแม,วJาการบูชานี้จะมิใชJ
หลักธรรมท่ีสูงสุดในพระพุทธศาสนา ถึงอยJางนั้นก็ได,รับการยอมรับยกยJองวJา เปSนมงคลอัน
สูงสุดอยJางหนึ่งในจํานวนมงคล ๓๘ ประการ ดังพระพุทธพจน�ท่ีวJา  ...ปูชา จ ปูชนียานํ  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลวJา การบูชาผู,ท่ีควรบูชา นี่เปSนมงคลอันสูงสุด๑ 

การบูชานี้เปSนเรื่องท่ีดี สมควรทํา แตJอาจกลายเปSนเรื่องท่ีเลวร,าย หรืองมงายก็ได,
ถ,าผู,ทําการบูชานั้นมีความเห็นผิด เข,าใจผิด คิดไมJถูกต,อง ทําการบูชาในทางท่ีไมJถูกไมJควร ซ่ึง
จะทําให,เกิดโทษ หรือไร,ประโยชน�ได, ดังท่ีเห็นได,ในปHจจุบัน คือเม่ือได,พบเห็นวัตถุหรือสัตว�
แปลกๆ เข,าใจผิดคิดวJา เปSนสิ่งศักด์ิ กราบไหว,บูชาแล,ว จะเกิดความเปSนสิริมงคล ตลอดจน
ให,โชคลาภ  

การบูชาลักษณะนี้ถือวJาเปSนการบูชาท่ีผิดจากหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนาสอนให,บูชาสิ่งท่ีควรบูชาได,แกJ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ� พระธาตุ
เจดีย� มารดาบิดา และครูอาจารย�เปSนต,น ด,วยความจริงใจ ดังนั้นเพ่ือสร,างความเข,าใจท่ี
ถูกต,องในเรื่องการบูชาของคนในสังคมไทย ผู,เขียนจึงได,เลือกศึกษาการบูชาตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒ . ความหมายการบูชา 
บูชา หมายถึง การแสดงความคารวะ ความนับถือ ด,วยเครื่องสักการะ มีดอกไม, 

เปSนต,น หรือด,วยปHจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิต และด,วยการปฏิบัติตามคําสั่งสอน๑ บูชา หมายถึง 
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การแสดงความเคารพบุคคลหรือวัตถุท่ีนับถือด,วยเครื่องสักการะ มีดอกไม, ธูปเทียน เปSนต,น 
เชJน บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกยJอง เทิดทูนด,วยด,วยนับถือ หรือความเลื่อมใสใน
ความรู,ความสามารถ เชJน บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู, บูชาฝ�มือ บูชากัณฑ�เทศน� (ติดกัณฑ�
เทศน�) ด,วยจตุปHจจัยไทยธรรม เปSนต,น บูชายัญ (การบูชาของพราหมณ�อยJางหนึ่ง) การเซJน
สรวงด,วยวิธีฆJาคน หรือสัตว�เปSนเครื่องบูชา๒ 

บูชา หมายถึง การยกยJอง เชิดชู เชJน กราบไหว, หรือแสดงความนับถืออยJางอ่ืน 
คือ การลุกข้ึนยืนต,อนรับให,นั่งท่ีนั่งสมควร หลีกทางให,เดิน ตลอดถึงให,สิ่งของ หรือรับใช,ด,วย
ความเคารพนับถือ๓ 

บูชา หมายถึง การยกยJอง เพราะในอภิธานัปปทีป�กาสูจิ ทJานวิเคราะห�ไว,วJา ปูช ปู
ชายํ ปูชนํ ปูชา แปลวJา ปูชธาตุ เปSนไปในอรรถวJา ยกยJอง การยกยJอง ชื่อวJา บูชา ลักษณะ
การบูชา ๔ ประการ ได,แกJ บูชาบุคคลและวัตถุท่ีควรบูชา ด,วยสักการะ คือ บูชาด,วยกิริยา
สุภาพ วาจาสุภาพ ใจสุภาพ และเครื่องสักการะ บูชาด,วยครุการะ คือ บูชาด,วยทําความรัก
ความหJวงใย บูชาด,วยมานนา คือบูชาด,วยความนับถือ และบูชาด,วยวันทนา คือบูชาด,วย
ความชมเชยยกยJองนั้น เม่ือประมวลลงคงรวมอยูJในหลักการบูชา ๒ ประการ คือ อามิสบูชา 
การบูชาบุคคลควรบูชาด,วยวัตถุเครื่องลJอใจให,ผู,บูชาเกิดโสมนัส และผู,รับเกิดป�ติความอ่ิมใจ 
เชJน ลูกชายหญิงระลึกถึงคุณของพJอแมJแล,วบูชาทJานด,วยปHจจัย ๔ ตามท่ีทJานต,องประสงค�
อยJางใดอยJางหนึ่ง คือ ผ,านุJงหJม อาหาร ท่ีอยูJอาศัย และหยูกยาบําบัดโรคภัย หรือเงินทองท่ี
เปSนมูลคJาปHจจัยนั้น ๆ และขวนขวายชJวยเหลือกิจการให,เปSนท่ีเบาใจแกJทJานอยJางนี้ ชื่อวJา 
บูชาด,วยอามิส สJวนปฏิบัติบูชา การบูชาด,วยการปฏิบัติธรรมตามเพศภูมิของตน เชJน 
บรรพชิต บําเพ็ญอุปHชฌายวัตร อาจริยวัตร สJวนคฤหัสถ�ถึงพระรัตนตรัยเปSนสรณะ รักษา
เบญจศีลอยJางนี้ ชื่อวJา บูชาด,วยการปฏิบัติ๔ 

บูชา หมายถึง การเทิดทูน ยกยJอง สนับสนุน (To worship) การบูชาอาจทําได, ๒ 
วิธี คือ ด,วยสักการะ เชJน การจุดธูปเทียนบูชา หรือบูชาด,วยดอกไม,และด,วยสัมมานะ คือการ
แสดงความนับถือ ยกยJอง สนับสนุน เชJน ให,คะแนนเสียงในการเลือกต้ัง เปSนต,น๕ 
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จึงพอสรุปได,วJา การบูชา หมายถึงการแสดงความเคารพ นับถือ ยอมรับ ยกยJอง 
เชิดชูคุณความดีของบุคคลหรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชาด,วยวัตถุสิ่งของ หรือด,วยการปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของผู,ท่ีควรบูชาอยJางจริงใจ  

๓. การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น การบูชานี้ถือวJา เปSนกิจท่ีดีและชอบ เพราะ

สามารถให,มนุษยสมบัติ สวรรค�สมบัติ รวมไปถึงนิพพานสมบัติ สามารถให,สําเร็จประโยชน�ใน
ชาตินี้  )ทิฏฐธัมมิกัตถะ  (ประโยชน�ในชาติหน,า   )สัมปรายิกัตถะ  (และประโยชน�สูงสุด   )ปรมัต

ถะ  (แกJผู,ท่ีทําการบูชาได, ดังเชJน นายสุมนมาลาการทําการบูชาพระพุทธเจ,าแล,วได,รับการ
พระราชทานสมบัติมากมายจากพระราชา ไมJวJาจะเปSน ช,าง ม,า ทาส ทาสี นารีผู,ประดับ

ประดาด,วยเครื่องอลังการท้ังปวง บ,านสJวย กหาปณะพันหนึ่ง และเครื่องประดับชื่อวJามหา
ประสาธน� นี้เปSนสมบัติท่ีเขาได,ในชาตินี้ สJวนสมบัติท่ีเขาจะได,ในชาติหน,าก็คือ การไมJไปสูJ
ทุคติตลอดแสนกัป การทJองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเทJานั้น และสมบัติสูงสุดก็คือ
เขาจักได,เปSนพระปHจเจกพุทธเจ,านามวJา สุมนะ ในภพสุดท,าย๖ 

การบูชานี้อาจจะกลายเปSนกิจท่ีเลวร,ายหรือไร,ประโยชน�ไปก็ได, ซ่ึงถ,าผู,ทําการบูชา
มีความคิดท่ีผิด ไมJถูกต,องด,วยเหตุและผล ปราศจากปHญญาพินิจพิจารณาหาแล,วนั้นกลJาวคือ
การเข,าใจผิดเห็นคนชั่วเปSนคนดี เห็นสิ่งท่ีให,โทษวJาเปSนสิ่งท่ีให,คุณแล,ว กลับบูชาผู,ท่ีไมJควร
บูชา หรือสิ่งท่ีไมJควรบูชา อันเปSนไปในทางท่ีผิด เสียหาย ก็สามารถให,เกิดโทษ ไร,ประโยชน�
ได,เชJนกัน แตJถ,าผู,ท่ีบูชามีความคิดเห็นท่ีถูกต,อง รู,จักใช,ปHญญาพินิจพิจารณาเลือกบูชาผู,ท่ีควร
บูชา หรือสิ่งท่ีควรบูชาอันเปSนไปในทางท่ีถูกท่ีควรแล,ว การบูชานั้นก็สามารถให,เกิด
คุณประโยชน�ได,เหมือนกัน ดังคําท่ีวJา ”บูชาคนดีเปSนศรีแกJตัว บูชาคนชั่ว พาตัวจัญไร ”“บูชา

คนดีให,สําเร็จประโยชน� บูชาคนโฉดพาตัวฉิบหาย “หรือ ”บูชาคนพาล พาลพาไปหาผิด บูชา
บัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล“ ๗ 

การบูชาผู,ท่ีไมJควรบูชาหรือสิ่งท่ีไมJควรบูชานั้น แม,จะไมJให,เกิดโทษความเสียหาย
หรืออันตรายอะไร แตJก็เปSนการบูชาท่ีไร,ประโยชน� ไมJกJอให,เกิดคุณประโยชน� เปSนการ
เสียเวลาโดยเปลJาประโยชน� สําหรับผู,ท่ีทําการบูชานั้น ดังคําท่ีวJาผู,ใช,ทรัพย�จํานวนพันบูชาคน
ไมJควรบูชาทุกๆ เดือน ครบร,อยป� แตJการบูชาท่ีเขามาบูชาทJานผู,อบรมตนคนเดียว แม,เพียง
ครูJหนึ่งเทJานั้น ประเสริฐกวJา การบูชาครบร,อยป�นั้นจะประเสริฐอะไร ผู,บูชาไฟในป�าถึงร,อยป� 

                                                           

๖ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เล$ม ๑, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน,า ๘๕.  

๗ สมเด็จพระมหาวีรวงศ� (พิมพ� ธมฺมธโร), มงคลชีวิต ฉบับสมบูรณ�, หน,า ๕๖. 
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แตJการบูชาท่ีเขามาบูชาทJานผู,อบรมตนคนเดียว แม,เพียงครูJหนึ่งเทJานั้น ประเสริฐกวJา การ
บูชาถึงร,อยป�นั้นจะประเสริฐอะไรเลJา๘ 

พระพุทธศาสนาดํารงอยูJได,จนถึงปHจจุบันนี้ ก็เนื่องจากพุทธบริษัทตJางชJวยกันทํานุ
บํารุงรักษาและเผยแผJให,สืบเนื่องยาวนานตJอไป การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ,าด,วยความเคารพ นับถือบูชา ถือวJาเปSนสิ่งท่ีสําคัญอยJางยิ่ง เพราะแม,แตJพระพุทธ
องค�เองซ่ึงเปSนผู,ประเสริฐท่ีสุดในโลก ก็ยังทรงให,ความสําคัญตJอพระธรรม ทรงเคารพ นับถือ 
บูชาพระธรรม๙  ด,วยทรงมองเห็นวJา พระธรรมนี้แหละท่ีจะเปSนท่ีพ่ึงท่ีอาศัย จะเห็นได,วJา ใน
สมัยท่ีพระองค�ตรัสรู,ใหมJๆ ทรงรําพึงวJา  ”บุคคลผู,ไมJเคารพ ไมJยําเกรง ยJอมอยูJเป  ็นทุกข� เรา
พึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือใครคนไหนหนอแลอยูJ   “และได,ทรงมีพระดําริวJา  เราพึง
สักการะ เคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ�อ่ืนอยูJ เพ่ือความบริบูรณ�แหJงศีลขันธ� ท่ียังไมJ
บริบูรณ� ...สมาธิขันธ�...ปHญญาขันธ�...วิมุตติขันธ�...แหJงวิมุตติญาณทัสสนขันธ�ท่ียังไมJบร  ิบูรณ� แตJ
เราไมJเห็นสมณะหรือพราหมณ�อ่ืนในโลกพร,อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูJสัตว�
พร,อมท้ังสมณะพราหมณ� เทวดาและมนุษย�ท่ีมีศีลสมบูรณ�กวJาเรา  ...มีสมาธิ ...มีปHญญา ...มี

วิมุตติ...มีวิมุตติญาณทัสสนะสมบูรณ�กวJาเรา ท่ีเราพึงสักการะ เคารพ อาศัยอยูJ ทางท่ีดีเรา พึง
สักการะ เคารพ ธรรมท่ีเราตรัสรู,แล,วนั่นแลอยูJ๑๐  และเชJนเดียวกับพระพุทธพจน�ท่ีตรัสกับ
พระอานนท� ท่ีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรวJา  อานนท� บางทีพวกเธออาจคิดวJา ‘ปาพจน�มี
ศาสดาลJวงไปแล,ว พวกเราไมJมีพระศาสดา’ ข,อนี้พวกเธอไมJพึงเห็นอยJางนั้น ธรรมและวินัยท่ี
เราแสดงแล,ว บัญญัติแล,วแกJเธอท้ังหลาย หลังจากเราลJวงไป ก็จะเปSนศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย๑๑ 

จากพระพุทธพจน�นี้ แสดงให,เห็นวJา พระพุทธองค�ทรงมอบพระธรรมวินัยอันเปSน
หลักคําสอนและหลักการทางพระพุทธศาสนาให,เปSนผู,แทนพระองค� แสดงให,เห็นวJาพระองค�
ทรงให,ความเคารพพระธรรมวินัย ซ่ึงพระธรรมวินัยนี้ หมายถึง คําสั่งของพระพุทธเจ,าท้ังหลัก
ความจริงและหลักความประพฤติ๑๒ ให,ถือเปSนเหมือนตัวแทนพระพุทธเจ,านั่นเอง และให,
พุทธบริษัทท้ังหมดอยูJกันตามหลักการของพระธรรมวินัยในพระไตรป�ฎก ถือเอาพระไตรป�ฎก
เปSนท่ีพักพิง และอ,างถึงเปSนมาตรฐานสุดท,ายในการตัดสินความ๑๓ 

                                                           

๘ เรื่องเดียวกัน, หน,า ๕๘. 
๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๔/๑๐๔. 
๑๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๓/๑๖๗-๑๖๘. 
๑๑  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 
๑๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน,า ๑๘๓. 
๑๓ พระศรีปริยัติโมลี (สมชาย กุสลจิตฺโต), “พระธรรมวินัย กฎหมาย ทิฏฐิ และผลประโยชน�

กรณีความขัดแย,งกันในเรื่อง พ.ร.บ. สงฆ� ฉบับใหมJ”, สารนิพนธ�พุทธศาสตรบัณฑิต รุ$นท่ี ๔๗. รวบรวม



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๗๘ 

จึงกลJาวได,วJา การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เปSนลักษณะของการ
ยกยJอง เชิดชู ท่ีเรียกกันวJา ปHคคหะ การบูชาด,วยวัตถุสิ่งของตJาง ๆ เชJน ดอกไม, ธูปเทียน 
เปSนต,น ท่ีเรียกกันวJา สักการะ การยอมรับนับถือในคุณงามความดีความรู, ความสามารถ ท่ี
เรียกกันวJา สัมมานะ หรือมานนา และการบูชาด,วยความรัก ความหJวงใย ด,วยกันรักษาน้ําใจ 
ประพฤติอยูJในโอวาทคําสอนของทJาน ท่ีเรียกวJา ครุการะนั่นเอง เหลJานี้ล,วนแล,วแตJเปSน
ลักษณะของการบูชาท้ังนั้นการบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มี ๒ อยJาง คือ  )๑ (

อามิสบูชา )๒ (ปฏิบัติบูชา  ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังตJอไปนี้ 
๓.๑ อามิสบูชา หรือการบูชาด,วยอามิสนั้น หมายถึง การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา มี

พระพุทธเจ,า พระธรรม พระสงฆ� เปSนต,น ด,วยวัตถุสิ่งของตJาง ๆ นับต้ังแตJ ถวายภัตตาหาร 
ผลไม, ยารักษาโรค ดอกไม, ธูปเทียน ของหอม ข,าวน้ํา ผ,านุJง ผ,าหJม เสื่อสาดอาสนะ เปSนต,น 
ตลอดจนการสร,างอาราม โบสถ� วิหาร และศาลาท่ีอยูJอาศัย ขุดสระขุดบJอกJอถนน สร,าง
พระพุทธรูป พระสถูปเจดีย�ถวาย การบูชาด,วยอามิสนี้ สามารถให,สําเร็จประโยชน�ชาตินี้ 
ประโยชน�ชาติหน,า และประโยชน�อยJางยิ่งแกJผู,ท่ีทําการบูชาทJานผู,ท่ีควรบูชา จึงถือวJาเปSนการ
บูชาท่ีมีความสําคัญและจําเปSน สมควรท่ีพุทธศาสนิกชนทํากันอยJางยิ่ง เพราะการบูชาด,วย
อามิสนี้ทําได,งJาย ทุกคนสามารถทํากันได, และการบูชาด,วยอามิสนี้ก็มีผลานิสงส�ผลบุญมาก
เหลือท่ีคณนานับได, จัดวJาเปSนหลักธรรมท่ีชJวยหลJอหลอมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให,มีความ
เคารพนับยิ่งข้ึน อันเปSนเหตุให,ทําการบูชาด,วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนตJอไปได, 

๓.๒ ปฏิบัติบูชา หรือการบูชาด,วยการปฏิบัตินั้น หมายถึง การบูชาด,วยการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอน อันเปSนการปฏิบัติท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ,าทรงโปรดปรานเปSนอยJางยิ่ง 
เพราะ พระพุทธองค�มีพระประสงค�จะให,พุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ของพระองค�อยJางเดียวเทJานั้น แตJสาเหตุท่ีพระพุทธองค�ทรงอนุญาตให,ทําการบูชาด,วยอามิส 
เพราะทรงอนุเคราะห�บริษัท และเพราะทรงประสงค�ถึงความต้ังอยูJยั่งยืนแหJงพระพุทธศาสนา 
ด,วยวJาพระพุทธศาสนาจะดํารงอยูJได, ก็ด,วยการท่ีบริษัท ๔ ยังบูชาพระองค�ด,วยปฏิบัติบูชา
เทJานั้น ดังพระพุทธท่ีวJา “ธรรมดาวJา นิรามิสบูชา ยJอมอาจดํารงศาสนาของเราไว,ได, 
เพราะวJาบริษัท ๔ นี้ ยังจักบูชาเราด,วยปฏิบัติบูชานี้ตราบใด ศาสนาของเราก็จักรุJงเรืองดัง
พระจันทร�เพ็ญแจJมอยูJกลางฟ�าตราบนั้น” และการทําการบูชาด,วยการปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนสามารถทําได,หลายวิธีด,วยกัน เชJน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา การสมาทาน
ธุดงค� เปSนต,น การบูชาในลักษณะนี้ล,วนแล,วแตJเปSนการบูชาด,วยการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอน และเปSนการบูชาท่ีพระพุทธองค�ทรงโปรดปรานอยJางยิ่งทีเดียว สําหรับการ
บูชาทJานผู,ท่ีควรบูชาด,วยการปฏิบัติ มีปรากฏในพระไตรป�ฎกพอเปSนตัวอยJางดังตJอไปนี้ 

                                                                                                                                                        

และจัดพิมพ�โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน,า ๑๔๙.  
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การบูชาด,วยการปฏิบัติกลJาวคือการรักษาศีล อันได,แกJ การรักษาความเปSนปกติ
ของตนไว,ให,คงอยูJอยJางนั้นตลอดเวลา เพราะศีล แปลวJา ปกติหรือเย็นเปSนปกติ ท่ีวJาปกติ ก็
คือ เปSนไปตามปกติของกาย วาจา ปราศจากเจตนาท่ีคิดคด ท่ีวJาเย็น ก็คือ ทําให,ผู,มีศีลอยูJใน
ความรJมเย็น ไมJมีภัย ไมJมีเวรกับผู,ใด เพราะฉะนั้นศีลจึงเปSนการรักษากาย วาจาให,เปSนปกติ 
เรียบร,อย ศีลทางกาย เชJน ไมJเบียดเบียนสัตว� ไมJลักทรัพย� ไมJประพฤติผิดในกาม ไมJเสพ
เครื่องดองของมึนเมา ศีลทางวาจา เชJน การละเว,นจากการพูดเท็จ,สJอเสียด เปSนต,น จึงเห็น
ได,วJา ศีลกําจัดหรือป�องกันกิเลสอยJางหยาบ ท่ีลJวงทางกาย และทางวาจา ดังความหมายของ
ศีลท่ีพระธรรมป�ฎกกลJาวไว,วJา ศีล เปSนความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและ
วาจาให,เรียบร,อย,ข,อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให,ต้ังอยูJในความดีงาม, การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ, ข,อปฏิบัติในการเว,นจากความ
ชั่ว, ข,อปฏิบัติในการฝ�กหัดกายวาจาให,ดียิ่งข้ึน, ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีพ๑๔ 

การบูชาด,วยการปฏิบัติกลJาวคือการเจริญภาวนา อันได,แกJ การอบรมจิตให,เจริญ
ยิ่งข้ึนไป การทําให,มีมากกวJาเดิม การฝ�กจิตและปHญญา หรือการอบรมจิตให,เจริญด,วย
คุณธรรมตJางๆ การฝ�กอบรมจิตนั้นตามหลักพุทธธรรมมี ๒ ประการ คือ การฝ�กอบรมจิตให,
เกิดความสงบ  )สมถภาวนา  (และการฝ�กอบรมปHญญาให,เกิดความรู,ความเข,าใจตามความเปSน

จริง)วิปHสสนาภาวนา (หรืออีกนัยหนึ่ง เรียกวJา จิตภา วนา การฝ�กอบรมจิตใจให,เจริญงอกงาม
ด,วยคุณธรรม มีความเข,มแข็ง ม่ันคง เบิกบาน สุขสงบผJองใส พร,อมด,วยความเพียรสติสมาธิ 
และปHญญาภาวนา การฝ�กอบรมเจริญปHญญาให,รู,เทJาทันเข,าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปSนจริง 
จนมีจิตใจเปSนอิสระไมJถูกครอบงําด,วยกิเลสและความทุกข� การบูชาดังกลJาวมานี้จัดเปSนการ
บูชาด,วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอยJางแท,จริง 

๓.๓ ส่ิงท่ีควรบูชา ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีหลายอยJาง แตJเม่ือ
กลJาวโดยสรุปแล,ว มีอยูJ ๒ อยJาง คือ (๑) บุคคลท่ีควรบูชาหรือยกยJอง(ปูชนียบุคคล) (๒) วัตถุ
ท่ีควรบูชาหรือยกยJอง (ปูชนียวัตถุ) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตJอไปนี้ 

๓.๓.๑ ปูชนียบุคคล หรือบุคคลท่ีควรบูชานั้น หมายเอาคนดี มีศีล มีธรรม มีคุณคJา
สมควรแกJการสักการะ เคารพ นับถือ กราบไหว, บูชา ซ่ึงพอจะกลJาวได,ดังนี้ 

๑) พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ�) ถือวJาเปSนปูชนียบุคคลอยJาง
สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ในฐานะเปSนเมืองพุทธ ประชาชนสJวนใหญJนับถือ
พระพุทธศาสนาร,อยละ ๙๕ มีความเคารพนับถือบูชาตJอพระรัตนตรัย สําหรับพระพุทธหรือ
พระพุทธเจ,านั้นในปHจจุบันไมJมีให,พุทธศาสนิกชนได,เคารพนับถือบูชามีเพียงสิ่งแทน
พระพุทธเจ,า ได,แกJ พระปฏิมา (รูปเหมือน) หรือพระพุทธรูป เพ่ือให,พุทธศาสนิกชนแสดง

                                                           

๑๔ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน,า ๒๙๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๘๐ 

ความเคารพนับถือกราบไหว,บูชา อันถือวJาเปSนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปSนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน 

พระพุทธเจ,า หรือองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,านี้ ถือวJาเปSนบุคคลท่ีประเสริฐ
สูงสุดในโลกท้ัง ๓ (มนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก) ทรงเปSนผู,ท่ีค,นพบหลักความจริงของ
ชีวิต (อริยสัจ ๔ ประการ ได,แกJ ทุกข� สมุทัย นิโรธ และมรรค) ด,วยพระองค�เอง ทรงนํา
หลักธรรมนั้นมาประกาศแกJชาวโลกประพฤติปฏิบัติตาม และรู,ตาม เพ่ือหลุดพันจากทุกข�ของ
ตนเหมือนพระองค�จึงกลJาวได,วJา พระสัมมาสัมพุทธเจ,านี้ทรงเปSนผู,มีอุปการคุณหาท่ีสุดมิได,
แกJชาวโลก ดังพระพุทธคุณ ๙ ประการท่ีวJา...เปSนพระอรหันต�, เปSนผู,ตรัสรู,ด,วยพระองค�เอง
โดยชอบ, เปSนผู,เพียบพร,อมด,วยวิชชาและจรณะ, เปSนผู,เสด็จไปดีแล,ว, เปSนผู,รู,แจ,งโลกนี้, เปSน
สารถีฝ�กผู,ท่ีควรฝ�กได,อยJางยอดเยี่ยม, เปSนศาสดาของเทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย, เปSน
พระพุทธเจ,า, เปSนพระผู,มีพระภาค๑๕ พระพุทธคุณ ๙ ประการดังกลJาวนั้น ยJอเปSน ๒ 
ประการ ได,แกJ พระปHญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ หรือกลJาวตามความนิยมของคนไทย
ท่ีเข,าใจกัน มี ๓ ประการ ได,แกJ พระปHญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ๑๖ 

หลังจากองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พุทธศาสนิกชน
ความเคารพนับถือกราบไหว,บูชาพระพุทธรูป อันเปSนสิ่งแทนพระองค� และประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอนของพระองค�อยูJ เชJนนี้จัดเปSนการบูชาพระพุทธ ดังเชJนพระพุทธพจน�
ท่ีวJา ผู,ใดปฏิบัติตามคําสอนของพระองค� ผู,นั้นชื่อวJาบูชาพระองค�แล,ว๑๗ 

พระธรรมจัดเปSนหนึ่งในพระรัตนตรัย อันถือวJาเปSนสิ่งท่ีประเสริฐและสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เพราะพระธรรมนั้นเปSนสิ่งท่ีองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าทรงค,นพบแล,ว 
ทรงนํามาประกาศแกJชาวโลก เพ่ือประพฤติปฏิบัติตาม มีท้ังข,ออนุญาต (พระธรรม) และข,อ
ห,าม (พระวินัย) ดังนั้น จึงถือวJาเปSนสิ่งท่ีมีคุณคJาควรแกJการเคารพนับถือกราบไหว,บูชา 
เพราะพระธรรมนั้นเปSนสิ่งท่ีแทนพระพุทธองค� การนําเอาหลักธรรมคําสอนมาประพฤติ
ปฏิบัตินั้น จึงนับวJาเปSนการบูชาพระธรรม ผู,ประพฤติปฏิบัติตามธรรม ชื่อวJาบูชาพระธรรม
อันเปSนสิ่งท่ีแทนพระพุทธเจ,า พระพุทธองค�เองซ่ึงถือวJาเปSนเจ,าของแหJงหลักธรรมคําสอน 
เพราะพระองค�เปSนผู,ทรงค,นพบ แสดงและบัญญัติไว, ยังทรงความเคารพนับถือบูชาพระธรรม 
ดังพระพุทธพจน�ท่ีวJา...อานนท� บางทีพวกเธออาจจะคิดวJา ปาพจน�มีพระศาสดาลJวงลับไป
แล,ว พวกเราไมJมีพระศาสดา ข,อนี้พวกเธอไมJพึงเห็นอยJางนั้น ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล,ว 
บัญญัติแล,วแกJเธอท้ังหลาย หลังจากเราลJวงไปแล,ว ก็จะเปSนศาสดาของเธอท้ังหลาย๑๘ 

                                                           

๑๕ ม .มู) .ไทย (๑๒/๗๔/๖๕-๖๖.  
๑๖ พระธรรมป�ฎก )ป.อ.ปยุตฺโต( , พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, หน,า ๑๙๑. 
๑๗ ที .ม).ไทย (๑๐/๑๙๙/๑๔๘.  
๑๘ ที .ม).ไทย (๑๐/๒๑๖/๑๓๔.  
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T 

๑๒๘๑

จากพระพุทธพจน�นี้แสดงให,เห็นวJา พระสัมมาสัมพุทธเจ,าได,ทรงมอบหลักธรรมคํา
สอนเปSนตัวแทนพระองค� ถึงพระองค�จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแตJหลักธรรมคําสอนยังคงอยูJ
เพ่ือเปSนหลักแกJพุทธศาสนิกชน ได,ยึดเปSนหลักในการประพฤติปฏิบัติสืบตJอไปพระธรรมนั้น
จัดวJาเปSนสิ่งประเสริฐดีเลิศ ดังพระธรรมคุณ ๖ ประการท่ีวJา...พระธรรมอันพระผู,มีพระภาค
เจ,าตรัสดีแล,ว คือตรัสไว,เปSนความจริงแท, อีกท้ังงามในเบ้ืองต,น งามในทJามกลาง งามในท่ีสุด 
พร,อมท้ังอรรถ พร,อมท้ังพยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐบริสุทธิ์ บริบูรณ�
สิ้นเชิง, อันผู,ปฏิบัติจะพึงเห็นด,วยตนเอง คือผู,ใดปฏิบัติ ผู,ใดบรรลุ ผู,นั้นยJอมเห็นประจักษ�ด,วย
ตนเอง ไมJต,องเชื่อตามคําของผู,อ่ืน ผู,ใดไมJปฏิบัติ ไมJบรรลุ ผู,อ่ืนจะบอกก็เห็นไมJได,, ไมJ
ประกอบด,วยกาลเวลา คือไมJข้ึนอยูJกับกาลเวลา พร,อมเม่ือใด ก็เห็นได,เม่ือนั้น อีกอยJางวJาเปSน
จริงอยูJอยJางไร ก็เปSนจริงอยูJอยJางนั้น ไมJจํากัดด,วยกาล, ควรเรียกให,มาดู คือเชิญชวนให,มาชม 
และพิสูจน� หรือท,าทายตJอการตรวจสอบ เพราะเปSนจริงและดีจริง, ควรน,อมเข,ามา คือควร
น,อมเข,ามาไว,ในใจหรือน,อมใจเข,าไปให,ถึงด,วยการปฏิบัติให,เกิดข้ึนในใจ หรือให,ใจบรรลุถึง
อยJางนั้น หมายความวJา เชิญชวนให,ทดลองปฏิบัติดู อีกอยJางหนึ่งวJา เปSนสิ่งท่ีทําให,ผู,ปฏิบัติ
เข,าถึงท่ีหมาย คือนิพพาน, อันวิญ!ูชนพึงรู,ได,เฉพาะ ไมJสามารถรู,แทนกันได, ผู,ท่ีปฏิบัติ
เทJานั้นจึงรู,ได,๑๙ 

พระสงฆ�นั้น จัดเปSนหนึ่งในพระรัตนตรัย ถือวJาเปSนผู,นําเอาหลักธรรมคําสอนมา
เผยแผJแกJพุทธศาสนิกชนได,รู,แล,ว นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพราะวJาพระสงฆ�
นั้นเปSนศาสนทายาท คือผู,สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,า 
จึงถือวJาพระสงฆ�นั้นเปSนตัวแทนของพระพุทธองค�เหมือนกัน จึงเปSนผู,ควรแกJการเคารพนับถือ
กราบไหว,บูชา เพราะพระสงฆ�ถือวJาเปSนผู,มีอุปการคุณแกJพุทธศาสนิกชน โดยการนําเอา
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามาแนะนําพร่ําสอนแกJพุทธศาสนิกชนได,รู,ได,เข,าใจและได,
ประพฤติปฏิบัติตาม อีกท้ังพระสงฆ�นั้นถือวJา เปSนผู,มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มี
ความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดังพระสังฆคุณ ๙ ประการท่ีวJา...พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระ
ภาคจ,า เปSนผู,ปฏิบัติดี, พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ปฏิบัติตรง, พระสงฆ�
สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ปฏิบัติถูกทาง, พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSน
ผู,ปฏิบัติสมควร, พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ควรแกJของคํานับ คือ ควรรับ
ของท่ีเขานํามาถวาย, พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ควรแกJการต,อนรับ, 
พระสงฆ�สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ควรแกJทักษิณา หรือควรแกJของทําบุญ, พระสงฆ�
สาวกของพระผู,มีพระภาคจ,า เปSนผู,ควรแกJอัญชลี หรือควรแกJกราบไหว,, พระสงฆ�สาวกของ

                                                           

๑๙ ม .มู).ไทย (๑๒/๙๕/๖๗.  
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พระผู,มีพระภาคจ,า เปSนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก หรือเปSนแหลJงปลูกฝHงและเผยแพรJความ
ดีท่ียอดเยี่ยมของโลก๒๐ 

จึงกลJาวได,วJา พระรัตนตรัยเปSนปูชนียบุคคล เพราะพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ�) ถือวJาเปSนสิ่งท่ีควรบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีคุณหลาย
ประการดังกลJาว ในฐานะเปSนเมืองพุทธ ประชาชนสJวนใหญJนับถือพระพุทธศาสนาร,อยละ 
๙๕ จึงมีความเคารพนับถือบูชาตJอพระรัตนตรัย อันถือวJาเปSนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปSนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจอยJางแท,จริง  

๒) มารดาบิดา  ถือวJาเปSนปูชนียบุคคล ในฐานะท่ีทJานเปSนผู,ให,กําเนิด และเลี้ยงดู
จนเติบใหญJ ทําหน,าท่ีห,ามไมJให,ทําความชั่ว อบรมสั่งสอนให,ต้ังอยูJในความดี ให,การศึกษาเลJา
เรียนศิลปวิทยา หาภรรยาสามีท่ีคูJควรให, มอบทรัพย�มรดกให,เม่ือถึงเวลาท่ีสมควร และเปSน
พรหม บุรพเทพ บุรพาจารย� อาหุไนยบุคคลประจําชีวิตของบุตร 

มารดาบิดาเปSนพรหม เพราะทJานมีความประพฤติเชJนกับพรหม เนื่องจากทJาน
ประพฤติพรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ในบุตร 

มารดาบิดาเปSนบุรพเทพ เพราะทJานประพฤติตนเชJนกับเทพ โดยการไมJคํานึงถึง
ความผิดของบุตร มุJงแตJให,บุตรเกิดความเจริญรุJงเรืองอยJางเดียว ถึงกับมีการเปรียบมารดา
บิดากับวิสุทธิเทพ (พระอรหันต�) ท่ีไมJคํานึงถึงความผิดของบุคคล หวังแตJความเจริญรุJงเรือง 
การท่ีมารดาบิดาชื่อวJาบุรพเทพ เพราะทJานประพฤติตนเชJนดังเทพตJอบุตร กJอนเทพท่ีเหลือ 

มารดาบิดาเปSนบุรพาจารย� เพราะทJานเปSนผู,อบรมสั่งสอนบุตรกJอนอาจารย�คนอ่ืน 
แตJแรกเกิดได,อบรมสั่งสอนบุตรทุกอยJาง ไมJวJาจะเปSนการกิน การเดิน การพูด ตลอดจน
ความรู, คุณธรรมและจริยธรรมจนบุตรเติบใหญJ จึงถือวJาทJานเปSนอาจารย�คนแรก 

มารดาบิดาเปSนอาหุไนยบุคคล เพราะทJานเปSนผู,มีอุปการคุณตJอบุตรทุกด,าน 
สมควรท่ีบุตรจะต,องเคารพนับถือกราบไหว,บูชาด,วยวัตถุสิ่งของและการเลี้ยงดูตอบแทน จึงมี
การเปรียบกับพระอรหันต�ท่ีบุคคลท่ัวไปควรเคารพนับถือกราบไหว,บูชา เนื่องจากทJานเปSนผู,มี
คุณสมบัติ กลJาวคือเปSนผู,บริสุทธิ์จากกิเลส และมีอุปการคุณตJอบุคคลด,วยการให,แนวทาง
สวJางแหJงปHญญา จึงเปSนผู,ควรบูชาเชJนเดียวกับมารดาบิดามีอุปการคุณตJอบุตรอยJางมหาศาล 
ตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงเหตุผลของอาหุไนยบุคคลวJา บุคคลอาศัยกําเนิดมาได, เพราะ
มารดาบิดาเปSนผู,ให,กําเนิด 

จึงกลJาวได,วJา มารดาบิดาเปSนปูชนียบุคคล เพราะทJานเปSนผู,ทําคุณประโยชน�มาก
แกJบุตร และอยูJในฐานะเปSนพรหม ครูคนแรก เทวดาคนแรก และอาหุไนยบุคคล จึงต,อง
ตระหนักในคุณูปการดังกลJาว ด,วยการเชื่อฟHงปฏิบัติตามคําสอน และการเลี้ยงดูตอบแทน 
ตลอดจนการเคารพนับถือ กราบไหว, บูชาอยJางแท,จริง 

                                                           

๒๐ ม .มู)ไทย (๑๒/๙๕/๖๗.  
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๑๒๘๓

๓) ครูอาจารย�ถือวJาเปSนปูชนียบุคคล ในฐานะท่ีทJานอบรมสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง 
ชักจูง ชJวยบอกชJองทางถJายทอดศิลปวิชาความรู,ตJาง ๆ ตลอดจนเปSนตัวอยJางท่ีดีในการ
ดําเนินไปในทางท่ีถูกต,อง เพราะจะมีวิชาความรู, หรือดีได, ต,องมีครูอาจารย�คJอยอบรม สั่ง
สอน แนะนํา จึงกลJาวได,วJา ครูอาจารย�เปSนปูชนียบุคคล เนื่องจากทJานมีคุณูปการดังท่ีกลJาว
ด,วยการประพฤติตนเปSนผู,วJานอนสอนงJาย ไมJลบหลูJดูหม่ิน หรือยกตนเสมอทJาน อันถือวJา
เปSนการแสดงความเคารพนับถือกราบไหว,บูชา   

๓.๓.๒ ปูชนียวัตถุ หรือวัตถุท่ีควรบูชานั้น หมายเอาปูชนียวัตถุท่ีนับเนื่องใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงประมวลลงในพระพุทธเจดีย� ๔ ได,แกJ สิ่งท่ีกJอข้ึน, ท่ีเคารพบูชา, สิ่งท่ี
เตือนใจให,ระลึกถึง, ในท่ีนี้หมายถึง สถานท่ีหรือสิ่งท่ีเคารพบูชาท่ีเนื่องด,วยพระพุทธเจ,าหรือ
พระพุทธศาสนา มีชื่อเต็มวJา สัมมาสัมพุทธเจดีย�หรือพุทธเจดีย�ท่ีถือวJาเปSนสิ่งแทนพระองค�
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,านั้น ท่ีพุทธศาสนิกชนให,ความเคารพนับถือกราบไหว,บูชาอันเปSน
เครื่องยึดเหนี่ยวใจของพุทธศาสนิกชน มี ๔ ประเภท ได,แกJ 

๑) ธาตุเจดีย� หมายถึง เจดีย� คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสาวก  
๒) ปริโภคเจดีย� หมายถึง เจดีย� คือ คือ สังเวชนียสถาน ๔ แหJง ได,แกJ ท่ีประสูติ ท่ี

ตรัสรู, ท่ีแสดงปฐมเทศนา และท่ีปรินิพพาน ตลอดถึงพุทธบริขาร และต,นพระศรีมหาโพธิ์  
๓) ธรรมเจดีย� หมายถึง เจดีย� คือ พระไตรป�ฎก คัมภีร�พระธรรมท่ีจารในใบลาน ท่ี

พิมพ�เปSนเลJม สมุด และคําสั่งสอนท่ีจารึกในแผJนศิลา หรือแผJนอ่ืน ๆ อีก 
๔) อุทเทสิกเจดีย� หมายถึง เจดีย� คือ พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาทและรูป

พระสงฆ�สาวก๒๑ 
สําหรับพุทธศาสนิกชนผู,ทําการบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาตามท่ีกลJาวนี้ มีหลาย

ทJานท่ีได,รับความสุข ความเจริญในชาตินี้  )ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ( เม่ือละโลกนี้ มีสุคติ โลก สวรรค� 
เปSนท่ีไปในเบ้ืองหน,า  )สัมปรายิกัตถะ  (และท่ีสําค  ัญคือ ในชาติสุดท,ายของผู,ท่ีทําการบูชา
ตามท่ีกลJาวนี้ จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน อันถือวJาเปSนประโยชน�สูงสุด  )ปรมัตถะ (  ใน

พระพุทธศาสนา ดังเชJนท่ีปรากฏในท่ีวJา ... กุลบุตรคนหนึ่งไมJมีโอกาสทําบุญกุศล แม,พระ
สัมมาสัมพุทธเจ,าจะทรงพระชนม�อยูJ จนพระองค�เสด็จดับขันธปรินิพพานแล,ว จึงมีโอกาส
ทําบุญกุศล โดยการใสJก,อนปูนขาวก,อนเดียวในพระธาตุสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธองค� เม่ือมหาชนกําลังพากันสร,างพระเจดีย�อยูJ ด,วยกุศลผลบุญเพียงเทJานั้นทําให,เขา
เกิดบนสวรรค�ทJองเท่ียวในสุคติ โลก สวรรค� เปSนเวลานาน และในชาติสุดท,ายเกิดเปSนกุลบุตร
คนหนึ่ง ในสมัยของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ,า บวชในพระพุทธศาสนาทําให,แจ,งมรรค ผล 
นิพพาน เปSนพระอรหันตขีณาสพในท่ีสุด๒๒ 

                                                           

๒๑ พระธรรมป�ฎก (อ.ป.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, หน,า ๑๓๖. 
๒๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เลJม ๑, หน,า ๘๖. 
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จึงกลJาวได,วJา การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาก็ดี การบูชาวัตถุท่ีควรบูชาก็ดี มีผลบุญมาก
ดังท่ีกลJาวมา พุทธศาสนิกชนทําการบูชาสิ่งท่ีไมJควรบูชา ยJอมประสบความทุกข� ความลําบาก 
มีแตJความเดือดร,อน ไมJมีความเจริญรุJงเรืองในทุกด,านในโลกนี้ เม่ือละโลกนี้ไป ยJอมไปทุคติ 
วินิบาต นรก เพราะผลของการบูชาผู, ท่ีไมJควรบูชาโทษของการบูชาสิ่งท่ีไมJควรบูชานั้น 
นอกจากจะเปSนการบูชาไร,สาระ ไร,ประโยชน� เปSนอัปมงคล ยังเปSนการบูชาท่ีโงJงมงาย ดังนั้น 
พุทธศาสนิกชนจึงควรทําการบูชาด,วยวิธีท่ีถูกต,อง และเหมาะสมด,วยการใช,ปHญญาพิจารณา
หาเหตุผลของสิ่งท่ีจะทําการบูชาตามหลักการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๔. บทสรุป 
การบูชานั้นถือวJาเปSนสิ่งท่ีดี ท่ีพุทธศาสนิกชนทุกคนควรจะทํา ไมJวJาจะเปSนการ

บูชาด,วยวัตถุสิ่งของ (อามิสบูชา) หรือการบูชาด,วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนก็ตาม 
(ปฏิบัติบูชา) ปฏิบัติบูชานี้ จัดวJาเปSนการบูชาท่ีดีเยี่ยม เพราะเปSนการนําเอาหลักธรรมคําสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากผู,ท่ีประพฤติปฏิบัติธรรมได,ประโยชน�
ในชาตินี้ (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ในชาติหน,า (สัมปรายิกัตถะ) ท่ีสําคัญยังได,ประโยชน�สูงสุดด,วย 
(ปรมัตถะ) 

การบูชานั้น จะเปSนสิ่งท่ีดี มีประโยชน� เกิดบุญกุศล ตลอดจนเกิดสิริมงคลแกJผู,ท่ีทํา
การบูชานั้น ต,องเปSนการบูชาสิ่งท่ีควรบูชา (ปูชนียบุคคลและปูชนียวัตถุ) ตามท่ีกลJาวนั้น 
หรือผู,ท่ีทําการบูชาต,องใช,ปHญญาพิจารณาหาเหตุผลของสิ่งท่ีจะบูชา กลJาวคือ บุคคลหรือวัตถุ
นั้นมีคุณคJา มีศีล สมาธิ ปHญญา และคุณธรรมความดี ควรท่ีจะบูชาหรือไมJ หรือบูชาแล,วจะ
เกิดประโยชน�หรือบุญกุศลหรือไมJ  

ดังนั้น พุทธศาสนิกชนท่ีดีเม่ือจะบูชาบุคคลหรือวัตถุ จะมีเพียงความเชื่อหรือ
ศรัทธาอยJางเดียวไมJได, ต,องมีปHญญาคอยกํากับ ใครJครวญหาเหตุผลกJอนแล,วจึงทําการบูชา
ด,วยจิตใจท่ีบริสุทธิ์ อยJาบูชาอยJางโงJงมงาย ไร,ปHญญาพิจารณา หรือปราศจากเหตุผล การบูชา
เชJนนี้จัดเปSนการบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

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

(๑) หนังสือ : 
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สุเชาว� พลธรรม. สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ� สมเด็จพระมหา
สมณเจ�ากรมวชิรญาณวโรรส, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. พิมพ�ครั้งท่ี ๑, 
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน�,๒๕๔๖. 

สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถร จวน). มงคลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�กิตติวรรณป�°นเกล,า, ๒๕๓๐. 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ� (พิมพ� ธมฺมธโร). มงคลชีวิต ฉบับสมบูรณ�. กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๓๙. 

ป�°น มุทุกันต�. ประมวลศัพท�ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คลังวิทยา, ๒๕๓๕. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนีแปล เล$ม ๑. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๓, กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�. พิมพ�ครั้งท่ี ๙.

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
รวบรวมและจัดพิมพ�โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
 (๒) วิทยานิพนธ� /ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชาย กุสลจิตฺโต). “พระธรรมวินัย กฎหมาย ทิฏฐิ และผลประโยชน�
กรณีความขัดแย,งกันในเรื่อง พ.ร.บ. สงฆ� ฉบับใหมJ”. สารนิพนธ�พุทธศาสตร
บัณฑิต รุJนท่ี ๔๗. 
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ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร�างความรู�ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย 
Epistemology : Concepts and Principles of Knowledge Creation 

for juvenile on Social Media 

พระสันต�ทัศน� คมฺภีรป!ฺโ!  )สินสมบัติ(*  
ชัยรัตน� ทองสุข  ,ภูวเดช สินทับศาล**  

บทคัดย$อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑  (ศึกษาแนวคิดและหลักการสร,างความรู,ตามหลัก
ญาณวิทยา ๒  (  ศึกษากระบวนการสร,างความรู,ของเยาวชนตามหลักญาณวิทยา ๓  (ศึกษา
วิเคราะห�ญาณวิทยากับการสร,างความรู,ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย โดยการศึกษาวิจัยในเขต
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บข,อมูลการศึกษาเชิงเอกสาร การ
สัมภาษณ� โดยมีกลุJมผู,รJวมศึกษาวิจัยและปฏิบัติการ คือ เยาวชนไทยอาสาสมัครในพ้ืนท่ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน ๖๐ คน และผู,เชี่ยวชาญประสบการณ�จํานวน ๕ ทJาน 

ผลการวิจัยพบว$า ญาณวิทยาเปSนแนวคิดและหลักการในการสร,างความรู, ซ่ึงมี
สJวนชJวยในการสร,างความรู,แกJเยาวชนท่ีมุJงหมายให,ตอบคําถามในเรื่องของความรู, วJามี
แนวคิดและหลักการท่ีสามารถนําไปสูJกระบวนการวิธีอธิบายถึงวิธีการสร,างความรู,ตาม
แนวทางของในปรัชญา โดยผJานกระบวนความรู,ในโซเชียลมีเดีย อยJางเปSนระบบโดยผJานการ
คิดวิเคราะห�ข,อมูลท่ีเปSนระบบ 

กระบวนการสร,างความรู,ของเยาวชนจากกลุJมตัวอยJางเม่ือวิเคราะห�ตามหลักญาณ
วิทยาแล,ว พบวJา ระบบโซเชียลมีเดียมีผลตJอการรับรู,ข,อมูลของเยาวชน ในลักษณะท่ีเปSนไป
ตามหลักญาณวิทยา ท้ังการเชื่อม่ันในข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJในโซเชียล การต้ังข,อสงสัย การใช,
วิจารณญาณข,อมูล และการอภิปราย ซ่ึงได,ข,อมูลท่ีหลากหลายในแตJละด,าน แตJก็ตรงกับหลัก
ญาณวิทยา จึงนําข,อมูลมาวิเคราะห�ตJอไป 

ผลการวิเคราะห�ญาณวิทยากับการสร,างความรู,ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย ด,าน
เอกสารพบวJาแนวคิดหลักการทางญาณวิทยาเปSนไปกับด,านความรู,ด,วยธรรมชาติท่ีมีอยูJตัว
ของมนุษย�หากนํามาใช,ให,เกิดประโยชน�อยJางถูกต,องแล,วจะเปSนท่ีพ่ึงในการสร,างความรู,ได,จริง
ท้ังทางญาณวิทยาและพุทธศาสนา และด,านการสัมภาษณ�ด,วยแบบสอบถามวิเคราะห�ด,วย
โปรแกรมสถิติประยุกต� (SPSS) และนําผลท่ีได,เข,าสูJการสนทนากลุJมโดยผู,ทรงคุณวุฒิจนได,ผล
สรุปคือ หากต,องการสร,างความรู,ในโซเชียลมีเดียท่ีเหมาะกับเยาวชนนั้น ควรนําเอาหลัก
ญาณวิทยาท้ังแบบญาณวิทยาท่ัวไป และแบบพุทธศาสนามาใช,โดยวิธีการนําเอาผลการ
                                                           

* อาจารย�วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารย�วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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อภิปรายจากญาณวิทยาท่ัวไปโดยข,อมูลท่ีหลากหลายบุคคลในโซเชียลมีเดีย เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ี
เปSนผลสรุปองค�ความรู,ให,ได,กJอน และจึงตามด,วยหลักญาณวิทยาแบบพุทธศาสนา ด,วยการ
โยนิโสมนสิการคือพิจารณาข,อมูลเหลJานั้น สามารถกJอให,เกิดประโยชน�ในการสร,างความรู,ท่ี
ใช,โซเชียลมีเดียด,วยตัวของเยาวชนเองได,อยJางดี 

คําสําคัญ :ญาณวิทยา, เยาวชน, โซเชียลมีเดีย, การสร,างความรู, 

Abstract 

The objectives of this research were 1  (to study the concepts and 
principles of Epistemological knowledge creation; 2  (to study the process of 
knowledge creation  of youth according to the Epistemology; 3  (to analytical 
study the Epistemology and the knowledge creation of youth in the social 
media  .In case study of Nai Muang Subdistrict, Muang District, Phitsanulok 
Province  . It is the study of the documentary; there is interview,  they were 
conducted by a group of 60 participants that is, Thai Youth Volunteers in the 
area of the Secondary school level and there are 60 specialists in the field. 
  The result of this research found that Epistemology is the concept and 
the principle of knowledge creation which has helped the education of the 
youth in the order to answer the questions of knowledge, that is, there are 
concepts and principles that can lead to a process of explains how to create the 
knowledge according to the concept of philosophy, through the process of 
knowledge in social media, trough systematical data analysis. 
  From the samples, the process of knowledge creation of the youth, 
from the result of epistemological analytic found that the social media affected 
to perception of information of the youth, in an epithetical manner, both believe 
in the same information that exists in the social media. Questioning, use of 
judgment and debating, which has a variety of in formations on each side, but it 
also matches to Epistemology then analyzed the data. 
  The results of epistemological analyzing and the knowledge creation of 
the youth in social media, the documentary found that the concept of 
epistemological principles is on the line of the inherent nature of human 
knowledge. If properly applied, it is a refuge in the real knowledge of both 
epistemology and Buddhism. The questionnaire was analyzed by SPSS and the 
results were entered into the group discussion by qualified specialists until able 
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to conclude: To properly knowledge create of the youth in social media; it 
should include both epistemological and general epistemology.  And Buddhism 
is used by bringing the results of general epistemological discussions by various 
people in social media together. To get the information that is the result of the 
knowledge first and so it follows by the Buddhism epistemology. It is wise 
consideration in the information. It can also be used to create social media-
based knowledge of the youth themselves. 

Keyword: Epistemology, Juvenile, Social Media, Knowledge Creation 

๑ . บทนํา 
ปHจจุบนวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารก,าวไปไกลอยJางมาก ซ่ึงท่ัวโลกตJางให,

ความสําคัญและนิยมใช,สื่อโซเชียลมีเดีย ในการสJงตJอกระจายข,อมูลขJาวสาร แม,กระท้ังในมือ
ของทุกคนก็สามารถทํารับข,อมูลเหลJานั้นได, ในฐานะของผู,รับขJาวสารหรือบางครั้งอาจเปSนผู,
สJงสารเองก็เปSนได, จึงเปSนเหตุผลของความนิยมในการใช,โซเชียลมีเดียเพ่ือติดตJอสื่อสารจน
กลายเปSนกระแสนิยมและถูกพูดถึงท้ังในทางด,านบวกและลบ๑  ในประเด็นนี้  สJงผลกระทบใน
หลายกลุJมเป�าหมายของประชากรท่ีเปSนเยาวชน เพราะการใช,โซเชียลมีเดียในปHจจุบัน เต็มไป
ด,วยข,อมูลขJาวสารท่ีเปSนประโยชน�และบางข,อมูลถูกบิดเบือน หากรับข,อมูลเหลJานั้นไมJถูกต,อง
จนเปSนปHญหาตJอการสร,างความรู,ของเยาวชนได,  ซ่ึงจากผลการวิจัยในหลายประเทศบJงชี้ชัด
ได,ถึงความสอดคล,อง โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด,านโซเชียลมีเดียเข,ามาใช,ในการ
เรียนรู, ปรากฏวJาผู,ท่ีรับข,อมูลสามารถเข,าถึงท่ีสุด อีกท้ังยังมีความกว,างขวางรวดเร็วฉับไว 
กลายเปSนชJองทางหลักท่ีมีผลตJอความรู,ของเยาวชนและกลายเปSนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีคนในศตวรรธ
ท่ี ๒๑ นิยมใช,แสดงความเปSนตัวตน ความรู,สึก และความคิดเห็นตJอประเด็นตJางๆ๒ นั่นเอง 

การสร,างความรู, เยาวชน และสื่อโซเชียลมีเดียนั้น จัดวJาเปSนองค�ประกอบท่ีมีความ
เก่ียวเนื่องกัน ซ่ึงในปHจจุบันความเก่ียวข,องกันนี้เข,ามามีบทบาทในชีวิตไมJน,อย สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีมากไปกวJาการสื่อสารกัน ปHจจุบันสิ่งท่ีมองข,ามไปนั้น คือ ความรู,ท่ี
ปรากฏตJอเยาวชนอาจเปSนองค�ความรู,ท่ีไมJจริงหรือบิดเบือน สJงผลลบตJอเยาวชน เพราะไมJมี
การคัดกรองข,อมูลในความรับผิดชอบของผู,ใด มีเพียงศักยภาพของผู,ใช,เทJานั้นท่ีจะสามารถ

                                                           

๑ ดร.สหภาพ พJอค,าทอง, Social Media การสื่อสารทุกท่ีทุกเวลาในสังคมข,อมูลขJาวสารและ
พ้ืนท่ีสJวนตัว, วารสารวิชาการศรีปทุม, ป�ท่ี ๑๑ (กรกฏาคม ๒๕๕๔), หน,า ๑. 

๒ เกษรี วุฒิศักดิ์ชัยกุล, โซเชียลมีเดีย พ้ืนท่ีสาธารณะในศตวรรธท่ี ๒๑, มหิดลสาร An 
Educatainment Variety of Art & Sciences, ป�ท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๐๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทชุมเอกชู
โชคจํากัด, ๒๕๕๖), หน,า ๘.   
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เชื่อและตัดสินในความรู,เหลJานั้น จึงทําให,ต,องศึกษาหลักการ แนวคิด  เพ่ือเข,าไปสนับสนุน
กระบวนการความรู,ในขณะนั้นโดยผJานกระบวนทัศน�ทางปรัชญาและพุทธศาสนา 

ประเด็นของแนวคิดหลักการสร,างความรู,นั้น วJาโดยแนวคิดหลักการทฤษฎีญาณ
วิทยาแล,ว กลJาวเฉพาะในมุมมองของปรัชญาและพุทธศาสนา ซ่ึงในทัศนะทางพุทธศาสนา 
นั้นอธิบายถึงความรู,ท่ีเกิดจากโยนิโสมนสิการ    )พิจ ารณาใครJครวญ  (  และจาก ปรโตโฆสะ  )ได,
ยินได,ฟHงมาก (  สJวนทัศนะทางปรัชญาคือ ญาณวิทยาในแบบการอภิปราย โดยศึกษาวิจัยจาก
กลุJมตัวอยJางเยาวชนเพ่ือพัฒนาแนวคิดหลักการสร,างความรู,ท่ีเหมาะสมตJอไป 

การนําเอาหลักการ แนวคิดทางญาณวิทยามาใช,ในการสร,างความรู,ในเยาวชนนั้น
สามารถคาดคะเนผลการวิจัยได,วJา เม่ือวิเคราะห�ถึงกระบวนการในการสร,างความรู,ในเยาวชน
เหลJานั้นแล,ว สามารถเกิดประโยชน�ได,จริง เปSนแนวทางการพัฒนาสําหรับความรู, และลด
ผลกระทบในด,านลบจากโซเชียลมีเดีย จึงเปSนสิ่งท่ีนJาสนใจเพ่ือความถูกต,องและนJาเชื่อถือ ซ่ึง
ปHจจุบันยังไมJมีงานวิจัยใดท่ีนําเอาหลักการแนวคิดด,านความรู,ท้ังสองมาใช,ในการสร,างความรู,
สJงเสริมด,านความรู,เพ่ือให,เกิดการพัฒนาความรู,ในเยาวชนตJอการสร,างความรู,ท่ียั่งยืนใน
อนาคต 

จากกําหนดรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เม่ือนําข,อมูลมาวิเคราะห�จะทราบถึง
ประสบการณ�การสร,างความรู,ในโซเชียลมีเดียของเยาวชนในแตJละคนจะทราบปHจจัยและ
ความแตกตJางกันได, โดยข้ึนอยูJกับตัวบุคคลเปSนสําคัญ เปSนข,อมูลท่ีมีประโยชน� ในการสร,าง
ความรู,ของเยาวชนอยJางมีระบบ สามารถเชื่อถือตัดสินองค�ความรู,นั้นได,อยJางมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักการสร,างความรู,ตามหลักญาณวิทยา 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร,างความรู,ของเยาวชนตามหลักญาณวิทยา 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ญาณวิทยากับการสร,างความรู,ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. การวิจัยเปSนแบบเชิงคุณภาพ โดยศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข,อง
ท้ังในคัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวกับแนวคิด 
หลักการญาณวิทยา การสร,างความรู, โซเชียลมีเดียและเยาวชน 

๒. ศึกษากลุJมประชากรผู,ให,ข,อมูล กลุJมตัวอยJางเยาวชน ๖๐ ทJาน ในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และผู,ทรงคุณวุฒิ ๕ ทJาน 

๓. เครื่องมือการวิจัย ๒ แบบคือ แบบสอบถามเยาวชนและการสัมภาษณ�
ผู,เชี่ยวชาญ 

๔. เก็บข,อมูลลงจากแบบสอบถามโดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือนําข,อมูลท่ีได,ไปวิเคราะห� 
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๕. วิเคราะห�ข,อมูลท่ีได,จากการเก็บรวมรวมท้ังด,านเอกสารข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง และ
แบบสอบถามสัมภาษณ�ด,วยโปรแกรม SPSS และนําข,อมูลท่ีได,ทําการประชุมสนทนากลุJม 
(Focus Group Discussion) เพ่ือสรุปผลในรายงานการวิจัยตJอไป  

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการสรุปผลแนวคิดและหลักการสร,างความรู,ตามหลักญาณวิทยาในครั้งนี้

พบวJา ญาณวิทยาในการสร,างความรู,มีสJวนชJวยในด,านการสร,างความรู,แกJเยาวชนท่ีมุJงหมาย
ให,คําตอบในเรื่องของความรู, วJามีแนวคิดหลักการด,วยจากนําเอาแนวทางของในปรัชญา
ท่ัวไปและตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด,วยญาณวิทยา  )การอภิปรายผล (  ประกอบกับทาง
พุทธศาสนา  )การพิจารณาใครJครวญ (  นําไปสูJวิธีการสร,างความรู,ด,วยการสืนค,นหาข,อมูลให,
ชั้นการอภิปรายจากกระทู,ท่ีตั้งประเด็นในสิ่งท่ีสงสัยด,วยบุคคลตJางๆ ในโซเชียล เม่ือได,ชั้นของ
ข,อมูลจากการอภิปรายนั้น แล,วจึงนําคําตอบท่ีได,นั้นมาวิเคราะห�พิจารณาอีกทีกJอนนําข,อมูล
ไปใช,จริง เปSนการกลั่นกรองข,อมูลความรู,โดยแท,จริงและผJานกระบวนการคิดอยJางเปSนระบบ
มีความคิดสร,างสรรค� และท่ีสําคัญต,องมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห� คิดแก,ปHญหาอยJางมี
วิจารณญาณ สมองสามารถพัฒนาให,ดีข้ึนได,ด,วย๓ 

เพ่ือศึกษากระบวนการสร,างความรู,ของเยาวชนตามหลักญาณวิทยา จากการเก็บ
รวบรวมข,อมูลจากการศึกษาข,อมูลเอกสาร การสัมภาษณ� นําประเด็นมาวิเคราะห�แบบ
สนทนากลุJม (Focus Group Discussion) เริ่มจากการศึกษาในด,านข,อมูลเชิงเอกสารและทํา
ให,พบวJา ญาณวิทยามีสJวนชJวยในด,านการสร,างความรู,แกJเยาวชน ท่ีมุJงให,คําตอบในเรื่องของ
ความรู, โดยมีแนวคิดหลักการนําไปสูJกระบวนการวิธีอธิบายถึงวิธีการสร,างความรู,ตาม
แนวทางของในปรัชญาท่ัวไป๔  และตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีเนื้อหาเปSนไปการเปSน
หลักแนวคิดในการสร,างความรู,ในโซเชียลมีเดียเพ่ือประสิทธิภาพด,านการสร,างความอยJางเปSน
ระบบแกJเยาวชน พบวJาโซเชียลมีเดียสJงผลตJอการรับรู,ข,อมูลของเยาวชน เนื่องด,วยพฤติกรรม
การของเยาวชนนั้นมีลักษณะท่ีเปSนไปตามหลักญาณวิทยา โดยเฉพาะการอภิปรายผJานการ
แสดงความคิดเห็นของผู,อ่ืนทําให,มีผลตJอความเชื่อม่ันในข,อมูลความรู,ท่ีมีอยูJในโลกโซเชียล
มีเดียในปHจจุบัน 

จากการศึกษาวิเคราะห�ญาณวิทยากับการสร,างความรู,ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
ได,ผลข,อสรุปวJา หลักการวิธีการสร,างความรู,ท่ีเหมาะสมของเยาวชนในปHจจุบัน โดยการอาศัย
แนวคิดหลักการญาณวิทยาแบบท่ัวไปและญาณวิทยาในทางพระพุทธศาสนา สามารถชJวยให,
การสร,างความรู,ในโซเชียลมีเดีย มีประสิทธิภาพความนJาเชื่อถือเปSนประโยชน�ตJอเยาวชน โดย
                                                           

๓ ศันสนีย� ฉัตรคุปต� และ อุษา ชูชาติ, รายงานเรื่องฝ�กสมองให,คิดอยJางมีวิจารณญาณ .
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหJงชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔), หน,า ก. 

๔ ผู,ชJวยศาสตรจารย�ปHญญา นามสงJา, ผู,ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ�เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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การนําเอาแนวทางของการวิภาษวิธีในญาณวิทยาท่ัวไป  )การอภิปราย (ในข,อมูลจาก หลากหลาย
บุคคลในผู,ใช,สื่อโซเชียลมีเดีย ตามทฤษฎีทางญาณมาใช,เพ่ือให,ได,มาซ่ึงข,อมูลท่ีเปSนผลสรุป
ของความรู, และประกอบกับใช,โยนิโสมนสิการใครJครวญพิจารณา  ชJวยให,มีความถูกต,อง เปSน
ระบบสําหรับการรับรู,ข,อมูลด,วยตนเองอยJางอิสระ  ภายใต,การสื่อสาร นําเสนอ แบJงปHนและ
เผยแพรJข,อมูลออกสูJสาธารณะ โดยใช,คอมพิวเตอร�สJวนตัว โน,ตบุค แท²บเล็ต หรือสมาร�ตโฟน 
เกิดเครือขJายสังคมข้ึนจากการติดตJอรวมกันของบุคคลท่ัวโลกนั่นเอง๕ 

ผู,วิจัยจึงข,อเสนอแนะเพ่ือเปSนแนวทางการสร,างความรู,ตามหลักแนวคิดหลักการ
ญาณวิทยา เพ่ือการพิจารณานําไปใช,ให,เกิดประโยชน� โดยการมุJงเน,นไปท่ีการสร,างความรู,
ตามแนวทางญาณวิทยาแบบการวิภาษาวิธีโดยใช,การอภิปราย โต,แยงให,ได,มาซ่ึงความรู, ซ่ึงมี
อยูJหลากหลายวิธีเปSนท่ีปรากฏในปHจจุบันอยJางมาก และการสร,างความรู,แบบนี้มีความสําคัญ
อยJางมากกับเยาวชนเพราะด,วยธรรมชาติของพฤติกรรมในการใช,งานโซเชียลมีเดียท่ีมีความ
เอ้ืออํานวยเปSนปกติ และประกอบกับการอภิปรายเพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีหลากหลายย,อนแย,งด,วย
เหตุผลของแตJละบุคคลนั้น เปSนการนํามุมมองของแตJละฝ�ายผJานกระบวนการรับรู,อยJางหลาก
ความคิด หลากหลายประสบการณ� หลากหลายท่ีมา เปSนการสร,างความรู,หนึ่งในกระบวน
ทัศน�ของญาณวิทยาท่ีมีประสิทธิภาพอยJางมาก ผนวกกับแนวทางญาณวิทยาในทาง
พระพุทธศาสนา คือ การโยนิโสมนสิการ ท่ีหมายถึงการพิจารณาหรือเรียกวJาการวิเคราะห�ไมJ
มองสิ่งตJางๆ อยJางผิวเผิน๖ เปSนความสามารถในระบบของการคิดพิจารณาสภาพการณ� 
ปHญหาหรือข,อโต,แย,งอยJางรอบคอบ ตJอเนื่องเปSนลําดับ ตามเหตุและผล ซ่ึงจะนําไปสูJการ
ตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลและสJงเสริมคุณภาพชีวิต๗ เพ่ือเปSนพ้ืนฐานในการกลั่นกรองข,อมูลเพ่ือ
เปSนแนวทางของข,อมูลความรู,โดยแท,จริงและผJานกระบวนการคิดอยJางเปSนระบบ สJงผลตJอ
การรับรู,ข,อมูลของเยาวชน เนื่องด,วยพฤติกรรมการใช,งานโซเชียลมีเดียของเยาวชนนั้นมี
ลักษณะท่ีเปSนไปตามหลักญาณวิทยา ไมJวJาจะเปSนการเชื่อม่ันในข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJในโซเชียล
ทันที การสงสัยแล,วค,นหาคําตอบในโซเชียลมีเดีย การใช,วิจารณญาณในข,อมูลท่ีมีอยูJในโซ
เชียล และการรับฟHงการอภิปรายผJานการแสดงความคิดเห็นของผู,อ่ืนในโซเชียลมีเดีย ท่ีตรง
กับหลักญาณวิทยาในการสร,างความรู, ตรงกับรูปแบบการใช,โซเชียลมีเดียท่ีเยาวชนใช,สร,าง
ความรู,นั้นเอง  

 
                                                           

๕ นางณัฐกานต� ท,าวพันวงศ�,  รู�เท$าทันสังคมออนไลน�อย$างสร�างสรรค�,  (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร: สํานักงานปลักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๖),หน,า ๗. 

๖ พระธรรมป�ฎก )ป.อ.ปยตฺุโต( , พุทธธรรม, หน,า ๖๗๐. 
๗ วัลนิกา ฉลากบาง, การพัฒนาความสามารถในการรู,จักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ

บริโภคด,วยปHญญาของนักศึกษาสถาบันสกลนคร, ปริญญานิพนธ�วิทยาศาสตร�ดุษฎี, (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร�ประยุกต�), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๒๙๒ 

๕ .อภิปรายการวิจัย 
จากการอภิปรายผลโดยทบทวนถึงการสร,างความรู,ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย 

ยังคงเปSนประเด็นท่ีนJาสนใจเพราะด,วยความท่ีไมJอาจคาดการณ�ลJวงหน,าถึงการเปลี่ยนแปลง 
จึงต,องรู,เทJาทัน พฤติกรรมการมองเห็น การได,ยิน หรือการได,ฟHง ในทางพระพุทธศาสนา
เรียกวJา ปรโตโฆสะ๘ ความรู,นี้เปSนหนึ่งในข้ันตอนการสร,างความรู,๙ ถือเปSนกระบวนการ
สําคัญทางจิตวิทยาท่ีมาจากประสบการณ� เปSนความรู,ท่ีมีอยูJในตนเองของแตJละบุคคล 

การสร,างความรู,ของเยาวชนด,วยโซเชียลมีเดียนั้น มุJงหมายมาในรูปแบบของการ
ติดตJอสื่อสารแลกเปลี่ยนข,อมูลโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีจุดเริ่มต,นเพ่ือใช,ในด,านการ
สื่อสาร จนไปถึงความบันเทิง เม่ือได,รับความนิยมเปSนจํานวนมากจนกลายเปSนสังคมขนาด
ใหญJ โซเชียลมีเดียจึงเปรียบเสมือนเปSนสังคมหนึ่งท่ีมีการติดตJอสื่อสารอยJางเสรีไร,พรมแดน 
ทําให,เห็นวJาการสื่อสารโซเชียลมีเดียกับการสร,างความรู,เปSนสิ่งท่ีมีความสัมพันธ�กันในปHจจุบัน
๑๐  และมีพฤติกรรมในการใช,งานในด,านการศึกษาอยูJ ท่ัวไป จึงทําการวิเคราะห�หาแนว
ทางการสร,างความรู,ในสื่อโซเชียลมีเดียตามหลักญาณวิทยา และได,ผลข,อสรุปท่ีเหมาะสมกับ
เยาวชน โดยการอาศัยแนวคิดหลักการญาณวิทยาและแนวทางพระพุทธศาสนา  จะสามารถ
ชJวยให,พฤติกรรมการสร,างความรู,ในโซเชียลมีเดีย มีประสิทธิภาพนJาเชื่อถือ  เปSนประโยชน�ตJอ
เยาวชน นํามาซ่ึงพฤติกรรมการเรียนรู,อยJางมีระบบ เหมาะสําหรับการรับรู,ข,อมูลด,วยตนเอง 
ท้ังนี้ผู,วิจัยจึงข,อเสนอแนะ ดังนี้ ๑  (  บทบาทในฐานะเยาวชนนั้นต,องพัฒนาทักษะการวิเคราะห�
เนื้อหาในการเข,าถึงโซเชียลมีเดีย ๒   (บทบาทสถาบันครอบครัว  ในฐานะผู,ปกครอง ต,องอบรม
ดูแลคัดกรองในสJวนของเนื้อหาและเวลา แลพการป�องกันการใช,ท่ีไมJเหมาะสม ๓  (  บทบาท
สถาบันการศึกษา ควรสร,างแนวทางสJงเสริมสอดแทรกเพ่ือการรู,เทJาทันการใช,สื่ออโดยฝ�กต้ัง
คําถามวิเคราะห� ๔   (บทบาทหนJวยงานภาครัฐ หรือท่ีเก่ียวข,อง ควรให,การสนับสนุนด,าน
กฎหมาย รับผิดชอบใกล,ชิดติดตาม  กํากับดูแล  ในสื่อท่ีอาจสJงผลกระทบตJอเยาวชน ๕   (บทบาท
ของสื่อมวลชน  ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสJงเสริมสนับสนุนความรู,ของเยาวชน โดยสJงเสริมคJานิยมท่ี

คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมอยJางสร,างสรรค�และมีวิจารณญาณ ๖   (บทบาทของผู,ท่ีเก่ียวข,องอ่ืน 
เชJนผู,ประกอบการให,บริการสื่อควรปฏิบัติตามข,อกําหนด กรณีท่ีมีตJอผู,ใช,ท่ีเปSนเยาวชน  

การวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต�ได,อยJางให,เหมาะสมและเปSนประโยชน� 
คณะผู,วิจัยจึงข,อเสนอแนะ  เพ่ือเปSนแนวทางพิจารณาและเลือกนําข,อมูลไปใช,ประโยชน�  ดังนี้ 
๑   (เสริมสร,า งกลไกความรู,ในโซเชียล  โดยการสร,างกระบวนการความรู,ของเยาวชนเพ่ือ
ปลูกฝHงแนวคิดการตัดสินใจ ๒   (การ จัดการองค�ความรู, โดยนําเสนอประสบการณ�การสร,าง

                                                           

๘ ม.มู. (ไทย) ๒/๔๕๒/๔๙. 
๙ รองศาสตรจารย�จรญู รัตนกาล, ผู,ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ�เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐ พระครูสริิรัตนานุวัตร,รศ.ดร., ผู,ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ�เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ความรู,ให,แกJเยาวชนในสถานศึกษา ๓  (สร,างความตระหนักให, เยาวชนให,เกิดความเข,าใจ โดย
การจัดเวทีเรียนรู,แลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหวJางเยาวชนด,วยกันเอง  

 
๖. ข�อเสนอแนะ 

๑. การเสริมสร,างกลไกการความรู,ในโซเชียลมีเดียในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝHง
แนวคิดด,านความรู, กJอนตัดสินใจของข,อมูลท่ีเปSนประโยชน�ตJอการจัดการศึกษา ด,วยการจัด
เวทีเรียนรู,การใช,งานโซเชียลมีเดีย กJอให,เกิดจิตสํานึกท่ีดีตJอพฤติกรรมการใช,โซเชียลมีเดีย  

๒. หนJวยงานภาครัฐ เอกชน ควรเข,ามามีบทบาทปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
ดูแลและสร,างความเชื่อม่ัน หรือมีสื่อกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ข,อเสนอแนะแนว
ทางการสร,างความรู,พร,อมกันทุกภาคสJวน 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

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

 (๑) หนังสือ : 
พระธรรมป�ฎก (ประยุทธ�.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
_______. โยนิโสมนสิการ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๕๖. 
ณัฐกานต� ท,าวพันวงศ�. รู�เท$าทันสังคมออนไลน�อย$างสร�างสรรค�. กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ๒๕๕๖ 

  (๒) วารสาร : 
เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล. โซเชียลมีเดีย พ้ืนท่ีสาธารณะในศตวรรธท่ี ๒๑. มหิดลสาร An 

Educatainment Variety of Art & Sciences. ป�ท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๐๔. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทชุมเอกชูโชคจํากัด, ๒๕๕๖ 

ดร.สหภาพ พJอค,าทอง. Social Media การสื่อสารทุกท่ีทุกเวลาในสังคมข,อมูลขJาวสารและ
พ้ืนท่ีสJวนตัว. วารสารวิชาการศรีปทุม. ป�ท่ี ๑๑ กรกฏาคม, ๒๕๕๔ 
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  (๓) วิทยานิพนธ�/ดุษฏีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
วัลนิกา ฉลากบาง. การพัฒนาความสามารถในการรู,จักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ

บริโภคด,วยปHญญาของนักศึกษาสถาบันสกลนคร. ปริญญานิพนธ�วิทยาศาสตร�
ดุษฎี. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 

ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน. ส่ือใหม$กับการเรียนรู�และการสร�างค$านิยมทางสังคมของ
เยาวชนไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖. 

ศันสนีย� ฉัตรคุปต� และอุษา ชูชาติ. รายงานเรื่องฝ�กสมองให,คิดอยJางมีวิจารณญาณ.
กรุง เทพมหานคร :  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหJงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔. 

 (๔) สัมภาษณ�: 
พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. ผู,ทรงคุณวุฒิ. สัมภาษณ�,วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
รองศาสตรจารย�จรูญ รัตนกาล. ผู,ทรงคุณวุฒิ. สัมภาษณ�,วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
ผู,ชJวยศาสตรจารย�ปHญญา นามสงJา. ผู,ทรงคุณวุฒิ. สัมภาษณ�,วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ศึกษาเปรียบเทียบศีลห�าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชน 
Comparative Study of Five Precepts in Dheravatha Buddhism and 

Conservative Prot in Jainism 

พระวาสนา จณฺฑมิตฺโต (เพชร)*  
พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.** 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาศีล ๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาอนุพรตในศาสนาเชน ๓) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบศีล ๕ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชนซ่ึงเปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
สรุปได,ดังนี้ 

ศีล ๕ เปSนหลักมนุษยธรรม เปSนข,อปฏิบัติให,ถึงความเปSนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� คือ การ
ไมJฆJาสัตว� การไมJลักทรัพย� การไมJประพฤติผิดในกาม การไมJพูดเท็จ และการไมJด่ืมสุราเมรัย
ศีล เปSนท่ีต้ังแหJงกุศลธรรมเปSนลักษณะ มีความปรกติทางกายวาจาเปSนท่ีต้ัง โดยมี
องค�ประกอบของศีล ๕ แตJละข,อ คือ เจตนา เปSนความไมJก,าวลJวงทางกาย และวาจา ให,พ,น
จากความชั่วท้ังปวง ยJอมมีความสงบสันติสุขในชีวิตปHจจุบัน และอนาคตเปSนอานิสงส� และใน
ตรงกันข,าม โทษของการละเมิดศีล เปSนเหตุให,ประมาทเปSนบJอเกิดแหJงภัยเวรโดยประการ
ตJางๆ ยJอมประสบทุกข�ท้ังในปHจจุบัน และสัมปรายภพ บ่ันทอนความก,าวหน,าความเจริญ 
และความสงบสันติสุขในการดําเนินชีวิต 

อนุพรต ๕ เปSนหลักคําสอนท่ีสําคัญพ้ืนฐานของศาสนาเชน ได,แกJ อหิงสา การไมJ
เบียดเบียน ไมJทําลายชีวิต สัตยะ พูดความจริง ไมJพูดเท็จ อัสเตยะ ไมJลักขโมย รวมท้ังไมJ
หลบเลี่ยงภาษีอากร ไมJใช,หรือทําเงินปลอมพรหมจรยะ อยJางตํ่าคือการไมJประพฤติผิดในกาม 
และการไมJโลภ ไมJควรมีข,าวของมากเกินจําเปSนหลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรมท้ัง ๕ ข,อ ผู,ท่ี
นับถือศาสนาเชนจะมีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตJางกันไปตามสถานะของบุคคลชาวเชนและมี
จุดมุJงหมายท่ีจะให,ศาสนิกกําจักกิเลสาวะท้ังปวงได,อยJางเด็ดขาดเพ่ือบรรลุโมกษะภูมิท่ีพ,น
จากสังสารวัฎการเวียนวJายตายเกิดดังนั้นศาสนาเชนจะต,องปฏิบัติธรรมอยJางเครJงครัดแตJการ
จะปฏิบัติธรรมอยJางเครJงครัดได,ก็จําต,องให,คําปฎิญาณแกJพระเชนเพ่ือผูกพันท่ีจะต,องปฏิบัติ
ตามให,ได, 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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ผลการเปรียบเทียบความหมายของศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ความหมายของอนุพรตในศาสนาเชน พบวJามีสJวนท่ีคล,ายคลึงกัน คือ เปSนสิ่งท่ีทําให,เกิด
ความเปSนปกติ ข,องดเว,นจากบาปท้ังหลายท้ังปวง สํารวม อดทนอดกลั้นตJอโลภะ โทสะ 
โมหะ ไมJลJวงละเมิดผู,อ่ืนด,วยกาย หรือด,วยวาจา เพ่ือให,เกิดความปกติ เรียบร,อย สงบสุขใน
สังคม ระงับความเดือดเนื้อร,อนใจท้ังตนเองและผู,อ่ืน ประเด็นความแตกตJาง พบวJา ศีล ๕ คือ 
งดเว,นจากบาปท้ังหลายท้ังปวง สํารวม เพ่ือให,เกิดความปกติ เรียบร,อย สงบสุขในสังคม แตJ
อนุพรตของศาสนาเชน ถือวJามีความสําคัญท่ีจะต,องปฏิญาณแกJพระเชน เพ่ือผูกพันท่ีจะต,อง
ปฏิบัติตามให,ได, โดยเฉพาะข,อท่ี ห,ามประพฤติผิดพรหมจรรย�ซ่ึงแตกตJางจากศีล ๕  

คําสําคัญ: ศีล ๕, อนุพรต ๕  

Abstract 
This thesis The purpose of the research, three factors are: (1) to 

study five precepts in Theravada Buddhism (2) study conservative prot in 
Jainism (3) to study five preceptsin Theravada Buddhism with conservative 
prot in Jainism is. a qualitative study The results were as follows: 

Five precepts as humanitarian As an act of humanity that is not 
completely kill the animal. Not to steal No sexual misconduct Not lying And 
do not drink alcohol precepts. Was the site of a charity fair manner. Normal 
speech is a physical location. The composition of each of the five precepts is 
not intended to infringe is verbally and physically from all evil. If there is 
peace, peace in today's life. And future benefits In contrast, The penalty for 
violating the canons As a result, a nucleus of negligence by the various 
divisions of the disaster. Inevitably suffer distress in the present and the 
afterlife undermining progress and prosperity. Calm and peace in life. 

Conservative Prot is the key tenets of Jainism Ahimsa are not 
persecuted. Do not break her virtuous life, Sattaya the truth is she was not 
lying, Asteya thieving, including not evade taxes. Or do not use counterfeit 
money counterfeit Brahmacariya. At least, is not sexual misconduct and greed 
should not have too many needs.Principles of Ethics and Article 5 of the  
religion chain practices vary according to the status of the chain, and aims to 
give congregations will bundle all skill levels urine are strictly prohibited. To 
attain enlightenment landscape Samsàracakka cycle from the cycle of 
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birth and death, so Jainism must be treated seriously, and will act strictly, it 
must make vows to God to Shane obligated to follow it. 

The Comparative of of Five Precepts in Theravada Buddhism and 
Conservative Prot in Jainism. Found that the similarity is what causes normal. 
Refrain from all sins rally, but in humility, tolerance LobhaDosaMoha 
tolerated but not abuse others physically or verbally.  To be completely 
normal peaceful society. Curb vexed both themselves and others. The 
difference is that the fifth commandment to refrain from all sins, focusing to 
achieve peace in the usual order. But Anuporn of Jainism. It is important to 
swear to the chain. The obligation to comply with it. Especially Article Do 
misconduct celibacy, unlike five precepts. 

Keywords: Five Precepts, Conservative Prot 

๑. บทนํา 
ประชาชนชาวไทยสJวนใหญJนับถือพระพุทธศาสนาเปSนศาสนาประจําชาติการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมตJางๆได,รับอิทธิพลหลJอหลอมด,วยหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาซ่ึงอยูJในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเปSนเวลานานสามารถสังเกตได,
จากผลสะท,อนท่ีปรากฏออกมาในด,านตJางๆเชJนวิถีชีวิตทัศนคติพฤติกรรมนิสัยใจคอของชาว
ไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีตJางๆลักษณะดังกลJาวซ่ึงสJวนหนึ่งเปSนผลมาจาก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยการนํามาปฏิบัติดัดแปลงให,สอดคล,องกับการดําเนินชีวิต๑

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปใช,ในการดํารงชีวิตประจําวันตามสติปHญญา
และความประสงค�ของแตJละบุคคลดังนั้นระดับคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับ
ท้ังท่ีเปSนสัจธรรมเบ้ืองต,นเบ้ืองกลางและเบ้ืองสูงมีท้ังสJวนท่ีเรียกวJาเปSนโลกิยธรรมและ
โลกุตรธรรมศีลเปSนคําสอนระดับเบ้ืองต,นหรือระดับพ้ืนฐานคําสอนท้ังหมดเปSนระบบการ
ปฏิบัติเพราะเหตุท่ีคําสอนเปSนสัจธรรมคือเกิดจากประสบการณ�จริงคําสอนจะให,ผลอยJาง
แท,จริงเฉพาะผู, ท่ีนําไปปฏิบัติเทJานั้นศีลก็อยูJ ในลักษณะเดียวกันแม,วJาจะเปSนคําสอน
ระดับพ้ืนฐานแตJถ,าคนนําไปปฏิบัติอยJางถูกต,องแล,วจะมีความสัมพันธ�กับระบบอ่ืนๆและ
พัฒนาข้ึนไปจนถึงระดับสูงสุดดังท่ีพระพุทธเจ,าตรัสไว,วJา“ศีลมีลักษณะอยJางนี้สมาธิมีลักษณะ
อยJางนี้ปHญญามีลักษณะอยJางนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปSนฐานยJอมมีผลมากมีอานิสงส�
มากปHญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปSนฐานยJอมมีผลมากมีอานิสงส�มากจิตอันบุคคลอบรม
                                                           

๑ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ�พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร: 
ห,างหุ,นสJวนจํากัดบรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๖), หน,า ๗. 
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โดยมีปHญญาเปSนฐานยJอมหลุดพ,นโดยชอบจากอาสวะท้ังหลายคือกามาสวะภวาสวะและ
อวิชชาสวะ”๒๒ 
 ดังนั้น ศีลจึงครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตด,านนอกท้ังหมด เทJาท่ีจะชJวยทํา
สภาพความเปSนอยูJโดยท่ัวไปกิจการท้ังหลายของหมูJชน ความสัมพันธ�กับสภาพแวดล,อม และ
สภาพแวดล,อมท่ีควรจัดได, ให,มีสภาวะท่ีเก้ือกูลแกJความเจริญงอกงามของชีวิตด,านใน จึง
สอดคล,องกับการท่ีชีวิตด,านในท่ีเจริญงอกงามนั้นจะสะท,อนผลดีงามออกมาแกJชีวิตด,านนอก
คือเหมาะแกJการท่ีทุกๆคนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิ ปHญญา โดยเฉพาะจะได,สามารถ
ฝ�กจิตและปHญญาให,เจริญ เพ่ือจะได,ประสบชีวิตท่ีมีความสุขแท,จริง พร,อมด,วยจิตใจท่ีเปSน
อิสระผJองใสเบิกบานในทJามกลางสังคมและสภาพแวดล,อมท่ีสงบเรียบร,อยรื่นรมย�และรJมเย็น
เปSนสุข๓ 

สJวนศาสนาเชนเปSนศาสนารJวมสมัยกับพระพุทธศาสนาและมีแนวคิดขัดแย,งกับคํา
สอนของศาสนาพราหมณ�เรื่องเทพเจ,าและเรื่องวรรณะ ศาสนาเชนเกิดกJอนศาสนาพุทธ ถึง 
๕๘ ป�คําสอนของศาสนาเชนคล,ายคําสอนของพุทธศาสนาและมีหลักธรรมในการปฏิบัติข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับศาสนิกเชน คือ หลักอนุพรตเปSนข,อปฏิบัติพ้ืนฐานหรือบางทีเรียกวJา มี
ปฏิญญา๕ข,อเรียกวJาอนุพรตหรือศีล๕ในพุทธศาสนาคือการละเว,นสิ่งท่ีไมJดีไมJงามได,แกJ (๑) 
อหิงสา การไมJเบียดเบียนตลอดจนการไมJทําลายชีวิตทุกชนิด (๒) สัตยะ ความสัตย�ไมJพูดเท็จ 
(๓) อัสเตยะ การไมJลักขโมย (๔) พรหมจริยะ การประพฤติพรหมจรรย� (เว,นจากการเสพ
กาม) และ (๕) อปริครหะ การไมJละโมบไมJอยากได,สิ่งใดๆการเว,นจากการด่ืมสุราเมรัยบาง
ทJานสรุปวJา สามารถยJอลงเหลือเพียง “อหิสา ปรโม ธรฺมะ” “ความไมJเบียดเบียนเปSนธรรมะ
อยJางยิ่ง”๔ และแนวคิดแบบจิตใจท่ีหวังประโยชน�เพ่ือผู,อ่ืน ซ่ึงต้ังอยูJบนฐานของความรัก 
ความเมตตากรุณา การให,อภัย และการอิงอาศัยกันของสิ่งท้ังหลาย โดยกลJาววJา ทุกๆ ชาติ
ตJางอิงอาศัยชาติอ่ืน แม,แตJชาติท่ีมีข,อพิพาทกันก็ต,องรJวมมือในการใช,ทรัพยากรของโลก 
มนุษย�ท้ังหลายท้ังในชุมชนโลกและครอบครัว จําต,องสามัคคีกันและรJวมมือกันบนฐานของ
การเคารพซ่ึงกันและกัน แนวคิดเรื่องการทําประโยชน�เพ่ือผู,อ่ืน จึงเปSนปHจจัยท่ีสําคัญอยJาง
ยิ่งยวด หากปHจเจกบุคคลมีสํานึกรับผิดชอบตJอมนุษยชาติ เขาจะดูแลรักษาสิ่งแวดล,อมทาง
ธรรมชาติ ถ,าเราคิดด,วยจิตใจท่ีคับแคบและมองเฉพาะสิ่งท่ีอยูJรอบตัว เราก็จะไมJสร,างอนาคต
ในทางบวก ความหมายของความรับผิดชอบท่ีแท,จริงจะต,องต้ังอยูJบนฐานของความเมตตา
กรุณาและความปรารถนาดีท่ีจะทําประโยชน�เพ่ือผู,อ่ืน เราไมJเพียงแตJจะให,ความเคารพมวล
                                                           

๒ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒/๘๙. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ�ครั้งท่ี 

๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หน,า ๔๔๘. 
๔ สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน,า ๙๑-๙๒. 
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มนุษย�เทJานั้น หากยังต,องให,การดูแลการงดเว,นจากการก,าวกJายแทรกแซงสัตว�สายพันธุ�อ่ืน
และสิ่งแวดล,อม ในการทํางานเพ่ือความสุขและความพึงพอใจของบุคคล ครอบครัว 
ประเทศชาติ และชุมชนระหวJางประเทศ 

การศึกษาหลักคําสอนข้ันพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเปรียบเทียบกับ
หลักคําสอนทางศาสนาเชนท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนแตJละศาสนาจะสะท,อนให,เห็นถึง
ความเหมือนความเชื่อและหลักปฏิบัติรวมท้ังวิถีชีวิตของชาวพุทธและศาสนิกเชนท่ีนําเสนอ
ผJานงานวรรณกรรมได, เปSนอยJางดี  ดังนั้ นผู, วิจัยจึ งสนใจท่ีจะศึกษาหลักศีล ๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เปรียบเทียบกับหลักอนุพรตในศาสนาเชนเพ่ือเปSนการศึกษาค,นคว,า
หลักธรรมท้ังสองศาสนาให,ได,ละเอียดและเข,าใจในประเดJนทีจะศึกษาให,มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปSน
หลักธรรมใช,ในการประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตของผู,ครองเรือน ได,อยJางถูกวิถีหรือ
ถูกต,องตามทํานองคลองธรรม 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. เพ่ือศึกษาอนุพรตในศาสนาเชน 
 ๓. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปSนการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ โดยการศึกษาและค,นคว,า

ทางเอกสาร ซ่ึงมีลําดับและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ ศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ 

พระไตรป�ฎกภาษาบาลี และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
คัมภีร�ศาสนาเชน ได,แกJ คัมภีร�อาคมคัมภีร�สิทธานตะ 

๓.๒ ศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Soures) คือ อรรถ
กถา ตําราวิชาการ และรายงานการวิจัยตJางๆ ท่ีมีเก่ียวข,องกับเรื่องวิจัยนี้ 

๓.๓ วิเคราะห�ข,อมูลท้ังหมดตามกรอบของวัตถุประสงค� 
๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร,อมข,อเสนอแนะ 
๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive Analysis) 
ตามกรอบวัตถุประสงค�ของการวิจัย การศึกษาหลักคําสอนข้ันพ้ืนฐานในทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทเปรียบเทียบกับหลักคําสอนทางศาสนาเชนท่ีปรากฏในวรรณกรรม
คําสอนแตJละศาสนาจะสะท,อนให,เห็นถึงความเหมือนความเชื่อและหลักปฏิบัติรวมท้ังวิถีชีวิต
ของชาวพุทธและศาสนิกเชนท่ีนําเสนอผJานงานวรรณกรรมได,เปSนอยJางดี  ดังนั้นผู,วิจัย จึงมี
ขอบเขตด,านการค,นคว,าเอกสารคือพระไตรป�ฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และคัมภีร�ศาสนาเชนได,แกJคัมภีร�อาคม,คัมภีร�สิทธานตะอรรถกถา 
สารนิพนธ� ตําราทางวิชาการและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับเรื่องนี้ ดังมีรายละเอียด
ตJอไปนี้ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศีลหมายถึง เปSนความประพฤติชอบทาง

กาย และวาจาหรือ เรียกวJาความเปSนปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดย
อาศัยเจตนางดเว,น จึงละบาปคือ อกุศลได, คือ กายทุจริต วจีทุจริต “ศีล” จึงเปSนธรรม
เบ้ืองต,นท่ีจะให,เกิดกุศลธรรมท้ังปวงเปSนประธานให,กุศลธรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา กลJาวคือ 
ความมีเมตตากรุณา หิริ โอตตัปปะและความซ่ือสัตย�สุจริต เปSนต,น เพราะศีลจัดวJาเปSนฐาน
ให,ถึงซ่ึงโลกุตรธรรม คือ นิพพานสมบัติ ก็ต,องอาศัยศีลเปSนพ้ืนฐาน ดังนั้นศีลจึงเปSนเบ้ืองต,น
แหJงการปฏิบัติให,สุจริตทางกายวาจา และใจเปSนท่ีสุด 

๔.๒ อนุพรตในศาสนาเชน  อนุพรตในศาสนาเชนศาสนาเชนเกิดกJอน พุทธศักราช 
ประมาณ ๕๖ ป� ศาสนานี้เกิดในประเทศอินเดีย และเกิดรJวมสมัยกับศาสนาพุทธ ศาสดาของ
ศาสนาเชน คือ มหาวีระ คัมภีร�ศาสนาเชนคือ คัมภีร�อาคมะ หรือสิทธานตะ ซ่ึงเนื้อหาของ
คัมภีร�เปSนจารึกคําบัญญัติ หรือวินัยเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติของนักพรต หรือคฤหัสถ� ผู,
ครองเรือน และเรื่องราวประเภทชาดกในศาสนาศาสนาเชนได,แบJงหลักคําสอนท่ีสําคัญ
ออกเปSน ๓ หลักคือ หลักอนุพรต ๕ได,แกJ (๑) อหิงสา การไมJเบียดเบียน ไมJทําลายชีวิต (๒) 
สัตยะ พูดความจริง ไมJพูดเท็จ ไมJวJาด,วยเหตุผลหรือข,ออ,างใดๆ ไมJได,(๓)อัสเตยะ ไมJลักขโมย 
รวมท้ังไมJหลบเลี่ยงภาษีอากร ไมJใช,หรือทําเงินปลอม (๔) พรหมจรยะ อยJางตํ่าคือการไมJ
ประพฤติผิดในกาม และ(๕) อปริครหะ การไมJโลภ ไมJควรมีข,าวของมากเกินจําเปSน 

หลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรมท้ัง ๕ ข,อ ผู,ท่ีนับถือศาสนาเชนจะมีแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีแตกตJางกันไปตามสถานะของบุคคลชาวเชนถึงแม,จะกฎระเบียบตJางๆมากมาย แตJ
ชาวเชนมักจะมีการศึกษาท่ีสูงกวJาฐานะดีกวJาเพ่ือนบ,านโดยมากเปSนพJอค,าวานิชย�ฐานะ
คJอนข,างดีมีอันจะกิน ตลอดท้ังเปSนท่ียอมรับกันท่ัวไปวJา ชาวเชนซ่ือสัตย�สุจริตและมีคุณธรรม
สูง ชาวเชนนิยมไปวัดซ่ึงมีมากกวJา ๔๐,๐๐๐ วัดในประเทศอินเดีย ตามวัดตJางๆจะมีรูป
เคารพของพระติตถังกร ประดับประดาอยJางงดงามและมีหลายวัดท่ีมีศิลปะงดงามอยJางวัด
เชนบนภูเขา ได,รับยกยJองวJาเปSนสิ่งมหัศจรรย� ๑ ใน ๗ ของอินเดีย มีศาสนิกผู,นับถือประมาณ
หกล,านกวJาคนท่ัวอินเดียเชนเปSนศาสนาท่ีเกิดในอินเดีย และไมJเคยออกจากอินเดียเลยเราจึง
รู,จักคําสอนของเชนผJานตําราเสียเปSนสJวนใหญJเปSนความจริงท่ีวJาคนท่ีนับถือเชนสJวนใหญJมัก
เปSนคน "มีอันจะกิน"เหตุท่ีเปSนเชJนนี้เพราะวJาเชนถือเครJงครัดมากคนท่ีหาเช,ากินคJาจึงมักมอง
เปSนเรื่องยุJงยากและไมJอาจทําตามได,ด,วยข,อจํากัดของชีวิตความเปSนอยูJจริงๆ ศาสนาเชนจึง
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ไมJคJอยแพรJหลายแตJก็มีข,อนJาภูมิใจก็ ต้ังแตJครั้งพุทธกาล ตราบเทJาถึงปHจจุบันเชนนับเปSน
ศาสนาท่ีไมJเคยขาดสูญไปจากอินเดียเลยแสดงวJา เขาก็มีดีอยูJในตัวเหมือนกัน 

ปHจจุบันนักบวชศาสนาเชนสJวนใหญJจะเปSนคนวรรณะพราหมณ�ท้ังได,รับความนับ
ถือสูงกวJาพระในวรรณะอ่ืนปHจจุบันได,มีขบวนการเผยแพรJศาสนาเรียกวJาอนุพรต โดยมีตุลสี
เปSนหัวหน,า มีสํานักงานใหญJอยูJ ท่ีเมืองกัตตา และเริ่มขยายไปในตJางประเทศท่ัวโลก 
ขบวนการนี้พยายามชักจูงให,คนสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมอนุพรต โดยนาคําสอนจากศาสนา
พราหมณ�และศาสนาพุทธท่ีตรงกันมาสนับสนุน เพ่ือคนท่ีจะได,เห็นความสําคัญของศาสนา
เชนยิ่งข้ึนและไมJเคยเปSนขJาววJาพวกเขานาเอาศรัทธาท่ีเครJงครัดไปทําร,ายคนอ่ืนเลย ก็
เพียงพอจะให,โลกยอมรับได,วJา ปรัชญาเชนนั้นมีอัตตกิลมถานุ-โยค เพ่ือพ,นโศกดับทุกข�อัน
หมJนหมองอหิงสาตบะธรรมเปSนครรลองดุจแสงสJองให,สวJางชJวยนําทาง ความหมายของ
หลักการอหิงสาไมJได,มีความหมายแคบๆ เพียงแคJการไมJทําร,ายชีวิตหรือทําร,ายรJางกายผู,อ่ืน 
ซ่ึงเปSนความหมายของความรุนแรงในเชิงกายภาพเทJานั้น เพราะปรัชญาเชนใช,หลักการ
กระทําหรือการประพฤติปฏิบัติเปSนหลักใหญJ แตJความหมายของการไมJใช,ความรุนแรงใน
ศาสนาเชนครอบคลุมไปถึงความรุนแรงทาง วาจาและความคิดด,วย 

๔.๓ การเปรียบเทียบศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชน 
โทษของการไมJรักษาศีล การอยูJรJวมกันในสังคมยJอมจะได,รับความสุขหรือไมJข้ึนอยูJกับบุคคล
ในสังคม กลJาวคือ ถ,าสังคมขาดศีล วินัย กฎเกณฑ� หรือระเบียบบทบัญญัติในศีล ขาดความ
ซ่ือสัตย� สุจริต การอยูJรJวมกันในสังคมยJอมปราศจากความสงบสุขยJอมลJวงละเมิดในชีวิต และ
ทรัพย�สินของผู,อ่ืน เปSนเหตุให,ประมาทในการดําเนินชีวิตเปSนบJอเกิดแหJงภัยเวรโดยประการ
ตJางๆ เพราะภัยเวรยJอมมีความสัมพันธ�กับเรื่องกรรมโดยตรงจะต,องรับผิดชอบตามกฎแหJง
กรรม คือผลของกรรม ยJอมประสบทุกข�ท้ังในชาติปHจจุบัน และสัมปรายภพ บ่ันทอน
ความก,าวหน,าความเจริญในการดํารงชีวิตในปHจจุบัน และอนาคตในท่ีสุด 

๔.๔ จากการศึกษาเปรียบเทียบศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตใน
ศาสนาเชนสรุปได,ดังนี้ ศีล หมายถึง ความปกติ เจตนาเพ่ือรักษาความปกติของบุคคล ท้ังทาง
กาย ทางวาจา กระท่ังสังคมยJอมปกติสุข การรักษาศีลเบ้ืองต,นศีลจะเปSนวินัย เพราะศีลเปSน
ข,อปฏิบัติในเชิงปฏิเสธเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา ให,สงบเรียบร,อย 
จนกระท่ังศีลยกระดับไปสูJระดับธรรมท่ีเปSนคุณธรรมพ้ืนฐานของผู,รักษาศีล ซ่ึงจะเปSน
รากฐานในการพัฒนาคุณธรรม ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเริ่มจากการรักษาศีล ๕ ยJอมกJอให,เกิด
ความปกติเรียบร,อยดีงามแกJผู,ประพฤติ กระท่ังภาพรวมของสังคมยJอมเกิดความสงบ
เรียบร,อย รวมถึงผู,รักษาศีล ๕ ยJอมได,รับอานิสงส�จากการรักษาศีล ๕ และในขณะเดียวกันผู,
ละเมิดศีล ๕ ยJอมได,รับโทษจากผลการกระทําของตนเอง ท้ังความผิด ทางกฎหมาย และ
วิบากแหJงกรรมชั่ ว ในขณะท่ีประเทศไทยเปSนเ มืองพุทธ คนไทยสJวนใหญJ นับถือ
พระพุทธศาสนา แตJในปHจจุบันคนไทยกลับรักษาศีล ๕ น,อยลง ซ่ึงผลจากการลJวงละเมิด ศีล 
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๕ หลักการพ้ืนฐานในการควบคุมกาย วาจา กJอให,เกิดผลร,ายตJอชีวิตและทรัพย�สินท่ีสามารถ
พบเห็นได,ดังตัวอยJางทางสื่อตJางๆ อันสJงผลให,สภาพสังคมปHจจุบันเกิดการกระทําในด,านลบ 
ท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน อาชญากรรมท่ีร,ายแรงแทบท้ังหมดเปSนเรื่องของการละเมิดศีล ๕ 
กลายเปSนสังคมท่ีมากไปด,วยการสังหารผลาญชีวิต การปองร,าย การทําร,าย การลักขโมย 
การปล,น การแยJงชิง การทําความผิดทางเพศ เกิดคดีฆาตกรรม โจรกรรม ขJมขืน หลอกลวง 
รวมถึงการเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดอันกJอให,เกิดปHญหาและเปSนสาเหตุสําคัญของ
อุบัติเหตุตJางๆในการรักษาศีล ๕สามารถนําหลักธรรมอ่ืนมาสนับสนุนตามเหตุปHจจัยหรือ
สถานการณ�ท่ีผู,รักษาศีลต,องเผชิญ ท้ังเปSนหลักธรรมท่ีสกัดก้ันการลJวงละเมิดศีล ๕ ท่ีทํา
หน,าท่ีสนับสนุนการรักษาศีล ๕ และสกัดก้ันมิให,บุคคลประพฤติลJวงละเมิดข,อศีลเม่ือประสบ
เหตุอันอาจละเมิดศีล ๕ เชJน หิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ ปHญญา และ
หลักธรรมท่ีสJงเสริมการรักษาศีล ๕ ท่ีทําหน,าท่ีสJงเสริมให,บุคคลสามารถรักษาศีล ๕ ได,
สมบูรณ�ท้ังในแงJของธรรมและวินัย เชJน หลักธรรมพ้ืนฐานสําหรับประพฤติปฏิบัติของผู,ครอง
เรือน คือ เบญจธรรม และฆราวาสธรรม และหลักธรรมเพ่ือพัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน 
คือ ทศบารมี และไตรสิกขา โดยขันตินับเปSนคุณธรรมสําคัญ ในการขัดเกลาตนเอง เริ่มต้ังแตJ
การนําขันติมาสนับสนุนการรักษาศีล ๕ ให,สัมฤทธิ์ผล จนกระท่ังเพ่ือบรรลุจุดมุJงหมายสูงสุด
แหJงชีวิต 

อนุพรตในศาสนาเชนมี ๕ ประการ ได,แกJ (๑) อหิงสา การไมJเบียดเบียน ไมJทําลาย
ชีวิต (๒) สัตยะ พูดความจริง ไมJพูดเท็จ ไมJวJาด,วยเหตุผลหรือข,ออ,างใดๆ ไมJได, (๓) อัสเตยะ 
ไมJลักขโมย รวมท้ังไมJหลบเลี่ยงภาษีอากร ไมJใช,หรือทําเงินปลอม (๔) พรหมจรยะ อยJางตํ่า
คือการไมJประพฤติผิดในกาม และ (๕) อปริครหะ การไมJโลภ ไมJควรมีข,าวของมากเกินจําเปSน 

หลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรมท้ัง ๕ ข,อ ผู,ท่ีนับถือศาสนาเชนจะมีแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีแตกตJางกันไปตามสถานะของบุคคลชาวเชนถึงแม,จะกฎระเบียบตJางๆมากมาย แตJ
ชาวเชนมักจะมีการศึกษาท่ีสูงกวJาฐานะดีกวJาเพ่ือนบ,านโดยมากเปSนพJอค,าวานิชย�ฐานะ
คJอนข,างดีมีอันจะกิน ตลอดท้ังเปSนท่ียอมรับกันท่ัวไปวJา ชาวเชนซ่ือสัตย�สุจริตและมีคุณธรรม
สูง ชาวเชนนิยมไปวัดซ่ึงมีมากกวJา ๔๐,๐๐๐ วัดในประเทศอินเดีย ตามวัดตJางๆจะมีรูป
เคารพของพระติตถังกร ประดับประดาอยJางงดงามและมีหลายวัดท่ีมีศิลปะงดงามอยJางวัด
เชนบนภูเขา ได,รับยกยJองวJาเปSนสิ่งมหัศจรรย� ๑ ใน ๗ ของอินเดีย มีศาสนิกผู,นับถือประมาณ
หกล,านกวJาคนท่ัวอินเดียเชนเปSนศาสนาท่ีเกิดในอินเดีย และไมJเคยออกจากอินเดียเลยเราจึง
รู,จักคําสอนของเชนผJานตําราเสียเปSนสJวนใหญJเปSนความจริงท่ีวJาคนท่ีนับถือเชนสJวนใหญJมัก
เปSนคน "มีอันจะกิน"เหตุท่ีเปSนเชJนนี้เพราะวJาเชนถือเครJงครัดมากคนท่ีหาเช,ากินคJาจึงมักมอง
เปSนเรื่องยุJงยากและไมJอาจทําตามได,ด,วยข,อจํากัดของชีวิตความเปSนอยูJจริงๆ ศาสนาเชนจึง
ไมJคJอยแพรJหลายแตJก็มีข,อนJาภูมิใจก็ ต้ังแตJครั้งพุทธกาล ตราบเทJาถึงปHจจุบันเชนนับเปSน
ศาสนาท่ีไมJเคยขาดสูญไปจากอินเดียเลยแสดงวJา เขาก็มีดีอยูJในตัวเหมือนกัน 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๓๐๓

ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบความหมายของศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ความหมายของอนุพรตในศาสนาเชนพบวJามีประเด็นท่ีเหมือนกันและแตกตJางกัน พบวJา ศีล 
๕ และอนุพรตมีสJวนท่ีคล,ายคลึงกัน คือสิ่งท่ีทําให,เกิดความเปSนปกติ ข,องดเว,นจากบาป
ท้ังหลายท้ังปวง สํารวม อดทนอดกลั้นตJอโลภะโทสะ โมหะ ไมJลJวงละเมิดผู,อ่ืนด,วยกาย หรือ
ด,วยวาจา เพ่ือให,เกิดความปกติ เรียบร,อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร,อนใจท้ัง
ตนเองและผู,อ่ืน ประเด็นความแตกตJาง พบวJา ความหมายของศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท คือ สิ่งท่ีทําให,เกิดความเปSนปกติ ข,องดเว,นจากบาปท้ังหลายท้ังปวง สํารวม อดทนอด
กลั้นตJอโลภะ โทสะ โมหะ ไมJลJวงละเมิดผู,อ่ืนด,วยกาย หรือด,วยวาจา เพ่ือให,เกิดความปกติ 
เรียบร,อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร,อนใจท้ังตนเองและผู,อ่ืน เปSนข,อฝ�กข,อ
ปฏิบัติเบ้ืองต,นในชีวิตประจําวันสําหรับฆราวาสเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกาย วาจาให,
ต้ังอยูJในความดีงาม สงบ แตJอนุพรตของศาสนาเชน ถือวJามีความสําคัญท่ีจะต,องปฏิญาณแกJ
พระเชน เพ่ือผูกพันท่ีจะต,องปฏิบัติตามให,ได, คําปฏิญาณท่ีศาสนิกชนท่ีเปSนฆราวาสจะพึง
รักษาไว, 

ความสําคัญของศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับความสําคัญของอนุพรตใน
ศาสนาเชน พบวJามีประเด็นท่ีเหมือนกันและแตกตJางกัน พบวJาจากข,อกําหนดของศีล ๕ 
อานิสงส�ของการรักษาศีล และโทษของการละเมิดศีล ๕ ท่ีได,ศึกษามา ทําให,เห็นถึง
ความสําคัญของการรักษาศีล ๕ ในฐานะท่ีเปSน หลักความประพฤติอันแสดงถึงการไมJ
เบียดเบียน ไมJลJวงละเมิด กJอให,เกิดประโยชน� อยJางมากแกJผู,ประพฤติ ในขณะเดียวกันผู,
ละเมิดศีล ๕ ยJอมได,รับโทษ ท้ังหนักเบาตามแตJ การกระทํานั้น บุคคลจึงควรรักษาศีล ๕ ให,
บริสุทธิ์ ท้ังเพ่ือประโยชน�แหJงตน และสังคมท่ียJอมเกิดสันติภาพไปด,วยการรักษาศีลท่ีต,อง
ประกอบด,วยเจตนาอยJางเดียวกัน คือ ความงดเว,น ไมJลJวงละเมิด ไมJเบียดเบียน และรักษา
เจตนานั้น จึงจะนับวJาเปSนการรักษาศีล ไมJใชJการยึดติดเพียงอุบายในการรักษาศีล แตJไมJได,
นําศีลมาปฏิบัติ ซ่ึงในการรักษาศีล ๕ แตJละข,อ มีความสําคัญแตกตJางกัน  

จุดมุJงหมายของการรักษาศีล ๕ คือ ผู,รักษาศีล ต,องประกอบด,วยเจตนาและ
พยายามรักษาศีลให,ม่ันคงตามเจตนาท่ีต้ังไว, สJวนหลักเกณฑ�ปลีกยJอยอันเปSนองค�ประกอบ
ของศีลแตJละข,อ ยJอมเปSนเครื่องมือตรวจสอบความบริสุทธิ์บริบูรณ�ของศีล เพ่ือการสํารวม
ระวัง อันจะสJงผลให,สามารถรักษาศีล ๕ ได,บรรลุตามจุดมุJงหมายสมดังเจตนา ท่ีต้ังไว, เม่ือ
บุคคลรักษาศีล ๕ ดีแล,ว ยJอมพัฒนากลายเปSนศีลท่ีสมบูรณ�พร,อมท้ังวินัยและธรรม สมดังท่ี
ทJานพุทธทาสภิกขุได,แสดงถึงความมุJงหมายของการรักษาศีลไว,ดังนี้ จงรักษาศีล ให,สะอาด 
จงรักษาศีลให,เบาสบาย ให,ถูกต,อง ให,ยุติธรรม ให,เปSนไปเพ่ือความดับทุกข�สิ้นเชิง 

 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๐๔ 

๕. ข�อเสนอแนะ 
การทําวิทยานิพนธ�เรื่องนี้ มุJงศึกษาเปรียบเทียบศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

กับอนุพรตในศาสนาเชนเทJานั้นมีมุมมองอ่ืนท่ีเปSนประเด็นท่ีควรศึกษา เปSนข,อเสนอแนะ ดังนี้ 
๕.๑ ข,อเสนอแนะจากการวิจัย 
เนื่องจากข,อมูลด,านอนุพรตในศาสนาเชนมีน,อย ทําให,เกิดปHญหาตJอการศึกษา

เปรียบเทียบจึงทําให,บางประเด็นไมJชัดเจนเทJาท่ีควร แตJอยJางไรก็ตาม ผู,วิจัยก็ได,พยายามหา
หลักฐานมาอ,างอิง และแสดงให,เห็นความแตกตJางและจุดเหมือนกับศีล ๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๕.๒ ข,อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตJอไป 
๑) ควรศึกษาเรื่องศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือการประยุกต�ใช,ให,เกิด

ประโยชน�ในชีวิตประจําวันและสถานการณ�ปHจจุบัน 
๒) ควรศึกษาวิเคราะห�เปรียบหลักคําสอนของศาสนาเชนกับคําสอนของศาสนา

อ่ืนๆ 
๓) ควรมีการศึกษาหลักคําสอนของศาสนาเชน และวิเคราะห�ในมุมวิชาการให,

มากกวJานี้ เพ่ือให,มีเอกสารหลักฐาน เพราะเทJาท่ีมีน,อยมากในหลักฐาน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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ประสิทธิผลการให�บริการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององค�การบริหารส$วนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด 

The Effectiveness of the Provision of Services of the Old Age 
Persons Allowance According to Four Sanghavatthu Principles of 

Rajathani Sub-District Administrative Organization Thawatchaburi District,  
Roi-Ed Province 

พระมหาสมบูรณ� สีลวํโส (สุชยัสงค�)∗ 
ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด∗∗ 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาความเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผล
การให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔  และ ๓) 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ เปSนการวิจัยแบบเชิงผสานวิธี 
(Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ ประชากร ได,แกJ ผู,สูงอายุท่ีอาศัยอยูJในตําบล
ราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด จํานวน ๕๒๖ คน โดยกําหนดกลุJมตัวอยJางของ ทาโร 
ยามาเนJ (Taro Yamane) กลุJมตัวอยJาง ได,แกJ ผู,สูงอายุท่ีไปขอรับบริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ 
จํานวน ๒๒๙ คน สุJมโดยวิธีแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช, ได,แกJ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช, ได,แกJ 
คJาความถ่ี ร,อยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที (t-test) และความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test) การวิจัยคุณภาพ กลุJมเป�าหมาย ได,แกJ ผู,บริหาร เจ,าหน,าท่ี และ
ประชาชน รวมท้ังสิ้น ๑๐ คน ได,มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช, ได,แกJ แบบ
สัมภาษณ� และวิเคราะห�เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว$า  
            ๑. ประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวม
มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก ทุกด,านมีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ด,านอัตถ
จริยา ด,านสมานัตตตา ด,านป�ยวาจา และด,านทาน ๒) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ จําแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยภาพรวม ไมJ
แตกตJางกัน และ ๓) แนวทางในการพัฒนาการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ คือ ผู,บริหารและ
                                                           

∗ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน 

∗∗ อาจารย�สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกJน 
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เจ,าหน,าท่ีขององค�การบริหารสJวนตําบลควรนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต�ใช,เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให,การบริการแกJประชาชน โดยต,องสนับสนุนและสJงเสริมการใช,
หลักธรรมให,เกิดข้ึนภายในองค�กรอยJางแท,จริง หัวหน,าในองค�กรต,องทําให,เห็นเปSนตัวอยJาง 
กระตุ,นเจ,าหน,าท่ีให,เกิดความรJวมมือรJวมใจในการให,ความชJวยเหลือประชาชน พัฒนาการ
ให,บริการด,วยความเต็มใจ พัฒนางานด,านการบริการอยJางมีประสิทธิภาพ ต,องมีการอบรม
ด,านคุณธรรม นํามาใช,ในการพัฒนาเจ,าหน,าท่ีรัฐ เพ่ือมีความยืดหยุJนในการให,บริการ รวมท้ัง
เน,นการบริการท่ีสามารถนํามาซ่ึงความพึงพอใจแกJผู,รับการบริการ และสJงผลย,อนกลับไปยังผู,
ให,บริการ โดยทําให,ประชาชนผู,รับบริการรู,สึกวJาประทับใจในการให,บริการ 

คําสําคัญ: เบ้ียยังชีพ, ผู,สูงอายุ, สังคหวัตถุ ๔ 

Abstract 

The purposes of this research, focused on Four Sangahavatthu 
Principles in Rajathani Sub-district Administrative Organization, Thawatchaburi 
District, Roi-et Province, were 1) to study the opinions of old people towards old 
person allowance service, 2) to compare the opinions of old people towards old 
person allowance service, 3) to study the ways to develop the old person 
allowance. This research was mixed-method conducted by quantitative and 
qualitative research. The research samples were 229 seniors, who were in the 
system of old person allowance service of Rajathani Sub-district Administrative 
Organization, gained by Yamane Table. The research tools were questionnaire 
and interview. The data was analyzed by Frequency, Percentage, Average, 
Standard Deviation, and T-test (One way analysis of variance), and was by 
Descriptive analysis. 

The research findings were as follows: 
1. The questionnaire respondents were mostly female, 134 

respondents, which could be calculated as 58.5%, and the rest were male, 95 
respondents, which was 41.5%. The respondents were classified by 144 
respondents in the age of 60-69 years old which was 62.90%, 206 
respondents who graduated primary level which was 90%, and 212 
respondents who were agriculturists which was 92.6% 

2. The opinions of old people towards old person allowance service in 
Four Sangahavatthu Principles in Rajathani Sub-district Administrative 
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Organization, Thawatchaburi District, Roi-et Province, in overall and each 
imension, was were in high level, ( X  = 4.23). To elaborate those mentioned   in 
each dimension was found that every dimension was all in high level: 
Atthacariya, Piyavaca, and Dana, respectively. 

3. The comparison results of the opinion of old people people towards 
old person allowance service in Four Sangahavatthu Principles in Rajathani Sub-
district Administrative Organization, Thawatchaburi District, Roi-et Province were 
found that the differences of age, sex, level of education, and occupation were 
not different, which were not as the research hypothesis. 

4. The ways to develop the old person allowance in Rajathani Sub-
district Administrative Organization, Thawatchaburi District, Roi-et Province were 
that the administrators and administrative organization officers should regard 
Four Sangahavatthu Principles to apply for engendering the service efficiency for 
population; so it should absolutely be supported and enhanced in the 
organization. The organizational leader should be good role model in order to 
motivate the followers in being cooperative in assisting people with service-mind 
as well as developing the effective service job. In this respect, the training 
program of morality was necessary to apply for government officer development 
for being flexible in service in order to receive good customer satisfaction which 
could reflect to the servicers. 

Keywords : Allowance, The old age persons, Four Sangahavatthu 

๑. บทนํา 
ในปHจจุบันโครงสร,างของประชากรโลก ได,เปลี่ยนแปลงไปอยJางมาก จํานวนคนท่ี

ก,าวเข,าสูJภาวะผู,สูงวัยในอีก ๑๐ ป�ข,างหน,าจะเพ่ิมสูงข้ึนจากระดับปHจจุบันอีก ๒๐๐ ล,านคน 
ไปอยูJท่ี ๑,๐๐๐ ล,านคน และจะเพ่ิมข้ึนอีกเทJาตัวไปจนเกินท่ีระดับ ๒,๐๐๐ ล,านคน ในป� 
ค.ศ. ๒๕๕๐ สําหรับประเทศไทยก็คงหนีไมJพ,นปHญหานี้๑ ซ่ึงขณะนี้สังคมไทยกําลังถึงจุด
เปลี่ยนท่ีนJาเปSนหJวง เนื่องจากประเทศไทยกําลังก,าวเข,าสูJ “สังคมผู,สูงอายุ” (Aging Society) 
อยJางเต็มตัวแล,ว ท้ังนี้การท่ีประเทศใดจะถูกจัดให,อยูJใน “สังคมผู,สูงอายุ” ประเทศนั้นจะต,อง
มีประชากรผู,สูงอายุมากกวJาร,อยละ ๑๐ ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงต้ังแตJในอดีตจนถึงปHจจุบัน 
                                                           

๑ วิทยาลัยประชากรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, สถิติข�อมูลผู�สูงอายุในประเทศไทย, 
แหลJงท่ีมา : www.cps.chula.ac.th [๑ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
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โครงสร,างของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยJางมาก “ผู,สูงอายุ” หรือ
บุคคลท่ีมีอายุต้ังแตJ (๖๐ ป�ข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ๒๒ ปHจจุบันจํานวนผู,สูงอายุและ
สัดสJวนผู,สูงอายุ คือ ผู,ท่ีมีอายุต้ังแตJ ๖๐ ป�ข้ึนไปนั้น ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ี
รวดเร็ว ทําให,โครงสร,างประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเข,าสูJระยะท่ีเรียกวJา “ภาวะ
ประชากรผู,สูงอายุ (Population Ageing)” อันจะมีผลตJอสภาพทางสังคมสภาวะเศรษฐกิจ
และการจ,างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยJาง
ตJอเนื่องในระยะยาว รัฐได,ให,ความสําคัญกับผู,สูงอายุ โดยได,มีการตรากฎหมายให,องค�การ
บริหารสJวนตําบล มีอํานาจและหน,าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�
ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง โครงการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุได,เริ่มดําเนินการมาต้ังแตJป� 
พ.ศ. ๒๕๓๖  

องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด มีการพัฒนามา
อยJางตJอเนื่องกับหลักการบริการก็เพ่ือให,เกิดการกระจายอํานาจ สนองความเปSนอยูJของ
ประชาชนให,ดีข้ึน ได,ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการนําหลักธรรม มาใช,ในการ
บริหารงานแล,ว และหลักสังคหวัตถุ ๔ ก็เปSนหลักธรรมอันหนึ่งท่ีชJวยให,การบริหารงานใน
องค�การเปSนไปด,วยความราบรื่น ให,พนักงานและลูกจ,างผู,ปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก
ให,กับประชาชนท่ีมาใช,บริการ การเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJเปSนพฤติกรรมท่ีสําคัญท่ีควรสJงเสริม ให,มี
การชJวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการเสียสละ คํานึงถึงประโยชน�ของสJวนรวมมากกวJาสJวนตน 
ถือพฤติกรรมท่ีเอ้ือตJอสังคมเปSนพฤติกรรมจริยธรรมท่ีสอดคล,องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ซ่ึงเปSนหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสอนให,บุคคลเสียสละ คํานึงถึงการทําประโยชน�ในการอยูJ
รJวมกันในสังคม และแก,ไขปHญหาเพ่ือประโยชน�สุขรJวมกัน พฤติกรรมท่ีเอ้ือตJอสังคมตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ จึงเปSนพฤติกรรมจริยธรรมตามพระพุทธศาสนา  

ดังนั้น ผู,วิจัยจึงต,องการศึกษาประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด เพ่ือ
เปSนข,อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให,บริการเบ้ียยังชีพให,มีประสิทธิภาพตJอไป  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพ

ผู,สูงอายุ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร,อยเอ็ด 

                                                           

๒ จิราวัฒน� จาคุพันธ�, ไทยหนีไม$พ�นวิกฤตสังคมผู�สูงอายุ. แหลJงท่ีมา : http://www. 
healthcorners.com. [๑ ตุลาคม ๒๕๕๘,]. 
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๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการให,บริการเบ้ีย
ยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร,อยเอ็ด 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุขององค�การ
บริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตด,านเนื้อหา โดยศึกษาข,อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับ

ประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
๓.๒ ขอบเขตด,านตัวแปร ตัวแปรต,น ได,แกJ ปHจจัยสJวนบุคล คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สJวนตัวแปรตาม ได,แกJ ประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔ ด,าน ได,แกJ ด,านทาน ด,านป�ยวาจา ด,านอัตถจริยา และด,านสมานัตตตา  

๓.๒ ขอบเขตด,านประชากร ได,แกJ ผู,สูงอายุในเขตตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร,อยเอ็ด จํานวน ๕๒๖ คน 

๓.๓ ขอบเขตด,านพ้ืนท่ี ได,แกJ องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร,อยเอ็ด  

๔.๔ ขอบเขตด,านเวลา ได,แกJ ระยะเวลาเริ่มต,นแตJเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาท้ังสิ้น ๑๒ เดือน 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยแบบเชิงผสานวิธี (Mixed Method) มีรายละเอียดดังนี้  
๑) การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ ประชากร ได,แกJ ผู,สูงอายุท่ีอาศัยอยูJในตําบลราชธานี 

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด จํานวน ๕๒๖ คน๓ โดยกําหนดกลุJมตัวอยJางของ ทาโร ยามา
เนJ (Taro Yamane)๔ กลุJมตัวอยJาง ได,แกJ ผู,สูงอายุท่ีไปขอรับบริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ 
จํานวน ๒๒๙ คน สุJมโดยวิธีแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช, ได,แกJ แบบสอบถาม ซ่ึงสร,างข้ึนตาม
กรอบแนวคิดท่ีกําหนด โดยปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก,ภาษา เนื้อหา ความ
ครบถ,วนถูกต,อง และครอบคลุมเนื้อ หลังจากกนนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก,ไขแล,วไป
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู,เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําใน

                                                           

๓ องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด, เอกสารสถิติประชาชนใน
องค�การบริหารส$วนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด, สJวนท่ี ๒, สภาพท่ัวไป ข,อมูลพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญขององค�กรปกครองท,องถ่ิน, ประจําป� ๒๕๕๘. 

๔ สุวรีย�  ศิริโภคารภิรมย�, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ�ายเอกสารการพิมพ� สถาบันราช
ภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖), หน,า ๑๒๙-๑๓๐. 
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การปรับปรุง แล,วนําไปทดทองใช, (Try-out) หาคJาอํานาจจําแนกเปSนรายข,อ และทดสอบ
ด,วยสหสัมพันธ�อยJางงJายของเพียร�สัน  คJาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) สถิติท่ีใช, ได,แกJ คJาความถ่ี ร,อยละ คJาเฉลี่ย 
สJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  

๒) การวิจัยคุณภาพ กลุJมเป�าหมาย ได,แกJ ๑) นายกองค�การบริหารสJวนตําบล 
จํานวน ๑ คน ๒) รองนายกองค�การบริหารสJวนตําบล จํานวน ๒ คน ๓) ปลัดองค�การบริหาร
สJวนตําบล จํานวน ๑ คน ๔) บุคลากรในองค�การบริหารสJวนตําบล และ สอ.บ.ต. จํานวน ๒ 
คน และ ๕) ประชาชน จํานวน ๔  คน รวมท้ังสิ้น ๑๐ คน ได,มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช, ได,แกJ แบบสัมภาษณ� และวิเคราะห�เชิงพรรณนา 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๕.๑ ความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการบริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมและรายด,าน มีระดับความเหมาะสมอยูJในระดับมาก ( X  = 
๔.๒๓) เม่ือพิจารณาเปSนรายด,าน แสดงวJา อยูJในระดับมากอยูJ ๔ ด,าน โดยเรียงลําดับตาม
คJาเฉลี่ยจากมากไปหาน,อย คือ ด,านทาน ( X =๔.๓๑) ด,านป�ยวาจา ( X = ๔.๒๘) ด,านอัตถ
จริยา ( X = ๔.๑๕) และด,านสมานัตตตา ( X = ๔.๑๘ ) ตามลําดับ 

๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการให,บริการ
เบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จําแนกตามปHจจัยสJวนบุคคลอัน ได,แกJ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ โดยภาพรวม ไมJแตกตJางกัน  

๕.๓ แนวทางการให,บริการงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต�ใช,ในองค�การ
บริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด ผู,วิจัยได,สัมภาษณ�ผู,ให,ข,อมูลหลัก
จานวน ๑๐ ทJาน ซ่ึงได,ข,อแนะนําแนวทางการพัฒนา การให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต�ใชัในองค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร,อยเอ็ด ดังนี้ ๑) ทาน เจ,าหน,าท่ีในองค�กรจะต,องให,ความรู,และคําแนะนํา ความเอ้ือเฟ��อตJอ
ผู,สูงอายุทุกๆ คนท่ีมารับบริการ เชJน จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกJผู,สูงอายุท่ีไปติดตJอราชการ
เปSนอยJางดี เชJน ท่ีนั่งพัก ท่ีจอดรถ ห,องน้ํา ชJวยเหลือให,คําปรึกษาและแนะนําผู,สูงอายุผู,มา
รับบริการอยJางท่ัวถึงมีป�ายแสดงข้ันตอน ระยะเวลาให,บริการและอัตราคJาธรรมเนียมไว,
ชัดเจน  เอาใจใสJให,บริการด,วยความถูกต,อง รวดเร็วทันเวลามีความต้ังใจในการให,บริการ
ประชาชน จัดชJองทางดJวน สาหรับผู,สูงอายุและคนพิการ ๒) ปKยวาจา การพูดจาด,วยถ,วยคํา
ท่ีไพเราะนJาฟHง พูดด,วยความจริงใจ เพราะ การพูดเปSนบันไดข้ันแรกท่ีจะสร,างมนุษยสัมพันธ� 
อันดีให,เกิดข้ึนป�ยวาจานั้นจะชJวยเสริมสร,างให, พนักงาน หรือผู,ท่ีอยูJใต,บังคับบัญชานั้นได,
ปฏิบัติหน,าท่ีตามคําสั่ง เพ่ือให,บรรลุนโยบายขององค�กร เชJน เจ,าหน,าท่ีพูดจาทักทายกับ
ผู,สูงอายุด,วยถ,อยคําท่ีไพเราะอJอนหวานนJาฟHง ยิ้มแย,มแจJมใส และพูดจาด,วยความเต็มใจและ
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จริงใจ พูดให,คําแนะนําด,วยถ,อยคํานุJมนวล เปSนประโยชน�และเปSนกันเอง ถ,าผู,สูงอายุไมJพอใจ
ในการให,บริการ เจ,าหน,าทีได,พูดชี้แจงให,เข,าใจด,วยความสุภาพอJอนน,อมรับฟHงความคิดเห็น
ของผู,สูงอายุผู,มารับบริการอยJางสุภาพ ๓) อัตถจริยา เจ,าหน,าท่ีในองค�กรจะต,องทําประโยชน� 
ชJวยเหลือแก,ไขปHญหาตJอผู,สูงอายุผู,มารับบริการ เชJน ให,ความชJวยเหลือผู,สูงอายุทุกคนด,วย
ความเอ้ือเฟ��อ เหมาะสมกับการเปSนเจ,าหน,าท่ีของรัฐตามความคาดหวัง เจ,าหน,าท่ีมีน้ําใจท่ีจะ
ให,บริการแกJผู,สูงอายุอยJางสุดความสามารถ มีความเต็มใจท่ีจะให,บริการแกJผู,สูงอายุอยJางสุด
ความสามารถให,บริการแกJผู,สูงอายุท่ีมาใช,บริการโดยไมJหวังสิ่งตอบแทนจากผู,สูงอายุ  คอย
ดูแลเอาใจใสJตJอการให,บริการแกJผู,สูงอายุตลอดเวลา และ ๔) สมานัตตตา เจ,าหน,าท่ีใน
องค�กรจะต,องวางตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงานตJอผู,สูงอายุผู,มารับบริการ เชJน เจ,าหน,าท่ีแตJง
กายด,วยเครื่องแบบสุภาพ สะอาด เรียบร,อยและเหมาะสมประชาชน ปฏิบัติตัวกับผู,สูงอายุ
ท่ีมาติดตJอราชการทุกคนอยJางเหมาะสม ทําให,ไมJรู,สึกอึดอัดให,บริการด,วยความเปSนกันเองมี
อัธยาศัย ไมตรีทําให,เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จัดระบบบัตรคิวให,ผู,สูงอายุได,รับความสะดวก 
รวดเร็วและเปSนธรรม บริการแกJผู,สูงอายุด,วยความยืดหยุJนและให,ผู,สูงอายุได,รับความสะดวก 
รวดเร็วและเปSนธรรม 

๖. อภิปรายผลการวิจัย  
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะกลJาวถึงข,อแนะนําแนวทางการพัฒนาการ

ให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต�ใช,ในองค�การบริหารสJวนตําบล
ราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด โดยผู,วิจัยจะกลJาวถึงประเด็นท่ีสําคัญและนJาสนใจ
และนํามาอภิปรายผล ดังนี้  

๑) ด�านทาน จากการศึกษาพบวJา ความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผลการ
ให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี 
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด  โดยภาพรวมอยูJในระดับมาก ทุกข,อค,นพบดังกลJาวแสดงให,
เห็นวJาเจ,าหน,าท่ีขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด ให,
ความรู,ความเข,าใจกับประชาชนผู,มารับบริการซ่ึงสอดคล,องกับบทสัมภาษณ�เชิงลึกของ นายก
องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด ท่ีกลJาววJาต,องการให,
เจ,าหน,าท่ีในการให,บริการประชาชน ควรมีการยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ซ่ึง ได,แกJ การให,ความ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผJ เสียสละ ชJวยเหลือ แบJงปHนให, ความรู, คําแนะนําท่ีเปSนประโยชน�ตJอ
ประชาชนผู,มารับบริการ และสอดคล,องกับคําอธิบายของ พระพรหม คุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺ
โต)๕๕ ให,ความหมายของคําวJา ทาน คือ ให,ปHน คือเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJเสียสละ แบJงปHนชJวยเหลือ
สงเคราะห�ด,วยปHจจัยสี่  ทุน หรือทรัพย�สินสิ่งของตลอดจนให,ความรู,ความเข,าใจและ 
                                                           

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี 
๑๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน,า ๑๘๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๑๒ 

ศิลปวิทยาและยังสอดคล,องกับผลการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร�๖๖ ท่ีได,ทําการวิจัยเรื่อง 
การวิเคราะห�และยกระดับความพึงพอใจในการให,บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององค�การบริหารสJวนตําบลหนองไผJล,อม อําเภอหนองสองห,อง จังหวัดขอนแกJน ซ่ึงพบวJา 
ความพึงพอใจในการให,บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในภาพรวมอยูJในระดับมาก 

๒) ด�านปKยวาจา จากการศึกษาพบวJา ความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอประสิทธิผล
การให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี 
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด  ด,านป�ยวาจา โดยภาพรวมอยูJในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตJ
ละรายด,าน พบวJา อยูJในระดับมากทุกข,อ ข,อค,นพบดังกลJาวแสดงให,เห็นวJา การปฏิบัติงานของ
เจ,าหน,าท่ีฝ�ายทะเบียนท่ีให,บริการด,านคําพูดท่ีไพเราะ แสดงความเปSนมิตรอJอนโยนตJอผู,มารับ
บริการ มีสJวนทําให,เกิดความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงสอดคล,องกับบทสัมภาษณ�ของปลัด
องค�การบริการสJวนตําบลราชธานี ท่ีกลJาววJา สําหรับเจ,าหน,าท่ีควรเจรจาด,วยถ,อยคํานJารัก 
ไพเราะ อJอนหวาน ยJอมเปSนท่ีรักตJอประชาชนผู,มารับบริการ และยังสอดคล,องกับคําอธิบาย
ของ พระพรหม คุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต)๗๗ ให,ความหมายของคําวJา ป�ยวาจา พูดอยJางรักกัน 
คือ กลJาวคําสุภาพ ไพเราะ นJาฟHง ชี้แจง แนะนําสิ่งท่ีเปSนประโยชน� มีเหตุผลเปSนหลักฐาน 
และยังสอดคล,องกับงานวิจัยของ ราชันย� ธงชัย๘๘ ท่ีได,ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนตJอการให,บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนว สังคหวัตถุ ๔ ของหนJวยงาน
สัสดีอําเภอเมืองจังหวัดระยอง” ซ่ึงพบวJาความพึงพอใจของประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ด,านป�ยวาจาอยูJในระดับมาก 

๓) ด�านอัตถจริยา จากการศึกษาพบวJา ความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอ
ประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวน
ตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด ด,านอัตถจริยา โดยรวมอยูJในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในแตJละรายด,าน พบวJา อยูJในระดับมากทุกข,อ แสดงให,เห็นวJาเจ,าหน,าท่ีคอยดูแล
เอาใจใสJตJอการให,การบริการประชาชน ตลอดเวลาเจ,าหน,าท่ีมีน,าใจไมJนิ่งดูดาย เม่ือ
ประชาชนต,องการความชJวยเหลือตามลําดับ ซ่ึงสอดคล,องกับบทสัมภาษณ�ของรองนายก
องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี ท่ีกลJาววJาต,องการให,เจ,าหน,าท่ีในการทําประโยชน� 

                                                           

๖ สมหมาย บัวจันทร�, “การวิเคราะห�และยกระดับความพึงพอใจในการให,บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 

๗ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี 
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน,า ๑๘๖. 

๘ ราชันย� ธงชัย, “ความพึงพอใจของประชาชนตJอการให,บริหารในการลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของหนJวยงานสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดระยอง”,ปริญญานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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ชJวยเหลือด,วยแรงกาย มีน้ําใจไมJนิ่งดูดาย และขวนขวายชJวยเหลือกิจการตJางๆ ตJอประชาชน
ผู,มารับบริการ และยังสอดคล,องกับคําอธิบายของพระพรหม คุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ให,
ความหมายของคําวJา อัตถจริยา ทําประโยชน� คือ ชJวยเหลือด,วยแรงกายและขวนขวาย
ชJวยเหลือกิจการตJางๆ บําเพ็ญประโยชน� รวมท้ังชJวยแก,ไขปHญหา และชJวยปรับปรุงสJงเสริม
ในด,านจริยธรรม และยังสอดคล,องกับงานวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร�๙ ได,ทําการวิจัยเรื่อง 
“การวิเคราะห�และยกระดับความพึงพอใจในการให,บริการประชาชนตาม หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวJาความพึงพอใจในการให,บริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด,านอัตถจริยาอยูJในระดับมาก และยังสอดคล,องกับ
งานวิจัยของ ราชันย� ธงชัย๑๐ ท่ีได,ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตJอการ
ให,บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนว สังคหวัตถุ ๔ ของหนJวยงานสัสดีอําเภอเมือง
จังหวัดระยอง” ซ่ึงพบวJาความพึงพอใจของประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด,านอัตถจริยา
อยูJในระดับมาก 

๔) ด�านสมานัตตตา จากการศึกษาพบวJา ความคิดเห็นของผู,สูงอายุท่ีมีตJอ
ประสิทธิผลการให,บริการเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวน
ตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด  ด,านสมานัตตตา โดยรวมอยูJในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในแตJละ รายด,าน พบวJา อยูJในระดับมากทุกข,อ ข,อค,นพบดังกลJาวแสดงให,เห็นวJา
การบริการประชาชนของฝ�ายทะเบียนเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติตัวกับประชาชนท่ีมาติดตJอราชการทุก
คนอยJางเหมาะสม ทําให,ไมJรู,สึกอึดอัด และเต็มใจชJวยเหลือตามลําดับ และยังสอดคล,องกับ
งานวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร�๑๑ ได,ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห�และยกระดับความพึง
พอใจในการให,บริการประชาชนตาม หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวJา ความพึงพอใจในการให,บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ในด,านสมานัตตตาอยูJในระดับมาก และซ่ึงสอดคล,องกับบทสัมภาษณ�ของรองนายกองค�การ
บริการสJวนตําบลราชธานี ท่ีกลJาววJาต,องการให,เจ,าหน,าท่ีเปSนคนเสมอต,นเสมอปลาย ปฏิบัติ
ตัวกับประชาชนท่ีมาติดตJอราชการทุกคนอยJางเหมาะสม ทําให,ไมJรู,สึกอึดอัดและ เต็มใจ
ชJวยเหลือ คือ มีจิตใจท่ีดีงามตJอคนท่ัวไปท่ีมารับบริการ การวางตัวอยJางนี้ยJอมเปSนท่ีรักใครJ
ของประชาชน ในด,านป�ยวาจาอยูJในระดับมาก และยังสอดคล,องกับงานวิจัยของ ราชันย� 
ธงชัย๑๒ ท่ีได,ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตJอการให,บริการจัดหางานของรัฐ
                                                           

๙ สมหมาย บัวจันทร�, เรื่องเดียวกัน, อ,างแล,ว. 
๑๐ ราชันย� ธงชัย, เรื่องเดียวกัน, อ,างแล,ว. 
๑๑ สมหมาย บัวจันทร�, “เรื่องเดียวกัน”, อ,างแล,ว. 
๑๒ รภัสสา พานิกุล, “ความพึงพอใจของประชาชนตJอการให,บริการจัดหางานของรัฐตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ กรณีศึกษาศูนย�จัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน”, รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 
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ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ กรณีศึกษาศูนย�จัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน” ซ่ึง
พบวJาความพึงพอใจของประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด,านสมานัตตตาอยูJในระดับมาก 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุ ๔ ในการให,บริการด,าน

ทาน โดยการเสียสละประโยชน�สุขสJวนตนและยึดประโยชน�สุขสJวนรวมของประชาชนท่ีมาใช,
บริการ ให,บริการด,านป�ยวาจา โดยการพูดจาไพเราะ อJอนหวาน สุภาพอJอนโยน โดยทําตน
ให,เปSนประโยชน� ทําสิ่งท่ีมีประโยชน� และสร,างสรรค�แตJสิ่งท่ีมีประโยชน�ให,แกJประชาชน และ
มีความเสมอต,นเสมอปลายและวางตนให,เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

๒. ข,อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาระบบการให,บริการประชาชนอยJางไมJ
หยุดยั้งในเชิงรุก เพ่ือเปSนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให,ดียิ่งข้ึน  

๓. ข,อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตJอไป ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการบริการ
เบ้ียยังชีพผู,สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัช
บุรี จังหวัดร,อยเอ็ด โดยใช,หลักธรรมอ่ืนนอกจาก หลักธรรมนี้ เชJน พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท 
๔ เปSนต,น เพ่ือเปรียบเทียบวJา ผลการวิจัยเหมือนหรือแตกตJางจากการวิจัยครั้งนี้ และควร
ขยายขอบเขตการวิจัยการให,บริการประชาชน ขององค�การบริหารสJวนตําบล ท้ังใน
สJวนกลางและสJวนภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให,ได,กลุJมตัวอยJางท่ีกว,างขวางข้ึน  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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คูณ โทขันธ�. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, 

๒๕๓๗. 
องค�การบริหารสJวนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร,อยเอ็ด. เอกสารสถิติประชาชนใน
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สมหมาย บัวจันทร�. “การวิเคราะห�และยกระดับความพึงพอใจในการให,บริการประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ�พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 

รภัสสา พานิกุล. “ความพึงพอใจของประชาชนตJอการให,บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคห
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พินธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ราชันย� ธงชัย. “ความพึงพอใจของประชาชนตJอการให,บริหารในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔ ของหนJวยงานสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดระยอง”ปริญญานิพนธ�รัฐ
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ครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา 
The Good Weighty Kamma (Good Garuka Kamma) In Buddhism 

      เบญญาภา จิตม่ันคงภักดี * 

บทคัดย$อ 

การวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยด,วยวิธีการวิเคราะห�เอกสาร เพ่ือมุJงให,เกิดองค�ความรู,
ใหมJเพ่ือนํามาประยุกต�ใช,กับสังคมในปHจจุบัน โดยได,รวบรวมข,อมูลองค�ความรู,จากเอกสาร
วิชาการดังตJอไปนี้ คือ พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย อรรถกถา 
หนังสือตําราทางพุทธศาสนาท่ีมีความเก่ียวข,องกับการวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบวัตถุเพ่ือท่ีจะ
ศึกษา ๓ ข,อ ดังนี้ (๑) ศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา (๒) ศึกษาครุกรรมฝ�ายดีใน
พระพุทธศาสนา และ (๓) ศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ผล
ของการศึกษากรรมในคัมภีร�พระพุทธศาสนาพบวJา  

การศึกษาเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนาพบวJา กรรมในพระพุทธศาสนา เกิด
จากภาษาสันสกฤต คือ กรฺม ภาษาบาลี กมฺม แปลวJา “การกระทํา” ได,แกJ การกระทํากรรม 
สามารถเกิดได, ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ ซ่ึงการทํากรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะจัดวJา
เปSนกรรม และมีผลทางศีลธรรมนั้นจะต,องเปSนการกระทําท่ีประกอบไปด,วยเจตนาหรือความ
จงใจในการกระทํา กลJาวอีกนัยหนึ่ง คือ เจตนาในการกระทํากรรมจะต,องประกอบด,วย
หลักเกณฑ� ๒ ประการ ได,แกJ ผู,มีเจตนาในการทํากรรม คือ มีความต้ังใจหรือจงใจท่ีจะกระทํา
กรรม และการทํากรรมนั้นจะต,องให,ผลเปSนบุญหรือเปSนบาป จึงจะจัดได,วJาเปSนกรรม กลJาว
โดยสรุปคือ กรรมในความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา คําวJา “กรรม” แปลวJา “การ
กระทํา” มีความหมายเปSนคํากลางๆคือการกระทําท่ีต,องมีเจตนา และความจงใจในการท่ีจะ
ทํากรรม เจตนาได,แกJ ความต้ังใจหรือความรับรู, ซ่ึงแบJงไว,เปSน ๓ อยJาง ดังนี้ คือ (๑) บุรพ
เจตนา เจตนากJอนทํากรรม (๒) มุ!ูจนเจตนา เจตนาในเวลาทํากรรม (๓) อปราปรเจตนา 
เจตนาเม่ือได,ทํากรรมไปแล,ว 

การศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาพบวJา ครุกรรม แปลวJา กรรมหนักท่ี
เปSนฝ�ายกุศลท่ีมีกําลังมาก สามารถให,ผลกJอนกรรมอ่ืนๆ ครุกรรมฝ�ายดี แบJงได,เปSน ๒ 
ประเภท คือ (๑) ครุกรรมฝ�ายดีท่ีอาศัยบารมีจากเนื้อนาบุญ ได,แกJ การได,ทําบุญถวายสิ่งของ
ให,กับ พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า และพระอรหันต� ท่ีออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ ซ่ึง
ถือได,วJาทJานได,อนุเคราะห�ชาวโลกให,ได,ผลตามท่ีปรารถนา ซ่ึงเปSนครุกรรมฝ�ายดีท่ีทJานได,เผื่อ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา      
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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แกJบุคคลอ่ืน (๒) ครุกรรมฝ�ายดีท่ีบุคคลทําด,วยบารมีตนเอง ได,แกJ การทําสมาธิเจริญภาวนา 
จนได, ฌานสมาบัติ เปSนกรรมหนักฝ�ายกุศลท่ีบุคคลนั้นได,พากเพียรพยายามด,วยตนเอง เม่ือ
สิ้นชีวิตลงในขณะจิตทรงฌาน ก็จะไปบังเกิดบนพรหมโลกทันที 

การศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาพบวJา บุคคลท่ี
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีท่ีอาศัยบารมีจากเนื้อนาบุญ ได,แกJ ในสมัยขององค�สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ,า พระสารีบุตร ซ่ึงเข,านิโรธสมาบัติครบ ๗ วัน ทJานออกจากนิโรธสมาบัติ 
ตรวจสอบด,วยฌานของทJานวJาจะมีใครบ,างท่ีเข,าขJายท่ีทJานจะทําการสงเคราะห� ปรากฏ
พบวJามีนายปุณณะและภรรยาท่ีมีฐานยากจน และมีความเสื่อมใสศรัทธาท่ีจะถวายปHจจัย
สิ่งของให,กับทJาน ขณะนั้นนายปุณณะกําลังไถนา พระสารีบุตรจึงถือบาตรไปยังท่ีไถนาของ
นายปุณณะ นายปุณณะจึงได,ถวายไม,สีฟHนและน้ําให,ล,างหน,าแปรงฟHนบ,วนปาก พระสารีบุตร
เดินจากไป พบกับภรรยาของนายปุณณะท่ีทําอาหารมาสJงสามีแตJได,พบกับพระสารีบุตรกJอน 
จึงเกิดความศรัทธาได,ถวายภัตตาหารนั้นแดJพระสารีบุตร นายปุณณะและภรรยา ท้ังสองสามี
ภรรยาจึงได,ร่ํารวยข้ึนมาภายใน ๗ วัน ท่ีนาของนายปุณณะเต็มไปด,วยทองคํา ด,วยอํานาจผล
แหJงการประกอบครุกรรมฝ�ายดี ผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีโดยอาศัยบารมีจากเนื้อ
นาบุญ ผู,ทํากรรมฝ�ายดีนี้จะได,รับผลบุญอยJางรวดเร็ว ภายใน ๓ วัน ๗ วัน สJวนการทําครุ
กรรมฝ�ายดีท่ีบุคคลทําด,วยบารมีตนเอง คือ การได,บรรลุฌานสมาบัติ ดังเชJน กรณี นางอุตต
รา ซ่ึงเปSนพระโสดาบัน และทําสมาธิเจริญภาวนาจนได,ฌาน เม่ือสิ้นชีวิตลง จึงไปบังเกิดบน
พรหมโลกทันที 

คําสําคัญ: กรรม, ครุกรรมฝ�ายดี, พระพุทธศาสนา 

Abstract 

This resesrch aimed to 1. Kamma in Theravada Buddhism, 2. The 
good weighty kamma (Good Garuka Kamma) in Theravada Buddhism and 3. 
The result of doing the good weighty kamma (Good Garuka kamma) in 
Theravada Buddhism. These Three were researched from Tripitaka. A 
commentary (Atthakatha) , book and Buddhist text.  

The result of the study of the Kamma in the text of Theravada 
Buddhism was found that :  

The kamma in Theravada Buddhism appeared three ways : 1. Bodily 
action (kayakamma), 2. Verbal action (Vacikamma) and 3. Mental action 
(Manokamma) and it was still divided into three types : 1. The wholesome 
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action (Kusalakamma), 2. An evil action (Akusalakamma) , 3. An indeterminate 
action (Abyakatakamma)  

This research said to a good weighty kamma. This Kamma was for 
the people making the merit to the monks who left from the attaining of 
extinction and they would get the result of making merit within three days or 
seven days and it was said that the people themselves did the good weighty 
kamma by doing the meditation until attaining any level of noble individuals 
(Ari-puggala) and getting the threefold knowledge , eight supernormal 
knowledge, five discernment and four analytic insight. Doing meditation, we 
should train the tranquility development (Samatha-Bhavana first and we 
would attain absorption (Jhannasamabat) and next to superknowledge 
(Abhinna) and next to attaining any level of a noble individual (Ariyapuggla). 

Following this way , it is said that doing good weighty action but if 
anyone who attains Arahant can attain to the cessation of suffering 
(Nirodhasamabat). He is a holy person for everybody who has a faith to make 
a merit and it is said that he is a hoper to other people. 

Keywords: Kamma, Good Garuka Kamma  

๑. บทนํา 
บรรดาศาสนาตJางๆในโลกนี้ พระพุทธศาสนาเปSนศาสนาท่ีไมJนับถือพระเจ,าไมJเชื่อ

ในเจ,า ถ,าเราจะแบJงศาสนาตJางๆในปHจจุบัน ก็สามารถแบJงออกได,เปSน ๒ ข้ัวใหญJๆ คือ ๑) 
ศาสนาท่ียอมรับนับถือในพระเจ,าซ่ึงก็ ได,แกJ ศาสนาคริสต� ศาสนาอิสลามและศาสนา
พราหมณ� ฮินดู ๒) ศาสนาท่ีไมJยอมรับนับถือในพระเจ,าซ่ึงก็ได,แกJ ศาสนาพุทธ ศาสนาเชนใน
บรรดาศาสนาท่ีไมJยอมรับนับถือหรือเชื่อในพระเจ,านั้น ศาสนาพุทธเปSนศาสนาท่ียอมรับนับ
ถือความจริงตามสภาพของสิ่งตJางๆ จึงได,ชื่อวJาศาสนาแหJงสัจจะนิยม เปSนศาสนาท่ีมีจุดเดJน
เปSนเอกลักษณ�ของตัวเอง สามารถทนตJอการพิสูจน�ได,ตลอดกาล พระพุทธศาสนาสอนวJา 
บุคคลจะได,ดีหรือชั่ว ได,รับสุขหรือทุกข�ก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเองท้ังสิ้น หาก
เราไมJดําเนินตามทางท่ีพระพุทธองค�ทรงสอนไว, แม,จะสวดหรือวิงวอนขอร,องก็ไมJอาจจะชJวย
ให,เราพบความดีและความสุขได, ถ,ามนุษย�จะมีความสุขได,ด,วยความภักดีและวิงวอน มนุษย�ก็
คงจะไมJต,องทําอะไรเลย  

ในปHจจุบันสังคมไทยมีปHญหาสังคมมากมาย ซ่ึงนั่นเปSนการแสดงถึงความถดถอย
ทางวัฒนธรรมไทย และการหJางไกลจากศีลธรรมจนเปSนต,นเหตุของปHญหาสังคม ปHจจุบันนี้
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เราจะพบเจอขJาวสารท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยตJางๆมากมาย ท่ีปรากฏในโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� และสื่อออนไลน� เชJน ลูกเสพยาเสพติด เกิดอารมณ�บ,าคลั่งฆJาพJอบังเกิดเกล,า
ของตนเอง แมJถูกลูกทําร,ายรJางกายสาหัส หรือโจรหลอกพระสงฆ�ในวัดให,ไปกิจนิมนต� แล,ว
ทําการฉกทรัพย�สินของวัด เปSนต,น ซ่ึงจากปHญหาดังกลJาวนั้น นํามาซ่ึงการเบียดเบียนคนใน
สังคมสJวนใหญJของประเทศชาติ ซ่ึงการเบียดเบียนนั้นก็เปSนการสร,างกรรมชั่วให,กับตนเอง ซ่ึง
จะทําให,ตนเองได,รับโทษภัยจากกรรมชั่วนั้นในภายหลัง ในเรื่องกฎแหJงกรรมได,กลJาวถึง 
อันตรายท่ีเกิดแกJสัตว�โลก ในการสร,างกรรม ไว, ๕ อยJาง คือ ๑) กิเลสันตราย คือ อันตรายท่ี
เกิดจากกิเลส ๒) กัมมันตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากความชั่วท่ีทําในปHจจุบัน ๓) วิปากัน
ตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากวิบาก คือ ผลของกรรมท่ีทําในอดีต ๔) ทิฏฐันตราย คือ 
อันตรายท่ีเกิดจากทิฐิท่ีผิด ๕) อริยูปวันตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากการจ,วงจาบพระอริยะ
เจ,า ด,วยเหตุนี้จากข,อความท่ีผู,วิจัยได,กลJาวไว,ข,างต,น จึงเปSนแรงบันดาลใจให,ทํางานวิจัยครั้งนี้
ข้ึน เพ่ือชี้ให,เห็นโทษภัยของกรรมดี กรรมชั่วท่ีบุคคลได,ทํา เชJน จากปHญหาสังคม การฆJาพJอ 
ฆJาแมJ ในทางพระพุทธศาสนาจัดวJาเปSนครุกรรมฝ�ายชั่ว คือ กรรมหนักฝ�ายชั่วท่ีจะทําให,ผู,ทํา
ได,รับความวิบัติภัยตJางๆในชีวิต  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู,วิจัยต,องการศึกษา เรื่องกรรม ครุกรรมฝ�ายดี และผลของ
การประกอบครุกรรมฝ�ายดี เพ่ือให,บุคคลกลัวโทษภัยของกรรม และสร,างแตJกุศลกรรมท่ีดี
งามในชีวิต และละเว,นจากการทํากรรมชั่วท้ังปวง ท่ีเปSนการเบียดเบียนตนเองและสังคม  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษา

เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา ศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา และศึกษาผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ผู,วิจัยได,ใช,ข,อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรกถา 
และเอกสารท่ีเก่ียวข,องโดยจัดเปSนข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ีหนึ่ง ค,นคว,า รวบรวมข,อมูลเก่ียวกับเรื่องกรรมและและครุกรรมฝ�ายดีจาก
เอกสารปฐมภูมิคือพระไตรป�ฎกและทุติยภูมิคืออรรถกถา โดยใช,พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเปSนหลัก สJวนข,อมูลทุติยภูมิจะใช,อรรถกถา ฎีกา ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย นอกจากนี้จะได,ศึกษาจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๒๐ 

และบทความท่ีเก่ียวข,องกับการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาจากนักวิชาการ
พระพุทธศาสนาผู,ทรงคุณวุฒิ 

ข้ันท่ีสอง วิเคราะห�ตรวจสอบข,อมูลท่ีได,จากข้ันตอนท่ีหนึ่ง โดยจัดกลุJมเนื้อหาให,
สอดคล,องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีได,กําหนดไว, 

ข้ันท่ีสาม วิเคราะห�ข,อมูลท่ีได,รับการตรวจสอบอยJางละเอียดเพ่ือตอบปHญหาการ
วิจัยในประเด็นท่ีได,ตั้งวัตถุประสงค�ไว, 

ข้ันท่ีส่ี เรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต,องของการวิจัย 
ข้ันท่ีห�า สรุปและนําเสนอผลการวิจัยตJอสถาบัน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค�ของการ

วิจัย ๓ ข,อคือ (๑) กรรมในพระพุทธศาสนา (๒) ครุกรรมในพระพุทธศาสนา (๓) ผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา สรุปผลการวิจัยได,ดังนี้ 

๔.๑ กรรมในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา พอ
สรุปได,วJา คําวJา กรรม นั้นเปSนคํากลางๆมีท้ัง กรรมดํา กรรมขาว กรรมไมJดําไมJขาว แตJ
ความหมายของกรรมโดยตรงท่ีจะให,ผลเปSนบุญหรือเปSนบาปนั้น ได,แกJ กรรม คือ การกระทํา 
ท่ีจะต,องประกอบไปด,วยเจตนา คือ มีความจงใจหรือเรียกวJามีความต้ังใจท่ีจะทํากรรม มี
ความคิดและสติสัมปชัญญะรู,ตัวทุกขณะท่ีกระทํากรรม ถ,าเปSนการกระทําท่ีดี ก็เรียกวJา 
กรรมดีหรือกุศลกรรม ถ,าเปSนการกระทําท่ีชั่ว ก็เรียกวJา กรรมชั่วหรืออกุศลกรรม 

จากความหมายของกรรมดังกลJาว กรรมยังสามารถแบJงเปSนประเภทแหJงการ
กระทํา คือ ประเภทของกรรมท่ีกําหนดโดยทางแหJงการกระทํา ได,แกJ การกระทําท่ี
ประกอบด,วยเจตนาท่ีจัดเปSนกรรมนั้นเกิดได, ๓ ทาง ได,แกJ (๑) กายกรรม คือ การกระทํา
กรรมทางกาย (๒) วจีกรรม คือ การกระทํากรรมทางวาจา (๓) อัพยากตากรรม คือ กรรมท่ี
เปSนกลางๆไมJอาจจัดวJาเปSนความดีความชั่วในทางศีลธรรม เปSนการกระทําท่ีเกิดจากเจตนา
กลางๆหรือไมJได,เจตนาท่ีจะทํากรรม จึงไมJอาจจัดได,วJาเปSนกรรมดีกรรมชั่วได, 

กรรมยังแบJงตามลักษณะของการให,ผลได,ดังนี้ คือ กรรมให,ผลตามหน,าท่ี กรรม
ให,ผลตามระยะของเวลาและกรรมให,ผลตามลําดับความหนักเบา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กรรมให,ผลตามหน,าท่ีแบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ชนกกรรม คือ กรรมท่ีกําหนดให,ผลทําให,สัตว�โลกไปเกิดในภพภูมิตJางๆ เชJน 

เกิดเปSนพรหม เทพยดา เปรต อสูรกาย 
(๒) อุปHตถัมภกกรรม คือ กรรมท่ีชJวยสJงเสริมทําให,สัตว�โลกได,รับความทุกข�

ความสุขในชีวิต 
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(๓) อุปป�ฬกกรรม คือ กรรมท่ีให,ผลบ่ันทอนหรือเบียดเบียนไมJให,ได,รับความสุข 
หรือให,มีความทุกข�มากข้ึน เชJน บาปเบียดเบียนบุญ สุขเบียดเบียนทุกข� 

(๔) อุปฆาตกกรรม คือ กรรมท่ีทําหน,าท่ีตัดรอนผลของกรรมอ่ืนไมJให,มีผล 
๒) กรรมให,ผลตามระยะของเวลาแบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ทิฐธัมมเวทนียกรรม คือ กรรมท่ีให,ผลในชาติปHจจุบัน 
(๒) อุปปHชชเวทนียกรรม คือ กรรมให,ผลในชาติหน,า 
(๓) อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมให,ผลในชาติตJอๆไป 
(๔) อโหสิกรรม คือ กรรมท่ีเลิกให,ผล หรือหมดโอกาส ท่ีจะให,ผลตJอไป 
๓) กรรมให,ผลตามความหนักเบา แบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ครุกรรม คือ กรรมหนักท่ีให,ผลเปSนลําดับแรกกJอนกรรมท้ังหลาย กรรมหนัก

ฝ�ายดี คือ การทําสมาธิจนได,ฌาน กรรมหนักฝ�ายชั่ว คือ การทําอนันตริยกรรมท้ัง ๕ อยJาง 
ได,แกJ การฆJามารดา บิดา การฆJาพระอรหันต� การทําร,ายรJางกายของพระพุทธเจ,าถึงขนาด
ห,อพระโลหิต และการทําสังฆเภทให,สงฆ�แตกแยกความสามัคคีกัน 

(๒) อาสันนกรรม คือ กรรมท่ีกระทําในขณะใกล,ตาย กJอนจิตดับ 
(๓) อาจิณนกรรมหรือพหุลกรรม คือ กรรมท่ีทําเปSนประจําอาจิณ 
(๔) กตัตตากรรม คือ กรรมท่ีสักแตJวJาจะทํา คือ มีเจตนาไมJสมบูรณ� 
เม่ือบุคคลได,ทํากรรมประเภทตJางๆตามท่ีผู,จัยได,กลJาวถึงข,างตนแล,วนั้น กรรมนั้นก็

จะสJงผลให,พวกเขาไปเกิดตามภพภูมิตJางๆ หลังจากท่ีสิ้นชีวิตลง ดังนี้ไปเกิดในภพของพรหม
ท่ีมีรูปรJางกายทิพย� อรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมJมีรูปกาย เทพเทวดา มนุษย� และไปเกิดใน
อบายภูมิท้ัง ๔ ได,แกJ สัตว�นรก เปรต อสูรกาย สัตว�เดรัจฉาน  

๔.๒ ครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา หมายถึง การท่ีบุคคลได,สร,างกุศลกรรม
หรือทํากรรมดี คือ กรรมท่ีมีกําลังแรงมาก กรรมดีอันนั้นสามารถเห็นผลได,ในทันทีใดหรือ 
เห็นผลภายใน ๓ วัน ๗ วัน เชJน ถ,ายากจนก็จะกลายเปSนคนร่ํารวย ได,แกJ การทําบุญถวาย
ปHจจัยสิ่งของอันเปSนประโยชน�ให,กับ พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า พระภิกษุสงฆ�ชั้นพระ
อนาคามี และพระอรหันต�ท่ีเพ่ิงออกจากนิโรธสมาบัติใหมJๆ ทJานเหลJานี้ได,ชื่อวJาเปSนเนื้อนา
บุญท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามท่ีได,ทําบุญกับทJานเหลJานี้บุคคลนั้นได,ชื่อวJา ได,สร,างครุ
กรรมฝ�ายดีโดยวิธีการอาศัยบารมีจากผู, ท่ีเปSนเนื้อนาบุญ สJวนบุคคลท่ีไมJได,ทําบุญกับ
พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า พระภิกษุสงฆ�ชั้นพระอนาคามี และพระอรหันต� ท่ีทJานเพ่ิง
จะออกนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ แตJบุคคลนั้นได,ทําสมาธิปฏิบัติธรรมบําเพ็ญสมถะกรรมฐานด,วย
ตนเอง จนกระท้ังได,ผลสําเร็จบรรลุฌาน ๔ ฌานสมาบัติ ๘ ได,อภิญญา ผลของอภิญญาสJงผล
ให,มี ตาทิพย� หูทิพย� มีปHญญาอันพิเศษยอดยิ่ง บุคคลนั้นก็ได,ชื่อวJา ได,ประกอบครุกรรมฝ�ายดี
ด,วยตนเองเปSนผู,กระทํา 
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๔.๓ ผลของการประกอบครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิจัย
สามารถแยกผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีได,เปSน ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีด,วยบารมีตนเอง ได,แกJ การปฏิบัติสมถะ
กรรมฐาน แล,วบรรลุฌาน ๔ ฌานสมาบัติ ๘ บรรลุอภิญญาถ,าเปSนพระอริยะบุคคลชั้นพระ
อนาคามีข้ึนไปก็สามารถเข,านิโรธสมาบัติได, การกระทําเหลJานี้จึงได,ชื่อวJา เปSนการสร,างครุ
กรรมฝ�ายดีด,วยตนเองเปSนผู,กระทํา บุคคลใดก็ตามท่ีทํากรรมเหลJานี้เม่ือ สิ้นชีวิตลงจะไปเกิด
บนพรหมโลกอยJางแนJนอน 

(๒) การสร,างครุกรรมฝ�ายดีโดยวิธีการอาศัยบารมีจากผู,ท่ีเปSนเนื้อนาบุญ การทําครุ
กรรมฝ�ายดีด,วยวิธีนี้ ได,แกJ การทําบุญถวายปHจจัยสิ่งของอันเปSนประโยชน�ให,กับพระพุทธเจ,า 
พระปHจเจกพุทธเจ,า พระอนาคามี และพระอรหันต� ท่ีเพ่ิงออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ 
บุคคลใดก็ตามท่ีได,ทําบุญกับทJานเหลJานี้ ผลบุญอันนี้จะสJงผลอยJางรวดเร็วภายใน ๓ วัน ๗ 
วัน ถ,าหากวJายากจนก็จะกลายเปSนบุคคลร่ํารวยข้ึนมาทันที ด,วยอํานาจแหJงผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีกับบุคคลท่ีเปSนเนื้อนาบุญชั้นดีท่ีสุดในพระพุทธศาสนา 

๕. สรุปและเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ทําให,ได,ความรู,ท่ีสามารถ

นําไปใช, และเปSนข,อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
๕.๑ ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 
จากการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ทําให,รู,ถึงหน,าท่ีของกรรม 

การให,ผลของกรรม กรรมใดให,ผลกJอนกรรมใดให,ผลทีหลัง กรรมใดท่ีไมJมีโอกาสท่ีจะให,ผลได,
เลย กรรมใดท่ีจะนําพาไปสูJสุคติภูมิ และกรรมใดท่ีจะนําพาไปสูJทุคติภูมิ และการทํากรรมดี
และกรรมชั่วกับบุคคลประเภทตJางๆนั้น กรรมนั้นจะสJงผลกลับมาหาตัวผู,กระทําแตกตJางกัน
อยJางไร นี่คือประโยชน�อยJางเดJนชัด ท่ีผู,วิจัยได,รับจากการศึกษาวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีใน
พระพุทธศาสนา สําหรับประโยชน�ท่ีจะนําไปใช, จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

(๑) ทําให,บุคคลเข,าใจเรื่องกรรม การทําหน,าท่ีของกรรม การให,ผลของกรรมตาม
หลักของพระพุทธศาสนาได,ดีมากยิ่งข้ึน 

(๒) ทําให,บุคคลตระหนักในเรื่องกรรม แล,วละบาปบําเพ็ญบุญกุศลให,มากยิ่งข้ึน 
เพราะบุญกุศลจะสJงผลให,ตนไปสูJภพภูมิท่ีดีหลังจากสิ้นชีวิต และจะทําให,ชีวิตเจริญรุJงเรือง 
ไมJตกตํ่าไปตามความชั่วในชาติภพปHจจุบัน 

(๓) ทําให,บุคคลเรJงขวนขวายในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
๕.๒ ข�อเสนอแนะสําหรับในการวิจัยครั้งต$อไป 
จากการวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนานี้ ผู,วิจัยได,ศึกษาถึงเรื่องกรรมใน

พระพุทธศาสนา ครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา และผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีใน
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พระพุทธศาสนา สําหรับหัวข,อเสนอแนะ สําหรับการทําวิจัย ในการวิจัยครั้งตJอไปเก่ียวกับ
เรื่องกรรมและครุกรรม มีดังนี้ 

(๑) ควรมีการศึกษาเรื่องการสJงผลของกรรมท่ีมีผลตJอการดําเนินชีวิต ท่ี
เจริญรุJงเรืองหรือตกตํ่าของบุคคล เพ่ือชี้ให,บุคคลเห็นผลดีผลเสียของกรรมดี กรรมชั่ว 

(๒) ควรมีการศึกษาเรื่องโรควิบากท่ีเกิดจากกรรมของบุคคล เพ่ือให,บุคคล
ตระหนักเรื่องบาปบุญคุณโทษมากข้ึน 

(๓) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของกรรมดีกรรมชั่วท่ีสJงผลตJอชีวิตของบุคคลท่ี
ปรากฏในคัมภีร�พระไตรป�ฎก 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย . 

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

(๑) หนังสือ :  
บุญมี แทJนแก,ว. พุทธศาสน�-ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๘. 
พระธรรมสิงหบุราจารย� (หลวงพJอจรัญฐิตธมฺโม) . ทางสายเอก “เจริญพระกรรมฐาน ได�

อะไร กรรมฐานแก�กรรมได�อย$างไร, กรรมฐานแก�ป/ญหาชีวิต”, กรุงเทพมหานคร 
: บริษัทรุJงเรืองวิริยะ พัฒนาโรงพิมพ� จก. ๒๕๕๐.  

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ป.ธ.๙). หลักปฏิบัติ  สมถะและวิป/สสนากรรมฐาน . 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกลางกองการวิปHสสนาธุระ วัดมหาธาตุ คณะ ๕ , ๒๕๔๒. 

สุนทร ณ รังษี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปKฎก. พิมพ�ครั้งท่ี ๒ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

พระพรหมคุณาภรณ� (ประยุทธ� ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. 
พิมพ�ครั้งท่ี ๑๗. กรุงเทพมหานคร 

______ . พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๒ กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

______ . พุทธธรรม ฉบับเดิม. พิมพ�ครั้งท่ี ๒๔ . กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ, ๒๕๕๓.  
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การสืบค�นการจัดระบบการอนุรักษ�เอกสารคัมภีร�โบราณของวัดและการถ$ายทอด 
ภูมิป/ญญาล�านนาเพ่ือสร�างแหล$งเรียนรู�ในท�องถ่ินของจังหวัดแพร$ 

The Ascertainment and Conservation System the Ancient Scriptures Kept 
in Monasteries and Publicizing Lanna Wisdom to up rise 

a Local Learning  Source in Phrae Province 

พระราชเขมากร และคณะ* 

บทคัดย$อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาสํารวจ รวบรวมสืบค,นและจัดระบบการ
อนุรักษ�คัมภีร�โบราณล,านนา ในจังหวัดแพรJ ๒) เพ่ือจัดทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,น
อยJางเปSนระบบ และถJายสําเนาคัมภีร�โบราณท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว เปSน
การเพ่ิมฐานข,อมูลใหมJเข,าสูJระบบล,านนาคดีอยJางตJอเนื่อง และ ๓) เพ่ือวิเคราะห�ถJายทอดภูมิ
ปHญญาล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิปHญญาในจังหวัดแพรJเก็บรักษาไว,ด,วย
กิจกรรมตJางๆ เชJน การสัมมนา การฝ�กอบรม ถJายทอดความรู,ด,านการอJานวรรณกรรมอักษร
โบราณล,านนา และกระตุ,นการทําวิจัยเรื่องท่ีจะเปSนผลประโยชน�ตJอสังคม เปSนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด,วยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ�และสนทนากลุJมยJอย พบวJา 

๑. การสํารวจ คัมภีร�โบราณล,านนา ในจังหวัดแพรJแตJละพ้ืนท่ีมีข,อจํากัดในด,าน
กายภาพและบริบทของท,องถ่ินด,านเอกสาร บุคลากร งบประมาณและองค�ความรู,ในวิธีการ
สํารวจและจัดเก็บรวบรวมข,อมูลใน ๕ อําเภอ จํานวน ๕ วัดสJวนการรวบรวมและการจัดเก็บ
คัมภีร�ธัมม� ของวัดสูงเมJน วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร วัดบางสนุก วัดกลางและวัดบ,านอ,อยมี
วิธีการรวบรวมและจัดเก็บคัมภีร�ธัมม�คล,ายคลึงกันมากเนื่องจากเปSนโซนล,านนาเดียวกันโดยมี
ผ,าหJอคัมภีร� มีไม,ปHนจั๊ก (ภาษาล,านนา) หรือไม,ฉลากในภาษาไทยกลางเปSนไม,สลักชื่อ ผู,สร,าง
ธัมม� วันเดือนป�ท่ีสร,าง มีใบลาน จะถูกบันทึกอักษรธัมม�ล,านนาหรือต๋ัวเมืองด,วยเหล็กจารและ
จะถูกมัดรวบรวมโดยเปSนผูกๆ ละ ๒๔ ลานสJวนกลวิธีการอนุรักษ�คัมภีร�ใบลานของวัดท้ัง ๕ วัด
จะใช,ใบลานบันทึกเพ่ือทําการอนุรักษ�และทําการหJอด,วยผ,าเมืองเพ่ือรักษ�ธัมม�ภัมภีร�เอาไว, 

๒. วัดสูงเมJน อําเภอสูงเมJน วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร อําเภอเมืองแพรJ วัดกลาง 
อําเภอสอง ได,ทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSนระบบ และถJายสําเนาคัมภีร�
โบราณท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว สJวนวัดบ,านอ,อย อําเภอร,องกวาง และวัด

                                                           

* พระครูสังฆรักษ�บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร., รศ.พูนทรัพย� เกตุวีระพงศ�, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณา
ภา, ผศ.รวีโรจน� ศรีคําภา,  ผศ.นวัชโรจน� อินเต็ม, อาจารย�ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพรJ 
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ปางสนุก อําเภอวังชิ้น ยังไมJได,ทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSนระบบ และ
ถJายสําเนาคัมภีร�โบราณเอาไว, 

๓. ผลวิเคราะห�ถJายทอดภูมิปHญญาล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิ
ปHญญาในจังหวัดแพรJคัมภีร�บุญกิริยา เปSนคัมภีร�ธัมม�ท่ีทํามาจากใบลาน เปSนเนื้อหาท่ี
เก่ียวข,องกับการท่ีพระพุทธเจ,าเทศนาสั่งสอนให,มนุษย�หม่ันให,ทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนาเพ่ือความสุขในชีวิต สJวนธัมม�คัมภีร�มหาวรรคเปSนคัมภีร�ธัมม� เปSนเนื้อหาเก่ียวกับ
ประวัติของพระพุทธเจ,า เสด็จออกบรรพชาและโปรดปHญจะวัคคีย� ยะสะ และชฎิลสามพ่ีน,อง 
ซ่ึงเปSนเนื้อหาท่ีเก่ียวข,องการเผยแผJพระพุทธศาสนาจนถึงเสด็จดับขันธ�ปรินิพพานสJวนการ
ถJายทอดภูมิปHญญาล,านนามีการจัดสัมมนาเครือขJายการอนุรักษ�คัมภีร�ล,านนาจัดให,มีการสอน
และสอบภาษาล,านนา จัดสJงเสริมประเพณีตากธรรมและรักษาธรรม จัดให,มีการอบรมการ
เขียนคัมภีร�ธัมม�ใบลานใน ๕ ชุมชน จัดอบรมครูและนักเรียนในชุมชนให,เห็นถึงคุณคJาของ
การอนุรักคัมภีร�ล,านนา จัดทําชุดความรู,เพ่ือนําไปเทศน�สอนประชาชนในงานตJางๆ สJวนการ
สร,างแหลJงเรียนรู,ได,มีการสJงเสริมความรJวมมือให,ชาวบ,านและผู,นําท,องถ่ินอนุรักษ�หอไตร 
และบูรณปฏิสังขรณ�หอไตรท่ีมีอยูJแล,วให,สมบูรณ� สJงเสริมการมีสJวนรJวมให,ประชาชนท่ีมี
ความรู,ในคัมภีร�ธรรมล,านนาได,เข,ามามีสJวนรJวมในการอนุรักษ�คัมภีร�ธัมม�และประสานงานกับ
หนJวยงานราชการและเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาสJงเสริมการถJายทอดภูมิ
ปHญญาและการสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิปHญญาในจังหวัดแพรJ 

คําสําคัญ: คัมภีร�ใบลาน, การสืบค,น, การอนุรักษ�, การถJายทอดภูมิปHญญาล,านนา 

Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the ascertainment and 
arrange conservation system the ancient scriptures kept in monasteries in Phrae 
Province,2) to study the operation of the register the names of the new ancient 
scriptures, making the index searching systematically and copy the ancient 
scriptures which did not overlap with old data for adding the new data base to 
Lanna story continuously   and 3) to analysis the passing on the Lanna wisdom 
and building learning sources in the local at the wisdom in Phrae Province for 
preserving by diversity activities such as seminar, passing on knowledge in term of 
reading the Lanna literature and encouraging the research that was the 
advantage to the society. It was a qualitative research by using interview and 
focus group discussion with the goal group. The results were found as follows; 
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1.The ascertainment the ancient scriptures kept in monasteries in Phrae 
Province each area has the limited on the physical and context of the local in 
term of document, personal, budget and knowledge in the ascertainment the 
ancient scriptures kept method in 5 districts 5 monasteries. In term of arrange 
conservation system the ancient scriptures in monasteries in Phrae Province 
namely; Watsungmen, Watprabathmingmuangvaravihara, Watbangsanuk, 
Watkrang and Watbanoil had ascertainment more similar because of it was in 
same the part of Lanna which had scriptures cover cloth, name plate, 
day/month/year who was written the scriptures by using the stylus with Lanna 
language and bind together about 24 palm leafs. In part of the arrange 
conservation system the ancient scriptures on 5 monasteries had palm leaf 
record for conservation and local cloth cover all every monasteries. 

2.Watsungmen, Watprabathmingmuangvaravihara, Watkrang had 
operation of the register the names of the new ancient scriptures, making the 
index searching systematically and copy the ancient scriptures but 
Watbangsanuk, Watbanoil had not done the register the names of the new 
ancient scriptures, making the index searching systematically and copy the 
ancient scriptures. 

3. The result of analysis the passing on the Lanna wisdom and building 
learning sources in the local at the wisdom in Phrae Province of Puňňakiriňǎ 
scriptures was made from the palm leaf which had the content about the Load 
Buddha had teaching Dhamma to all humanity trying giving Dǎna, Precept 
keeping and practicing the Bǎvanǎ for adding happiness in whole live. In part of 
Mahǎvagga scripture was a content about the history of the Load Buddha after 
his enlightenment he had taught the Dhamma to the 5 monks or known as 
Paňcavagȋ, Yasa, 3 Jaṭin etc. which was the content about the spreading out of 
the Buddhism until pass a way of the Load Buddha.In part of the passing on the 
Lanna wisdom, ithad seminar the network of conservation of the Lanna ancient 
scriptures, had taught and examined the Lanna language, had encouraged 
Takdhamm tradition and conservation of Dhammma, had trained how to write 
the Lanna ancient scriptures in 5 communities, has trained how to conserve 
Lanna ancient scripturesto teacher and student in the school, had done 
knowledge series for teaching people in various ceremony. In term of building 
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learning sources in the local at the wisdom in Phrae Province for preserving had 
found that it had supported people and leader cooperationand renovation the 
Hall of Lanna ancient scriptures, had encouraged people’s participation in 
conservation Lanna ancient scripturesand had coordinated with the public 
section and the private section for getting the budget to promotion the passing 
on the Lanna wisdom and building learning sources in the local at the wisdom in 
Phrae Province for preserving 

Keywords: Palm leaf scripture, The Ascertainment, and Conservation, the 
passing on  theLanna wisdom 

๑. บทนํา  
พระพุทธศาสนาได,ถือกําเนิดในประเทศอินเดีย และเจริญรุJงเรืองมาอยJางสูงสุด 

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าได,เสด็จดับขันธ�ปรินิพพานแล,ว มีการทําสังคายนาเพ่ือ
ร,อยกรองพระธรรมวินัยให,บริสุทธิ์ผุดผJอง และให,มีหลักฐานท่ีม่ันคง จวบจนมีการทํา
สังคายนาถึงสามครั้ง และหลังจากได,มีการทําสังคายนาครั้งท่ี ๓ เสร็จแล,ว พระเจ,าอโศก
มหาราชได,สJงพระมหาเถระได,ออกไปประกาศพระศาสนาไปยังสJวนตJาง ๆ ของทวีปเอเชีย ทํา
ให,พระพุทธศาสนาได,เจริญรุJงเรืองจากอินเดียไปสูJมวลมนุษยชาติ นํามาซ่ึงความสุขความ
เจริญ ความก,าวหน,าแกJมนุษย�อยJางมหาศาล ได,เรียนรู,หลักธรรมคําสอนเพ่ือเปSนแนวทางใน
การสัมมาปฏิบัติได,อยJางถูกต,อง และอยูJรJมเย็นเปSนสุข 

หลังจากพระเจ,าอโศกมหาราชได,สJงพระธรรมฑูตมากเผยแผJพระพุทธศาสนาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต,ซ่ึงเปSนท่ีรู,จักกันในนามดินแดนสุวรรณภูมิโดยมีพระโสณ และพระ
อุตตระมาเผยแผJพระพุทธศาสนาจนกระท่ังทําให,พระพุทธศาสนาได,เจริญรุJงเรืองเปSนอยJาง
มากท้ังประเทศไทย พมJา ลาว และกัมพูชา ในสมัยสุโขทัยนับได,วJาเปSนยุคทองของ
พระพุทธศาสนาท่ีเจริญรุJงเรืองเปSนอยJางมากทําให,ชาวสยามได,รับเอาพระพุทธศาสนามาเปSน
ศาสนาแหJงสันติสุข โดยพระมหากษัตริย�ทุกพระองค�ตJางน,อมรับเอาพระพุทธศาสนามาเปSน
แนวทางในการปกครองบ,านเมืองได,มีความสถาพรเจริญรุJงเรือง ทําให,การบริหารกิจการ
ประเทศได,เจริญก,าวหน,า โดยได,นําเอาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช,ให,กับประชาชนได,
อยูJรJมเย็นเปSนสุข จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร�ตอนต,นพระพุทธศาสนาก็มี
ความเจริญเติบโตมาโดยลําดับ  

ในยุคกาลตJอมาพระพุทธศาสนาได,เข,ามาสูJยังล,านนาประเทศก็ได,น,อมรับเอาหลัก
คําสอนในพระพุทธศาสนามาใช,ได,อยJางลงตัว โดยเฉพาะอยJางยิ่งท่ีเมืองเชียงใหมJได,มีการทํา
สังคายนาท่ีวัดเจดีย�เจ็ดยอดซ่ึงเปSนการบกบอกถึงความเจริญก,าวหน,าของพระพุทธศาสนา
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เปSนอยJางดี โดยได,มีพระสงฆ�ท่ีเปSนนักปราชญ�หลาย ๆ ทJาน ไมJวJาจะเปSนทJานพระสิริมังคลา
จารย� ได,เปSนปราชญ�ในการแตJงมงคลสูตรเปSนภาษาบาลี พระครูบากัญจนอรัญวาสี มหาเถร 
ครูบาศรีวิชัย โดยเฉพาะทJานพระครูบากัญจนะอรัญญวาสีมหาเถร ได,เปSนปราชญ�ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในด,านภาษาล,านนาทJานได,ไปรวบรวมธัมม�คัมภีร�โบราณเอาไว,มากซ่ึงทJานได,ไป
รวบรวมเอาไว,มาจากวัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว จังหวัดลําปาง จังหวัด
นJาน เปSนจํานวน ๙,๘๐๗ ผูก ซ่ึงปHจจุบันได,เก็บอนุรักษ�ไว,ท่ีวัดสูงเมJน นอกจากนั้นวัดพระ
บาทม่ิงเมืองวรวิหาร ได,มีการเก็บอนุรักษ�ธัมม�คัมภีร�เอาไว, ๒,๗๕๓ผูก วัดบางสนุก อําเภอวัง
ชิ้น จํานวน ๙๘ ผูก วัดอ,อย อําเภอร,องกวาง จํานวน ๗๔๓ ผูก วัดกลาง อําเภอสอง จํานวน 
๒,๑๙๐ผูก ซ่ึงเปSนธัมม�คัมภีร�ท่ีควรคJาแกJการสืบค,น การอนุรักษ�และเผยแพรJถJายทอดองค�
ความรู,ท่ีมีอยูJในธัมม�คัมภีร�เหลJานั้นให,กับอนุชนรุJนหลังได,ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพ่ือความสุข
ความเจริญในการดําเนินชีวิต 

คณะผู,วิจัย ได,ทําการลงพ้ืนท่ีทําการศึกษาสืบค,น  และจัดระบบการอนุรักษ�คัมภีร�
โบราณล,านนา ในจังหวัดแพรJ จัดทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSนระบบ และ
ถJายสําเนาคัมภีร�โบราณท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว และ เพ่ือวิเคราะห�
ถJายทอดภูมิปHญญาล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิปHญญาในจังหวัดแพรJเก็บ
รักษาไว,ด,วยกิจกรรมตJางๆ ซ่ึงนับได,วJาเปSนสิ่งท่ีมีคุณคJาอยJางยิ่งสําหรับการสํารวจ การจัดทํา
ทะเบียนรายการ และการถJายทอดและเผยแพรJองค�ความรู,ท่ีมีอยูJในธัมม�คัมภีร�โบราณล,านนา
ในจังหวัดแพรJ อีกท้ังเปSนการรักษาคําสั่งสอนขององค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าเอาไว,ได,
ศึกษาเพ่ือประโยชน�สุขแกJพุทธศาสนิกชน และประชาชนโดยรวม 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสํารวจ รวบรวมสืบค,นและจัดระบบการอนุรักษ�คัมภีร�โบราณล,านนา 

ในจังหวัดแพรJ 
๒. เพ่ือจัดทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSนระบบ และถJายสําเนา

คัมภีร�โบราณท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว เปSนการเพ่ิมฐานข,อมูลใหมJเข,าสูJ
ระบบล,านนาคดีอยJางตJอเนื่อง 

๓. เพ่ือวิเคราะห�ถJายทอดภูมิปHญญาล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิ
ปHญญาในจังหวัดแพรJเก็บรักษาไว,ด,วยกิจกรรมตJาง ๆ เชJน การสัมมนา ถJายทอดความรู,ด,าน
การอJานวรรณกรรมอักษรโบราณล,านนา และกระตุ,นการทําวิจัยเรื่องท่ีจะเปSนผลประโยชน�
ตJอสังคม 
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ความหมาย ลักษณะ การถ$ายทอดการจัดการภูมิป/ญญาท�องถ่ิน 
ความหมายของภูมิป/ญญาท�องถ่ิน  
จากอดีตจนถึงปHจจุบันมนุษย�ได,สร,างสรรค�ผลงานข้ึนจนเปSนท่ีปรากฏมาจนถึง

ปHจจุบันทําให,เราได,เห็นถึงภูมิปHญญาท,องถ่ินของคนในอดีตเปSนอยJางดี จากองค�ความรู,ในอดีต
มาจนถึงปHจจุบันได,เห็นพัฒนาการของการอนุรักษ�ภูมิปHญญาของบรรพบุรุษเอาไว,ได,อยJาง
เข,มแข็งจากรุJนสูJรุJน จนกลายเปSนรากฐานของความรู,พ้ืนฐานเปSนอยJางดีของชาวบ,านท่ีเรียกวJา 
ภูมิปHญญาท,องถ่ิน๑ และท่ีสําคัญ ภูมิปHญญาท,องถ่ินมีเอกลักษณ�ท่ีสําคัญอยJางหนึ่งคือ เปSนองค�
ความรู,ท่ีมีการเชื่อมโยงกันไมJวJาจะเปSนเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเปSนอยูJ และวัฒนธรรม๒ ซ่ึง
ปHจจุบันภูมิปHญญาท,องถ่ินได,มีการศึกษาวิจัยกันมากข้ึนนับเปSนการรักษาสิ่งท่ีบรรพบุรุษได,
อนุรักษ�ไว,ให,ลูกหลานได,สืบทอดกัน 

ภูมิปHญญาท,องถ่ินนั้นถือได,วJาเปSนมีความหมายเชJนเดียวกับความรู,พ้ืนบ,าน๓ Keyes 
ได,กลJาววJา ระบบความรู,พ้ืนบ,านหมายถึง ความคิด ความเข,าใจ ทัศนคติท่ีได,พัฒนากJอนกJอ
รูปข้ึนมา โดยชาวบ,านเพ่ือท่ีจะสามารถนําเอามาใช,ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ระบบความรู,
พ้ืนบ,านจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพอยJางไร จะต,องวัดกันท่ีวJาสิ่งนั้นจะเปSนประโยชน�ตJอการ
ดํารงชีวิตประจําวันมากน,อยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู,พ้ืนบ,านจําแนกออกเปSน ๔ 
ประเภท คือ ๑.การสร,างระบบการจําแนกสรรพสิ่ง ๒.วิธีการศึกษาระบบความคิดพ้ืนฐาน ๓.
การศึกษาระบบคุณคJาของพ้ืนบ,าน ๔.การศึกษาระบบความรู,พ้ืนบ,าน 

ดังนั้น ภูมิปHญญาท,องถ่ินจึงเปSนการสั่งสมองค�ความรู,จากพ้ืนบ,านท่ีเก่ียวข,องท้ังท่ี
เปSนวิถีชีวิตประจําวัน ท้ังความเปSนอยูJ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยเปSนการถJายทอด
กันมาจากรุJนสูJรุJนเพ่ือให,เกิดการเรียนรู, ปฏิบัติและได,รับสิ่งท่ีเปSนคุณคJาท่ีดีตJอตนเอง สังคม 
ชุมชนและประเทศชาติ 

ลักษณะของภูมิป/ญญาท�องถ่ิน 
ภูมิปHญญาท,องถ่ินถือได,วJาเปSนเปSนองค�รวมขององค�ความรู,ตJางๆ ของบรรพชนท่ีได,

รวบรวมเอาไว, และสืบทอดกันมาเปSนรุJนๆ ได,ปฏิบัติกันมายาวนาน ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

                                                           

๑ สามารถจันทรสูรย�, ภูมิป/ญญาชาวบ�านกับการพัฒนาชนบท, เลJมท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร :     
อัมรินทร�พริ้นติ้งกรุ²ฟ,  ๒๕๓๖), หน,า ๑๔๖.   

๒ ประเวศ วะสี, การสร�างภูมิป/ญญาไทยเพ่ือการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร�พริ้นติ้
งกรุ²ฟ, ๒๕๓๐), หน,า ๖. 

๓ Keyser, Richard Lewis, Assessing The relationship between Knowkledge  
Management And Plant Performance At The Tennessee Valley Authority, Doctor 
Dissertation, The University of Alabama, 2004. 
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 ๑๓๓๐ 

ลักษณะของภูมิปHญญาท,องถ่ิน มีลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑.เปSนความจําเพาะกับ
ท,องถ่ิน ๒.มีความเชื่อโยงหรือบูรณาการสูง ๓.มีความเคารพอาวุโส๔ นอกนี้ เสรี พงศ�พิศ๕ ได,
แบJงลักษณะของภูมิปHญญาท,องถ่ินออกเปSน ๒ ลักษณะ คือ ๑.ลักษณะท่ีเปSนนามธรรมอัน
เปSนโลกทัศน� ชีวทัศน� เปSนปรัชญาในการดําเนินชีวิต ได,แกJการเกิด แกJ เจ็บ ตาย ๒.ลักษณะ
ท่ีเปSนรูปธรรมเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด,านตJางๆ เชJนการทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม 
ศิลปะ ดนตรี และด,านอ่ืนๆ นอกจากนี้ กัลป�ยานี ปฏิมาพรเทพ๖ กลJาววJาลักษณะภูมิปHญญา
ท,องถ่ินมีท้ังรูปธรรมและนามธรรมพอจะสรุปได, ๙ ประเภท ดังนี้  ๑.ด,านภาษาและ
วัฒนธรรม ๒.ด,านศาสนาและประเพณี ๓.ด,านศิลปกรรมและสถาปHตยกรรม ๔.ด,าน
การศึกษาและเรียนรู, ๕.ด,านการแพทย�และสาธารณสุข ๖.ด,านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม ๗.ด,านความเปSนอยูJและการดํารงชีวิต ๘.ด,านการปกครองและการบริหาร 
๙.ด,านการผลิตการบริโภค แตJอยJางไรก็ตามภูมิปHญญาท,องถ่ินนั้นท่ีมีความสอดคล,องกันได, ๕ 
ประการด,วยกัน คือ ๑.เปSนองค�รวม คือเปSนการบูรณาการกับองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๓ 
ประการ คือ บุคคล สังคมและธรรมชาติ ๒.ให,ความสําคัญกับดุลยภาพและเอกภาพ และ
เอกภาพกับองค�ประกอบตJางๆ ท่ีเก่ียวข,อง ๓.มีความเชื่อมโยงกับระบบตJาง ๆ ของสังคมท้ัง
ระบบ ๔.มีความหลากหลาย ๕.มีพลวัตร นอกจากนี้ สัญญาสัญญาวิวัฒน�๗ ได,กลJาวถึง
ลักษณะสําคัญของภูมิปHญญาท,องถ่ินดังนี้ ๑. ภูมิปHญญาเปSนความรู,เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหนJวยสังคมใดๆท่ีจะได,กลJาวเม่ือเปSนความรู,ภูมิปHญญาก็มีลักษณะเปSนข,อมูลเปSนเนื้อหา
สาระเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ เชJนความรู,เก่ียวกับครอบครัวความรู,เก่ียวกับมนุษย�เก่ียวกับผู,หญิง
ประเภทครอบครัวฯลฯของสังคมนั้น ๒. ภูมิปHญญาเปSนความเชื่อเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหนJวยสังคมใดๆ ท่ีจะได,กลJาวนั่นคือสังคมนั้นมีความเชื่ออาจยังไมJมีข,อพิสูจน�ยืนยันวJา
ถูกต,องหากมีการพิสูจน�ความเชื่อนั้นแล,วความเชื่อก็จะกลายเปSนความรู,ในข,อ ๑ ข,างต,น
บางอยJางอาจพิสูจน�ไมJได,เชJนเรื่องนรกสวรรค�ตายแล,วไปไหนผีมีจริงหรือไมJก็จะเปSนเพียง
ความเชื่อเชJนนั้นตJอไป 

                                                           

๔ ประเวศ วะสี, การศึกษาชาติกับภูมิป/ญญาท�องถิ่น: ภูมิป/ญญาชาวบ�านกับการพัฒนา
ชนบท, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร�พริ้นติ้งแอน พลับลิชช่ิง, ๒๕๓๖), หน,า ๑๐. 

๕ เสรี พงศ�พิศ, คืนสู$รากเหง�าทางเลือกและทรรศนวิจารณ�ว$าด�วยภูมิป/ญญาชาวบ�าน, 
(กรุงเทพมหานคร: ชาวบ,าน, ๒๕๒๙), หน,า ๑๔๕. 

๖ กัลป�ยานี ปฏิมาพรเทพ, แนวทางส$งเสริมภูมิป/ญญาไทยในการจัดการศึกษา: สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห$งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี / สถาบันแหJงชาติวJาด,วยภูมิปHญญาและการศึกษา
ไทย, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ�ดี, ๒๕๔๑), หน,า ๒๐-๒๕. 

๗ สัญญาสัญญาวิวัฒน�, ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร�างการประเมินค$าและการใช�ประโยชน�, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน,า ๑๒๓. 
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สรุปได,วJา ภูมิปHญญาท,องถ่ินนั้นเปSนลักษณะท่ีเปSนนามธรรม และรูปธรรมท่ี
สามารถจับต,องได, ซ่ึงท้ังสองลักษณะนั้นเปSนสิ่งท่ีมนุษย�เราตJางได,ค,นคิดสร,างสรรค�ข้ึนมาจาก
ปHญญาโดยแท,และมีการถJายทอดสืบกันมาอยJางตJอเนื่องจนเปSนทักษะท่ีสามารถเรียนรู,กัน
และปฏิบัติรJวมกันจนเปSนสิ่งท่ีดีงามและถูกต,อง 

การถ$ายทอดภูมิป/ญญาท�องถ่ิน มีนักวิชาการได,เสนอวิธีการถJายทอดภูมิปHญญา
ท,องถ่ินไว,ดังนี้ เอกวิทย�ณถลางและคณะ๘ ได,กลJาวถึงลักษณะการเรียนรู,ของชาวบ,านท่ี
กJอให,เกิดภูมิปHญญาวJามีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ ๑. การเรียนรู,ด,วยการลองผิดลองถูก ๒. การ
เรียนรู,ด,วยการลงมือกระทําจริง ๓. การถJายทอดความรู, ๔. การเรียนรู,โดยพิธีกรรม ๕. การ
เรียนรู,ทางศาสนาท้ังในด,านหลักธรรมคําสอนศีลและวัตรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรม และ
กิจกรรมทางสังคมท่ีมีวัดเปSนศูนย�กลางของชุมชน ๖. การแลกเปลี่ยนความรู,และ
ประสบการณ�ระหวJางคนตJางกลุJมท่ีแตกตJางกันท้ังในทางชาติพันธุ�ถ่ินฐานการทํามาหากินรวม
ไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตJางวัฒนธรรม ๗. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมในการแก,ปHญหาท้ัง
ทางสิ่งแวดล,อมเศรษฐกิจและทางสังคมได,เลือกเฟ�นเอาตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติท่ี
สืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมให,ต,องกับฐานความเชื่อเดิม
ขณะเดียวกันก็แก,ปHญหาบริบทใหมJได,ในระดับหนึ่งการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมจึงเปSน
กระบวนการเรียนรู,อีกลักษณะหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในสังคมไทย ๘. การเรียนรู,แบบครูพัก
ลักจําเปSนกระบวนการเรียนรู,อีกวิธีหนึ่งท่ีมีมาแตJเดิมและจะยังมีอยูJตJอไปวิธีนี้เปSนการเรียนรู,
ในทํานองแอบเรียนแอบเอาอยJางแอบลองทําดู 

จารุวรรณ ธรรมวัตร๙ ได,แบJงวิธีการถJายทอดภูมิปHญญาท,องถ่ินตามชJวงวัยออกเปSน
๒วิธีคือ ๑) วิธีการถJายทอดภูมิปHญญาแกJเด็กโดยใช,กิจกรรมการถJายทอดแบบงJายๆไมJซับซ,อน
และดึงดูดใจเชJนการเลJานิทานการละเลJนการทายปริศนาเปSนต,นซ่ึงเปSนวิธีการสร,างเสริมนิสัย
และบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนาและมุJงเน,นด,านจริยธรรมเปSนสําคัญและ๒) วิธีการถJายทอด
ภูมิปHญญาแกJผู,ใหญJซ่ึงมีวิธีการถJายทอดหลายรูปแบบเชJนวิธีการบอกเลJาการสังเกตด,วย
ตนเองผJานพิธีกรรมตJางๆเปSนต,น 

ยศสันตสมบัติ๙ ได,กลJาววJาข้ันตอนการจัดการภูมิปHญญานั้นสามารถประยุกต�ใช,
ระบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมได,โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

                                                           

๘ เอกวิทย� ณถลาง และคณะ, ภูมิป/ญญาล�านนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปHญญา, 
๒๕๔๔), หน,า ๑๘-๒๕. 

๙ จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห�ภูมิป/ญญาอีสาน, (มหาสารคาม : โรงพิมพ�สิริธรรออฟเสส), 
๒๕๓๘,หน,า ๑๒-๑๓. 

๙ ยศสันตสมบัติ, มนุษย�กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
, ๒๕๔๘), หน,า ๕๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๓๒ 

๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร,างความรู, (resource assessment) เพ่ือกJอให,เกิด
ความรู,ท่ีแท,จริงเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 

๒. การประเมินคุณคJาและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 
๓. การสงวนและอนุรักษ� 
๔. การดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
๕. การเผยแพรJความรู,ข,อมูลประสบการณ�ให,แกJคนหมูJมาก 
๖. การฟ��นฟูผลิตซ้ําและสร,างใหมJ (resource rehabilitation/revitalization) 
๗. การบังคับใช,กฎเกณฑ�ข,อปฏิบัติข,อบัญญัติ (enforcement) ของชุมชน 
จากแนวคิดภูมิปHญญาท,องถ่ินนี้ถือได,วJาเปSนแนวทางท่ีสําคัญในการนํามาปรับใช,กับ

การวิจัยนี้เพ่ือประโยชน�ในการอนุรักษ�ภูมิปHญญาอันเปSนสิ่งท่ีมีคุณคJาและเปSนประโยชน�ตJอ
การศึกษาธัมม�คัมภีร�โบราณอันมีหลักคําสอนท่ีควรคJาแกJการศึกษาและน,อมนํามาเผยแพรJ
และปฏิบัติอยJางถูกต,องให,เกิดความสุขความเจริญแกJผู,ได,ศึกษา  

แนวทางการปริวรรตวรรณกรรมจากคัมภีร�ใบลาน 
จากการศึกษาตํารา หนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวข,องได,มีผู,ให,ความหมายของการ

ปริวรรตไว,ดังนี้  
การปริวรรต หมายถึง การถJายทอดตัวอักษรธรรม อักษรธรรมไทยยวนหรืออักษร

ธรรมล,านนาในจารในใบลานออกเปSนภาษาไทย 
คัมภีร�ใบลาน หมายถึง หนังสือหรือตําราทางพระพุทธศาสนาทําจากใบลานซ่ึงจาร

หรือเขียนเปSนตัวอักษรล,านนา โดยใช,เหล็กแหลมจารหรือเขียน๑๐ 
อักษรธรรมล,านนา หมายถึง อักษรท่ีใช,ในอาณาจักล,านนา จะมีชื่อเรียกแตกตJางกัน

ออกไปตามแตJเหตุผลของผู,เรียกเชJน อักษรไทยยวน ซ่ึงเรียกชื่อตามเผJาชนชั้นด้ังเดิมล,านนาไทย 
คือ ไทยยวนหรือไทยโยนก ตัวหนังสือมือหรือตัวเมือง เพราะคนล,านนาเรียกตัวเองวJาคนเมือง 
อักษรธรรมล,านนามีกําเนิดมาจากอักษรมอญ ซ่ึงมีอายุไมJน,อยกวJา ๓๐๐ ป�๑๑ 

นอกจากนี้รองศาสตราจารย�มณี พะยอมยงค�นักวิชาการด,านการปริวรรตอักษร
ธรรมภาคเหนือให,หลักการไว,ดังนี้ 

การปริวรรตหรือการถJายทอดหรืองานแปลอักษรจากสถานะหนึ่งไปสูJสถานะหนึ่ง
นั้นเปSนกรรมวิธีท่ีควรศึกษาหลายประการ บางคนใช,วิธีปริวรรตโดยตรงตามอักษรท่ีเขียน
ด้ังเดิมเพ่ือคงสภาพไว, บางคนปริวรรตแบบแปลความในเข,าใจในภาษาปHจจุบัน ไมJคํานึงถึง

                                                           

๑๐ แสงวาท วงศ�ใหญJ และคณะ, “การศึกษาและการวิเคราะห�ภูมิปHญญาท,องถ่ินในคัมภีร�ใบ
ลานล,านนา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๔๗), 
หน,า ๘. 

๑๑ เรื่องเดียวกัน, หน,า ๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๓๓๓

ศัพท�แสงโบราณ บางคนใช,วิธีแปลสJวนหนึ่งเปSนคําเดิมทุกถ,อยคํา  แตJอธิบายความเปSนภาษา
สมัย และทําการอธิบายศัพท�ยากไว,ด,วย ดังนั้น วิธีการปริวรรตจึงจัดทําเปSน ๓ แบบ ดังนี้ 

๑. การปริวรรตโดยตรงตามตัวอักษรตัวตJอตัว รักษาคําเดิมไว,ทุกตัวอักษร 
๒. การปริวรรตโดยการเรียบเรียงเปSนภาษาสมัยใหมJโดยตรง 
๓. การปริวรรตโดยจัดทําเปSน ๒ สJวน คือ แปลโดยตรงตามตัวอักษร และอธิบาย

ความเปSนภาษาปHจจุบัน โดยแยกกระดาษเปSนสองภาค และมีคําอธิบายศัพท�ด,วย 
การทําคําอธิบายศัพท�นั้น มีหลายวิธี ดังนี้ 
๑) อธิบายแบบยกเอาข,อความมาไว,ข,างท,ายเรื่อง โดยทําเลขกํากับไว,แตJละหน,า 
๒) อธิบายแบบขีดเส,นใต,ศัพท�ยากและใช,วิธีเรียบเรียบอักษรไว,ท,ายเลJม 
๓) อธิบายไว,ในวงเล็บ เชJน มันข้ีจุ (หลอกลวง) ในข,อความแตJละหน,า 
๔) อธิบายไว,ข,างลJางของแตJละหน,า มีเลขกํากับท้ังข,างลJางและข,างบน๑๒ 
ประโยชน�ของการปริวรรตเอกสารโบราณ การปริวรรตเอกสารโบราณจาก

ตัวอักษรโบราณมาเปSนตัวอักษรหรือหนังสือท่ีอJานกันในปHจจุบัน ให,ประโยชน�หลายด,าน ซ่ึง
รองศาสตราจารย�มณี พะยอมยงค� นักวิชาการทางการปริวรรตอักษรธรรมล,านนา ได,กลJาวไว,วJา 

๑. ด,านอักษรศาสตร� เปSนทียอมรับกันท่ัวไปวJา อักษรในสมัยโบราณซ่ึงคนยุคโน,น
เขียนอJานกัน ยJอมมีความแตกตJางกันด,านรูปแบบ วรรณยุกต� คนสมัยใหมJหากไมJได,รับ
การศึกษาหรือสนใจยJอมไมJสามารถจะแกะเอาความรู,จากจารึกนั้น ๆ ได, 

๒. ด,านประวัติศาสตร� การปริวรรตอักษรโบราณทําให,รู,ความเปSนมาของสิ่งตJาง ๆ 
เชJน ความเปSนมาของอักษร ความเปSนมาของบ,านเมือง และวิถีชุมชน 

๓. ชJวยเปSนกุญแจไขให,คนรุJนหลังเข,าไปค,นคว,าเอาศิลปะวิทยาการ 
๔. ชJวยให,นักศึกษาได,เรียนรู,โดยไมJต,องเสียเวลา 
๕. ชJวยเผยแผJวัฒนธรรมในแงJตJางๆ จากชนกลุJมหนึ่งไปสูJชนอีกกลุJมหนึ่งหรือ

ระหวJางชาติตJอชาติ 
๖. ชJวยในทางหาเลี้ยงชีพของนักวิชาการ นักแปลภาษาโบราณ หรือแปลภาษา

ตJางประเทศให,ทํางานได, 
๗. ชJวยเปSนสื่อให,ความรู,สJวนตJางๆ ของโลกได,ถJายทอดไปสูJกันและกันได, 
๘. ชJวยให,นักปริวรรตและนักแปลมีชื่อเสียงเปSนท่ีปรากฏในวงวรรณกรรมและรอง

ศาสตราจารย�มณี พะยอมยงค� ยังได,กลJาวถึงคุณสมบัติของผู,ปริวรรตได,อยJางนJาสนใจวJา 
บุคคลผู,ทําการปริวรรตอักษรโบราณของไทย จะต,องเปSนผู,มีคุณสมบัติหลายประการ คือ 

                                                           

๑๒ วีณา วีสเพ็ญ, ยุวดี ตปนียากร และสาคร กือเจริญ, “การปริวรรตใบลานในเขตตําบลทJา
ขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (ฝ�ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖), หน,า ๖๖-๗๔. 
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 ๑๓๓๔ 

๑.เปSนผู,เคยบวชเรียน รู,ขนบธรรมเนียมของศาสนาเปSนอยJางดี 
๒. เปSนผู,มีความรู,ทางอักษรโบราณทุกยุคทุกสมัย เชJน อักษรขอม อักษรสุโขทัย 

อักษรขอมไทยหรือไทยนิเทศ อักษรตJางประเทศ เชJน ภาษาลาติน โรมัน จีน และ
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เปSนต,น 

๓. เปSนผู,สามารถเรียบเรียบเนื้อความเปSนภาษาปHจจุบันได, 
๔. เปSนผู,สามารถรู,ศัพท�และอธิบายศัพท�ของโบราณได,อยJางดี 
๕. เปSนผู,มีสายตาดี และสุขภาพดี 
๖. เปSนผู,มีความอดทน และวิริยะ อุตสาหะในการทํางา 
๗. เปSนผู,มีความพอใจและรักในงานนี้๑๓ 

๓. รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การ

สัมภาษณ� และการสนทนากลุJมเพ่ือศึกษาการสืบค,นการจัดระบบการอนุรักษ�เอกสารคัมภีร�
โบราณของวัดและการถJายทอดภูมิปHญญาล,านนาเพ่ือสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินของจังหวัด
แพรJ 

๔. ขอบเขตในการศึกษา 
โดยมีเกณฑ�ในการเลือกและดําเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ ขอบเขตด,านพ้ืนท่ีทําการสํารวจวัดในจังหวัดแพรJท่ีมีเอกสารโบราณ และ

คัดเลือกวัดท่ีเก็บรักษาคัมภีร�โบราณเอาไว, เพ่ือเปSนข,อมูลในเบ้ืองต,นและคัดเลือกวัดท่ีมี
เอกสารโบราณมาก แตJยังไมJมีการสํารวจ และจัดเก็บอยJางเปSนระบบ เปSนโครงการนํารJอง 
จํานวน ๕ วัด  

๔.๒ ทําการสํารวจ สืบค,นและจัดระบบการอนุรักษ�คัมภีร�โบราณล,านนาในวัด 
จํานวน ๕วัด ในจังหวัดแพรJ 

๔.๓ ทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSนระบบ และถJายสําเนาดิจิตอล
เอกสารโบราณสําคัญ เรื่องใหมJท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว จัดเก็บรักษาอยJาง
เปSนระบบตามหลักวิชาการ 

๔.๔. วิเคราะห�ถJายทอดภูมิปHญญาล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิ
ปHญญาจังหวัดแพรJท่ีโดดเดJน รักษาไว,จํานวน ๒ เรื่อง ในจังหวัดแพรJ 

 
 

                                                           

๑๓ วีณา วีสเพ็ญ, ยุวดี ตปนียากร และสาคร กือเจริญ,  การปริวรรตใบลานในเขตตําบลทJา
ขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม, หน,า ๖๖-๗๔. 
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ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา คณะผู,วิจัย จะศึกษาวิจัยการสืบค,นและการอนุรักษ�คัมภีร�
โบราณล,านนาในวัด จํานวน  ๕อําเภอ อําเภอละ ๑ วัด ในจังหวัดแพรJ  ได,แกJ ๑.วัดพระบาท
ม่ิงเมืองวรวิหาร อําเภอเมืองแพรJ  ๒. วัดสูงเมJน อําเภอสูงเมJน ๓.วัดบางสนุก อําเภอวังชิ้น  
๔.วัดอ,อยหลวง อําเภอร,องกวาง  ๕.วัดกลาง อําเภอสอง  

ขอบเขตประชากรและกลุ$มตัวอย$าง  ผู,วิจัยได,ใช,วิธีการเลือกแบบเจาะจงของ
คัมภีร�โบราณล,านในวัดในจังหวัดแพรJจํานวน ๒ เรื่อง เพ่ือวิเคราะห�ถJายทอดภูมิปHญญา
ล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิปHญญาในจังหวัดแพรJเก็บรักษาไว,ด,วยกิจกรรม
ตJาง ๆ เชJน การประชุมกลุJมยJอย  ถJายทอดความรู,ด,านการอJานวรรณกรรมอักษรโบราณ
ล,านนาและกระตุ,นการทําวิจัยเรื่องท่ีจะเปSนผลประโยชน�ตJอสังคมได,แกJ  ๑) อําเภอสูงเมJน 
คัมภีร�บุญญกิริยา จํานวน ๑ ผูก ของฉบับวัดสูงเมJน ๒) อําเภอสอง คัมภีร�มหาวรรค จํานวน 
๓ ผูก ของฉบับวัดกลาง รวมท้ังสิ้นท้ัง๒ เรื่อง จํานวน ๔ ผูก ดังนั้น คณะผู,วิจัยจะใช,เปSน
ประชากรในการศึกษาท้ังหมด 

๕. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสืบค,นการจัดระบบการอนุรักษ�เอกสารคัมภีร�โบราณของวัดและ

การถJายทอดภู มิปHญญาล,านนาเพ่ือสร,างแหลJงเรียนรู, ในท,องถ่ินของจังหวัดแพรJ  มี
วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา๑) เพ่ือศึกษาสํารวจ รวบรวมสืบค,นและจัดระบบการอนุรักษ�คัมภีร�
โบราณล,านนา ในจังหวัดแพรJ,๒) เพ่ือจัดทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค,นอยJางเปSน
ระบบ และถJายสําเนาคัมภีร�โบราณท่ีไมJซํ้าซ,อนกับแหลJงข,อมูลเดิมท่ีมีอยูJแล,ว เปSนการเพ่ิม
ฐานข,อมูลใหมJเข,าสูJระบบล,านนาคดีอยJางตJอเนื่องและ ๓) เพ่ือวิเคราะห�ถJายทอดภูมิปHญญา
ล,านนาและสร,างแหลJงเรียนรู,ในท,องถ่ินท่ีภูมิปHญญาในจังหวัดแพรJซ่ึงเปSนการวิจัยแบบ
คุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุJมตัวอยJางท่ีใช,ในการวิจัย คือ วัดใน
จังหวัดแพรJท่ีมีเอกสารโบราณ และคัดเลือกวัดท่ีเก็บรักษาคัมภีร�โบราณเอาไว, เพ่ือเปSนข,อมูล
ในเบ้ืองต,นและคัดเลือกวัดท่ีมีเอกสารโบราณมาก แตJยังไมJมีการสํารวจ และจัดเก็บอยJางเปSน
ระบบ เปSนโครงการนํารJอง จํานวน ๕ วัด ทําการสัมภาษณ�พระสงฆ�และประชาชน จํานวน ๕ 
รูป/คน และการสนทนากลุJมยJอย จากผู,บริหารพระสงฆ� ข,าราชการ และประชาชน จํานวน 
๑๐ รูป/คน ข,อมูลจากการสัมภาษณ� และสนทนากลุJมยJอย คณะผู,วิจัยทําการจัดกลุJมข,อมูล
ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ� จากนั้นทําการวิเคราะห�ข,อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ผลการวิจัยสามารถสรุป  และมีข,อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การกJอเกิดและพัฒนาการกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย�ตามแนวองค�กรธุรกิจ
วิถีพุทธในจังหวัดแพรJ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทนิ่มซีเส็งลิสซ่ิง จํากัดเกิดข้ึนจากการท่ี
เจ,าของกิจการได,มีโอกาสเข,าไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและได,เรียนรู,หลักธรรมและได,
ทําให,เขาเกิดความศรัทธาในคําสอนจึงต้ังใจปฏิบัติตน และตJอมาได,นําเอาหลักพุทธธรรมมา



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๓๓๖ 

พัฒนาทุนมนุษย�ในบริษัทนิ่มซีเส็งลิสซ่ิง จํากัด จึงได,ประกาศบริษัทตนเองวJาบริหารตามแนว
วิถีพุทธ โดยได,ประกาศเปSนนโยบาย และวิสัยทัศน�เปSน “องค�กรธุรกิจวิถีพุทธ” และได,
นํามาใช,กับผู,บริหารและพนักงานทุกคนจนขยายไปท่ัวทุกสาขาในเขตภาคเหนือ 

๒. กิจการการดําเนินงานกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย�ตามแนวองค�กรธุรกิจวิถี
พุทธในจังหวัดแพรJ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทนิ่มซีเส็งลิสซ่ิง จํากัดสมารถแบJงออกได,เปSน ๓ 
ประเด็น คือ ๑) กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย�ด,านการพัฒนาจิตใจ ๒) กระบวนการพัฒนา
ทุนมนุษย�ด,านการพัฒนาวิชาการหรืออบรมคุณธรรมจริยธรรม และ ๓) กระบวนการพัฒนา
ทุนมนุษย�ด,านการชJวยเหลือสังคม 

๓. การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมองค�กรกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย�ตามแนวองค�กร
ธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพรJ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทนิ่มซีเส็งลิสซ่ิง จํากัดนั้นบริษัทนิ่มซ่ีเส็ง 
จํากัด มีวิธีการ ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมองค�กรดําเนินไปอยJางเปSนรูปธรรมและตJอเนื่อง โดยมี
ประเด็นหลักอยูJ ๓ ประการคือ ๑) ด,านหลักการผู,จัดการใหญJได,ประกาศออกมาในรูป 
วิสัยทัศน� นโยบาย และพันธกิจใช,เปSนแนวทางวิถีพุทธเข,ามาในการบริหารธุรกิจนิ่มซ่ีเส็ง 
จํากัด เปSนองค�กรท่ีมีคุณธรรม และเปSนองค�กรท่ีปลอดอบายมุข ๒) วิธีการ ผลิตซํ้าทาง
วัฒนธรรมองค�กรกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย�ตามแนวองค�การธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพรJ : 
ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทนิ่มซีเส็งลิสซ่ิง จํากัด ได,แกJ การมีประกาศนโยบายและวิสัยทัศน�เปSน
องค�กรวิถีพุทธ การรณรงค�อยJางจริงจังให,พนักงานเลิกอบายมุขทุกชนิด ให,ความรู,ทางบวก
ผJานทางแมคกาซีน จัดรายการสถานีวิทยุ ให,การยกยJองและเสริมขวัญและกําลังใจกับ
พนักงานท่ีลดอบายมุขได,ในรูปของเงินตอบแทน และรูปแบบ VCD ๓) ผลของการผลิตซํ้า
ทางวัฒนธรรม ลูกค,ามีความประทับใจ ในการให,บริการ พนักงานมีความสุข มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ผู,บริหารสามารถบริหารองค�กรได,อยJางดีและมีประสิทธิภาพ ด,าน
สังคมทําให,สังคมเกิดการพัฒนาแบบรJวมมือรJวมใจกันในการพัฒนาอยJางดี และสร,างความ
สามัคคีปรองดองกันในชุมชน 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
๑) ข,อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับหนJวยงานของรัฐ ได,แกJ สํานักงานการสJงเสริม

การลงทุน พัฒนาชุมชน จังหวัดแพรJ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพรJ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพรJ ตลอดถึงคณะสงฆ�จังหวัดแพรJ สามารถนําองค�ความรู,จากงานวิจัยนี้ไป
เปSนกรอบในการกําหนดแนวนโยบาย ในการสJงเสริมให,บุคลากรขององค�กรตJาง ๆ ได,เข,ามามี
สJวนรJวมในการจัดการภูมิปHญญาท,องถ่ินให,มากข้ึน เพ่ือให,เกิดความการอนุรักษ�ธัมม�คัมภีร�
โบราณล,านนาในจังหวัดแพรJและถJายทอดองค�ความรู,ให,แกJอนุชนรุJนหลังได,เข,ามาศึกษาหลัก
พระพุทธศาสนาให,มากข้ึน 
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๒) ข,อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพรJ ซ่ึงถือวJาเปSนสถาบันองค�ความรู,และผลิตบุคลากรทางด,านพระพุทธศาสนา
โดยตรงแล,ว ควรมีการเน,นสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช,กับการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว สังคม และชุมชนในองค�กรตJางๆ ให,เปSนรูปธรรมและให,มีความยั่งยืนตJอ
การสืบทอด การอนุรักษ� และการถJายทอดองค�ความรู,ในธัมม�คัมภีร�ตJอไป 

ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
๑) ในการวิจัยครั้งตJอไปควรมีการศึกษาควรมีการศึกษารูปแบบและกระบวนการ

การอนุรักษ� และการถJายทอดธัมม�คัมภีร�ในระดับประเทศ  
๒) ในการวิจัยครั้งตJอไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการ

การการอนุรักษ� และการถJายทอดธัมม�คัมภีร�ในระดับประเทศ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลช้ันทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

กัลป�ยานี ปฏิมาพรเทพ. แนวทางส$งเสริมภูมิป/ญญาไทยในการจัดการศึกษา: สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห$งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี / สถาบันแห$งชาติว$าด�วย
ภูมิป/ญญาและการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดี. ๒๕๔๑. 

จารุวรรณ ธรรมวัตร.วิเคราะห�ภูมิป/ญญาอีสาน. มหาสารคาม : โรงพิมพ�สิริธรรออฟเสส. 
๒๕๓๘. 

ประเวศ วะสี.การศึกษาชาติกับภูมิป/ญญาท�องถ่ิน: ภูมิป/ญญาชาวบ�านกับการพัฒนา
ชนบท.พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร�พริ้นต้ิงแอน พลับลิชชิ่ง. ๒๕๓๖. 

ประเวศ วะสี. การสร�างภูมิป/ญญาไทยเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร�พริ้นต้ิง 
กรุ²ฟ. ๒๕๓๐. 

ยศสันตสมบัติ. มนุษย�กับวัฒนธรรม.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.
๒๕๔๘. 

เอกวิทย�ณถลางและคณะ. ภูมิป/ญญาล�านนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปHญญา, ๒๕๔๔. 
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ความเช่ือในการทําบุญแจกข�าวชาวอีสาน 
Belief in Bunjaek Khao of Esan People 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.* 
ผศ.ดร.พุทธรักษ� ปราบนอก** 

บทคัดย$อ 

คําวJา "บุญแจกข,าว" ซ่ึงเปSนคําอีสาน แจก ก็คือแจกจJายหรือแบJงปHน ซ่ึงก็คือการ
ทําบุญด,วยการให,ทานนั่นเอง สJวน ข,าว ก็หมายถึงข,าวปลาอาหาร ซ่ึงหมายรวมถึงสิ่งของท่ี
นํามาทําบุญด,วย การทําบุญแจกข,าวเกิดจากสาเหตุสําคัญ คือ ปรารภถึงญาติพ่ีน,องท่ีลJวงลับ
ไป ต,องการจะทําบุญอุทิศสJวนกุศลไปให, ด,วยหวังวJาผู,ตายจะมีโอกาสได,รับสJวนบุญนี้ด,วย 
ชาวอีสานมีความเชื่อวJา ดวงวิญญาณของผู,ท่ีเสียชีวิตไปแล,ว หากไมJได,รับการทําบุญอุทิศสJวน
กุศลไปให, ดวงวิญญาณนั้นก็จะมีแตJความอดอยาก ทนทุกข�ทรมานและไมJได,ไปผุดไปเกิด 
ด,วยความเชื่อดังกลJาวนี้ อีกท้ังความเปSนหJวงผู,ตาย และความคิดถึงผู,ตาย จึงทําให,มีการจัด
งานทําบุญอุทิศสJวนกุศลไปให,แกJผู,ท่ีเสียชีวิตไปแล,ว และเรียกงานบุญนี้วJา “บุญแจกข,าว” ถือ
เปSนประเพณีดั้งเดิมของชาวพุทธอีสาน ท่ีจัดทําข้ึนทุกครอบครัว ตามโอกาสเวลาท่ีมีการตาย
ของญาติพ่ีน,องเกิดข้ึน ด,วยหวังเพ่ือให,ดวงวิญญาณของผู,ตายนั้นได,รับสJวนบุญสJวนกุศล แล,ว
จะได,ไปเกิดในชาติอ่ืนภพอ่ืนท่ีดีงามตJอไป  

คําสําคัญ: ความเชื่อ, บุญแจกข,าว 

Abstract 

“boon-jaek-kao, or Merit in Sharing” is a local phrase from 
northeastern culture. “Jaek” is distributing or sharing, which is one of the 
Buddhism’s activity of goodness. “Kao” in this view means any kinds of foods 
including all daily life goods that people tend to give them to people in 
need. The cause of this activity is from an important event in a person life, 
such as reminding themselves their passed relatives. In hope that the afterlife 
of their beloved will be better than some stages of happiness from religious’ 
belief, as well as how the remaining still miss those ones, this activity is 

                                                           

* อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน 
** อาจารย�มหาวิทยาลยัขอนแกJน 
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created and is called “Boon-Jaek-kao”. This activity is traditional culture of 
northeastern Buddhists and can be found in many families, depending on the 
time their relatives passed away. They believe that this activity will somehow 
make those ones’ afterlife better, and can be reborn in a better stage of 
world in religious’ belief. 

Keywords: Belief, Boon-jaek-kao, Northeastern locals 

๑. บทนํา 
ชาวอีสานนิยมทํา “บุญแจกข�าว” อุทิศให,แกJบุพการีชน คือ พJอ-แมJ ปู�-ยJา ตา-

ยาย และญาติผู,ลJวงลับไปแล,วด,วยความเชื่อวJา ผู,ท่ีตายไปแล,วก็ยังต,อง “กินข,าวกินน้ํา” 
เหมือนกับคนท่ียังไมJตาย แตJไมJสามารถปลูกข,าวได,เอง ไมJมีการทําไรJไถนา ไมJมีการใช,เงินตรา
เพ่ือซ้ือข,าวของ ต,องอาศัยลูกหลานญาติพ่ีน,องผู,ท่ีอยูJเบ้ืองหลังทําบุญแจกข,าวอุทิศไปให, จึง
ต,องอาศัยผลบุญจากญาติพ่ีน,องท่ียังมีชีวิตอยูJ อุทิศสJวนบุญสJวนกุศลไปให,เทJานั้น จึงจักพ,น
จากความอดอยากทุกข�ยากทรมาน แล,วไปเกิดในภพภูมิท่ีดีตJอไป แตJก็ไมJมีใครสามารถจะ
ทราบได,วJาญาติพ่ีน,องผู,ตายไปแล,วไปเกิด ณ ภพภูมิใด และกําลังรอคอยลูกหลานทําบุญแจก
ข,าวไปให,อยูJหรือเปลJา ญาติท่ีอยูJเบ้ืองหลังจึงมีความกังวลใจและค,างคาใจอยูJตลอด กลัววJาผู,ท่ี
ตายจากไปจะไมJมีเสบียงอาหารบริโภคในภพภูมิท่ีไปเกิดใหมJ จึงจัดงานทําบุญแจกข,าวข้ึน 
เพ่ือเปSนการตอบแทนบุญคุณของบุพการีชนและญาติท่ีลJวงลับไปแล,ว เม่ือได,รับผลบุญจาก
การทําบุญแจกข,าวแล,ว จะได,ไปเกิดในภพภูมิท่ีดีตJอไป 

จากความเชื่อดังกลJาวนี้  จึงกลายเปSนวิ ถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
อีสาน เพราะไมJเพียงเปSนการอุทิศผลบุญไปยังผู,ลJวงลับอยJางเดียวเทJานั้น หากแตJยังเปSนห,วง
เวลาของการคืนกลับมารวมตัวกันของเครือญาติท้ังหลาย และนั่นก็รวมถึงการรวมพลังของ
ชาวบ,านท่ียังคงพิสูจน�ได,วJา มิตรภาพยังมีอยูJอยJางไมJเหือดแห,งเพราะมีการเสียสละแบJงปHน
ครั้งยิ่งใหญJเปSนการแสดงพลังแหJงความกตัญ!ูกตเวทีท่ีชัดเจนท่ีสุด ถึงแม,คนตายจะอยูJคนละ
ภพภูมิ แตJภพภูมิมิอาจขวางก้ันความกตัญ!ูไว,ได, นี้คือจุดมุJงหมายในการทําบุญแจกข,าว 

๒. ความหมาย คําว$า “บุญแจกข�าว” 
คําวJา “บุญแจกข�าว” ประกอบด,วยคํา ๓ คํา คือ  
๒.๑ บุญ ตามตัวอักษร แปลวJา “ชําระ” (มาจาก ปุ ธาตุ ในความชําระ) และ

แปลวJา “เต็ม” (มาจาก ปุรฺ ธาตุ ในความเต็ม)๑ โดยมีความหมายวJา กิริยาท่ีชําระล,างจิตใจ
ให,ใสสะอาดปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ให,เปSนจิตท่ีเต็มเป�°ยมไปด,วยความผJอง

                                                           

๑ อภิญวัฒน� โพธ์ิสาน, คู$มือพิธีทําบุญ, มหาสารคาม : หจก.อภิชาตกิารพิมพ�, ๒๕๕๗, หน,า ๒. 
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ใส เบิกบาน สดชื่นรื่นเย็นเปSนสุข ด,วยการทําบุญชนิดตJางๆ เชJน ให,ทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนา เปSนต,น 

๒.๒ แจก หมายถึง การแบJงปHน หรือบริจาค เชJน การให,ทาน การมอบสิ่งของ
ตJางๆ ให, การอุทิศบุญให, หรือการสJงสJวนบุญไปให,ผู,ตาย ตรงกับความหมายของคําวJา “ปHตติ
ทานมัย” บุญสําเร็จด,วยการแบJงปHนสJวนบุญให,ผู, อ่ืน ในเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ” ใน
พระพุทธศาสนา 

๒.๓ ข�าว ในท่ีนี้หมายเอาท้ังข,าวน้ําโภชนาหาร และวัตถุทานอ่ืนๆ ท่ีจะมอบให,ผู,
มารJวมงานและถวายแกJพระสงฆ� เพ่ืออุทิศสJวนบุญให,แกJผู,ท่ีลJวงลับไปแล,ว รวม ๓ คํา คือ 
“บุญ-แจก-ข�าว” หมายถึง คําวJา “บุญแจกข�าว” คือ บุญท่ีเกิดจากการอุทิศข,าวน้ํา
โภชนาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคตJางๆ ให,แกJเปรตชน ตามหลักการทําบุญในพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีความหมายตรงกันกับคําวJา “ทักษิณานุปทาน” คือ การทําบุญสJงตามหลังผู,ตาย และ
หากเปรตชนนั้นมีความทุกข�ทรมานอยูJในเปรตโลก เม่ือได,อนุโมทนาบุญท่ีญาติพ่ีน,องผู,ยังมี
ชีวิตอยูJอุทิศไปให,แล,ว ก็จะพ,นจากทุกข�นั้นได, 

ดังนั้น บุญแจกข�าว จึงหมายถึง การทําบุญอุทิศให,แกJญาติผู,ลJวงลับไปแล,ว ซ่ึงนิยม
ทํากันเม่ือมีความพร,อม สJวนมากนิยมจัดในชJวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซ่ึงต,องอาศัยความ
รJวมมือจากญาติพ่ีน,องทุกฝ�าย และชาวบ,านท่ัวไปท่ีมีความสนิทสนมกับผู,ตาย หรือใกล,ชิดกับ
ญาติท่ียังอยูJ เพ่ืออุทิศสJวนบุญให,แกJญาติท่ีลJวงลับไปแล,ว และเรียกวJา “บุญอัฐิ” เพราะในพิธี
ญาติจะนําอัฐิผู,ตายมาเปSนองค�ประกอบในการทําบุญด,วย เปSนสัญลักษณ�รําลึกถึงผู,ตาย ญาติ
ท่ีเหลืออยูJจะมีความอบอุJนใจวJา บุญนั้นจะสําเร็จแกJผู,ตายอยJางแนJนอน ผู,ตายจะพ,นจากการ
หิวโหย ทุกข�ทรมาน และจะได,ไปเกิดในสุคติภูมิตJอไป 

๓. ความเช่ือในการ “ทําบุญแจกข�าว”  
ชาวอีสานมีความเชื่อวJา วิญญาณของผู,ท่ีเสียชีวิตไปแล,ว หากไมJได,รับการทําบุญ

อุทิศสJวนกุศลไปให, ภาษาอีสานเรียกวJา “ยังไมJได,กินข,าวแจก” ดวงวิญญาณนั้นก็จะมีแตJ
ความอดอยาก ทนทุกข�ทรมานและไมJได,ไปผุดไปเกิด ด,วยความเชื่อดังกลJาวนี้ อีกท้ังความ
เปSนหJวงผู,ตาย และความคิดถึงผู,ตาย จึงทําให,มีการจัดงานทําบุญอุทิศสJวนกุศลไปให,แกJผู,ท่ี
เสียชีวิตไปแล,ว และเรียกงานบุญนี้วJา “บุญแจกข�าว” ถือเปSนประเพณีด้ังเดิมของชาวอีสาน 
ท่ีจัดทําข้ึนทุกครอบครัว ตามโอกาสเวลาท่ีมีการตายของญาติพ่ีน,องเกิดข้ึน หวังเพ่ือให,ดวง
วิญญาณของผู,ตายนั้นได,รับสJวนบุญสJวนกุศล แล,วจะได,ไปเกิดในภพภูมิท่ีดีงามตJอไป  

ความเชื่อท่ีเปSนสาเหตุในการทําบุญแจกข,าว ๒ ประการ คือ 
๓.๑ ความเช่ือแบบดั้งเดิม ความเชื่อท่ีเปSนสาเหตุในการทําบุญแจกข,าวของชาว

อีสานแบบด้ังเดิมนั้น มี ๒ ประการ คือ (๑) มาจากประเพณีพิธีกรรมท่ีทําสืบทอดกันมาแตJ
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ครั้งโบราณกาล และ (๒) กระทําตามคําสั่งเสียท่ีผู,ตายสั่งไว,กJอนตายวJา ให,ทําบุญแจกข,าวไป
ให, ซ่ึงมีลักษณะความเชื่อในการกระทํา ๓ ประการ ได,แกJ 

๑. เช่ือว$า วิญญาณของผู,ตายจะไมJได,ไปผุดไปเกิด ถ,าไมJทํา “บุญแจกข�าว” ไปให, 
จึงเปSนหน,าท่ีของลูกหลานญาติพ่ีน,องต,องแสดงความ “กตัญ!ูกตเวที” รู,สํานึกในบุญคุณของ
บุพการี และความหJวงใยตJอญาติพ่ีน,องท่ีจากไป จึงต,องรับผิดชอบดําเนินการจัดงานทําบุญ
แจกข,าว เพ่ืออุทิศบุญกุศลไปให,แกJดวงวิญญาณของผู,ตายตามประเพณีหรือตามคําสั่งของ
ผู,ตาย เพ่ือให,ดวงวิญญาณผู,ตายไปเกิดในภพภูมิใหมJท่ีดีตJอไป  

๒. เช่ือว$า วิญญาณของผู,ตายจะอดอยากปากแห,ง หิวโหยทุกข�ทรมาน ถ,าไมJ
ทําบุญด,วยวัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคตJางๆ โดยเฉพาะอยJางจะต,องจัดสํารับกับข,าว
อุทิศให,ผู,ตาย เรียกวJา “แต$งภาเวน” วางไว,หน,าโกศบรรจุอัฐิ หรือหน,ารูปถJายผู,ตายทุกครั้ง 
กระทําเหมือนดังผู,ตายยังมีชีวิตอยูJ จึงต,องเลี้ยงข,าวปลาอาหารเหมือนเดิม 

๓. เช่ือว$า วิญญาณของผู,ตายจะไมJมีท่ีอยูJอาศัย หากไมJสร,างหอปราสาทผึ้งอุทิศไป
ให, เพราะวิญญาณผู,ท่ีตายไปแล,ว ก็ยังต,องการสิ่งตJางๆ เชJนเดียวกับเม่ือครั้งยังมีชีวิตอยูJ คือ
ต,องการท่ีอยูJอาศัย ทําให,มีการสร,างเรือนจําลองในลักษณะของศาล คือ เอาไม,ไผJมาทําเปSน
โครงบ,าน แล,วปะด,วยกระดาษสี ติดลายท่ีทําจากข้ีผึ้ง เรียกวJา “ดอกเผิ่ง” หรือทําจากต,น
กล,วยในลักษณะการแทงหยวก แล,วติดดอกผึ้ง ประดับกระดาษสีตJางๆ ภายในบรรจุสิ่งของ
เครื่องใช,ตJางๆ เรียกวJา “ผาสาทเผ่ิง” หรือ “หอดอกเผ่ิง” เพ่ือถวายเปSนบังสุกุลอุทิศแกJดวง
วิญญาณผู,ลJวงลับ 

๓.๒ ความเช่ือท่ีมาจากพระพุทธศาสนา เม่ือพระพุทธศาสนาแผJขยายมาสูJบริเวณ
ภาคอีสานแล,ว ชาวพุทธอีสานจึงได,ผนวกแนวคิดท่ีมาจากพระพุทธศาสนาในรูปแบบการบูร
ณาการ เพ่ือให,เข,ากับความเชื่อท่ีเปSนประเพณีด้ังเดิมของตนอยJางแนบเนียน จนกลายเปSน
วัฒนธรรมของตนเองได,อยJางลงตัว  จากการลงภาคสนามพบความเชื่อ ท่ีมาจาก
พระพุทธศาสนา เรื่องการทําบุญตามหลัก “บุญกิริยาวัตถุ” ข,อ “ทานมัย ปHตติทานมัย และ 
ปHตตานุโมทนามัย” รวมท้ังความเชื่อท่ีมาจากเรื่องอ่ืนๆ อีก ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๓.๒.๑ เช่ือตามหน�าท่ี ท่ีปรากฏในเรื่อง ทิศ ๖ 
ปรากฏใน “สิงคาลกสูตร”๒ พระพุทธเจ,าตรัสสอนสิงคาลกมาณพถึงเรื่อง การ

แสดงความนอบน,อมทิศท่ีถูกต,องตามแบบพุทธ (อริยวินัย) โดยปฏิบัติหน,าท่ีของตนให,
สมบูรณ� ในทิศท้ัง ๖ ดังนี้ 

๑. ทิศเบ้ืองหน,า (ปุรัตถิมทิศ) ได,แกJ บิดามารดา 
๒. ทิศเบ้ืองขวา (ทักษิณทิศ) ได,แกJ ครู อาจารย� 
๓. ทิศเบ้ืองหลัง (ปHจฉิมทิศ)  ได,แกJ บุตร-ธิดา ภรรยา 

                                                           

๒ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
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๔. ทิศเบ้ืองซ,าย (อุตตรทิศ)  ได,แกJ มิตรสหาย 
๕. ทิศเบ้ืองลJาง (เหฏฐิมทิศ)  ได,แกJ คนงาน คนรับใช, 
๖. ทิศเบ้ืองบน (อุปริมทิศ) ได,แกJ พระสงฆ� สมณะ พราหมณ�  
ในบทความฉบับนี้ กลJาวเฉพาะหน,าท่ีของบุตรท่ีจะพึงปฏิบัติตJอบิดามารดาของตน 

ผู,เปSนทิศเบ้ืองหน,า ๕ ประการ คือ 
๑. ทJานเลี้ยงเรามาแล,ว เราจักเลี้ยงทJานตอบ 
๒. จักชJวยทํากิจของทJาน 
๓. จักดํารงวงศ�ตระกูล 
๔. จักประพฤติตนให,เหมาะสมท่ีจะเปSนทายาท 
๕. เม่ือทJานลJวงลับไปแล,ว ทําบุญอุทิศให,ทJาน 
ข,อท่ีเปSนท่ีมาของงานบุญแจกข,าวชาวอีสาน ในหน,าท่ีของลูกท่ีจะพึงปฏิบัติตJอพJอ

แมJก็คือ ข,อท่ี ๕ “เม่ือท$านล$วงลับไปแล�ว ทําบุญอุทิศให�ท$าน” ในข,อนี้ถือวJามีอิทธิพลตJอ
ความเชื่อของชาวอีสานมากท่ีสุด เพราะญาติของผู,ตายมีความเชื่อวJา ชีวิตหลังความตายมีอยูJ
จริง ตราบใดท่ียังไมJได,ทําบุญอุทิศให, วิญญาณของผู,ตายก็ยังรอคอยความหวังจักได,รับสJวน
บุญ จากบรรดาลูกหลานญาติพ่ีน,อง บางคนถึงกับกําชับสั่งไว,กJอนตายเลยวJา “หากตายแล,ว
ให,ทําบุญแจกข,าวไปให,ด,วย” พJอ-แมJทุกคนจึงมีความหวังลึกๆ ในใจท่ีอยากได,จากลูก ๓ 
ประการ คือ 

๑. ยามแกJเฒJา หวังเจ,าเฝ�ารับใช, 
๒. ยามป�วยไข, หวังเจ,าเฝ�ารักษา 
๓. ยามตายวายชีวา หวังลูกมาป�ดตาคราสิ้นใจ  
โดยเฉพาะข,อท่ี ๓ นั้น คือหวังลูกมาป�ดตาคราสิ้นใจ คําวJา “ป�ดตาคราสิ้นใจ” 

ไมJได,มีความหมายตามตัวหนังสือเทJานั้น แตJความหมายท่ีแท,จริงของชาวอีสานก็คือ ตายแล,ว
ให,ทําบุญแจกข,าวไปให,นั่นเอง ดังนั้น ภาระหน,าท่ีของลูกท่ีพึงทําตJอพJอแมJ จึงไมJได,สิ้นสุดลง
แคJเพียงในชาตินี้เทJานั้น หากแตJยังยืดยาวออกไปในมิติอ่ืนคือโลกหน,า หรือ “ปรโลก” อีก
ด,วย นี้คือท่ีมาของการทําบุญแจกข,าวของชาวอีสานประการหนึ่ง  

๓.๒.๒ ความเช่ือท่ีมาจาก การทําบุญอุทิศแก$เปรตพระญาติของพระเจ�าพิม
พิสาร กรณีเรื่อง “เปรตพระญาติของพระเจ�าพิมพิสาร”๓ ปรากฏเรื่องเลJาในอรรถกถาธรรม
บทเรื่อง “สญชัย”๔ ความตอนหนึ่งวJา   

                                                           

๓ ขุ.ขุ.อ. ๗/๑๗๗. 
๔ คณะกรรมการแผนกตํารา, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, ครั้งท่ี ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน,า ๑๓๘-๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๔๔ 

ในคราวท่ีพระเจ,าพิมพิสารทําบุญถวายพระวิหารเวฬุวันแดJพระสัมมาสัมพุทธเจ,า 
ซ่ึงเปSนวัดแหJงแรกไว,ในพระพุทธศาสนานั้น พระองค�มิได,อุทิศสJวนกุศลให,แกJเปรตท้ังหลายท่ี
เคยเปSนพระญาติของพระองค� ต้ังแตJสมัยของพระพุทธเจ,าพระนามวJา “ผุสสะ” เม่ือครั้งเปSน
มนุษย�เคยทําอกุศลกรรมไว, เชJน กินอาหารท่ีเขาเตรียมไว,ถวายพระสงฆ�บ,าง หยิบฉวยอาหาร
นั้นให,บุตรบ,าง ครั้นตายแล,วจึงไปเกิดเปSน “ปรทัตตูปชีวีเปรต” คือ เปรตท่ีเป�นอยู$ด�วยส$วน
บุญท่ีผู�อ่ืนอุทิศให� จึงมายืนคอยตามฝาเรือนบ,าง ทางสามแพรJงบ,าง ทางสี่แพรJงบ,าง เพ่ือรอ
รับสJวนบุญท่ีญาติทําบุญอุทิศให, ในวันแรกของการถวายทาน พระเจ,าพิมพิสารไมJทรงรําลึก
ถึงพระญาติเหลJานั้นเลย พระองค�ไมJทรงอุทิศสJวนบุญไปให,แกJเปรตเหลJานั้น เปรตเหลJานั้นจึง
แสดงตนสJงเสียงนJาหวาดกลัวให,พระเจ,าพิมพิสารได,ทอดพระเนตรเห็น  

ในวันตJอมา จึงทรงถวายทานครั้งยิ่งใหญJอีกครั้ง ขณะท่ีทรงถวายข,าวยาคู ของ
เค้ียว ของกิน แดJพระสัมมาสัมพุทธเจ,าแล,วทรงอุทิศวJา “อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ ขอทานนี้จง
ถึงแกJพวกญาติท้ังหลายของเรา” ทันใดนั้น ข,าวยาคู ของเค้ียว ของกินอันเปSนทิพย� ก็บังเกิด
แกJเปรตเหลJานั้น ให,อ่ิมหนําสําราญ มีอินทรีย�อ่ิมเอิบ  

ในขณะท่ีพระองค�ถวายผ,า และเสนาสนะเปSนต,น แดJพระสัมมาสัมพุทธเจ,าแล,วทรง
อุทิศวJา “อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ ขอทานนี้จงถึงแกJพวกญาติท้ังหลายของเรา” ทันใดนั้นเอง ผ,า
ทิพย� ยานทิพย� ปราสาททิพย� เครื่องปูลาดและท่ีนอนอันเปSนทิพย� บังเกิดข้ึนแล,วแกJเปรต
เหลJานั้น ได,สวมใสJใช,สอย  

ในขณะท่ีทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก (กรวดน้ํา) ทรงอุทิศวJา “อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิ
ตา โหนตุ ญาตะโย ขอทานเหลJานี้จงถึงแกJพวกญาติท้ังหลายของเรา ขอญาติท้ังหลายจงมี
ความสุข” ทันใดนั้นเอง สระโบกขรณีดาษด,วยปทุม ก็บังเกิดแกJพวกเปรตเหลJานั้น ให,ได,อาบ 
ด่ืมกิน ระงับความกระหายกระวนกระวายได,แล,ว มีผิวพรรณดุจทอง กลายสภาพจากรJาง
เปรตเปSนรJางทิพย�ท่ีสวยสดงดงาม สิ้นสุดบาปกรรมในเปตภูมิ ได,เสวยทิพย�วิมานเพราะผล
แหJงการอุทิศสJวนบุญของพระเจ,าพิมพิสาร ซ่ึงเปSนอดีตพระญาติของเปรตเหลJานั้น  

ดังนั้น การทําบุญแจกข,าวของชาวอีสานซ่ึงเกิดจากสาเหตุสําคัญ คือปรารภถึงญาติ
พ่ีน,องท่ีลJวงลับไป ต,องการจะทําบุญอุทิศสJวนกุศลไปให, ด,วยหวังวJาผู,ตายจะมีโอกาสได,รับ
สJวนบุญนี้ด,วย เรื่องเปรตพระญาติของพระเจ,าพิมพิสาร จึงมีอิทธิพลตJอความเชื่อเรื่องการ
ทําบุญแจกข,าวโดยตรง เรื่องการถวายจตุปHจจัยไทยทานตJางๆ สJวนมากมาจากเรื่องนี้ท้ังหมด 
โดยเฉพาะเรื่องการ “กรวดน้ํา” อุทิศบุญนั้นชาวไทยทุกภูมิภาคล,วนได,แบบอยJางมาจากเรื่อง
ของพระเจ,าพิมพิสารนี้เอง และหากญาติพ่ีน,องท่ีตายจากโลกนี้ไปแล,ว ไปเกิดเปSนเปรตดัง
เรื่องนี้ ก็คงจักต,องได,รับสJวนบุญสJวนกุศลท่ีอุทิศไปให,อยJางแนJนอน ถึงแม,ญาติพ่ีน,องของตน
จะไมJได,ทําบาปกรรมประการดังกลJาว แตJด,วยความตระหนักในการทําบุญในพระพุทธศาสนา 
จึงพยายามขวนขวายชJวยงานบุญนี้อยJางเต็มท่ี  
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๓.๒.๓ ความเช่ือเรื่องการทําทักษิณาทานตามพระพุทธดํารัสใน “ติโรกุฑฑ
สูตร”ใน “ติโรกุฑฑสูตร”๕ วJาด,วยเรื่องเปรตท่ีอยูJภายนอกฝาเรือน พระผู,มีพระภาคตรัสพระ
คาถานี้ เพ่ืออนุโมทนาพระเจ,าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ วJา 

...ในเปรตวิสัยนั้น ไมJมีกสิกรรม (การทําไรJไถนา) 
ไมJมีโครักขกรรม (การเลี้ยงวัวไว,ขาย) 
ไมJมีพาณิชกรรม (การค,าขาย) เชJนนั้น 
การแลกเปลี่ยนซ้ือขายด,วยเงิน ก็ไมJมี 
ผู,ท่ีตายไปเกิดเปSนเปรตในเปตวิสัยนั้น 

ดํารงชีพด,วยผลทานท่ีพวกญาติอุทิศให,จากมนุษยโลกนี้... 
...กุลบุตรเม่ือระลึกถึงอุปการะ 

ท่ีญาติผู,ละไปแล,ว (เปรต) เคยทําไว,ในกาลกJอนวJา 
 ผู,นั้นได,ให,สิ่งนี้แกJเรา ได,ทําสิ่งนี้แกJเรา 

ได,เปSนญาติ มิตร และสหายของเรา  
ก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให,แกJญาติผู,ละไปแล,ว 

การร,องไห, ความเศร,าโศก 
หรือความร่ําไห,คร่ําครวญอยJางอ่ืนใด 

ใครๆ ไมJควรทําเลย เพราะการร,องไห, เปSนต,นนั้น 
ไมJเปSนประโยชน�แกJญาติผู,ลJวงลับไปแล,ว 
ญาติท้ังหลายก็ยังคงสภาพอยูJอยJางนั้น 

สJวนทักษิณาทานนี้แล ท่ีตั้งไว,ดีแล,วในพระสงฆ� 
ยJอมสําเร็จประโยชน�เก้ือกูลสิ้นกาลนาน... 

สาระสําคัญของติโรกุฑฑสูตร๖ 
๑. ผู,ต,องการแสดงความ “กตัญHูกตเวที” แกJบุพการีผู,มีอุปการะ หรือญาติผู,

ลJวงลับไปแล,วก็สามารถทําได, โดยถวายทักษิณาทานอุทิศสJวนบุญไปให, 
๒. เปตภูมิ๗ เปSนภูมิของสัตว�ผู,ต,อง “เสวยผลกรรม” ท่ีเคยทําไว,เม่ือครั้งเปSนมนุษย� 

เปSนภูมิท่ีไร,อาชีพ ขาดอาหาร คอยรับสJวนบุญท่ีเขาอุทิศให,อยJางเดียวเทJานั้น 
                                                           

๕ ดูความละเอียดใน ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑-๑๒/๑๕-๑๗, ดูเทียบ ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๔-๒๕/๑๗๐-
๑๗๒. 

๖ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/บทนําหน,า ๒๐-๒๑. 
๗ คําวJา “เปตภูมิ” แปลวJา สัตว�พวกหน่ึงท่ีเกิดในอบายภูมิ เรียกวJา “เปตวิสัย” หรือ “เปรต

วิสัย” สัตว�พวกน้ีได,รับทุกขเวทนาตJางๆ ตามผลแหJงกรรมช่ัวท่ีได,ทําไว, คําวJา “เปต” เปSนบาลี สันสกฤต
เปSน “เปรต” ซ่ึงมีความหมายตรงกัน แปลได, ๒ ความหมาย คือ (๑) แปลวJา “ผู,จากไป” หมายถึงผู,จาก
โลกน้ีไป คือผู,ตายไปแล,ว ผู,ลJวงลับไปแล,ว พิธีทําบุญอุทิศสJวนกุศลให,ผู,ท่ีตายไปแล,ว เรียกวJา “เปตพลี” 
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๓. การแสดงความ “อาลัยรัก” ตJอผู,มีอุปการะหรือญาติผู,ลJวงลับไป ด,วยการ
ร,องไห, เศร,าโศก คร่ําครวญนั้น มิได,เกิดประโยชน�แตJอยJางใด เพราะไมJสามารถจะเรียกร,องให,
ทJานเหลJานั้นกลับฟ��นคืนชีพได, แตJ “ทักษิณาทาน” ท่ีบุคคลถวายในพระสงฆ�เทJานั้น ยJอม
สําเร็จประโยชน�แกJญาติผู,ลJวงลับไป 

ดังนั้น “ติโรกุฑฑสูตร” จึงเปSนกุศโลบายท่ีพระผู,มีพระพุทธเจ,าทรงใช,สั่งสอนให,
บุคคลมีจิตใจเสียสละบริจาคทานเพ่ือประโยชน�สJวนรวม และเพ่ือสั่งสมบุญไว,ในภายหน,า จึง
เปSนท่ีมาแหJงการทําบุญแจกข,าวอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีอิทธิพลสJงผลให,ชาวอีสาน ได,แสดงความ
กตัญ!ูกตเวทีผJานงานบุญแจกข,าวมาช,านาน ซ่ึงใน “ติโรกุฑฑสูตร” ได,ระบุบุคคล ๕ จําพวก 
ท่ีควรทําบุญแจกข,าวไปให, คือ  

๑. อะทาสิ เม  ผู,เคยให,สิ่งนี้แกJเรา 
๒. อะกาสิ เม ผู,เคยทําสิ่งนี้แกJเรา 
๓. ญาติ เม ผู,เคยเปSนญาติของเรา 
๔. มิตตา เม ผู,เคยเปSนมิตรของเรา 
๕. สะขา เม ผู,เคยเปSนสหายของเรา 
หากรําลึกถึงบุญคุณของบุคคลท้ัง ๕ จําพวกนี้ ท่ีละจากโลกนี้ไปแล,ว ก็ควรทํา 

“ทักษิณาทาน” คือทําบุญแจกข,าวแล,วอุทิศสJวนบุญไปให,  
จากความเชื่อดังกลJาวนี้  จึงกลายเปSนวิ ถีแหJงการทําบุญแจกข,าวของชาว

อีสาน เพราะในงานบุญแจกข,าว ไมJเพียงเปSนการอุทิศผลบุญไปยังผู,ลJวงลับอยJางเดียว
เทJานั้น หากแตJยังเปSนห,วงเวลาของการคืนกลับมารวมตัวกันของเครือญาติท้ังหลาย และนั่นก็
หมายถึงการรวมพลังของชาวบ,านท่ียังคงพิสูจน�ได,วJา มิตรภาพยังมีอยูJอยJางไมJเหือดหาย เปSน
การแสดงพลังแหJงความกตัญ!ูกตเวทีท่ีชัดเจนท่ีสุด ถึงแม,คนตายจะอยูJคนละภพภูมิ แตJภพ
ภูมิมิอาจขวางก้ันความกตัญ!ูกตเวทีไว,ได, นี้คือจุดมุJงหมายในการทําบุญแจกข,าวท่ีแท,จริง 
และนับเปSนโอกาสในการทําบุญกิริยาวัตถุอ่ืนๆ ได,อีกมากมาย เปSนการสั่งสมเสบียงบุญให,กับ
ตนเองอีกด,วย  

๔. ลักษณะการทํา “บุญแจกข�าว” ลักษณะการทําบุญแจกข,าวของชาวอีสานนั้น 
ต้ังอยูJบนพ้ืนฐานหลักการทําบุญทางพระพุทธศาสนา กลJาวคือ การทํากุศลกรรมท่ีเปSน
ประโยชน�เก้ือกูลแกJตนเองและผู,อ่ืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให,เปSนบุคคลท่ีมีความ “สุขใจ” 
และเพ่ือพัฒนาสังคมให,มีความเสมอภาคทางด,านความสุข ตามพระพุทธดํารัสท่ีวJา “สุโข 
ปุญสฺส อุจฺจโย”๘ แปลวJา “การสั่งสมบุญนําความสุขมาให,” เพราะบุญท่ีทําแล,วสามารถเปSน
                                                                                                                                                        

หรือ “ปุพพเปตพลี” (๒) แปลวJา สัตว�พวกหน่ึงท่ีเกิดเปSนโอปปาติกะเปรต ในเปตภูมิ หรือเปรตวิสัย ซ่ึง
เปSนอบายภูมิค   “ ) ๒   (แปลวJา  สัตว�พวกหนึ่งท่ีเกิดเป�นโอปปาติกะเปรต  ในเปตภูมิ หรือเปรตวิสัย ซ่ึงเปSน
อบายภูมิ 

๘ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๘/๖๘ (ลาชเทวธีตาวัตถุ). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๓๔๗

ท่ีพ่ึงได, ดังมีพระพุทธภาษิตรับรองไว,วJา “ปุ!ฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏNฐา โหนฺติ ปาณินํ”๙ 
แปลวJา “บุญท้ังหลาย ยJอมเปSนท่ีพ่ึงของสัตว�ในโลกหน,า” การทําบุญแจกข,าวของชาวอีสาน 
จึงปฏิบัติตามแนวทางแหJง “บุญกิริยาวัตถุ”๑๐ คือ เรื่องท่ีทําแล,วเปSนบุญ ๑๐ ประการ คือ 

๔.๑ ทานมัย การแบJงปHนผู,อ่ืนด,วยสิ่งของ เปSนการขจัดความเห็นแกJตัว ความใจ
แคบ ความตระหนี่ถ่ีเหนียว และความยึดติดในวัตถุ นอกจากนี้ สิ่งของท่ีแบJงปHนในงานแจก
ข,าวก็ล,วนแล,วแตJเปSนประโยชน�กับบุคคล หรือชุมชนโดยสJวนรวม เพราะคําวJา “แจกข,าว” ก็
คือการแจกจJายหรือแบJงปHนข,าวปลาอาหาร รวมท้ังวัตถุสิ่งของจตุปHจจัยไทยธรรมตJางๆ ท่ี
ถวายแกJพระสงฆ� ซ่ึงก็คือการทําบุญด,วยการให,ทานนั่นเอง 

๔.๒ สีลมัย ทําบุญด,วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีงาม เปSนการฝ�กฝนท่ีจะ ลด 
ละ เลิก ความชั่ว ไมJไปเบียดเบียนใคร มุJงท่ีจะทําความดี เอ้ือเฟ��อเผื่อแผJผู,อ่ืน เปSนการหลJอ
เลี้ยงบJมเพาะให,เกิดความดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตไมJให,ตกตํ่า บุญแจกข,าวก็มุJงจะ
พัฒนาเรื่องศีลด,วย เพราะองค�ประกอบการทําบุญแจกข,าวต,องบริสุทธิ์ โดยเฉพาะเจ,าภาพ
จะต,องมีศีล วัตถุสิ่งของท่ีนํามาทําบุญต,องได,มาอยJางสุจริต ผู,ท่ีเปSนปฏิคคาหก คือผู,มารับ
ทานในงานบุญแจกข,าวครั้งนี้ก็ต,องมีคุณสมบัติอยJางตํ่าคือ ศีล ๕ เปSนเบ้ืองต,น จึงจักทําให,
การทําบุญแจกข,าวบรรลุตามวัตถุประสงค� คือ อํานวยผลแกJญาติท่ีลJวงลับไปแล,วอยJางเต็มท่ี 

๔.๓ ภาวนามัย ทําบุญด,วยการพัฒนาจิตใจให,สะอาด สวJาง สงบ เย็น เปSนอิสระ 
และมีความสุข เปSนการพัฒนาจิตใจและปHญญา ทําให,จิตสงบ ไมJมีกิเลส ไมJมีเรื่องเศร,าหมอง 
เห็นคุณคJาสิ่งตJางๆ ตามความเปSนจริง เพ่ือให,ชีวิตมีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน การต้ังใจ
สดับพระสงฆ�เจริญพระพุทธมนต� หรือต้ังใจอุทิศสJวนบุญให,แกJผู,ท่ีลJวงลับไปแล,วในงานแจก
บุญข,าว จึงเปSนการเจริญ “สมาธิภาวนา หรือ เมตตาภาวนา” เพ่ือพัฒนาจิตให,มีคุณภาพและ
สุขภาพจิตท่ีดีด,วย 

๔.๔ อปจายนมัย ทําบุญด,วยการอJอนน,อมถJอมตน มีสัมมาคารวะ รวมถึงการให,
เกียรติ ให,ความเคารพซ่ึงกันและกันตามฐานะตJางๆ ท้ังในความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ
ของบุคคล ครอบครัว และสังคมอ่ืน เปSนการลดทิฐิมานะความสละความเยJอหยิ่งในความเปSน
ตัวตน งานบุญแจกข,าวจึงมีการกราบไหว,บูชาบุพการีชน และอJอนน,อมถJอมตนตJอผู,เฒJาผู,แกJ 
หรือผู,หลักผู,ใหญJท่ีมารJวมงานด,วย 

๔.๕ ไวยาวัจจมัย ทําบุญด,วยการชJวยเหลือกิจการงานของผู,อ่ืนในชุมชนและสังคม 
ด,วยการสละแรงกายเพ่ืองานสJวนรวม ในงานบุญแจกข,าวจะปรากฏชัดเจนมาก เพราะต,อง
อาศัยความรJวมไม,รJวมมือ รJวมแรงรJวมใจในการชJวยเหลือกิจกรรมตJางๆ ท้ังกJอนงาน ขณะ

                                                           

๙ สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๕/๑๓๓ (ป�ยสูตร). 
๑๐  ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๔๖. 
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ดําเนินงาน จึงคลาคล่ําไปด,วยผู,มาชJวยงานทุกเพศทุกวัย และหลังจากเสร็จงานแล,วก็ยังชJวย
เก็บสิ่งของตJางๆ อีกด,วย  

๔.๖ ป/ตติทานมัย ทําบุญด,วยการแบJงปHนความดีให,ผู,อ่ืน และเป�ดโอกาสให,คนอ่ืน
ได,รJวมทําบุญรJวมกับตน มีสJวนรJวมทํา รJวมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศสJวนบุญ
ให,แกJผู,ท่ีลJวงลับไปแล,วด,วย ข,อนี้คือจุดประสงค�หลักของงานบุญแจกข,าว คืออุทิศบุญไปให,
ญาติท่ีตายไปแล,ว 

๔.๗ ป/ตตานุโมทนามัย ทําบุญด,วยการยินดีในความดี ความสําเร็จ ความก,าวหน,า
ของผู,อ่ืน เปSนการเป�ดโอกาสรJวมใจอนุโมทนาในการกระทําความดีของผู,อ่ืน งานบุญแจกข,าว
ทุกงานจึงมีการบอกขJาวเลJาแจ,ง เพ่ือเป�ดโอกาสให,ผู,อ่ืนมีสJวนบุญนี้ด,วย จึงมีญาติธรรมมา
รJวมงานอยJางมากมาย 

๔.๘ ธัมมัสวนมัย ทําบุญด,วยการฟHงธรรม การศึกษาหาความรู,บJมเพาะสติปHญญา
ให,สวJางไสว ฟHงเรื่องท่ีดีมีประโยชน�ตJอสติปHญญา หรือมีประโยชน�ตJอการดําเนินชีวิต งานบุญ
แจกข,าวทุกงานจะต,องมีการฟHงธรรม อยJางน,อยก็ฟHงพระสงฆ�เจริญพระพุทธมนต� ท่ีพิเศษกวJา
นั้นก็คือฟHงเทศน�อานิสงส� ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ธรรมาสน� เพ่ือเป�ดโอกาสให,ญาติธรรมได,ทราบ
อานิสงส�การทําบุญแจกข,าว เปSนการบําเพ็ญกุศลให,เพ่ิมพูนได,อยJางดียิ่ง   

๔.๙ ธัมมเทสนามัย ทําบุญด,วยการแสดงธรรม แนะนําวิทยาการท่ีดีและมี
ประโยชน�มาให,ธรรมะ และข,อคิดท่ีดีแกJผู,อ่ืน ด,วยการแสดงธรรม นําธรรมะไปบอกกลJาว เผื่อ
แผJให,คนอ่ืนได,รับฟHง ให,รู,จักวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี ในเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ใน
งานบุญแจกข,าวเจ,าภาพจึงต,องติดตJอประสานงาน เพ่ืออาราธนาพระสงฆ�ท่ีทรงภูมิธรรม ภูมิรู, 
มาแสดงธรรมในงาน เพ่ือเปSนธรรมทานอุทิศแดJบุพการีแทบทุกงาน 

๔.๑๐ ทิฏJุชุกรรม ทําบุญด,วยการมีสัมมาทัศนะ คือ รู,วJาสิ่งใดดีควรทํา สิ่งใดชั่ว
ควรละเว,น เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เชื่อวJามารดาบิดามีคุณ โลกหน,ามีจริง บุญ-บาป
มีจริง กฎแหJงกรรมมีจริง เปSนต,น ในงาบุญแจกข,าวจึงต,องทําให,ถูกต,องตามหลักการทําบุญใน
พระพุทธศาสนา กลJาวโดยยJอ ทิฏ¯ุชุกรรมก็คือ การมีปHญญาหรือการรู,จักใช,เหตุผลในการ
ดําเนินชีวิตนั่นเอง  

สําหรับข,อสุดท,ายนี้ เปSนดัชนีชี้วัดความเปSนชาวพุทธท่ีแท,จริงวJา ในงานบุญแจก
ข,าวใดท่ีเจ,าภาพเปSน “ชาวพุทธแท,” จะต,องรู,หลักการทําบุญตามแบบวิถีพุทธ ไมJหลงใหลได,
ปลื้มกับการทําบุญท่ีมีอบายมุขเข,ามาเก่ียวข,อง แตJถือเปSนโอกาสในการเข,าถึงพระรัตนตรัย
แล,วบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุให,ครบถ,วนถูกต,องชัดเจน เกิดเปSนคุณคJาประกาศความ ”กตัญ!ู” 
แสดง “กตเวที” เพ่ืออุทิศเปSนบุพการีบูชา นําพาตนและผู,อ่ืนให,ประสบบุญอยJางเต็มท่ี 

ดังนั้น การทําบุญแจกข,าว ท่ีชาวอีสานนิยมกระทํามาหลายชั่วอายุคนนั้น จึงไมJใชJ
บุญท่ีเลื่อนลอยไมJมีเหตุผล แตJเปSนบุญท่ีมีผลดีแกJผู,กระทํา กลJาวคือ เปSนบุญท่ีชJวยขัดเกลา
จิตใจของบรรดาลูกหลานญาติพ่ีน,อง และแขกผู,มารJวมงานให,ละเอียดประณีตยิ่งข้ึน อีกท้ัง
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เปSนกิจกรรมท่ีปลูกฝHงคุณธรรมท่ีดีงามนั่นคือ “ความกตัญ!ูกตเวที” ให,ปรากฏเดJนชัดยิ่งข้ึน 
เพ่ือให,อนุชนลูกหลานได,สืบทอดเปSนมรดกธรรมตJอไป 

สามารถแบJงลักษณะการทําบุญแจกข,าวได, ๓ ประการ ดังนี้ 
๔.๑.๑ บุญแจกข�าวฮ�อน คําวJา “แจกข,าวฮ,อน” ในภาษาอีสานหมายความวJา 

เปSนการกระทําท่ีเรJงดJวน อาจเปSนเพราะญาติพ่ีน,องไมJมีเวลาและอยูJหJางไกลกัน ไปมาหาสูJไมJ
สะดวก หรือเพราะด,วยฐานะทางครอบครัวไมJอํานวย และไมJมีคนพอจะชJวยเหลืองานได,
เต็มท่ี จึงไมJมีการเตรียมวางแผนงานไว,ลJวงหน,า หากมีการตายเกิดข้ึนก็ตั้งศพบําเพ็ญกุศลตาม
ประเพณี หลังจากพิธีฌาปนกิจศพเรียบร,อยแล,ว ไมJเกิน ๓ วัน เก็บอัฐิผู,ตายแล,วก็ต้ังกองบุญ
ข้ึนท่ีบ,าน นิมนต�สงฆ�มาเจริญพระพุทธมนต�เย็น เชิญแขกมารJวมงาน ถวายภัตตาหารเช,าแล,ว
ทําพิธีแจกข,าว คือถวายจตุปHจจัยเครื่องไทยธรรม และเลี้ยงข,าวปลาอาหารผู,มารJวมงาน ให,
แล,วเสร็จในภาคเช,านั้นเลย แม,เปSนงานแจกข,าวท่ีเรJงดJวนรัดสั้น แตJก็ทําให,ได,บุญอยJาง
ครบถ,วนเพียงแตJไมJปรากฏเดJนชัดในสังคมเทJานั้นเอง  

๔.๑.๒ บุญแจกข�าวปกติ เปSนบุญแจกข,าวท่ีมีการวางแผนเตรียมงานไว,ลJวงหน,า 
จะจัดทําหลังจากตายแล,ว ๑ ป� ถึง ๓ ป� จึงมีการทําบุญแจกข,าวอุทิศให, นิยมทําในชJวงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ซ่ึงเปSนชJวงท่ีวJางเว,นจากการทําไรJไถนาแล,ว ญาติพ่ีน,องมีเวลาปลีกตัวมา
รJวมงานได,อยJางเต็มท่ี เปSนการจัดงานบุญท่ียิ่งใหญJในครอบครัว ต,องใช,เวลาเตรียมงานเปSน
แรมเดือน ต,องบอกกลJาวเลJาแจ,งญาติพ่ีน,องให,ทราบโดยท่ัวหน,า ท้ังใกล,และไกลจะขาดญาติ
ฝ�ายใดไปไมJได, เปSนงานบุญแจกข,าวท่ีมีรูปแบบกิจกรรมท่ีครบทุกรายการ เพราะมีการแบJง
หน,าท่ีในการทํางานอยJางชัดเจน เน,นกิจกรรมการแสดงความกตัญ!ูกตเวทีเปSนสําคัญ จึงเปSน
การทําบุญแจกข,าวท่ีเปSนไปตามหลักบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา และแสดงวิถีการ
แบJงปHนกันอยJางชัดเจน  

๔.๑.๓ บุญแจกข�าวรวมกับงานบุญอ่ืน เปSนบุญแจกข,าวท่ีจัดข้ึนพร,อมกับงานบุญ
ใหญJตJางๆ เชJน งานบวช เรียกวJา “บวชอุทิศ” งานกฐิน เรียกวJา “กฐินอุทิศ” หรือ “ผ,าป�า
อุทิศ” เปSนต,น ซ่ึงในงานดังกลJาวมีการเตรียมงานไว,ลJวงหน,าหลายเดือน หรืออาจเปSนแรมป� 
มีรูปแบบการจัดงานท่ีชัดเจน คล,ายกับงานแจกข,าวตามปกติ แตJจัดให,ยิ่งใหญJกวJา เพราะจัด
เต็มทุกรายการ ผู,ท่ีจะจัดงานบุญแจกข,าวลักษณะนี้ได, ต,องเปSนครอบครัวท่ีมีฐานะดี การเงิน
ดีไมJมีปHญหาในการใช,จJาย สามารถรับรองแขกได,อยJางเต็มท่ี และเปSนคนท่ีมีชื่อเสียงทางสังคม 
มีแขกผู,มารJวมงานมาก มีมหรสพสมโภชงานอยJางเอิกเกริก นิยมจัดข้ึนในชJวงเทศกาลออก
พรรษาแล,ว ระหวJางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน บรรยากาศเหมาะแกJการจัดงานได,เต็มท่ี และ
เปSนจุดกําเนิดของบรรดาศิลป�นแขนงตJางๆ เชJน หมอลํา หมอแคน วงดนตรีพ้ืนบ,าน และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ อยJางเปSนรูปธรรมชัดเจน แตJมักมีอบายมุขเข,ามาเก่ียวข,อง หาก
เจ,าภาพผู,ดําเนินงานไมJชัดเจน ก็อาจเปSนงานบุญท่ีสิ้นเปลืองทําให,เสียทรัพย�มาก แตJกลับได,
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บุญน,อย เข,าทํานอง “ตําน้ําพริกละลายแมJน้ํา” ผู,ทําบุญแจกข,าวในลักษณะนี้จึงต,องตระหนัก
ให,ดี  

ดังนั้น งานบุญแจกข,าวชาวอีสาน จึงไมJได,เปSนเพียงการแสดงความ “กตัญ!ู” ผJาน
กิจกรรมในบุญพิธีทางพระพุทธศาสนาเทJานั้น หากแตJยังรวมไปถึงการสร,างโอกาสให,กลุJม
ศิลป�นชาวอีสาน ได,โอกาสเป�ดตัว เป�ดแสดง รJวมแรงสามัคคีและสร,างสรรค�นันทนาการ
บันเทิงในแบบฉบับของอีสาน กJอให,เกิดเปSน “วัฒนธรรม” ของแผJนดินได,อยJางงดงาม และ
งานบุญแจกข,าวจึงเปSนงานท่ีแสดงพลังแหJงความเปSนเครือญาติท่ีไมJมีวันตัดขาดจากกันได, แม,
ความตายก็พรากได,เพียงรJางกายเทJานั้น แตJจิตใจยังเหนียวแนJนม่ันคงในความเปSนญาติอยูJ
ตลอดกาล 

๔. สรุป 
การทําบุญแจกข,าวของชาวอีสาน ก็คือการทําบุญอุทิศสJวนกุศลให,แกJญาติพ่ีน,องท่ี

ลJวงลับไปแล,ว ด,วยการทําบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุข,อท่ีวJาด,วย “ปHตติทานมัย” บุญสําเร็จ
ด,วยการแบJงบุญ หรืออุทิศสJวนบุญให,แกJผู,อ่ืน มีการกระทําท้ังแบบปกติธรรมดาตามฐานะ
ทางครอบครัวและแบบยิ่งใหญJ คือจัดเต็มทุกรายการ ตามความเชื่อท่ีมีมาต้ังแตJด่ังเดิมใน
ท,องถ่ินอีสาน และท่ีปรากฏในคําสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องการปฏิบัติหน,าท่ีตามหลักทิศ 
๖ เรื่องเปรตพระญาติของพระเจ,าพิมพิสาร และตามพระพุทธดํารัสท่ีปรากฏใน “ติโรกุฑฑ
สูตร” ซ่ึงต,องอาศัยความรJวมมือของญาติพ่ีน,องทุกฝ�าย รวมถึงเพ่ือนบ,านท่ีสนิทสนมใกล,ชิด 
ตJางรJวมแรงรJวมใจกันชJวยเหลืองานด,านตJางๆ จนแล,วเสร็จ นับเปSนรูปแบบงานบุญท่ีเชื่อม
ความสัมพันธ� สมานฉันท�มิตรภาพให,กระชับแนJนแฟ�นยิ่งข้ึน โดยมีผู,ตายเปSนสื่อกลางดึงคน
เข,าหา “ธรรม” คือความ “กตัญ!ูกตเวที” และอาศัยความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของ
เครือญาติเปSนสําคัญ  
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บทคัดย$อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑( ศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาเถร
วาท  ๒   (ศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ   )ไหล  โฆส

โก   (๓   (ศึกษาผลการเผยแผJพระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ   )ไหล โฆสโก  ( การวิจัยใน
ครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนามสัมภาษณ�กลุJมเป�าหมายท่ีเก่ียวข,อง
วิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ�ใช,วิธีวิเคราะห�เชิงพรรณนาผลการวิจัยพบวJา 

วิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาพระสงฆ�ผู,เผยแผJนอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม
ธรรมวินัยแล,ว จําเปSนท่ีต,องมีความชํานาญและความสามารถในหลายๆ ด,านประกอบกัน 
โดยเฉพาะอยJางยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆ�หรือตัวผู,สื่อเอง ซ่ึงนับเปSนปHจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการ
สร,างศรัทธาให,เกิดแกJผู,ฟHงท่ีได,พบและได,เห็น แม,วJาพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึนมาในดินแดน
ชมพูทวีป หรืออินเดียเหมือนกับลัทธิศาสนาตJางๆ เหลJานั้น แตJพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษท่ี
แตกตJางจากลัทธิศาสนาตJางๆ ได,แกJการอุบัติข้ึนมาพร,อมกับการปฏิรูปสังคมอินเดียเสียใหมJ 
คือพุทธศาสนาได,เสนอหลักทฤษฎีใหมJ ซ่ึงหักล,างกับความเชื่อด้ังเดิมของชาวอินเดียไปมาก 
โดยเฉพาะอยJางยิ่งหลักการท่ีแตกตJางจากศาสนาพราหมณ�โดยสิ้นเชิง 

วิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล  โฆสโก) มี
ความรู,ดีความสามารถดีความประพฤติดีมีความเมตตามีปฏิปาสัมมาปฏิบัติศีลาจารวัตรท่ีนJา
เลื่อมใสเปSนกัลยาณมิตรท่ีงดงามมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีเข,าได,กับทุกคนซ่ึงมีแนวการปฏิบัติ คือ 
การเจริญสติรู,การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปHฏฐาน ๔ โดยเน,นสติสัมปชัญญะใน
อิริยาบถตJางๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทําจังหวะมือ และการทําวัตรสวดมนต� เพ่ือ
ต,องการท่ีจะให,พระสัทธรรมคําสอนสั่งสอนของพระพุทธเจ,าเข,าไปครองอยูJในใจคนให,ได,มาก
ท่ีสุด ผลท่ีเกิดข้ึนจึงเปSนไปเพ่ือการพัฒนาบุคคลให,มีความรู,ความเข,าใจในชีวิตตามความเปSน
จริงมากยิ่งข้ึน  

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน 

**อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกJน 
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ผลการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก)ได,
นําพาพุทธศาสนิกชนให,สามารถพัฒนาตนเองได,ตามฐานะ ด,วยอาศัยหลักพุทธธรรมท่ีทJานได,
สั่งสอนและอบรมในโอกาสตJางๆ กัน และได,สJงเสริมให,เกิดประโยชน�ตJออาชีพ การงาน 
หน,าท่ีท่ีปฏิบัติอยูJนั้นให,บรรลุตามเป�าหมายของตน ครอบครัว หมูJบ,านและชุมชนโดยการ
ปลูกฝHงศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา เปSนพ้ืนฐานกJอน แล,วทําให,เข,าใจด,านศาสน
ธรรม และศาสนพิธี อยJางถูกต,อง เปSนประโยชน�เก้ือกูลตJอกัน ท้ังวัด บ,าน และโรงเรียน แบบ
บูรณาการ เพ่ือให,คนมีความเปSนอยูJท่ีดี มีเศรษฐกิจพอเลี้ยงตนเองได,ให,ความชJวยเหลือกัน
ด,วยจิตเมตตาตJอกันแก,ไขปHญหารJวมกัน ดําเนินชีวิตด,วยความไมJประมาท ท้ังทางกาย และ
ทางจิตใจ เกิดประโยชน�เก้ือกูลตJอกัน และเกิดสามัคคีธรรม ความเปSนป�กแผJนทางสังคม
สืบไป 

คําสําคัญ: การเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) 

Abstract 

The main purposes of this research were (1) to study a method of 
propagation in Theravada Buddhism, (2) to study a method of Buddhist 
propagation according toPhraSrivorayan (Lai Ghosako) and (3) to study a result 
of Buddhist propagation according to PhraSrivorayan (Lai Ghosako). This was a 
documentary research and a field work by interviewing the target group with 
the descriptive analysis. 

A result of this study was found that according to the method of 
Buddhist propagation,  the monk ether lived by means of Dhamma and 
Vinaya or had a skill and capacity in many ways. Here, the monk himself had 
to contain  good qualities to grow the people's faith while they were seeing 
the monk. Although Buddhism like the other religions was first propagated in 
India, it was still different from them. Buddhism was found with social 
reformation. It represented a new theory to confute the traditional beliefs. It 
was most different from Brahmanism.      

A method of Buddhist propagation according toPhraSrivorayan (Lai 
Ghosako), who had good knowledge, high capacity, moral behavour, great 
kindness, moral action, good relation, and friendship, was contemplation on 
bodily movement according to Four Foundations of Mindfulness including 
sitting meditation, walking meditation, movement of hands and chanting in 
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order to bring the Buddha's teachings into people's minds, and to make 
people understand life as it really is. 

A result of Buddhist propagation made by PhraSrivorayan (Lai 
Ghosako) helped people to develop themselves by means of 
Buddhadhamma delivered by him and training people in various 
opportunities. Similarly, his instruction promoted greatly the people's 
occupation, work and given duties until they achieved a main purpose in life, 
a family, and a community. He started making people believe in Buddhism 
firstly, and then making them clearly understand Dhamma and religious 
ceremonies. As a result, the Buddhist temple, communities and schools 
stayed together with happiness, proper economics, self-help, kindness, 
cooperation of resolving problems, carefulness, compassion and eternal 
harmony.       

Keyword: A Study of Buddhism Propagation According to Phra Srivorayan (Lai 
Ghosako) Method 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนา คือ หลักคําสอนของพระพุทธเจ,าพระองค�ผู,ค,นพบความจริงอัน

ประเสริฐกลJาวคือ อริยสัจและทางสายกลางคือ ธรรมวินัยซ่ึงเปSนคําสั่งและอุบายเปSนเครื่อง
สอนท่ีถือปฏิบัติสืบตJอกันมาจนถึงปHจจุบันพระพุทธศาสนานั้นเกิดในดินแดนท่ีเรียกวJาภารต
วรรษ (หรือประเทศอินเดีย) มายาวนานกวJา ๒,๕๐๐ ป�มาแล,ว๑๓๑  โดยการตรัสรู,ของ
พระพุทธเจ,าหลังจากท่ีพระพุทธองค�ได,ตรัสรู,อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล,วทรงมีพระมหา
กรุณาท่ีจะแสดงธรรมโปรดสัตว�ให,พ,นจากทุกข�ทรงปรากฏพระนามในโลกวJาพระพุทธเจ,าณ
ใต,ต,นโพธิ์ริมฝH°งแมJน้ําเนรัญชราท่ีพุทธคยาเม่ือพระชนม�ได, ๓๕ พรรษา๑๔๒ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,า ได,ตรัสพุทธโธวาทแกJพระสงฆ�ท้ังหลายกJอนออก 
ประกาศพระพุทธศาสนาไว,วJา 
  “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 

                                                           

๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ� (พิมพ�ธมฺมธโร), สากลศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน,า ๑๑๓.   

๒ ชูศักดิ์ทิพย�เกษรและคณะ, พระพุทธเจ�าสอนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน,า ๑๐. 
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  โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ”๑๕๓ 
“ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน�สุขแกJชนจํานวนมาก เพ่ือ

อนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูล และความสุขแกJทวยเทพและมนุษย�”๑๖๔ 
พุทธโอวาทท่ีแนJวแนJท่ีพระพุทธองค�ประทานแกJเหลJาพระอริยสาวกรุJนแรกนั้น เปSน

บทยืนยันอันชัดเจนในการท่ีจะเผยแผJพระพุทธศาสนา พระพุทธองค�พร,อมด,วยเหลJาพระอริย
สาวกดําเนินการเผยแผJพุทธธรรมให,แพรJหลายในสังคมอินเดีย ซ่ึงได,รับการยอมรับและ
เจริญรุJงเรืองเปSนอยJางมากในชมพูทวีป หลังจากพระพุทธองค�ดับขันธปรินิพพาน พระอริย
สาวกได,สานตJอพุทธปณิธานชJวยกันเผยแผJพระพุทธศาสนาเรื่อยมา จวบจนถึงสมัยพระเจ,า
อโศกมหาราช ทรงเปSนพระราชูปถัมภ�ในการทําตติยสังคายนา และได,สJงสมณฑูตไปเผยแผJ
พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จํานวน ๙ สาย เฉพาะสายท่ี ๘ โดยการนําของพระโสณ
เถระและพระอุตตเถระ ได,นําพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย, พมJา 
และมอญ) ใน พ.ศ.๒๑๘๑๗๕ นับต้ังแตJนั้นเปSนต,นมาวิ ถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพันกับ
พระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงปHจจุบัน 

การเผยแผJพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ�เปSนกําลังสําคัญนั้น ในอดีตพระสงฆ�เปSน
ผู,มีบทบาทสําคัญตJอวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเปSนอยJางมาก พระสงฆ�เปSนสถาบันหลัก
ของชาติ จัดการศึกษาสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา นําพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม พัฒนาสังคม
ให,รJมเย็น แตJในปHจจุบันภารกิจท่ีพระสงฆ�เคยทํามาถูกลดบทบาทลง องค�กรและสถาบันทาง
สังคมตJางๆ ได,เข,ามาทําหน,าท่ีแทนพระสงฆ� เชJนการจัดการศึกษา เปSนต,น เม่ือบทบาทในการ
เผยแผJพุทธธรรมลดลง พระสงฆ�สJวนใหญJทําหน,าท่ีเพียงเปSนผู,นําทางพิธีกรรมทําวัตร สวด
มนต� รับกิจนิมนต�ในงานตJางๆ เปSนต,น การเผยแผJพุทธธรรมอันเปSนหน,าท่ีของพระสงฆ� เชJน 
การแสดงธรรมจะต,องได,รับการอาราธนาเสียกJอนถึงจะแสดงธรรมและการแสดงธรรมของ
พระสงฆ�ในปHจจุบันบางสJวนเปSนไปเพราะเห็นแกJอามิส ซ่ึงผิดหลักการเผยแผJพระพุทธศาสนา
ท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสแกJพระอานนท�วJา “อานนท� การแสดงธรรมให,คนอ่ืนฟHง มิใชJสิ่งท่ีทํา
ได,งJาย ผู,แสดงธรรมแกJคนอ่ืนพึงต้ังธรรม ๕ อยJางไว,ในใจคือ ๑. เราจักกลJาวชี้แจงไป
ตามลําดับ ๒. เราจักกลJาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให,เข,าใจ ๓. เราจักแสดงด,วยอาศัยเมตตา 
๔. เราจักแสดงโดยไมJเห็นแกJอามิส ๕. เราจักแสดงไปโดยไมJกระทบตนและผู,อ่ืน”๑๘๖ ซ่ึงมี
พระสงฆ�จํานวนน,อยมากท่ีทรงความรู,ยึดม่ันในหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาเผยแผJพุทธ
ธรรมของพระพุทธองค� 
                                                           

๓ ที.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๓๘. 
๔ ที.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๓๘. 
๕ พระธรรมป�ฎก (ประยุทธ� ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๒๐), หน,า ๑๔๓. 
๖  องฺ.ป!ฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๐๕. 
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ในปHจจุบัน พบวJา การเผยแผJพระพุทธศาสนาในประเทศไทยประสบปHญหาอัน
เนื่องมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีความรู,ความสามารถในการเผยแผJพระพุทธศาสนาได,อยJางมี
ประสิทธิภาพพอและถูกวิธีโดยเฉพาะอยJางยิ่งในชนบทมีพระท่ีเปSนนักเผยแผJจํานวนน,อยไมJ
เพียงพอตJอความต,องการของประชาชนเพราะสJวนมากการเทศน�โดยท่ัวไปยึดธรรมเนียมนิยม
แบบเกJาคือเทศน�ตามคัมภีร�เปSนการเทศน�ตามแบบพิธีกรรมจึงไมJเกิดผลเทJาท่ีควรอนึ่งแม,จะมี
พระนักเทศน�แบบใหมJคือเทศน�แบบปฏิภาณโวหารอยูJบ,างโดยมากผู,เผยแผJมักมุJงเน,นและ
สอนในเรื่องการให,ทานในด,านวัตถุมากเกินไปไมJเน,นในเรื่องของธรรมทานและการปฏิบัติตาม
หลักของศีลสมาธิและปHญญาในการเผยแผJหลักธรรมจึงไมJสัมฤทธิ์ผลเทJาท่ีควรแสดงให,เห็นวJา
ประสิทธิภาพและสถานภาพในการเผยแผJพระพุทธศาสนารวมถึงการอบรมพัฒนาจิต
วิญญาณของพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปไมJประสบความสําเร็จเทJาท่ีควร 

การเผยแผJพระพุทธศาสนาในรูปแบบ เน,นการปฏิบัติธรรม จัดเปSนแนวทางหนึ่ง ท่ี
จะทําให,ผู,ปฏิบัติเห็นคุณคJาพระพุทธศาสนา ซ่ึงในประเทศไทยเพียงจากจํานวนวัดและ
พระสงฆ�จํานวนแสน ยังมีจํานวนน,อย 

พระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) เปSนพระเถระท่ีได,รับยกยJองวJา เปSนผู,ท่ีมีความรู,ความ
เข,าใจในเรื่องการภาวนาของการเจริญสติเปSนพระธรรมทูตสายตJางประเทศ เพ่ือเผยแผJ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเปSนพระวิปHสสนาจารย� มีวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมสูง 
ทJานเปSนตัวแทนในการเผยแผJธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีตJางประเทศเปSนเวลานับ ๑๐ ป� 
เปSนพระสงฆ�ผู,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม และการ
ปกครองคณะสงฆ� เปSนผู,มีจริยวัตรงดงาม มีความเปSนผู,นําทางศาสนาท่ีเข,มแข็งและมีชีวิต
ประวัติและผลงานท่ีปรากฏแกJสังคมในเชิงของการปกครอง การศึกษา ตลอดจนการเผยแผJ
พระพุทธศาสนา เชJน ผลงานด,านการปกครอง ผลงานด,านสJงเสริมด,านศาสนาและการศึกษา 
ผลงานด,านการปฏิสังขรณ�และพัฒนาวัด ผลงานพระนักพัฒนาและเกียรติคุณ ผลงานสJงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี เปSนต,น ท้ังนี้เพ่ือสื่อให,ประชาชนเข,าถึงหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาให,มากท่ีสุด 

ดังนั้นผู,วิจัย ได,เล็งเห็นประโยชน�ของการศึกษาประวัติและผลงานการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก)ซ่ึงมีผลงานท้ังด,านปกครองและการเผยแผJ
พระพุทธศาสนา นับได,วJาทJานเปSนพระสงฆ�ต,นแบบอีกรูปหนึ่งท่ีเสียสละความสุขสJวนตัว เพ่ือ
ประโยชน�สุขของพุทธศาสนิกชน ยังประโยชน�ตนและผู, อ่ืน ให,ถึงพร,อมตามแนวทาง
พระพุทธเจ,า ยังได,อุทิศตน เพ่ือการเผยแผJพระพุทธศาสนาอยJางจริงจังจะพอให,เกิดประโยชน�
แกJพุทธศาสนิกชนได, ในด,านใดบางมากน,อยเพียงใด จึงสนใจศึกษาปHญหาดังกลJาว  
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาเถรวาท       
๒. เพ่ือศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ 

(ไหล โฆสโก)  
๓. เพ่ือศึกษาผลการเผยแผJพระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก)  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการดังตJอไปนี้ 
๓.๑ การรวบรวมข�อมูล การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เปSนการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีการศึกษาเอกสารและเก็บข,อมูลภาคสนาม มาจากการ
สัมภาษณ�กลุJมเป�าหมาย มีข้ันตอนในการเก็บข,อมูลดังตJอไปนี้ 

๑) ศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ เปSนเอกสารหลัก 

๒) ศึกษารวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ ได,แกJ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ� 
และเอกสารวิชาการละงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง  ผลงานเทศนาธรรมของ พระศีรวรญาณ (ไหล 
โฆสโก)  เชJน หนังสือ ตํารา เทปบันทึกเสียง ตลอดจน บทสัมภาษณ� ซ่ึงผู,วิจัยได,สัมภาษณ�
กลุJมเป�าหมายมาประกอบงานวิจัยครั้งนี้ 

๓) วิเคราะห�ข,อมูล เปSนหมวดหมูJ 
๔) สรุปผลการศึกษาและข,อเสนอแนะ  
๓.๒ วิธีการสัมภาษณ�กลุ$มเป�าหมาย ขอบเขตด,านกลุJมเป�าหมายท่ีศึกษา ได,แกJ 

พระสังฆาธิการระดับเจ,าคณะอําเภอ เจ,าคณะตําบล เจ,าอาวาส ในเขตภําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม และกลุJมคฤหัสถ� ผู,เคยรJวมงานเคยฟHงการเทศน�การบรรยายของ
พระศีรวรญาณ (ไหล โฆสโก) ได,มาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๒๖รูป/
คน ได,แกJ พระสังฆาธิการจํานวน ๕ รูป อุบาสก จํานวน ๕ คน อุบาสิกา จํานวน ๕ คน ผู,เข,า
ปฏิบัติธรรม จํานวน ๑๐ คน ปราชญ�พุทธผู,เคยศึกษา ปริยัติ ปฏิบัติ จํานวน ๑ คน 

๔. ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการเผยแผJพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทาง

ปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
๔.๑ ขอบเขตด�านเอกสาร 
๑. เอกสารชั้นปฐมภูมิ  (Primary Source) ศึกษาจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชิวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 
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๒. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secomdary Source)  ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง  

๔.๒ ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาเถร
วาท  ศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) ศึกษาผลการเผย
แผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) ศึกษาชีวิตและการเผย
แผJพระพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) ต้ังแตJชีวประวัติแนว
ทางการเผยแผJธรรม ตลอดท้ังหลักการปฏิ บั ติวิปHสสนากรรมฐานตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือนําหลักธรรมมาประยุกต�ใช,ให,เกิดประโยชน�สูงสุดในชีวิตประจําวัน เปSน
ลําดับสืบไป 

๕. สรุปผลการวิจัย          
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติพระ

ศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก)”มีวัตถุประสงค�๓ประการ คือ ๑.  ศึกษาวิธีการ เผยแผJ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. ศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระ
ศรีวรญาณ (ไหล  โฆสโก) ๓. ศึกษาผลการเผยแผJพระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ (ไหล 
โฆสโก) ซ่ึงผู,ศึกษาวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงค� ดังนี้ 

 ๕.๑ วิธีการเผยแผ$พระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปความได�ว$า การเผยแผJพุทธธรม
ในสมัยพุทธกาลเกิดจากแนวคิดท่ีพระองค�ต,องการให,คนท่ัวไปได,รู,หลักพุทธธรรมคําสอนของ
พระองค�เนื่องด,วยพระองค�ทรงตระหนักวJามนุษย�ทุกคนมีศักยภาพทางปHญญาเปSนผู,ท่ีสามารถ
ฝ�กได,และสามารถรู,ตามได,ด,วยเหตุนี้จึงทรงตัดสินพระทัยท่ีจะประทานโอกาสสําหรับทุกคน
เพ่ือการเข,าถึงธรรมโดยอาศัยพระสงฆ�สาวกเปSนกําลังสําคัญในงานเผยแผJพระองค�จัดต้ัง
พระสงฆ�สาวกออกเผยแผJพุทธธรรมแตJละทJานจะใช,เทคนิควิธีการสร,างศรัทธาแตกตJางกันไป
แตJทรงยึดหลักธรรมในงานเผยแผJเดียวกันอันได,แกJหลักโอวาทปาติโมกข�ซ่ึงถือเปSนหัวใจ
สําคัญของงานเผยแผJศาสนา 

วิธีการเผยแผJธรรมะของพระพุทธเจ,ามีประเด็นสําคัญในงานเผยแผJของพระองค� 
ดังนี้ ๑) จุดมุJงหมายในการสอน  ๒) วิธีท่ีทรงสอน  ๓) การตอบปHญหา สําหรับวิธีท่ีพระองค�
ทรงใช,สอนอยูJบJอยๆมีอยูJ๓ แนวทาง ได,แกJ แนวทางแรกคือ การสนทนา ใช,กับผู,ท่ีมาเข,าเฝ�า
และยังไมJเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แนวทางท่ีสอง คือ การบรรยายธรรม พระองค�
จะใช,แนวทางนี้ ใน ท่ีประชุมใหญJ ซ่ึงผู,ฟH งสJวนมากมีความรู,และเข,าใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาอยูJแล,ว แนวทางท่ีสาม คือ การตอบปHญหา เปSนวิธีการท่ีพระองค�ประทาน
โอกาสให,กับผู,ท่ีมีข,อสงสัย ในหลักธรรมซักถามโดยตรงกับพระองค�ได, การตอบปHญหานั้น
พระองค�จะทรงพิจารณาลักษณะของปHญหาและวิธีท่ีเหมาะสมกับการตอบปHญหานั้นๆใน
สังคีติสูตรโดยแยกลักษณะปHญหาไว, ๔ ประการ ได,แกJ (๑) เอกังสพยากรณียปHญหา ซ่ึงเปSน
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ปHญหาท่ีควรตอบโดยนัยเดียว (๒) ปฏิจฉาพยากรณียปHญหา ปHญหาท่ีควรตอบโดยย,อนถาม  (๓) 
ภิวัชชพยากรณียปHญหา (๔) ฐปนียปHญหา ปHญหาท่ีควรงดตอบ  สําหรับวิธีการสอนธรรมของ
พระองค�มี ดังนี้ แบบบรรยาย ทรงใช,วิธีนี้โดยปกติเหมาะสมกับสถานการณ�  แบบสนทนา เปSน
วิธีท่ีทรงใช,บJอยมากโดยพระองค�จะเปSนผู,ซักถามและสรุปให,เข,าใจในตอนท,าย  แบบตอบปHญหา 
แบบตอบปHญหาสามารถแบJงยJอยออกเปSน ๔ อยJาง ดังนี้  (๑) การตอบตรงไปตรงมา (๒) การ
ย,อนถามกJอนแล,วคJอยตอบ (๓) การแยกประเด็นตอบ (๔) การตัดประเด็นหรือไมJตอบ  สําหรับ
เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ,า พระองค�ทรงใช,เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ได,แกJ “เทคนิค
การทํานามธรรมให,เปSนรูปธรรมหรือทรงทําเรื่องยากให,งJาย” เม่ือพระองค�ทรงพิจารณาเห็นวJา
นามธรรมเปSนสิ่งละเอียดอJอนเข,าใจยาก พระองค�จึงทรงใช,เทคนิคซ่ึงเปSนวิธีท่ีทําให,ผู,ฟHงเข,าใจ
งJายข้ึนโดยมีด,วยกันหลายเทคนิค ดังนี้ เทคนิคการอุปมาอุปไมย  เทคนิคการยกนิทานประกอบ 
ทรงยกนิทานชาดกประกอบ เชJนพระเวสสันดรชาดกและการใช,อุปกรณ�การสอนเพ่ือให,ผู,ฟHง
เข,าใจชัดเจนยิ่งข้ึน  เทคนิคการทําตนให,เปSนตนให,เปSนตัวอยJางในแงJการสอนแบJงได,เปSน ๒ 
อยJาง คือ (๑) การสาธิตหรือทําให,ดู (๒) การปฏิบัติตนเปSนแบบอยJาง  พระพุทธองค�ทรงเปSนผู,
ปฏิบัติองค�ให,เปSนแบบอยJางท่ีดีจึงได,รับการยกยJองวJา “เปSนพระบรมครูหรือเปSนศาสดาเอกของ
โลก” และ (๓) เทคนิคการเลือกใช,คําท่ีเหมาะสมโดยพระองค�ทรงนําเอาคําศัพท�มาใช,ในการ
สอนธรรมะ  (๔) การรู,จังหวะและโอกาสคือรอให,ผู,ฟHงมีความพร,อมเสียกJอนจึงคJอยสอน (๕) 
ทรงมีความยืดหยุJนในการใช,เทคนิควิธีการสอนของพระองค� เปSนการใช,วิธีท่ีนุJมนวลและเข,มงวด
ในบางครั้ง  (๖) เทคนิคการเสริมแรง เชJนการตรัสชมเชยพระสาวก และการแตJงต้ังตําแหนJง 
“เอตทัคคะ” ให,กับพระสาวก 

คุณสมบัติของผู,เผยแผJตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช,หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
สรุปได,ดังนี้ (๑) มีธัมมัญญตาเปSนผู,รู,ธรรมะ ได,แกJหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระ
ความสําคัญของเรื่อง  (๒) มีอัตถุญ!ุตา เปSนผู,รู,จักเนื้อหาสาระความมุJงหมายของการสื่อสาร
ท่ีแนJนอน (๓) มีอัตตัญ!ุตารู,วJาตนคือใคร หรือรู,จักตนเอง (๔) มีมัตตัญ!ุตา รู,จักประมาณ
หรือความพอดี  (๕) เปSนผู,มีกาลัญ!ุตา คือรู,จักเวลา (๖) เปSนผู,มีปริสัญ!ุตา รู,จักชุมชน หรือ
สังคม (๗) เปSนผู,มีปุคคลปโรปรัญญตา คือรู,จักความแตกตJางระหวJางบุคคลพระพุทธเจ,าทรง
เปSนต,นแบบในการเผยแผJพระพุทธศาสนาอันเปSนพันธกิจหลักขององค�กรโดยอาศัยพุทธ
บริษัท๔ และพุทธสาวกเปSนกําลังสําคัญในการเผยแผJหลักธรรมในการเผยแผJ ได,แกJ 
สติปHญญา ความเพียร ไตรสิกขา ไตรลักษณ� มหาสติปHฏฐาน ๔ มรรคมีองค� ๘  อริสัจ ๔ เปSน
ต,น  ทรงสอนให,ปฏิบัติให,มากๆ เพ่ือบรรลุถึงพระนิพพาน  พระสาวกตัวอยJางท่ีเปSนกําลัง
สําคัญในการเผยแผJพระพุทธศาสนา มีดังนี้ ๑ พระอัสสชิเถระ  ๒ พระสารีบุตร  ๓ พระมหา
โมคคัลลานะเถระ ๔ พระมหากัสสปเถระ  ๕ พระอานนท�เถระ ๖ พระมหากัจจายนเถระ 

วิธีการเผยแผ$พระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) 
สรุปความได,วJา จากการศึกษาวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวร
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ญาณ (ไหล  โฆสโก) มีความนJาเชื่อถือท่ีได,มาจากความรู,ความสามารถ สถานภาพ 
บุคลิกลักษณะและคุณธรรมท่ีมีเปSนท่ีประจักษ�แกJผู,คนโดยท่ัวไป จนสามารถได,รับวางใจให,
เปSนผู,นําในการปฏิบัติงานในด,านตJางๆ เปSนผู,ให,คําปรึกษา หรือในบางครั้งจําเปSนต,องต,อง
ปฏิบัติให,บุคคลอ่ืนได,ประจักษ�ตJอผลงานท่ีได,ปฏิบัติ ถึงแม,ในบางครั้งจะมีผู,ไมJหวังดี ไมJเห็น
ด,วยกับการปฏิบัติของทJานมีเมตตาธรรมสูง ทJานจะหม่ันอบรมสั่งสอนชี้ข,อถูก บอกข,อผิด ให,
เข,าใจด,วยความมีเมตตาธรรม ปฏิบัติตนเปSนแบบอยJางท่ีดี จึงทําให,การบริหารการปกครอง
ของทJานมีความเปSนระเบียบเรียบร,อยดีงามเปSนท่ียอมรับเปSนประจักษ�คณะสงฆ�และ
ประชาชนท่ัวไป นอกจากทJานจะมีเมตตาตJอผู,ใต,บังคับบัญชา ทJานยังมีเมตตาตJอประชาชน
ทุกคนท่ีเดินทางมาสนทนาด,วยทJานจะใช,สถานท่ีในการต,อนรับผู,ท่ีเดินทางมาพบทJานท่ี
แตกตJางจากพระเถระท่ัวไป โดยใช,สถานบริเวณด,านหน,ากุฏิท่ีทJานจําวัด ทJานจะนั่งต,อนรับ
ทุกคนอยJางเป�ดเผย ออกมาต,อนรับทุกคนด,วยไมตรีจิตท่ีงดงาม การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง
กับประเพณีไทย เชJน การเข,าวัดปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติ
ธรรมในวันป�ใหมJ ซ่ึงกิจกรรมเหลJานี้เปSนประโยชน�ตJอประชาชนได,เปSนอยJางดีประการหนึ่ง ซ่ึง
ได,รับตอบรับจากประชาชนเปSนอยJางดี และได,รับการสนับสนุนให,ดําเนินกิจกรรมเปSนประจํา 
สิ่งท่ีทJานดําเนินกิจกรรมดังกลJาวจึงเปSนชJวยบรรเทาการเลJนอบายมุข ทําให,เกิดความสามัคคี
ในชุมชนได,เปSนอยJางดี 

ผลการเผยแผ$พระพุทธศาสนาของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) สรุปได�ว$า
วิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) ผลตJอตนเอง 
เชJนทําให,เกิดความสบายใจ คลายเครียด จิตใจปลอดโปรJงผJองใส มีความสงบ เปSนผู,มีมนุษย
สัมพันธ�ดีตJอผู,คนรอบข,าง กระฉับกระเฉงวJองไว มีสติสัมปชัญญะดี มีสติยับยั้งชJางใจ มีบุคลิก
สงJางาม ยืน เดิน นั่ง หลังตรง อารมณ�ดีเปSนท่ีรักของคนท่ัวไป เรียนหนังสือเกJง ความจําดี
เยี่ยม สJงเสริมสุขภาพรJางกาย ท้ังยังดูอJอนเยาว�สดใส ชะลอความแกJ รักษาโรคบางอยJางได, 
เชJน โรคเครียด โรคท,องผูก โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง เปSนต,น ด,านศีลธรรม
ทําให,เกิดความเข,าใจและศรัทธาตJอพระพุทธศาสนาจนสามารถน,อมนําหลักธรรมเข,าสูJจิตใจ
และรักษาศีล ๕ ด,วยความเครJงครัด ผลดีตJอครอบครัว ทําให,ลดชJองวJางและความก,าวร,าว
ภายในครอบครัวอภัยซ่ึงกันและกัน  มีความเข,าใจและเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักใครJ
สามัคคี มีเมตตาตJอกัน  ทําให,บรรยากาศในครอบครัวอบอุJน ด,านสังคมสJงผลให,สังคมเกิด
ความสงบสุขและเจริญก,าวหน,าเนื่องจากสมาชิกในสังคมเปSนผู,มีศีลธรรมเสมอกันและปฏิบัติ
หน,าท่ีของตนอยJางเข,มแข็งสJงผลในระดับประเทศชาติเนื่องจากสมาชิกเปSนผู,ท่ีมีคุณภาพ ด,าน
พระพุทธศาสนา สมาชิกในสังคมเกิดความซาบซ้ึงและศรัทธาในพระรัตนตรัย ยังผลตJอการ
สJงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสืบไป 

แนวทางการนําผลการปฏิบัติสมาธิเพ่ือใช,ในชีวิตประจําวันของผู,ปฏิบัติตามแนว
ของทJานนําไปใช,แนวทางการกําหนดใน อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอนหรือแม,แตJการ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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รับประทานอาหารเพ่ือให,เกิดสติระลึกรู,ตนเองตลอดเวลาวJากําลังทําหรือคิดสิ่งใดอยูJ สามารถ
ทําได,ทุกสถานท่ีท่ัวไป ท้ังท่ีบ,าน ท่ีทํางานสามารถทําได,ทุกวันซ่ึงเปSนวิธีท่ีสะดวกและได,ผลดี
มาก การฝ�กสมาธิเพ่ือเปSนแนวทางในการบรรเทาความทุกข� เนื่องจากเม่ือได,เข,าใจวิธีทํา
สมาธิระดับพ้ืนฐานเปSนลําดับท่ีถูกต,องจึงทําให,เห็นความสําคัญของสมาธิซ่ึงเปSนหลักปฏิบัติท่ี
ทําให,เกิดสติสัมปชัญญะในการแก,ไขปHญหาและความทุกข� ผลคือการเกิดการน,อมนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข,าสูJจิตใจทําให,เกิดความศรัทธาจึงยึดถือเปSนแนวทางดําเนิน
ชีวิตได, เพ่ือเปSนแนวทางในการสJงเสริมสุขภาพรJางกาย การทําสมาธิทําให,เกิดพลังจิตและ
จิตใจสบาย ซ่ึงถือเปSนบุญบารมีอยJางหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

๕.๒ ข�อเสนอแนะ           
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยมีข,อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัย อันจะเปSนประโยชน�ตJอผู,ท่ี

จะศึกษา หรือ มีความสนใจตJอวิธีการเผยแผJธรรมและแนวปฏิบัติของพระศรีวรญาณ (ไหล 
โฆสโก) วJาเปSนสิ่งท่ีดีควรมีการสJงเสริมให,ปฏิบัติเพราะมีคุณประโยชน�อยJางยิ่ง  

๕.๒.๑ ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการศึกษาวิจัย      
๑. หนJวยงานท่ีรับผิดชอบด,านการปลูกฝHงควรให,ความสําคัญและวางนโยบายกับ

การฝ�กสมาธิซ่ึงเปSนวิธีหนึ่งท่ีชJวยให,การเกิดปHญญากับเยาวชนอยJางได,ผล สามารถนําความรู,
ไปประยุกต�ใช,แก,ปHญหาในชีวิตประจําวันได, 

๒. หนJวยงานท่ีรับผิดชอบตJอการพัฒนาการเรียนการสอน ควรจัดให,มีการอบรมครู
ให,มีความรู,ความสามารถในการฝ�กสมาธิ ซ่ึงสามารถนําไปใช,บูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาตJางๆ เพ่ือชJวยให,นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชานั้นๆ 

๕.๒.๒ ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต$อไป 
ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเผยแผJของพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก) ผู,วิจัย มี

ข,อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตJอไป ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห�คุณคJาของผู,ปฏิบัติธรรมวิธีการเผยแผJธรรมและแนวปฏิบัติของ

พระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก)และสํานักอ่ืนๆ ท่ีมีตJอสังคม 
๒) ศึกษาอิริยาบถบรรพตามแนวทางของวัดป�าหนองคู บ,านหนองคู ตําบล    

หนองกุง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หรือพ้ืนท่ีจังหวัดใกล,เคียง 
๓) ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติธรรมของผู,เข,าปฏิบัติธรรมเจริญสติ พระศรีวร

ญาณ (ไหล โฆสโก) วัดป�าหนองคู บ,านหนองคู ตําบลหนองกุง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม กับพระวิปHสสนาจารย�รูปอ่ืนๆ หรือ พ้ืนท่ีจังหวัดใกล,เคียง 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ 
A Critical Study of Human Resource for Development in four Bhāvanā 

พระสมุห�วุฒิภัทร วุฑฺฒญาโณ (เกียะขุนทด)* 

บทคัดย$อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� ๒)เพ่ือศึกษาเรื่องภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพ่ือวิเคราะห�
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ผลการวิจัยพบวJา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คือ การพัฒนาทางด,านกาย วาจา และใจ ให,เปSนไป
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ และความสําคัญของการพัฒนามนุษย� คือ 
ความเจริญทางด,านกายและใจ ด,วยอาศัยสติปHญญา 

ภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท วิธีปฏิบัติตJอปHจจุบันขณะตามหลักการของ
ภาวนา ๔ โดยแบJงการพัฒนาออกเปSน ๔ ด,าน คือ ด,านกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา 
และปHญญาภาวนา เพ่ือการวัดผลในด,านตJางๆ ของการพัฒนามนุษย�นั้นแสดงให,เห็นวJา 
มนุษย�สามารถพัฒนาจากข้ันพ้ืนฐานคือ มีศีลเปSนพ้ืนฐานของปุถุชนในการดําเนินชีวิต ทําให,
มนุษย�มีศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพ อยูJรJวมกันในสังคมด,วยความสงบเรียบร,อยในทางโลกียะ 
สJวนในทางโลกุตระนั้น มุJงสูJความเปSนอิสระเป�าหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน แสดงให,เห็นวJา
สามารถพัฒนาจากปุถุชนสูJอริยบุคคลได,ในท่ีสุด 

วิเคราะห�การพัฒนามนุษย�มาใช,ในการดํารงชีวิตประจําวันในการดําเนินงานเปSนผล 
จากการปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาความประพฤติของมนุษย�นําไปสูJความดีงามเพ่ือการอยูJรJวมกันใน
สังคม สร,างสรรค�ประโยชน�ตJางๆให,เกิดข้ึน ทําให,สังคมอยูJรJวมกันอยJางสันติอีกท้ังยังเปSนการ
พัฒนาตนเองและสังคมควบคูJกันไป สJงผล ๒ ด,านคือรJางกายกJอให,เกิดความสงบระงับ มี
ความสํารวมและความปรกติทางกายและทางจิตใจยJอมยังสมาธิให,เกิด สร,างสรรค�ความรู,
ความคิด มีจิตต้ังม่ันในปHจจุบันขณะประกอบด,วยสติปHญญาในการเผชิญปHญหา รู ,เห็นตาม
ความเปSนจริงดังจะเห็นได,วJา หลักการปฏิบัติภาวนา ๔ เปSนการใช,วัดผลในด,านตJางๆ ของการ
พัฒนามนุษย�ด,วยการมีสติสัมปชัญญะมีปHจจุบันขณะจดจJออยJางตJอเนื่องตJอสิ่งท่ีกระทําใน
บริบทแวดล,อมทําใหผ,ท่ีได,รับการพัฒนามีคุณลักษณะจากการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ คือ 
เปSนผู,ท่ีรู ,จักการกิน อยูJดูฟHงเปSน ซ่ึงครอบคลุมและมีคุณคJาตJอการดําเนินชีวิตของปุถุชนสูJ
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อริยชนผู,มีภาวนาท้ัง ๔ ครบถ,วน เปSนผู,ท่ีมีภาวิตโดยสมบูรณ�เรียกวJา “ภาวิตัตตะ” แปลวJาผู,
ได,พัฒนาตนแล,วได,แกJพระอรหันต� 

คําสําคัญ: ทรัพยากรมนุษย�, การพัฒนา, ภาวนา ๔ 

Abstract 

The purpose of the research, three factors are: (1) to study the 
development of human resources (2) to study the four Bhàvanà in Buddhism 
(3) to analyze the development of human resources according main four 
Bhàvanà , The research found that. 

The definition of human resource development is the development 
of body, speech and mind, according to the principles of Buddhist is four 
Bhàvanà, and the importance of human development is the growth of body 
and mind. Which relies on intelligence. 

Four Bhàvanà in Theravada Buddhism, Practices for the current 
principles of prayer four, divided into four development is kàyabhàvanà, 
sãlabhàvanà, cittabhàvanà and paññàbhàvanà. In order to measure various 
aspects of human development, shows. Humans can develop from basic. 
There is a fundamental precepts of human lifestyle. Humans have the 
potential to be effective. Live together in peace in the lokiya. In that way 
lokuttara. The ultimate goal is to strive for independence Nibbàna shows that 
can develop from commoner to noble person in the end. 

Analysis development of human used of daily life in the specification 
result of practice to refine the conduct of human lead to goodness for the 
together in society. Create the creation benefit the happened to cause the 
social the together less the peace as well as . Personal development and 
social well together the result of two namely the J the body to ensure a 
peace settlement. A humble and normal physical and psychological 
environment to concentrate on born. Create the essential knowledge idea. I 
have set it in the present moment contains a conscious fighting spirit in the 
face of problems. True seen as real as can be seen that The principles four 
Bhàvanà the use measure in the, the screen. The development of human the 
with a conscience has present while taking less than the following continue 
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to the things done in the context of environmental environmental damage 
through possible. developed a feature of the practice of four Bhàvanà is 
responsible for the hole be eating. The look send. This comprehensive and 
valuable to the operating life of mortals into noble people. The have 
bhàvanà either four full of the authorized a bhàvattatra switch completely 
called the " bhàvattatra " means that The self-developmentsuch as Buddhist 
saint. 

Keywords: Human Resource, Development, four Bhāvanā 

๑. คํานํา 
การกําเนิดมนุษย�ตามความเชื่อของพุทธศาสนา คือ พระพรหมลงมากินง,วนดิน 

ดังท่ีพระพุทธเจ,าได,ทรงตรัสถึงวิวัฒนาการของโลกไว,ใน อัคคุญสูตร ซ่ึงเปSนสูตรสําคัญสูตร
หนึ่งใน คุมภีร�นิกาย เม่ือกายหยาบก็มีการแพรJขยายเผJาพันธุ�มาจนถึงทุกวันนี้ ครั้นเม่ือมาพบ
กับภาวะของโลกท่ีเต็มไปด,วยกิเลสตัณหา อุปาทาน เปSนต,น ทําให,ยึดติดและยากท่ีจะภาวนา
ให,หลุดพ,นไปได, 

หากกลJาวถึงตามหลักพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเหมาะแกJจริตนิสัยของบุคคล
ในการฝ�กฝนพัฒนาตนเองในหลายระดับคือต้ังแตJในระดับศีลธรรมกุศลกรรมบถและในระดับ
สัจธรรมชั้นสูงอันหมายถึงมรรคมีองค� ๘ ในอริยสัจ ๔ ประการ๑ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาฝ�กฝนอบรม
ปุถุชนซ่ึงมีชีวิตท่ีระคนอยูJด,วยความอยากได,อยากดีอยากมีอยากเปSนให,มีความสามารถ
ดํารงชีวิตอยูJในสังคมได,อยJางปกติสุขมีสัมมาชีพรู,จักการดําเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ด,วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา๔ประการได,แกJ ๑.กายภาวนา คือ 
การพัฒนาฝ�กฝนอบรมกาย หมายถึง พัฒนาอินทรีย�ท้ังห,าได,แกJ ตา หูจมูก ลิ้น กาย ให,มี
อินทรีย�สังวรความสํารวมในอินทรีย� รู,จักระมัดระวังรักษาตนไมJให,กJอโทษทางกายและต,อง
รู,จักปรับตนเองให,เข,ากับสิ่งแวดล,อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม ๒. ศีลภาวนาคือการพัฒนา
ด,านศีลความประพฤติเรียบร,อยดีงามมีระเบียบวินัยมีกติกาทางสังคมรJวมกันอยJางน,อยท่ีสุด 
ในระดับชาวบ,านก็คือศีลห,าข,อเพ่ือป�องกันความเดือดร,อนเสียหายแกJคนอ่ืนการไมJลJวงละเมิด
ในสิทธิของคนอ่ืนและให,สามารถอยูJรJวมกันอยJางเก้ือกูล รักษาผลประโยชน�ของสJวนรวม
ประเทศชาติไว,ได, ๓. จิตตะภาวนาคือการฝ�กฝนอบรมจิตใจให,มีความม่ันคงเข,มแข็งมีความ
เจริญไพบูลย�ด,วยคุณธรรมท้ังปวงเชJนฝ�กฝนตนให,มีความรัก ความเมตตาตJอสรรพสัตว�พัฒนา
จิตใจของตนให,มีความสงสารอยาก จะชJวยเหลือเพ่ือนมนุษย�ท่ีลําบากกําลังประสบกับความ
ทุกข�นานาประการอยูJในสังคมยุคปHจจุบัน และฝ�กฝนจิตใจของตนให,มีความผJองใสเบิกบาน
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ดําเนินชีวิตด,วยความสุขใจ ๔. ปHญญาภาวนาคือการพัฒนาฝ�กฝนอบรมตนจากการได,ศึกษา
เลJาเรียนการสดับตรับฟHงมามากและการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแล,วนั้นให,เกิด
ประโยชน�ตJอตนและคนอ่ืน๒ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เปSนกระบวนการวางแผนลJวงหน,าเพ่ือเพ่ิมพูนความรู, 
ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทํางาน๓ มนุษย�ได,ชื่อวJาเปSน
สัตว�ผู,มีความประเสริฐ เพราะวJามนุษย�เปSนสัตว�โลกท่ีมีสติปHญญามีมโนธรรม มีความคิดท่ีลึกซ้ึง 
มีเหตุผล และรู,จักการฝ�กฝนพัฒนาตนเองอยูJตลอดเวลา เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
หมายถึง การเพ่ิมพูนทุนมนุษย� และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ๔ การสJงเสริมให,
ทรัพยากรมนุษย�ในองค�การมีความรู,ความสามารถและมีสมรรถนะในการทํางานสูงยิ่งข้ึน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�เปSนกระบวนการท่ีจะเสริมสร,างและเปลี่ยนแปลงผู,ปฏิบัติงานในด,านค
วามรู, ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทํางานท่ีจะนําไปสูJประสิทธิภาพใน
การทํางานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีความสําคัญตJอองค�การอันเนื่องมาจากทรัพยากร
มนุษย�เปSนปHจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให,องค�การประสบความสําเร็จ หรือความล,มเหลว๕ 

หากมนุษย�ปราศจากคุณสมบัติเหลJานี้เสียแล,ว มนุษย�คงจะมีคJาเทJากับสัตว�ดิรัจฉาน
ตัวหนึ่งเทJานั้นซ่ึงคงจะไมJมีคุณคJาใด ๆ ท่ีควรคJาแกJการทรงจําการพัฒนาฝ�กฝนตนเองเปSนสิ่งท่ี
มนุษย�ควรจะตระหนักและเอาใจใสJให,มากท่ีสุด เพราะการพัฒนาฝ�กฝนตนเองอยูJเสมอ จะชJวย
ยกระดับคุณภาพและคุณคJาของชีวิตตนเองให,สูงสJงข้ึน ท้ังในด,านการคิด การพูด และการ
กระทํา ชีวิตท่ีมีการพัฒนาอยJางตJอเนื่องอยูJตลอดเวลายJอมจะอํานวยประโยชน�และความ
เจริญก,าวหน,าตJาง ๆ ให,เกิดข้ึน ในขณะท่ีชีวิตของผู,ท่ีไมJรู,จักการฝ�กฝน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาคนเอง ยJอมจะไมJได,รับประโยชน�ใดๆ เลยตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา การ
พัฒนาชีวิตเปSนหน,าท่ีของมนุษย�ทุกคน ท่ีจะต,องเอาใจใสJดูแล หวงแหน ทะนุถนอม 
หJวงใย และพัฒนาปรับปรุงตนเองเพราะชีวิตคือการกระบวนการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ตนเองให,ดีข้ึน และเพ่ือท่ีจะเสริมสร,างความสุขและความสมบูรณ�ให,เกิดข้ึนในชีวิตพระพุทธเจ,า
ได,ทรงแนะนําแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให,มนุษย�ทุกชีวิตได,ปฎิบัติตาม ๔ ด,านด,วยกัน 
กลJาวคือ ๑. กายภาวนา การพัฒนากาย,การฝ�กอบรมกาย ๒, สีลภาวนา การพัฒนาศีล,การ
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๔ จีระ หงส�ลดารมภ�, แนวคิดและหลักการ ขอบข$าย ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย �, พิมพ�

ครั้งท่ี ๓๑ , (นนทบุรี : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓), หน,า ๕. 
๕ เชาว� โรจนแสง, องค�การและการจัดการ หน$วยท่ี ๗, (นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๕), หน,า ๓๙๓. 
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อบรมตนด,านระเบียบวินัย ๓. จิตตภาวนา การพัฒนาจิต,การฝ�กอบรมจิต ๔. ปHญญา
ภาวนา การพัฒนาปHญญา,การพัฒนาความคิด 

ทรัพยากรมนุษย�นั้นเปSนการมองมนุษย�ในฐานะทรัพยากร คือ เปSนทุนเปSนปHจจัยใน 
การท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สJวนการพัฒนามนุษย�โดยมองคนในฐานะเปSนม
นุษย�มีความหมายวJามนุษย�มีความเปSนมนุษย�ของเขาเองชีวิตมนุษย�นั้นมีจุดหมาย จุดหมาย
ของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ ความดีความงามของชีวิต ซ่ึงเปSนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล๖ 
องค�กรท่ีดีต,องประกอบไปด,วยบุคลากรท่ีเรียกวJาท้ังเกJงและดี ซ่ึงต,องผJานกระบวนการปลูกฝHง
เพราะ ความเกJงต,องเน,นเรื่องปHญญาเปรียบเสมือนตัวเครื่องยนต�กลไกท่ีจะขับดันให,องค�กรไป
ข,างหน,า สําหรับความดีงามเปSนเหมือนพวงมาลัยท่ีจะคอยกํากับทิศทางของคนผู,นั้น เพราะ
ไมJวJาคนนั้นจะเกJงขนาดก็ตามถ,าเกิดวJาไมJมีตัวท่ีบังคับท่ีทิศทางให,ถูกต,องก็อาจจะพาองค�กร
ไปในทิศทางท่ีลJมสลายได,เชJนกัน๗ 

หากนํามาเทียบเคียงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหมวดหนึ่งท่ีเปSนรากฐานของการ
พัฒนาคน ได,แกJ ภาวนา ๔ คําวJา ภาวนาเปSนเรื่องของการพัฒนา การฝ�กอบรม การทําให,
เกิดข้ึนหรือการเจริญ ซ่ึง ๔ เรื่องของการภาวนาท่ีปรากฏในหลักธรรม ประกอบด,วย กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและปHญญาภาวนา เม่ือเทียบเคียงกับการบริหารสมัยใหมJเรื่อง 
๔ H จะเข,าคูJกันได,อยJางกลมกลืน๘ กายภาวนา หมายถึงสุขภาพ หรือ Health ท่ีทําอยJางไร
ให,แข็งแรงแข็งแกรJง โดยทางพระพุทธศาสนาคือการให,รู,จักบJมเพาะฝ�กอบรมตัวกายของเราท่ี
จะติดตJอเก่ียวข,องกับสภาพแวดล,อมตJางๆให,เปSนไปอยJางปกติ เปSนไปด,วยดีไมJเกิดโทษเปSนไป
ในทางท่ีเปSนคุณ หมายถึงความพยายามสร,างหรือบJมเพาะให,คนในองค�กรมีปฎิสัมพันธ�กับ
สิ่งแวดล,อมกับทางกายภาพได,อยJางราบรื่น เปSนเรื่องของเราคนเดียวท่ีจะมีการดํารงทJาทีตJอ
สิ่งท่ีมากระทบสมัยกJอนผู,บริหารไมJเคยให,ความสนใจหรือเห็นความสําคัญของการบริหารงาน
บุคคลเลยหรือแม,แตJในปHจจุบัน สําหรับองค�การขนาดเล็กก็ไมJเคยจัดให,มีแผนกบริหารงาน
บุคคล เพราะเห็นวJางานบุคคลเปSนงานท่ีงJาย ๆ คงไมJมีปHญหาอะไร ตJางมุJงให,ความสนใจทางด,
านเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือท่ีทันสมัยอยJางเดียว จนตJอมาเม่ือเกิดปHญหาในการทํางาน
ข้ึนท้ังๆท่ีมีเครื่องมืออยJางดีชJวยในการปฏิบัติงานจึงคิดกันวJาจะต,องมีปHจจัยอีกอยJางหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญไมJยิ่งหยJอนไปกวJาเครื่องมือ เหลJานั้น ผู ,บริหารจึงต,องหันมาสนใจและให,
ความสําคัญเรื่องของคนมากข้ึน และก็พบวJาผู,ปฏิบัติงานมีอิทธิพลตJอความ สําเร็จของงานอยJ
                                                           

๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน�พระปKฎก หมวดศึกษาศาสตร � , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หน,า ๕๑. 

๗ ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย �, (เอกสารอัดสําเนาเย็บเลJม, ๒๕๔๑), 
หน,า ๘๑. 

๘ ศรีเรือน แก,วกังวาน, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช$วงวัย, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๐), หน,า ๘๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๖๘ 

างมาก องค�การใดท่ีให,ความเอาใจใสJตJอคนผลผลิตขององค�การนั้นจะเพ่ิมมากข้ึนเพราะ
คนทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน๙ 

ดังนั้นปHญหาของมนุษย�ท่ีขาดการภาวนาประกอบไปด,วย (๑) กายภาวนาหรือการ
พัฒนากาย ไมJเข,าใจโทษ และรู,จักควบคุมไมJให,เกิดความต,องการท่ีฟุ�มเฟ�อยเกินความจําเปSน 
(๒) ศีลภาวนา ขาดการพัฒนาศีล คือ มนุษย�ไมJ ต้ังอยูJในกฎระเบียบ มีแตJให,เกิดการ
ตอบสนองความต,องการของตนนั้นสJงผลทําให,ไปเบียดเบียนหรือกJอความเดือดร,อนเสียหาย
กับผู,อ่ืนสามารถอยูJรJวมกับผู,อ่ืน (๓)จิตภาวนาหรือการพัฒนาจิต คือ ขาดการมีจิตท่ีสมบูรณ�
ด,วยคุณธรรมความดีงามสมบูรณ�ด,วยสมรรถภาพมีความเข,มเข็งม่ันคงและไมJสมบูรณ�ด,วย
สุขภาพมีความเบิกบานผJองใสสงบสุข ภาวะเครJงเครียด ขาดการพัฒนาอบรมจิตอยJาง
ตJอเนื่อง (๔) ปHญญาภาวนา หรือการพัฒนาปHญญา คือขาดการเสริมสร,างความรู,ความคิด
ความเข,าใจ ความคิดทําให,ไมJเข,าถึงความเปSนไปท่ีแท,จริงของสภาวะธรรมชาติ ไมJรู,ทันความ
จริงรู,เห็นเทJาทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง สJงผลให,การแก,ไขปHญหาในทางท่ีผิด และทําให,
ตนเองได,รับความทุกข�กายและใจได,  

ด,วยสาเหตุดังกลJาวนี้ ผู,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ตามหลักภาวนา ๔ เพราะหลักภาวนา ๔ จะชJวยในการพัฒนามนุษย�ให,รู,จักและเข,าใจกาย การ
รักษาศีลท่ีถูกต,อง การพัฒนาจิต ตลอดจนการเจริญปHญญาให,สามารถหลุดพ,นจากกิเลส
ท้ังหลาย ท้ังนี้ยังมีนักวิชาการได,ค,นพบทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีต,องกายให,บุคคล
สมบูรณ�ท้ังกาย และใจ ท้ังพฤติกรรมท่ีปฏิบัติรJวมกัน เพ่ือให,เข,าใจสภาพปHญหาของการขาด
ภาวนาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ดังนั้นจึงจําเปSฯอยJางยิ่งท่ีจะต,องวิเคราะห�การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ เพ่ือศึกษาปHญหา อุปสรรคและวิเคราะห�พัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพ่ือ
มนุษย�จะพัฒนาไปด,วยกาย ศีล จิต ปHญญา ทําให,ชีวิตคือกระบวนการพัฒนาเพ่ือนําตนเองไปสูJ
หนทางท่ีดีกวJา มนุษย�ควรท่ีจะพัฒนาและฝ�กฝนตนเองอยูJเสมอ เพราะชีวิตท่ีได,รับการพัฒนา
อบรมดีแล,ว ยJอมจะเปSนชีวิตท่ีสมบูรณ�แบบ เปSนชีวิตท่ีมีความสุข มีความเบิกบาน สงบเย็น ไร,
ปHญหา และสามารถท่ีจะหลุดพ,นจากความทุกข�ท้ังปวงได, 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
๒. เพ่ือศึกษาเรื่องภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. เพ่ือวิเคราะห�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ 

 
                                                           

๙ เสนาะ ติเยาว�, การบริหารงานบุคคล, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๓๙), หน,า ๑๔-๑๕.  
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
๑. ข,อมูลชั้นปฐมภูมิ ค,นคว,าข,อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
๒. ข,อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร�ตJางๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ี

เก่ียวข,อง ได,ศึกษาค,นคว,าข,อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ ข,อมูลทางออนไลน� และ
งานวิจัยตJางๆ  

๓. รวบรวมข,อมูลแล,วนํามาเรียบเรียง จากข,อมูลท่ีนJาเชื่อถือได, คือ ข,อมูลชั้นปฐม
ภูมิและข,อมูลชั้นทุติยภูมิ  

๔. นําเสนอผลงานวิจัยและข,อเสนอแนะท่ีได,จากการศึกษาวิจัยโดยการบรรยาย
เชิงพรรณนา 

๔. สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ผลการวิจัยพบวJา 
๑. มนุษย�ประกอบไปด,วยกายและจิต สิ่งท่ีมนุษย�จะต,องพัฒนาท้ังสองด,านเพ่ือให,

เกิดความสมบูรณ� โดยอาศัยศีลเข,ามาชJวยควบคุมการดําเนินชีวิตมีกฎระเบียบและไมJ
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการอาศัยปHญญาในการแก,ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําของมนุษย�เพ่ือความอยูJรอดในสังคม เนื่องจากโลกปHจจุบันเจริญไปด,วยวัตถุ ทําให,การ
พัฒนาทางจิตช,า และไมJสามารถท่ีจะภาวนาจิตให,รู,เทJาทันตJอเทคโนโลยีสมัยใหมJ ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� จึงต,องพัฒนาทางด,านกาย วาจา และใจ ให,เปSนไปตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ แตJปHญหาสําคัญของการพัฒนามนุษย� คือ ระบบการศึกษาท่ี
คนสJวนใหญJมุJงศึกษาทางโลกมากกวJาทางธรรม และการเรียนรู,ยังไมJเข,าถึงแกJนแท,ท่ีจะนํามา
พัฒนาตนเองและสั่งสอนผู,อ่ืนให,เกิดพัฒนาได, 

๒. การปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ เปSนการพัฒนามนุษย�ให,พ,นจากการมีชีวิตอยูJภาย
ใต,การบงการของตัณหาท่ีด้ินรนแสวงหาสุขเวทนาและหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาบนพ้ืนฐานของ
ความไมJรู,คือ อวิชชา ท่ีทําให,เวียนวนอยูJในตาขJายของการกJอปHญหาเพ่ิมทุกข�ไปสูJการมีชีวิตอยูJ
ด,วยปHญญา ซ่ึงทําให,เกิดฉันทะท่ีจะปฏิบัติตJอสิ่งท้ังหลายอยJางถูกต,อง ทําให,เกิดความเปSน 
อิสระไร,ทุกข�โดยแบJงการพัฒนาออก เปSน ๔ ด,านคือ (๑) กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนา  
ปHญญาภาวนา ด,านกายภาวนาสJงผลให,มนุษย�รู,จักตนเองด,วยการตระหนักถึงตนเองด,วยจิตใจ
ท่ีม่ันคง สามารถนําผลท่ีได,จากการปฏิบัติมาใช,ในชีวิตประจําวัน ได,ดีมากยิ่งข้ึนโดยไมJต,อง
ปลีกตัวออกไปปฏิบัติหากแตJอยูJกับปHจจุบันท่ีเปSนอยูJด,วยความ เปSนจริงในทุกๆ อิริยาบถท่ี
เคลื่อนไหว ท้ังรู ,เทJาทันตอJอารมณ�ตJางๆ (๒) ด,านศีลภาวนา ทําให,มีความสํารวมระวัง มี
พฤติกรรมไมJเบียดเบียนตนเองและผู,อ่ืน เปSนผู,สังวรศีลด,วยการอยูJกับปHจจุบันขณะในการ
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สํารวมอินทรีย�ทําให,คุณภาพของชีวิตดีข้ึน อีกท้ังรู,เทJาทันตJอพฤติกรรมของตนเอง สามารถ
ปรับพฤติกรรมตนเองในการอยู Jร Jวมกันในสังคม ด,วยการรักษากฎ กติการะเบียบสังคม 
จําแนกได,วJาสิ่งใดเปSนประโยชน�สิ่งใดเปSนโทษเพ่ือรู,จักบริโภคใช,ปHจจัยสี่ตามความเหมาะสม 
ทําให,เกิดความสมดุลในชีวิต ศีลภาวนาจึงเปSนการควบคุมชีวิตด,านนอกเก่ียวกับการ
แสดงออกทางกายวาจา ทําให,เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีระหวJางมนุษย�กับมนุษย�และมนุษย�กับสิ่ง
แวดล,อม (๓) ด,านจิตตภาวนา ทําให,เปSนผู,มีจิตต้ังม่ัน ไมJใช,อารมณ�ในการตัดสินใจ เผชิญกับ 
ปHญหาตJางๆ ท่ีปรากฏด,วยความมีสติในปHจจุบันขณะ มีการตัดสินใจท่ีถูกต,องแมJนยํา ทําให,เปS
นผู,ท่ีมีศักยภาพในการมีชีวิตท่ีมีความสุขภายใน และความเปSนอิสระของชีวิต ไมJปลJอยให,
ตนเองมีชีวิตท่ีตกอยูJภายใต,ความต,องการของวัตถุมากเกินไป สามารถท่ีจะพัฒนาจิตให,เกิด
ผลดีในด,านตJางๆ เชJน ด,านคุณภาพจิต ด,านสมรรถภาพจิต และด,านสุขภาพจิต รู,จักควบคุม
อารมณ�และความต,องการของตนเอง มีความรับผิดชอบและแสดงออกได,อยJางเหมาะสม ด,วย
ความเกJงดีมีสุข (๔) ด,านปHญญาภาวนา ทําให,มีความเข,าใจการรับรู,และมีความรู,อยJางถูกต,อง
ตามความเปSนจริง ไมJถูกกิเลสตัณหาเข,าครอบงํา ทําให,รู,จักตนเองและผู,อ่ืนได,ดียิ่งๆ ข้ึน ด,วย
การรู,วิธีแก,ปHญหาชีวิตและดําเนินชีวิตด,วยความมีสติปHญญารู,เทJาทัน สามารถพัฒนาชีวิตและ
สังคมให,เจริญยิ่งๆ ข้ึนและเข,าใจโลกตามความเปSนจริง ไมJยึดติด มีจิตท่ีเปSนอิสระ มีความสุข
โดยไมJต,องอิงอาศัยปHจจัยภายนอก มุJงสูJความหลุดพ,นสูJความเปSนอิสรภาพ ด,วยการใช,ชีวิตอยูJ
เพ่ือคุณประโยชน�แกJชาวโลกบรรลุถึงเป�าหมายของการพัฒนามนุษย� เปSนอิสระอยJางแท,จริง 
เข,าถึงภาวะท่ีเรียกวJาวิมุตติ จึงเห็นได,วJาปHจจุบันขณะกับการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ดังท่ี
กลJาวมานี้สามารถพัฒนามนุษย�โดยมีศีล สมาธิปHญญา เปSนบาทฐานท่ีพัฒนามนุษย�จากปุถุชน
สูJความเปSนอริยชนได,ในท่ีสุด 

๓. วิเคราะห�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ประกอบไปด,วย ๔ 
ประการ คือ (๑) กายภาวนา มีวิธีการปฏิบัติกายภาวนาด,วยอาศัยกายเปSนท่ีต้ังเพ่ือให,เกิดสติ
ในปHจจุบันขณะด,วยความเพียรตามหลักการของมหาสติปHฏฐาน โดยมีกายและใจหรือรูปนาม
ขันธ�๕ เปSนอารมณ�ในการปฏิบัติมีสติในปHจจุบันขณะกําหนดรู,การเคลื่อนไหวของรJางกายและ
สภาวะของจิตระลึกรู,เทJาทันความนึกคิดการกระทําตJางๆ จากอายตนะภายนอกคือรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ�เชJน รู,เทJาทันในปHจจุบันขณะเม่ือตาเห็นรูป ในขณะฟHงเสียง 
ในขณะได,กลิ่น ในขณะลิ้มรส ในขณะสัมผัส และในขณะนึกคิดเพ่ือให,มีสติในปHจจุบันขณะ   
ตJอการรับรู,กJอให,เกิดความสงบและมีสติในปHจจุบันตJอการเคลื่อนไหวอิริยาบถและการนึกคิด 
ผลของการปฏิบัติกายภาวนาทําให,สุขภาพแข็งแรง และรู,เทJาทันความเปSนไปของรJางกาย (๒) 
ศีลภาวนา พระพุทธองค�ทรงสั่งสอนให,มีสติมีจิตต้ังม่ันในปHจจุบันขณะ กําหนดในการสํารวม
ระวังในสัมมาอาชีวะหรือความประพฤติท่ีดีงาม ๔ ด,านคือ ๑. ด,านอินทรียสังวร ๒. ปาฏิ
โมกข�สังวร ๓ .อาชีวปาริสุทธิ ๔. ปHจจัยสันนิสิตศีล ผลของการปฏิบัติศีลภาวนา มีความ
สํารวมระมัดระวังทางด,านกาย วาจา ด,วยการมีศีลท่ีบริบูรณ�เปSนการประพฤติปฏิบัติเพ่ือขัด



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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เกลากิเลส การฝ�กให,สํารวมอินทรีย�มีสติในปHจจุบันขณะในการนี้เปSนการมุJงเน,นให,เห็นถึงกา
รอยูJรJวมกันในสังคมด,วยการรู,เทJาทัน ตJอพฤติกรรมของตนเองตามความเปSนจริง ด,วยการ
ประพฤติปฏิบัติด,วยความถูกต,อง ท้ังยังไมJเกิดโทษ ตJอตนเองและผู,อ่ืน (๓) จิตภาวนา การ   
ฝ�กจิตด,วยจิตตภาวนา ได,แกJการมีสติในปHจจุบันขณะรู,เห็นตามความเปSนจริงวJา มีเพียงจิต ไมJ
ใชJสัตว�บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติในปHจจุบันรู,ชัดวJาจิตมีราคะไมJมีราคะ มีโทสะไมJมีโทสะ มี
โมหะ ไมJมีโมหะ จิตเศร,าหมองหรือผJองใส ฟุ�งซJานหรือเปSนสมาธิฯลฯ ด,วยจิตท่ีจดจJอ         
ตJอเนื่องและรู,เทJาทันตามความเปSนจริงในปHจจุบันขณะ ผลของการปฏิบัติ เปSนผู,มีจิตต้ังม่ัน 
ไมJหวั่นไหว ไมJใช,อารมณ�ในการตัดสินปHญหา เผชิญกับปHญหาตJางๆ ท่ีปรากฏเฉพาะหน,าด,วย
ความมีสติในปHจจุบันขณะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาอันเปSนไปตามกฎไตร
ลักษณ� (๔) ปHญญาภาวนา (Insight Development) หมายถึง พัฒนาปHญญาฝ�กอบรมปHญญา
ให,รู ,และเข,าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปSนจริง มีความเห็น ความคิดตามความเปSนจริงด,วย
เหตุผลรู,เทJาทันและเห็นแจ,งในชีวิตตามสภาวะ เปSนตัวแก,ปHญหาท่ีเกิดข้ึนได,ด,วยปHญญาอัน
นําไปสูJจุดหมายแหJงความเปSนอิสระและสันติสุขเปSนตัวท่ีปรับพฤติกรรมและจิตใจให,มีความ
สอดคล,องลงตัวกัน ชJวยขจัดความเชื่อและคJานิยม แนวคิดท่ีผิดๆ ท่ีเปSนไปในทางท่ีสJงเสริมให,
เกิดกิเลสอันได,แกJโลภะ โทสะโมหะ การพัฒนาปHญญา มีความสําคัญตJอการพัฒนามนุษย�   
กลJาวคือ การท่ีบุคคลมีความรู,ความเข,าใจตJอการดําเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให,ดียิ่งๆ 
ข้ึนยJอมมีความเชื่อ ทัศนคติความยึดม่ันถือม่ันตJางๆ ตามความคิดความเข,าใจแล,วดําเนิน
พฤติกรรมไปตามขอบเขตของความรู,นั้น ผลจากการปฏิบัติทําให,มีปHญญาท่ีรู,จักและเข,าใจ
โลกตามความเปSนจริง รู,ทางเสื่อม ทางเจริญ และเหตุปHจจัยท่ีเก่ียวข,อง รู,วิธีการแก,ปHญหาชีวิต
และทํางานด,วยสติปHญญาความรู, เทJาทัน กJอให,เกิดความสําเร็จท่ีทําให,พัฒนาคน พัฒนาชีวิต
และสังคมให,เจริญยิ่งข้ึนทําให,รู,จักกลั่นกรองสิ่งท่ีเปSนประโยชน�และรู,จักคJานิยมท่ีเปSนโทษ มี
ความเข,าใจโลกและชีวิตตามความเปSนจริง เข,าถึงความจริงของธรรมชาติ 

๕. การอภิปรายผลการวิจัย 
๑) ด,านกายภาวนา มนุษย�จะต,องมีการดูแล และพิจารณารJางกายให,เข,าใจตาม

กระบวนการธรรมชาติ สอดค,องกับงานวิจัยของพระมหาบูรณะ ชาตเมโธ ได,ทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ(สื่อ) ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิจัยพบวJาการฝ�
กปฏิบัติเพ่ือควบคุมความประพฤติ ด,วยการมีสติปHญญาในการคุ,มครองรักษาอินทรีย�เพ่ือมิให,
จิตหลงไปตามกิเลสท่ีเข,ามา บุคคลรักษาอินทรีย�๖ คือ ตา หูจมูกลิ้น กาย ใจด,วยความสํารวม
ในจักขุนทรีย�๑๐  
                                                           

๑๐ พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, “การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน,า ๑๒๔-๑๒๕. 
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๒) ด,านศีลภาวนา หรือพฤติกรรม เปSนการอยูJกับปHจจุบันขณะกับอินทรียสังวรศีลด,
วยการสักแตJวJารู ,ในอาการตJางๆ ท่ีเกิดข้ึน มีความสํารวมอินทรีย�อภิชฌาและโทมนัสไมJ
สามารถ ครอบงําได, สอดคล,องกับงานวิจัยของกัญญา สรคุณากร ได,ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษา
การพัฒนามนุษย�ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบวJา การพัฒนา
มนุษย�ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนานั้น ได,แกJอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปHญญา
สิกขา ซ่ึงสามารถพัฒนามนุษย๑๑ � 

๓) ด,านจิตภาวนา ในขณะท่ีมีชีวิตอยูJจึงควรท่ีจะอยูJในปHจจุบันขณะอยJางมีคุณคJา  
ตJอการดําเนินชีวิต อยูJกับอารมณ�ปHจจุบันไมJมีเยื่อใยในขณะกJอน จิตในปHจจุบันขณะนํามาซ่ึง 
ปHญญา สอดคล,องกับงานวิจัยของพระฟอง อภิวณฺโณ (สวัสดี) กลJาวถึงเรื่องปHญญา ไว,ในงาน
วิทยานิพนธ�เรื่อง“การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิดเรื่อง จิตวJาง ของทJานพุทธทาส” สรุปความ
ได,วJา จิตท่ีประกอบด,วยปHญญา หมายถึง การทําตนให,วJาง ไมJให,จิตยึดถืออะไรมาเปSนตัวตน 
ให,มองทุกสิ่งวJาสักวJา เชJน พิจารณากายก็สักวJากาย จิตก็สักวJาจิต ฯลฯ เปSนต,น โดยรู,ชัดวJา 
ไมJมีอะไรเปSนตัวตนท่ีแท,จริง๑๒ 

๔) ด,านปHญญาภาวนา ผู,มีปHญญาเข,าถึงอยูJในปHจจุบันขณะได,ชื่อวJา บุคคลผู,มีจิต
เหมือนเพชร ท่ีรู,เทJาทันความเปSนจริงหรือด,วยการพิจารณาการงานท่ีต,องมีการวางแผนเพ่ือ
จะกระทําในอนาคต กJอให,เกิดความสุขและเปSนการถึงซ่ึงความเปSนอิสรภาพ มุJงสูJความหลุด 
พ,น สอดคล,องกับแนวคิดของสมัคร บุราวาศ กลJาวถึงเรื่องปHญญา ไว,ในหนังสือเรื่อง “ปHญญา
จุดกําเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปHญญาของมนุษย�ชาติ” สรุปความได,วJา ปHญญา คือ 
ความรอบรู,ในสรรพสิ่งท้ังหลายและปรากฏการณ�ของมันเปSนพัฒนาการและวิวัฒนาการตJางๆ 
ผลของปHญญา คือปรีชาญาณ (Wisdom) จะปรากฏออกมาเปSนความเฉลียวฉลาด ซ่ึง
นักจิตวิทยาในปHจจุบันทําการวัดเปSน I.Q.(Intelligence Quotient) และปHญญาแคบๆอันเปSน
ความรู,ท่ีประกอบการงานยังไมJสามารถทําให,เราเข,าใจโลกได,ดี เพราะไมJอาจชJวยอบรมจิตใจ
ของเราให,เข,าใจโลกอยJางตลอดปลอดโปรJงได, แตJจะมีปHญญาท่ีกลJาวในวิสุทธิมรรค ระบุวJา 
คือ วิชาการท่ีทําให,เรารู,แจ,งในโลกและเม่ือรู,แล,วยังสามารถทําให,เราตัดกิเลสตัณหาออกไป
เสียจากจิตใจได,๑๓ 

                                                           

๑๑ กัญญา สรคุณากร,“ศึกษาการพัฒนามนุษย�ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (, 
๒๕๕๑, บทคัดยJอ. 

๑๒ พระฟอง อภิวิณฺโณ (สวัสดี), “การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิด เรื่อง ‘จิตวJาง’ ของทJานพุทธ
ทาส”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๓๕). 

๑๓ สมัคร บุราวาศ, ป/ญญา จุดกําเนิดและกระบวนการพัฒนาทางป/ญญาของมนุษยชาติ, 
พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๒). หน,า ๔๕. 
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๖. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑. ผู ,บริหารต,องเปSนแบบอยJางท่ีดีท้ังในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต 

เนื่องจากการพัฒนาคนท่ีดีท่ีสุด ต,องใช,กระบวนการอบรมกลJอมเกลาทางสังคม ในการหลJอ 
หลอมพฤติกรรมซ่ึงรวมถึงสิ่งแวดล,อมในองค�กร หรือท่ีเรียกวJา “วัฒนธรรมองค�กร”         
จะเปSนเบ,าหลอมท่ีดีท่ีสุดยิ่งกวJาสิ่งอ่ืนใด  

๒. หนJวยงานทุกองค�กรควรทําแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองให,สอดคล,องกับ
นโยบาย และยุทธศาสตร�ขององค�กร โดยเฉพาะพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาปHญญา และต,องดําเนินการให,ครอบคลุม ทุกตําแหนJง ทุกสายงาน ทุกระดับอยJาง
ท่ัวถึง โดยใช,กระบวนการสํารวจความจําเปSนในการพัฒนาและฝ�กอบรมอยJางถูกต,องเพ่ือให,
ได,ข,อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีตรงตามความ ต,องการ และจําเปSนตJอองค�กร  
อยJางแท,จริงซ่ึงจะทําให,บุคลากรท่ีอยูJในองค�มีประสิทธิภาพ 

๓. ควรมีการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการนําหลักภาวนา ๔ มาปรับประยุกต�ใช,
จริงในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือนําผลท่ีได,มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบุคลากรในทุกระดับตJอไป 

๔. ควรศึกษาเก่ียวกับปHจจัยท่ีสJงผลกระทบตJอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�บุคลากร
ในระดับตJางๆ ของหนJวยงานมีคุณสมบัติตามหลักภาวนา ๔ หรือไมJ และควรมีการสJงเสริมให,
เกิดพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ และปHญญา 

๕. ควรศึกษาปHจจัยท่ีสJงผลสําเร็จตJอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคการจัดการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให,สามารถมีบุคลากรท่ีเพียบพร,อมด,วยกาย วาจา และใจ อยJางสมบูรณ� 

๒. ข�อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
การนํานโยบายและกลไกการพัฒนามนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ กับผู, ท่ีมีสJวน

เก่ียวข,องภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� สามารถนําเอา
หลักธรรมภาวนา ๔ เปSนแนวทางในการดําเนินชีวิต การประสานงานเพ่ือสร,างความเข,าใจใน
การทํางานรJวมกันระหวJางหนJวยงานสJวนกลางและหนJวยงานระดับจังหวัดท่ีจะนําไปสูJการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี และการพัฒนาบุคลากรในองค�กรหรือหนJวยงานนั้น ตัวบุคลากรเอง
ถือวJาเปSนปHจจัยสําคัญอยJางยิ่งตJอการปฏิบัติงาน เพราะถ,าบุคลากรมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานในหน,าท่ีท่ีได,รับอยJางเต็มความสามรถแล,วการทํางานในทุกด,านก็สามารถฝ�า      
ฟHนอุปสรรคไปได,ด,วยดีแตJในบางครั้งตัวบุคลากรเองขาดการกระตุ,นหรือการสร,างแรงจูงใจซ่ึง
ผู,บริหารเองก็ต,องหายุทธวิธีท่ีจะเปSนตัวชJวยกระตุ,นหรือจูงใจให,บุคลากรหรือกําลังพลเกิด
ความกระตือรือร,นต้ังใจและเชื่อม่ันในในการปฏิบัติงานของตนและหนJวยงานก็จะได,รับผล
จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกท่ัวไป 
เข,าใจแนวทางปฏิบัติตามภาวนา ๔ เพ่ือความเจริญ การทําให,เปSนให,มีข้ึน การฝ�กอบรม การ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๗๔ 

พัฒนาในทุกด,าน การฝ�กอบรมปHญญา ให,รู,เข,าใจสิ่งท้ังหลายตามเปSนจริง รู,เทJาทันเห็นโลก
และชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให,เปSนอิสระ ทําตนให,บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ,น
จากความทุกข� แก,ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนได,ด,วยปHญญา 

๓. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต$อไป 
ผู,วิจัยจึงเห็นวJาควรทําการวิจัยเรื่องดังตJอไปนี้  
๑. ควรมีการพัฒนาสังคมไทยในเชิงพุทธบูรณาการด,วยหลักภาวนา ๔ เพ่ือให,

สังคมไทยมุJงเน,นในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมะ โดยลงพ้ืนท่ีในภาคสนามเพ่ือหาเชิง
ปริมาณ 

๒. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล,อมเชิงพุทธบูรณาการด,วยหลักภาวนา ๔ เพ่ือ
อนุรักษ�และรักษาสภาพแวดล,อม ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

๓. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ด,วยหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
เพ่ือให,มนุษย�รู,จักการนําเอาหลากหลายหลักธรรมมาประยุกต�ใช,ในการดํารงชีวิตและพัฒนา
ตนเอง ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

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

(๑) หนังสือ : 
กีรติ ยศยิ่งยง. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ �. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท มิสเตอร� ก²อปป�� ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๘. 
จีระ หงส�ลดารมภ�. แนวคิดและหลักการ ขอบข$าย ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย �. พิมพ�

ครั้งท่ี ๓๑. นนทบุรี : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�, เอกสารอัดสําเนาเย็บเลJม, ๒๕๔๑. 
เชาว� โรจนแสง. องค�การและการจัดการ หน$วยท่ี ๗. นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๕. 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ทศวรรษธรรมทัศน�พระปKฎก หมวดศึกษาศาสตร�. 

กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, ๒๕๓๔. 
ศรีเรือน แก,วกังวาน. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช$วงวัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๐. 
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สมัคร บุราวาศ. ป/ญญา จุดกําเนิดและกระบวนการพัฒนาทางป/ญญาของมนุษยชาติ. 
พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๒. 

เสนาะ ติเยาว�. การบริหารงานบุคคล. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๓๙. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
กัญญา สรคุณากร. “ศึกษาการพัฒนามนุษย�ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.  

วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ. “การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระฟอง อภิวิณฺโณ (สวัสดี). “การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิด เรื่อง ‘จิตวJาง’ ของทJานพุทธ
ทาส”.วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
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การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญHูกตเวทีในพุทธปรัชญา 
กับความกตัญHูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ 

A Comparative Gratitude in Buddhist Philosophy  
and Gratitude in Confucianism Philosophy 

พระชัชพล พฺรหฺมโชโต (จันทร�กลาง)* 
ดร.เสรี ศรีงาม, ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน** 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๑) ศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา ๒) 
ศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ ๓) เปรียบเทียบแนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญากับความกตัญ!ูกตเวทีปรัชญาขงจื๊อ จากการศึกษาพบวJา 

ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา มีลักษณะสอดคล,องกัน กับคําวJา เสี้ยว ใน
ปรัชญาขงจื๊อเปSนหลักธรรมท่ีแสดงถึงความสัมพันธ�ระหวJางมนุษย�ตJอมนุษย� และมนุษย�ตJอ
สังคม ซ่ึงทุกฝ�ายตJางก็อิงอาศัยพึงพาซ่ึงกันและกัน อยูJในฐานะมีบุญคุณตJอกัน จึงสําคัญยิ่งตJอ
การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยยึดหลักหน,าท่ีและบทบาทของตน ตลอดจนถึงการยก
บุคคลท่ีเปSนแบบอยJาง  

ผลการวิจัยพบวJาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ี
เหมือนกันในด,านนิยามของความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คํา
วJา กตัญ!ูกตเวที ท่ีเปSนคําอธิบายจากพระคัมภีร�ตJางและการถJายทอดจากสาวก หรือศิษย�รุJน
หลังจากรุJนสูJรุJนตาม สิ่งท่ีเรียกวJา กตัญ!ูกตเวที ก็ตาม เสี้ยวก็ตาม สื่อความหมายถึงสิ่ง
เดียวกัน นั่นคือ ความกตัญ!ูกตเวทีโดยท่ีเน,นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณผู,ท่ีมีคุณบุคคล
เปSนหลักในการปฏิบัติและความประพฤติซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมตJาง ในสJวนท่ีแตกตJาง
กันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา มุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลโดยไมJ
เลือกวJาจะอยูJในสถานการณ�ใด ๆ ก็ตาม บุคคลควรรู,และพึงระลึกถึงเสมอท้ังนี้เพ่ือความสงบ
สุขความปรองดองและอุปการะบุคคลอ่ืนได,ทํา หรือความรู,คุณของผู,มีคุณ ความประกาศ
อุปการะท่ีบุคคลอ่ืนได,ทํา ซ่ึงกันและกันในสJวนของปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นเฉพาะในสJวนของ
สังคมมนุษย�เปSนหลัก ความม่ันคงของประเทศชาติและความอยูJรอดของสังคมเปSนหลัก ซ่ึงจะ
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เห็นได,จากบทประพันธ�ตJางๆท่ีถJายทอดออกมาเปSนวรรณกรรมหรือทางการอบรมณ�สั่งสอน
ศิษย�จากรุJนตJอรุJนและศิลปะและวัฒนธรรม 

อยJางไรก็ตาม จากข,อสังเกตของผู,วิจัยพบวJา ความกตัญ!ูกตเวทีของพุทธปรัชญา
นั้นมีความเหมือนกันแทบทุกประการกับปรัชญาของขงจื๊อ เชJนการยกตัวอยJางบุคคลท่ีควร
ปฏิบัติ การเคารพตJอบิดามารดา การให,ความสําคัญของครอบครัว ตลอดจนถึงความสําคัญ
ของประเทศชาติแตJในทางพุทธปรัชญานั้นแตJท่ีจะแตกตJางกันนั้นในเรื่องของปรัชญาของ
ขงจื๊อนั้นแสดงออกเก่ียวกับจริยธรรมและศิลปะ วิชาทางศิลปะนี้  ขงจื๊อใช,จารีตประเพณี 
ดนตรี และกวีนิพนธ�เปSนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสJวนชJวยในการควบคุมจิตใจมีความละเอียดประณีต 
ละมุนละมJอม แตJพุทธปรัชญานั้นไมJได,ใช,ดนตรีหรืออันไพรเราะในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธปรัชญาแนJการกระทําอันสงบเน,นการฝ�กท่ีจิต 

คําสําคัญ: ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา, ความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ 

Abstract 

This thesis, had three purpose 1) study gratitude in Buddhist 
philosophy 2) study gratitude in Confucianism philosophy 3) comparative 
gratitude in Buddhist philosophy and gratitude in Confucianism philosophy. 
The results of study are as follows: 

The doctrine of gratitude in Buddhist philosophy is in accord with the 
word “Xiao” in the ethical principles of Confucianism, which represents the 
relationship between human and human, as well as the relationship between 
human and society. In these relationships, all parties rely on each other or 
are benefactors to each other. They are important in order to develop the 
country and the society based on one’s duty and roles, as well as to raise 
exemplary people. 

This research found that gratitude in Buddhist philosophy and Xiao in 
the ethical principles of Confucianism have the same definition of the 
meaning. Gratitude is the sign of a good man. The word of gratitude is the 
description from the Bibles and the transfer of the disciples or the generation 
of disciples to the next generation. What is called Gratitude or Xiao, which 
has the same meaning as gratitude, focuses on the subject of repaying the 
kindness to those who have an individual as the primary practice and 
behavior which manifests itself in the behavior. The difference is Gratitude in 
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the Buddhist philosophy focused on repaying to the person who made good 
to the people by not choosing any situations. People should know and 
remember for peace and reconciliation and support others or know the favor 
of benefactors and announce the support of other people make to each 
other. The ethical principles of Confucianism focus mainly on the part of 
human society, the stability of the country and the survival of society. This 
can be seen from the literature that emanates a literary or teaching students 
from generation to generation, and arts and culture. 

However, the observation of the researcher found that gratitude in 
Buddhist philosophy is virtually identical in all respects to the ethical 
principles of Confucianism when it is a matter of individual practices, such as 
giving respect to parents and giving precedence to the family as well as the 
nation. However, in Buddhist philosophy there is a difference with the ethical 
principles of Confucianism in their expression on ethics and art. Concerning 
art, Confucius applied tradition, music and poetry to be the basis to 
contribute to a sophisticated control of the mind. 

Keywords: Gratitude In Buddhist Philosophy, Gratitude In Confucianism 

๑. บทนํา 
การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทยทุกระบบชั้นจึงมีวิถีชีวิตของคนไทยได,ผูกพัน

ประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตลอดเวลายาวนาน
ซ่ึงสJงผลตJอความเปSนอยูJของคนในสังคมไทย อยJางไรก็ตามการท่ีสังคมไทยยังอยูJได,นั้นคนไทย
ต,องมีคุณธรรมจริยธรรมจึงจะสามารถอยูJในสังคมอยJางสงบสุขและสร,างคุณประโยชน�ท้ังตJอ
ตนเองและตJอสังคมในโดยรวมซ่ึงคุณธรรมท่ีสร,างให,คนในสังคมอยูJอยJางสงบสุขได,นั้นบุคคล
ต้ังเข,าใจด,วยเกิดจากภายในบุคคลคนไมJใช,เพียงแคJท,องจํามาหรือปฏิบัติเฉพาะมีความจําเปSน 
แตJต,องปฏิบัติจนเกิดเปSนนิสัย เปSนเอกลักษณ�สJวนตนซ่ึงคุณธรรมประการแรกคือ ความ
กตัญ!ูกตเวทีความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อในการให,ความสําคัญ
พบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านความสําคัญ คือ ให,
ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี  ให,ความสําคัญกับสัมพันธ�
ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�สถาบันสําคัญท้ังสามเก่ียวข,องกันอยJางแยกไมJออกให,ความสําคัญควบคูJกัน
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ไปท้ังยังเก่ียวข,องถึงคนทุกคนในชาติด,วยสJวนปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นความสําคัญกับ
ครอบครัวโดยเฉพาะความสําคัญระหวJาบิดามารดาและบุตรเปSนสิ่งสําคัญประการแรกจึง
คJอยๆพัฒนาความสําคัญไปสูJความสําคัญตJอชาติ ลักษณะความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา
และปรัชญาของขงจื๊อพบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,าน
นิยามของความหมายลักษณะของเปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกัน 
กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืน
และสิ่งอ่ืนในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนบุคคล ผู,ท่ีมีความกตัญ!ูยJอมจะทําตนเองให,มี
ความสุขและทําผู,อ่ืนให,มีความสุข ในสJวนของขงจื๊อนั้นไมJได,มีหลักปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนแตJจะ
เปSนในลักษณะการปฏิบัติโดยอิงจากจารีตประเพณีท่ีสืบตJอกันมา 

พุทธปรัชญา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนท่ีดีงามและเหมาะสม พุทธศาสนา 
เรียกวJา พุทธจริยธรรม ตามทรรศนะของพุทธศาสนา นอกจากจะเปSนหลักของการดําเนิน
ชีวิตแล,วยังเปSนการแก,ไขปHญหาด,วย ซ่ึงแบJงออกได,เปSน ๒ สJวน คือ สJวนท่ีเปSนอภิปรัชญาท่ี
กลJาวถึงความจริงของจักรวาล ของโลกและสรรพสิ่ งและมนุษย�  อาจกลJาวได,วJ า 
พระพุทธศาสนาเปSนศาสตร�ประเภทจิตนิยม (idealism) เปSนแนวทางท่ีปฏิบัติตนท่ีดีงาม
เหมาะสม หลักจริยธรรมวJาด,วยความถูกต,องศีลธรรม จริยธรรมคุณคJาอาศัยชีวิตอาศัยจิตเปSน
ศูนย�การกําหนด เพ่ือให,สมาชิกในสังคมอยูJรJวมกันได,อยJางเปSนสุข เปSนความหมายท่ี
สอดคล,องกับพระพุทธศาสนา ความประพฤติท่ีเหมาะสมหรือความประพฤติท่ีไมJปราจาก
ธรรม เรียกวJา ความประพฤติท่ีไมJปราศจากธรรม เรียกวJา ธรรมจริยา มนุษย�มีองค�ประกอบท่ี
สําคัญ ๒ สJวนคือ กายกับจิต และถือวJาจิตเปSนเรื่องสําคัญ ซ่ึงเปSนหลักการหรือแนวทางใน
การดําเนินชีวิตท่ีดี ประเสริฐอันเปSนวิธีการ หรือเครื่องมือในการสูJจุดมุJงหมายอันเปSน
ประโยชน�สูงสุด เปSนอุดมคติของชีวิตครอบครองคลุมถึงเกณฑ�ตัดสินวJา การกระทําใดดี
หรือไมJดี ควรหรือไมJควร ด,วยเหตุนี้พุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะท่ีแตกตJางจากทรรศนะชอง
ปรัชญาในสํานักอ่ืน 

ในปรัชญาขงจื๊อนั้นได,กลJาวถึง ความกตัญ!ูกตเวทีนั้น เปSนหลักธรรมแหJงฟ�า เปSน
คุณธรรมแหJงแผJนดินและเปSนหลักดําเนินชีวิตแหJงคน เนื่องจากความกตัญ!ูกตเวทีเปSน
หลักธรรมและคุณธรรมแหJงฟ�าและดินดังกลJาว เม่ือเหลJาประชาราษฎร�ผู,ซ่ึงถือกําเนิดข้ึนมา
ในทJามกลางระหวJางฟ�าและดินได,น,อมรับความกตัญ!ูกตเวทีมาเปSนแบบอยJางในการปฏิบัติ 
จึงเสมือนการน,อมรับเอาความสวJางฟ�าและคุณประโยชน�แหJงแผJนดินมาหลJอหลอมกลJอม
เกลาให,เปSนอันหนึ่งอันเดียวกับอุปนิสัยของตนๆ ดังนี้ คุณธรรมอันดีงามจึงบังเกิดข้ึนในหมูJ
ประชาราษฎร� โดยไมJต,องอาศัยการบังคับอยJางเครJงครัดกวดขัน และการปกครองก็เปSนไป
อยJางสงบสุข โดยไมJต,องอาศัยการใช,อํานาจอยJางเข,มงวดเด็ดขาด ปรัชญาขงจื๊อมีอิทธิผลตJอ
ความนึกคิดและจิตใจตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตชองชนชาติจีนเปSนระยะเวลานานนับพันป� 
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เปSนแนวคิดท่ีให,น้ําหนักคุณคJาความเปSนมนุษย� และเชื่อม่ันวJามนุษย�ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาตนเองท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญข้ึน จึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองตาม
กรอบพุทธปรัชญาท่ีผูกพันเชื่อมโยงอยูJกับสัมพันธ�ภาวะท่ีมนุษย�แตJหละคนมีตJอกัน เชJน 
สัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวาร เปSนต,นโดยการมี
เป�าหมายสุดท,ายอยูJท่ีการอยูJรวมกันภายในสังคมอยJางราบรื่นและกลมเกลียวกัน 

จากความสําคัญของพุทธปรัชญาและปรัชญาขงจื๊อท่ีได,กลJาวมาข,างต,นนั้น ทําให,
ผู,วิจัยต,องการท่ีศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนความตJางของท้ังสองปรัชญานี้ซ่ึงการวิจัย
มุJงเน,นในการศึกษาเรื่องความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและการศึกษาความกตัญ!ูใน
ปรัชญาขงจื๊อเพ่ือท่ีจะต,องการทราบถึง แนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาแนวคิด
ความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ แนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาเม่ือ
เปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื๊อ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา 
๒. เพ่ือศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ 
๓. เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อ 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนวิจัยแบบเอกสาร (Documentary  Research)  โดยศึกษา 

ค,นคว,าทางเอกสาร (Documentary investigation) มีลําดับข้ันตอน ดังนี้  
๑. ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) จาก 

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๕ และจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารท่ีเก่ียวข,องกับปรัชญาขงจื๊อ เชJน  A Study of the Ethical Principles of 
Confucianism, A History of Philosophy, What the great religions believe 

๒. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุ ติยภู มิ (Secondary 
Sources) ดังนี้ อรรถกถา ฏีกา ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับวิทยานิพนธ�นี้ 

๓. เปรียบเทียบข,อมูลตามกรอบวัตถุประสงค�  
๔. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัยพร,อมเสนอแนะ (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพุทธปรัชญาเก่ียวกับความกตัญ!ูกตเวทีนั้น ความกตัญ!ูกตเวทีมา

จากคําภาษาบาลีคือ “กตัญ!ุตา” และ “กตเวทิตา” คําแรก กตัญ!ุตาหมายถึง ความเปSนผู,
มีใจกระจJางมีสติปHญญาบริบูรณ� รู,จักอุปการคุณท่ีผู,อ่ืนกระทําแล,วแกJตน ผู,ใดก็ตามท่ีทําคุณ
แกJตนแล,ว ไมJวJาจะมากก็ตาม ยJอมระลึกถึงด,วยความซาบซ้ึงอยูJเสมอ สJวนคําท่ีสอง กตเวทิตา 
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หมายถึงการตอบแทนคุณ ในกรณีของพJอแมJกับลูก การเข,าใจวJา พJอแมJเปSนพรหม 
บูรพาจารย� และสัตบุรุษ เรียกวJา กตัญ!ุตา สJวนการแทนคุณพJอแมJเรียกวJากตเวทิตา การ
ปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีแกJลูกคือ การทําให,ลูกได,เข,าใจวJาพJอแมJมีคุณและหาทางแทนคุณ
ด,วยการเลี้ยงดูทJานตอบแทน ความกตัญ!ูกตเวทีไมJใชJความต,องการสJวนตัวของใคร แตJเปSน
การตระหนักรู,ในคุณธรรมของมนุษยชาติ ลูกท่ีมีความกตัญ!ูกตเวทีไมJเพียงแตJจะรู,คุณและ
แทนคุณพJอแมJเทJานั้น แตJจะมีบุคลิกภาพตJอไปนี้เวลาปฏิบัติตJอพJอแมJด,วย  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ 
กต!ฺกตเวทิตา ซ่ึงแปลความวJา ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คําวJา กตัญ!ู
กตเวที คํานี้ จะเรียกคําต,นคือกตัญ!ู ก็เปSนอันหมายถึงกตเวทีด,วยเพราะจะทราบได,วJา เปSน
คนกตัญ!ูรู,คุณคนนั้น  ต,องอาศัยอาการท่ีปรากฏออกมาภายนอกด,วย เหตุนี้เม่ือต,องการ
เรียกให,สั้น จักมักเรียกเพียงคําต,นและก็ไมJขัดโดยเชิงอรรถ กตัญ!ูบุคคลนั้น  และคําวJา
กตเวที  มีความหมายวJา นอกจากจะรู,และยอมรับความดีท่ีผู,อ่ืนมีแกJตนแล,วยังหาโอกาสบูชา
สักการะ ตอบแทน ตามฐานะ ตามเพศ ตามภาวะและความเหมาะสม เชJน ลูกหรือศิษย�ตอบ
แทนพJอแมJหรือครูอาจารย� โดยการให,วัตถุสิ่งของบ,าง โดยการปฏิบัติตามโอวาทคําสอนท่ีดี
ของทJานบ,าง อยJางนี้ จึงชื่อวJากตเวทีได, สัมพันธภาพระหวJางพJอแมJและลูกก็เปSนอีกบริบท
หนึ่งของชีวิตในสังคมท่ีเปSนบJอเกิดของความสุขและความทุกข�ระหวJางสมาชิกในครอบครัวได, 
ฉะนั้น  เพ่ือป�องกันและบรรเทาปHญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการยึดถือวJามีตัวตน 
พระพุทธศาสนาจึงเสนอหลักจริยธรรมชุดหนึ่งให,สมาชิกในครอบครัวนําไปปฏิบัติ จริยธรรม
ชุดนั้นคือ “กตัญ!ูกตเวทิตา 

และจากความหมายดังกลJาวนี้ เม่ือมองจากมุมมองของปรัชญาขงจื๊อนั้นได,สรุป
ความหมายโดยนัยเชิงพฤติกรรมหลักการครองชีวิตในสังคมนี้ ไมJเน,นชีวิตในโลกหน,าหรือใน
สวรรค�นรก เราอาจจะเรียกปรัชญาคําสอนของขงจื๊อวJาโลกียธรรมก็คงพอจะได, เพราะไมJได,
เน,นถึงการบรรลุธรรมให,หลุดพ,นจากสังสารวัฏ หลักการครองชีวิตของปรัชญาขงจื๊อมีหลาย
ข,อ ข,อท่ีเปSนพ้ืนฐานท่ีสุดคือ “กตัญ!ูกตเวที”(เสี้ยว)คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย�คือความรัก
เคารพพJอแมJ ถ,ากระท่ังความรักพ้ืนฐานแคJนี้ไมJมีแล,ว คนๆนั้นจะรู,รักเมตตาปรานีคนอ่ืนหรือ 
สังคมจีนโบราณนั้นเน,นการเคารพรักเชื่อฟHงบิดามารดามาก รวมท้ังฝHงรากความเชื่อเก่ียวกับ
การเคารพบูชาบรรพบุรุษไว,มาก ดังนั้นไมJวJาคนจีนจะอพยพไปอยูJสJวนใดของโลกก็ตามก็
ยังคงมีความผูกพันกับบ,านเกิดดินแดนบรรพชนของตน  กตัญ!ู (กตัญญ อักษรจีนอJานวJา 
เซ่ียว ครึ่งบนเปSนตัวชรา ครึ่งลJางเปSนตัวลูก ประกอบกัน) ความหมายในตัวอักษร แสดงให,
เห็นวJา พJอแมJนั้นแกJเฒJา ลูกอยูJเบ้ืองลJาง เหมือนมือเท,าเฝ�ารับใช,  ซ่ึงตรงกับคําวJา เสี้ยว ตาม
แนวคําสอนของขงจื๊อ ในภาษาไทยมีความหมายเทJากับคําวJา กตัญ!ูถือเปSนรากฐานของ
คุณธรรม มีความสําคัญต้ังแตJครอบครัวกระท่ังประเทศ ในระดับครอบครัว ถือวJาเปSนพ้ืนฐาน
เบ้ืองต,นสําหรับการพัฒนาคุณธรรมอ่ืน ๆ และจากการศึกษาแนวคิดเรื่องความกตัญ!ูกตเวที



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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ของพุทธปรัชญาและปรัชญาขงจื๊อนั้นสามารถเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อมีข,อสรุปเปSนด,านๆดังตJอไปนี้ 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านความ
หมายความกตัญ!ูกตเวทีพบวJาในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันใน
ด,านนิยามของความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี แตJไมJได,นิยาม
ความหมายของความกตัญ!ูไว,โดยตรง 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านความสําคัญ 
คือ ให,ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี  ให,ความสําคัญกับ
สัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้น
กตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�สถาบัน  

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านลักษณะความ
กตัญ!ูกตเวทีคือ ลักษณะของเปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกันซ่ึงกลJาวถึง
คุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืนและสิ่งอ่ืน
ในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSนคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อประเภทความ
กตัญ!ูกตเวทีประเภทกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อ พบวJา มีสJวนท่ี
เหมือนกัน ประเภทหน,าท่ีความสัมพันธ�ของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกันกลJาวถึง
บทบาทแตJหละหน,าท่ี กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,อง
เก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู, อ่ืน สJวนท่ีแตกตJางกัน พุทธปรัชญานั้นใช,ศีลเปSนหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการแบJงบทบาทหน,าท่ีของคนในสังคมท่ีพึงปฏิบัติในสJวนของขงจื๊อใช,หลักใช,หลัก
จารีตประเพณีเปSนสิ่งท่ีกําหนดบทบาทของคนในสังคม 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านวิธีการปลูกฝHง
ความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวทีอันได,แกJ วีธีการ
ปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดย
การแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี  
วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาทหน,าท่ีของตน  วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวที
โดยเน,นโทษของการอกตัญ!ูซ่ึงในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,
แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ  

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านด,านประโยชน�
ความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันคือ วีธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ี
ควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือ
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เปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาท
หน,าท่ีของตน วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นโทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ี
แตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ู
กตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทางศิลปะนี้ ดนตรี 

๕. ข�อวิจารณ� 
จากการศึกษาวิจัยฉบับนี้พบวJามีเหมือนและความตJางหลายมุมมองความแตกตJาง

หลายมุมมอจากการศึกษาวิจัยวิเคราะห�ข,อมูลของผู,วิจัยเรื่องเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตJางความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อในเรื่องนิยามและ
ความหมายพบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านนิยามของ
ความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คําวJา กตัญ!ูกตเวที คํานี้ จะ
เรียกคําต,นคือกตัญ!ู ก็เปSนอันหมายถึงกตเวทีด,วยเพราะจะทราบได,วJา เปSนคนกตัญ!ูรู,คุณ
คนนั้น ต,องอาศัยอาการท่ีปรากฏออกมาจากภายนอกด,วย ไมJได,นิยามความหมายของความ
กตัญ!ูไว,โดยตรงแตJเม่ือพิจารณาจากการแสดงซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลหรือการปฎิบัติของ
บุคคล ท้ังท่ีเปSนคําอธิบายจากพระคัมภีร�ตJางและการถJายทอดจากสาวก หรือศิษย�รุJนหลังจาก
รุJนสูJรุJนตาม สิ่งท่ีเรียกวJา กตัญ!ูกตเวที ก็ตาม เสี้ยวก็ตาม สื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกัน นั่น
คือ ความกตัญ!ูกตเวทีโดยท่ีเน,นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณผู,ท่ีมีคุณบุคคลเปSนหลักใน
การปฎิบัติและความประพฤติซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมตJาง ในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธจริยาศาสตร�มุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลโดยไมJเลือกวJาจะ
อยูJในสถานณ�การใดๆก็ตาม บุคคลควรรู,และพึงระลึกถึงเสมอท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขความ
ปรองดองและอุปการะบุคคลอ่ืนได,ทํา หรือความรู,คุณของผู,มีคุณ ความประกาศอุปการะท่ี
บุคคลอ่ืนได,ทํา ซ่ึงกันและกันในสJวนของปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นเฉพาะในสJวนของสังคม
มนุษย�เปSนหลัก ความม่ันคงของประเทศชาติและความอยูJรอดของสังคมเปSนหลัก ซ่ึงจะเห็น
ได,จากบทประพันธ�ตJางๆท่ีถJายทอดออกมาเปSนวรรณกรรมหรือทางการอบรมณ�สั่งสอนศิษย�
จากรุJนตJอรุJนและศิลปะและวัฒนธรรม กลJาวอีกแงJหนึ่ง ความกตัญ!ูเปSนเรื่องระหวJางมนุษย�
กับมนุษย�ท่ีจะพึงปฏิบัติตJอกัน แม,จะมีกลJาวถึงความกตัญ!ูตJอธรรมชาติอยูJบ,างก็ตาม ในด,าน
การให,ความสําคัญ คือ ให,ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี 
ให,ความสําคัญกับสัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวน
ท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ 
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย�สถาบันสําคัญท้ังสามเก่ียวข,องกันอยJางแยกไมJออกให,
ความสําคัญควบคูJกันไปท้ังยังเก่ียวข,องถึงคนทุกคนในชาติด,วยสJวนปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,น
ความสําคัญกับครอบครัวโดยเฉพาะความสําคัญระหวJาบิดามารดาและบุตรเปSนสิ่งสําคัญ
ประการแรกจึงคJอยๆพัฒนาความสําคัญไปสูJความสําคัญตJอชาติในด,าน ลักษณะพบวJา ใน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๘๔ 

พุทธจริยากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านนิยามของความหมายลักษณะของ
เปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฎิบัติตJอกันกลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของ
มนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืนและสิ่งอ่ืนในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSนคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติไว,อยJาง
ชัดเจนบุคคลต,องมีหิริโอตตัปเสียกJอนหรือความรู,ดีรู,ชั่วการเกรงกลัวตJอบาปศีลจึงเกิดข้ึนและ
ดํารงอยูJซ่ึงความกตัญ!ูนี้เปSนคุณธรรมหรือศีลท่ีมนุษย�ควรปฏิบัติไมJเฉพาะตJอมนุษย�ด,วยกัน
เทJานั้น แตJรวมไปถึงตJอสัตว�และพืชด,วย ผู,ท่ีมีความกตัญ!ูยJอมจะทําตนเองให,มีความสุขและ
ทําผู,อ่ืนให,มีความสุข ในสJวนของขงจื๊อนั้นไมJได,มีหลักปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนแตJจะเปSนใน
ลักษณะการปฏิบัติโดยอิงจากจารีตประเพณีท่ีสืบตJอกันมาในด,านประเภทกตัญ!ูกตเวทีใน
พุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อ พบวJา มีลักษณะความหมายคล,ายกับหัวข,อ ลักษณะ
ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อท้ังนี้ข้ึนอยูJกับความเข,าใจในแตJละ
บุคคลในการแยกลักษณะและประเภทท้ังนี้เพราะในพระคัมภีร�ไมJได,ระบุไว,อยJางชัดเจน 
ประเภทกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันประเภท
หน,าท่ีความสัมพันธ�ของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฎิบัติตJอกันกลJาวถึงบทบาทแตJหละหน,าท่ี
กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืน 
สJวนท่ีแตกตJางกัน พุทธปรัชญานั้นใช,ศีลเปSนหลักคุณธรรมจริยธรรมในการแบJงบทบาทหน,าท่ี
ของคนในสังคมท่ีพึงปฎิบัติในสJวนของขงจื๊อใช,หลักใช,หลักจารีตประเพณีเปSนสิ่งท่ีกําหนด
บทบาทของคนในสังคมสJวนในด,านวิธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันใน
ด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวที  วีธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควร
เปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSน
แรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาท
หน,าท่ีของตน  วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นโทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ี
แตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ู
กตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทางศิลปะนี้ ดนตรี ในด,านประโยชน�ความ
กตัญ!ูกตเวที มีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวที วีธีการปลูกฝHงความ
กตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดง
ตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี  วิธีปลูกฝHง
ความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาทหน,าท่ีของตน วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,น
โทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,
แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทาง
ศิลปะนี้ ดนตรี 

อยJางไรก็ตาม จากข,อสังเกตของผู,วิจัยพบวJา ความกตัญ!ูกตเวทีของพุทธปรัชญา
นั้นมีความเหมือนกันแทบทุกประการกับปรัชญาของขงจื๊อ เชJนการยกตัวอยJางบุคคลท่ีควร
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ปฏิบัติ การเคารพตJอบิดามารดา การให,ความสําคัญของครอบครัว ตลอดจนถึงความสําคัญ
ของประเทศชาติแตJในทางพุทธจริยานั้นแตJท่ีจะแตกตJางกันนั้นในเรื่องของปรัชญาของขงจื๊อ
นั้นแสดงออกเก่ียวกับจริยธรรมและศิลปะ วิชาทางศิลปะนี้ ขงจื๊อใช,จารีตประเพณี ดนตรี 
และกวีนิพนธ�เปSนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสJวนชJวยในการควบคุมจิตใจมีความละเอียดประณีต ละมุน
ละมJอม  แตJพุทธปรัชญานั้นไมJได,ใช,ดนตรีหรืออันไพรเราะในการอบรมณ�คุณธรรมจริยธรรม
ทางพุทธจริยาแนJการกระทําอันสงบเน,นการฝ�กท่ีจิต 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อ ใน

พุทธปรัชญานําเสนอมุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลท้ังในพระไตรป�ฎกและ
อรรถคาตJางๆกลJาวนําเสนอในแงJบวกมากกวJาแงJลบ แตJปHจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเสื่อมลงอันเนื่องด,วยสาเหตุปHจจัยหลายประการดังนั้นอยากให,มีการนําเสนอแนวคิด
ทางลบแกJงานวิจัยและแนวทางในการปฎิบัติในการกลับตัวของบุคคลซ่ึงแสดงออกจาก
พฤติกรรมในทางลบ มาเปลี่ยนเปSนในทางบวกอาจจะกลJาว ได,วJา เปSนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนท่ีจากแงJลบตJอหลักกตัญ!ูกตเวทีเพ่ือแก,ไขให,สอดคล,องตามแนวทางพุทธปรัชญา 

๒. จากการศึกษาวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับ
ปรัชญาขงจื๊อพบวJายังมีแนวคิดท่ีสําคัญท่ีต,องควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื๊อ
หลักจารีตประเพณี ท่ีสJงผลกับสังคม การติดตJอระหวJางสังคมโดยเฉพาะประเด็นบทบาทของ
คําสอนเรื่องนี้สJงผลตJอการพัฒนาสังคมวJามีความสอดคล,องและแตกตJางกันหรือไมJอยJางไร
โดยรูปแบบการศึกษานั้นควรศึกษาในรูปแบบเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษา ค,นคว,าทางเอกสาร (Documentary investigation) 
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ศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
An analytical study of sappaya for supporting 

Dhamma enlightenment in theravada buddhism 

พระสมุห�วิชาญ ทีปธมฺโม (นัยวิกุล)*  
ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค�** 

บทคัดย$อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�สัปปายะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข,องกับสัปปายะ และ ๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห�สัปปายะเพ่ือการสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบวJา 
สัปปายะ คือ สิ่งท่ีเหมาะสมกัน เก้ือกูลสJงเสริมการบําเพ็ญภาวนาให,ได,ผลดีมี ๗ ประการคือ ๑) 
อาวาสสัปปายะ ๒) โคจรสัปปายะ ๓) ภัสสสัปปายะ ๔) บุคคลสัปปายะ ๕) โภชนสัปปายะ ๖) 
ฤดูสัปปายะและ ๗) อิริยาบถสัปปายะ ซ่ึงสัปปายะท้ัง ๗ นี้มีลักษณะท่ีเก้ือหนุนตJอการปฏิบัติ
ธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน ๒ หลักสติปHฎฐาน ๔ หลักจริต ๖ และหลักธุดงค� ๑๓ 
เม่ือพระโยคาวจรผู,ปฏิบัติธรรมได,มีโอกาสได,รับสิ่งท่ีเปSนสัปปายะ เหมาะสมตJอการปฏิบัติ ไมJ
ติดขัด ขัดข,องเกิดปHญหาในการปฏิบัติ ได,ท่ีอยูJอาศัยสิ่งแวดล,อมท่ีเงียบสงัด ได,การโคจรไปมาหา
อาหารได,สะดวกเหมาะสม ได,การสั่งสนทนาธรรมท่ีเปSนไปเพ่ือคลายกิเลส ได,บุคคลท่ีเปSน
กัลยาณมิตร ท่ีแนะนําประโยชน�ให, ได,อาหารและเครื่องบริโภคท่ีถูกใจถูกกับรJางกาย เก้ือกูลตJอ
สุขภาพ ได,ดินฟ�าอากาศธรรมชาติแวดล,อมท่ีไมJหนาวเกินไปไมJร,อนเกินไปและได,อิริยาบถท่ี
เหมาะกันตJอสภาพรJางกายท่ีจะเก้ือหนุนตJอการปฏิบัติธรรม ยJอมมีผลเจริญก,าวหน,าตามลําดับ
ข้ันคือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และข้ันสุดท,ายคือพระอรหันต� เปSนผู,หมดสิ้น
อาสวะกิเลส ไมJกลับมาเวียนวJายตายเกิดอีก อันเปSนจุดมุJงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ: สัปปายะ, การบรรลุธรรม 

Abstract 

The objectives of this article are: ie. (1) To study of the Sappaya in 
Theravada Buddhism, (2) To study of Buddhadhamma and reration of Sappaya 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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and (3) To study of the analytical Sappaya to support dhamma enlightenment in 
Theravada Buddhism. 

Form this analytical study, it is found that Sappaya means to create 
conducive conditions are factors contribute to educational practice appropriate 
Meditation Center must get 7 advantageous conditions ; suitable abode, suitable 
resort, suitable speech, suitable person, suitable food, suitable climate and 
suitable posture, and good friend. Which supporting the practicing Dhamma By 
principles in Buddhism, it is found that there are two ways of Dhamma practice 
in Buddhism, namely 1) Meditation and 2) Insight meditation. The Four 
Foundations of mindfulness is suitable. The Six Temperament is a category of 
Dhamma principle and The 13 pilgrimages. The people can choose to practice 
freely and need not to practise all kinds of the pilgrimags. When the practiced 
person get these 7 advantageous conditions which factors contributing to the 
wellbeing and development.The right to develop the best results. Allows a 
boom stand Prosperity not decline advocating a place or a person who is 
comfortable with each other support especially to help support the practitioners 
and palliative treatment of intellect with 7 at the temple where the orbit of alms 
or food & beverage reflect talking to promote the party. The near and mental 
calm steady light temperature and nutrients food soundly sleeping environment 
for the organization of peace and serenity. They are 7 Suppaya support 
development dhamma in every step. They are 1) Sotapattiphala (fruition of 
steam-enter), 2) sakadagamiphala (fruition of one-returning), 3) Anagamiphala 
(fruition non-returning) and Arahantaphala (fruition of Arahanship). Behavior of the 
enlightened one get changed in each step by getting rid of defilements from 
rough upto subtle ones in accordance wich the fruition attained. 

Keywords: Sappaya, Dhamma enlightenment. 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนมาในโลกนี้กJอนพุทธศก ๘๐ ป� เกิดข้ึนมาในทJามกลาง

สังคมอินเดียท่ีคนสJวนใหญJนับถือศาสนาพราหมณ�ท่ีมีการแบJงชนชั้นทางสังคมเรียกวJา 
วรรณะ คนท่ีมีวรรณะตJางกัน จะทํากิจกรรมรJวมกันไมJได, มีโทษและความผิด แตJพุทธศาสนา
มองวJาทุกคนท่ีเกิดมาเปSนมนุษย�มีสิทธิเสรีภาพเทJาเทียมกันหมด ไมJวJาจะเกิดในวรรณะไหนก็
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ตาม มีสิทธิ์ท่ีจะได,บรรลุธรรมเหมือนกันทุกคน จะช,าหรือเร็วอยูJท่ีวาสนา บารมีของแตJละคน
ท่ีได,สั่งสมมาไมJเทJากัน ดังท่ีพระพุทธองค�ตรัสวJา “คนจะเปSนคนดี หรือเลวไมJใชJท่ีชาติ ตระกูล 
แตJจะเปSนคนดีหรือคนเลวอยูJท่ีการกระทํา”๑ การกระทําเปSนสิ่งบJงบอกถึงพฤติกรรมของคน
วJาจะสูงสJงหรือตํ่าต,อยคนท่ีเกิดในวรรณะใดก็ตามจึงมีสิทธิ์ ท่ีจะได,บรรลุธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได,เหมือนกันหมดบุญกุศลท่ีเคยทํามาในอดีตเปSนปHจจัยภายใน ท่ีคอยสJงเสริม
ให,การได,บรรลุธรรมนั้นช,าหรือเร็ว ในขณะเดียวกันปHจจัยภายนอกก็มีสJวนท่ีสําคัญ
เชJนเดียวกันท่ีจะสJงเสริมให,ได,บรรลุธรรม แม,จะมีบุญท่ีสร,างทํามาดีแตJถ,าหากปHจจัยภายนอก
ไมJเหมาะสมก็จะทําให,การปฏิบัติธรรมไมJได,ผล ปHจจัยภายนอกท่ีสJงเริมให,เกิดการบรรลุธรรม
ทJานเรียกวJา สัปปายะ  

สัปปายะ แปลวJา ความสะดวกสบายหรือสิ่งท่ีเก้ือหนุน เอ้ืออํานวยตJอการปฏิบัติ
ธรรม เก้ือกูล ชJวยสนับสนุนในการบําเพ็ญภาวนาให,ได,ผลดี๒ ชJวยให,สมาธิต้ังม่ัน ไมJเสื่อมถอย 
เปรียบเหมือน ความเสื่อม ความเจริญของบุคคล ถ,าบุคคลอาศัยอยูJภายใต,สิ่งแวดล,อมท่ีดี ก็
จะกJอให,มีความเจริญก,าวหน,าในชีวิตได,มาก โดยหลักธรรมชาติท่ัวไปถือวJาสิ่งแวดล,อมตJางๆ 
มีอิทธิพลเปSนอยJางมากตJอความเปSนอยูJของบุคคล ตJอความเสื่อม ความเจริญของบุคคล ถ,า
บุคคลอาศัยอยูJภายใต,สิ่งแวดล,อมท่ีดี ก็จะกJอให,มีความเจริญก,าวหน,าในชีวิตได,มาก ในทาง
การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เชJนเดียวกัน สิ่งแวดล,อมท่ีเอ้ืออํานวยตJอการประพฤติวัตร 
ปฏิบัติธรรม เรียกวJา สัปปายะ ในคัมภีร�วิสุทธิมรรคได,กลJาวถึง สิ่งแวดล,อมท่ีเปSน สัปปายะ 
และ อสัปปายะ สําหรับผู,ประพฤติวัตรและปฏิบัติกรรมฐาน ดังนี้ 

อาวาโส โคจโร ภสฺสํ ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ 
อิริยาปโถติ สตฺตเต อสปฺปาเย วิวชฺชเย 

   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอวณฺหิ ปฏิปชฺชโต 
   น จิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ อปฺปนา๓  

แปลวJาพระโยคาวจรควรหลีกเลี่ยงสิ่งไมJสะดวกสบาย ๗ ประการคือ ท่ีอยูJอาศัย การ
ไปมา การพูดคุยสนทนา บุคคล อาหาร ฤดู และอิริยาบถ แตJควรคบหาใกล,ชิดสิ่งท่ีสะดวก
เหมาะสม ๗ ประการ ซ่ึงตรงข,ามนั้นก็เม่ือทําได,อยJางนี้ไมJนานนักก็จะบรรลุญาณสมาบัติ  

จะเห็นได,วJา การปฏิบัติธรรม จะต,องอาศัยสิ่งแวดล,อมท่ีอยูJรอบตัวให,เปSน
ประโยชน�ให,มากท่ีสุด การเลือกสิ่งแวดล,อมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม จึงเปSนสิ่งจําเปSน
                                                           

๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐๗/๔๘๓. (บาลี) ๑๓/๗๐๗/๔๘๙. 
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มาก ถ,าเลือกสถานท่ึเปSนสัปปายะ หรือเหมาะสม การปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดผลของการปฏิบัติ
ตามมา ยกตัวอยJางเชJน การปฏิบัติธรรมเพ่ือฝ�กหัดพัฒนาตน แตJจะศึกษาฝ�กหัดพัฒนาตนได,
ก็ต,องมีเรี่ยวแรง มีพละกาลัง มีการเปSนอยูJท่ีเปSนไปได, มีความเปSนอยูJท่ีเหมาะสม คือ จะต,องมี
อาหารท่ีเพียงพอ หรือท่ีเรียกวJา อาหารสัปปายะ เพราะเหตุวJา พระพุทธเจ,าทรงพิจารณา
เห็นความสําคัญของอาหาร วJาเปSนสิ่งจําเปSนสําหรับการดํารงชีพของภิกษุสงฆ�อยJางนี้เปSนต,น 
เม่ือนักปฏิบัติได,สิ่งแวดล,อมดังกลJาว ยJอมได,ผลสําเร็จจากการปฏิบัติธรรมประโยชน�ของการ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือการพัฒนาจิต ทําให,เปSนผู,มีจิตใจสูงสJง มีศีลธรรม มีลักษณะเข,มแข็ง หนัก
แนJน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผJองใส เบิกบาน งามสงJา มีเมตตากรุณา 
มองดูรู,จักตนเอง และผู,อ่ืนตามความเปSนจริง เตรียมจิตให,อยูJในสภาพพร,อม และงJายแกJการ
ปลูกฝHงคุณธรรมตJางๆ และเสริมสร,างนิสัยท่ีดี รู,จักทําใจให,สงบ และสะกดยั้งผJอนเบาความ
ทุกข�ท่ีเกิดข้ึนในใจได, เรียกอยJางสมัยใหมJวJามีความม่ันคงทางอารมณ� และมีภูมิคุ,มกันโรคทาง
จิต เม่ือจิตท่ีมีสมาธินั้นเปSนฐานปฏิบัติตามหลักสติปHฏฐาน คือ การดําเนินชีวิตอยJางมีสติตาม
ดูรู,ทันพฤติกรรมทางกาย วาจา ความรู,สึกนึกคิด และภาวะจิตของตนท่ีเปSนไปตJางๆ การ
ปฏิบัติธรรมควรทําประจําวันจะใช,ชJวยทําให,จิตใจผJอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หาย
กระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัดกลุ,มวิตกกังวล เปSนเครื่องพักผJอนกาย ให,ใจสบาย และ
มีความสุข เปSนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลJาเรียน และการทํากิจทุกอยJาง 
เพราะจิตท่ีเปSนสมาธิ แนJวแนJอยูJกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา ไมJฟุ�งซJาน ไมJวอกแวก ไมJเลื่อนลอยเสีย 
ยJอมชJวยให,เรียน ให,คิด ให,ทํางานได,ผลดี การงานเปSนไปโดยรอบคอบ ไมJผิดพลาด และเม่ือมี
สมาธิยJอมมีสติกํากับอยูJด,วย บางครั้งผู,มีบุญวาสนาท่ีสร,างสมมาในอดีต ถึงเวลาเหมาะสมอาจ
ได,บรรลุธรรมในข้ันตJางๆ ได,เพราะอาศัยสิ่งอันเปSนสัปปายะท่ีจะชJวยเก้ือหนุนการปฏิบัติธรรม
ให,ได,ผลดี และรวดเร็ว 

ดังนั้นผู,วิจัยจึงมีความสนในท่ีจะศึกษาวJาสิ่งท่ีเปSนสัปปายะจะมีสJวนเก้ือหนุนการ
บรรลุธรรมได,อยJางไร เพ่ือให,เห็นความสําคัญของการจัดสรรสิ่งสัปปายะให,เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติธรรมโดยมีวัตถุประสงค�คือ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสัปปายะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข,องกับสัปปายะ 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีข้ันตอนการ

วิจัยดังนี้ 
๑. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได,แกJ พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภู มิ (Secondary 

Sources) ได,แกJ อรรถกถา ตําราวิชาการ บทความวิชาการ สารนิพนธ� วิทยานิพนธ� สื่อ
ออนไลน� และ งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับงานวิจัยนี้ 

๓. วิเคราะห�ข,อมูลท้ังหมดตามวัตถุประสงค� 
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร,อมข,อเสนอแนะ 
๕. เสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาสัปปายะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข,องกับสัปปายะ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือการ
สนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงมีผลการวิจัยดังตJอไปนี้ 

๑. สัปปายะในพระพุทธศาสนาเถรวาท จากผลการวิจัยในประเด็นนี้พบวJา สัปปา
ยะ หมายถึงสิ่งท่ีเหมาะสมกัน สิ่งท่ีเก้ือกูลกันชJวยสนับสนุนสJงเสริมกันในการบําเพ็ญภาวนา
ให,ได,ผลดี มี ๗ ประการคือ ๑.อาวาสสัปปายะ หรือบางแหJงเรียกเสนาสนะ ท่ีเหมาะสม ๒.
โคจรคามสัปปายะ การเดินทางไปมาท่ีเหมาะสม ๓.ภัสสสัปปายะ การพูดคุยเว,นจากกถาวัตถุ 
๑๐ หรือบางแหJงเรียก ธัมมัสสวนะ ๔.บุคคลสัปปายะ การได,กัลยาณมิตรท่ีดี ๕. โภชนสัปปา
ยะ ได,อาหารท่ีไมJแสลงตJอโรค เพียงพอเหมาะสม ๖.ฤดูสัปปายะ ไมJหนาวเกิน ไมJร,อนเกิน ๗. 
อิริยาบถสัปปายะ อิริยาบถไมJอึดอัดขัดเคืองเกินไป๔ สัปปายะท้ัง ๗ ประการนี้มีปรากฏใน
คัมภีร�ทางพุทธศาสนาเถรวาทท้ังพระไตรป�ฎกและอรรถกถา รวมไปถึงคัมภีร�อ่ืนๆ ด,วยเชJน
คัมภีร�วิสุทธิมรรค เปSนต,น อนึ่งสัปปายะนั้นมีลักษณะท่ีเก้ือหนุนตJอการปฏิบัติธรรมท่ีได,ผล 
คือ  

๑) อาวาส ท่ีอยูJ ท่ีพัก ท่ีอาศัยและสถานท่ีท่ีภิกษุอยูJอาศัยแล,ว นิมิตเกิดและม่ันคง 
สติก็ตั้งม่ัน จิตก็เปSนสมาธิ อาวาสนี้นับ เปSนสัปปายะ 

๒) โคจร หมูJบ,านหรือท,องถ่ินท่ีหาอาหารบิณฑบาตได,งJาย สถานท่ีไมJไกล ไมJไกล,
หมูJบ,านจนเกินไป การสัญจรไปมาสะดวก  

                                                           

๔ วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๑๖๑. 
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๓) ภัสสะ การพูดคุย หรือถ,อยคํา ท่ีเหมาะสมในระหวJางการปฏิบัติธรรม ไมJมี
ถ,อยคําท่ีเปSนกถาวัตถุ ๑๐ ประการ หรือ หากมีก็ควรหลีกเว,นให,หJางไกล 

๔) บุคคล คือ บุคคลท่ีอยู Jร JวมกันเปSนกัลยาณมิตรตJอกัน แนะนําประโยชน�ให, 
ชJวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน 

๕) โภชนะ อาหารและเครื่องบริโภค ในระหวJางกําลังปฏิบัติธรรม พอเพียง 
เหมาะสมถูกใจ พอใจ ถูกกับรJางกาย เก้ือกูลตJอสุขภาพ  

๖) ฤดู คือ สภาพดินฟ�าอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล,อม ไมJหนาวเกินไป ไมJร,อน
เกินไป อยูJอาศัยแล,วรู,สึกสบายกาย สบายใจมีจิตใจแจJมใสม่ันคง  

๗) อิริยาบถ คือ กิริยาอาการหรือการเคลื่อนไหวอยูJในกิริยาทJาทางอยJางใดอยJาง
หนึ่งท่ีเหมาะกับตนเองเพราะเม่ือปฏิบัติธรรมแล,วทําให,ไมJรู,สึกงJวงเหงาหาวนอน ไมJอึดอัด 
หรือเม่ือยขบจนเกินไป อิริยาบถท่ีปฎิบัติธรรมแล,วได,รับผลดี ผลการปฎิบัติก,าวหน,าอยJางนี้
จัดเปSนลักษณะของอิริยาบถท่ีเปSนสัปปายะ๕ 

ดังนั้นการได,สิ่งท่ีเก้ือหนุนตJอการปฏิบัติดังกลJาวมา ยJอมมีสJวนท่ีอาจจะทําให,
บรรลุผลของการปฏิบัติสําเร็จได,รวดเร็วและลําดับข้ันการบรรลุธรรมท่ีสูงข้ึนไปจนถึงนิพพาน
คือการทําลายกิเลส 

๒. หลักธรรมท่ีเก่ียวข�องกับสัปปายะ จากการศึกษาในประเด็นนี้แล,วพบวJา 
หลักธรรมท่ีเก่ียวข,องกับสัปปายะในพุทธศาสนานั้นประกอบไปด,วยหลักกัมมัฏฐาน ๒ คือ 
สมถะกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานท่ีเปSนอุบายสงบใจ มีอารมณ� ๔๐ ประการ มีอานุสสติ ๑๐ 
กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ พรหมวิหารธรรม ๔ อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ และจตุธาตุววัฎฐาน ๔๖ 
และวิปHสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานท่ีเปSนอุบายเรืองปHญญา พิจารณาสรรพสิ่ง เปSนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา อันมีสติปHฎฐาน ๔ เปSนอารมณ� เม่ือพระโยคาวจรได,สัปปายะ สิ่งท่ีเหมาะสม
กับการปฏิบัติแล,วก็เลือกลงมือปฏิบัติกัมมัฏฐานฐานตามหลักสติปHฎฐาน ๔ คือมีสติกําหนดรู,
ตามสภาวะของอารมณ�ท่ีเกิดกับจิต ทางกาย อิริยาบถท่ีเคลื่อนไหว มีสติรู,เทJาทันอารมณ�ท่ี
เกิดกับจิตท่ีเวทนา จิต และธรรม หลักจริต ๖ คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต 
พุทธิจริต วิตกจริต๗ จริตเหลJานี้คือ ความประพฤติของบุคคล ซ่ึงเน,นหนักไปทางใด ทางหนึ่ง
อันเปSนปกติประจําอยูJในสันดาน,พ้ืนเพของจิต, อุปนิสัย,พ้ืนนิสัย อันมีผลตJอการปฏิบัติธรรม
ต,องเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐานในท่ีสัปปายะเหมาะสมกับจริตตนเองจึงจะทําให,การปฏิบัติได,ผล 
และสุดท,ายหลักธุดงค� ๑๓ ประการคือ๘ ถือผ,าบังสุกุลเปSนวัตร ถือทรงเพียงไตรจีวรเปSนวัตร 
                                                           

๕ มหามกุฏราชวิทยาลยั, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาม
กุฏราชวิทยาลยั) หน,า ๑๐๑.,สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ อาสภมหาเถร). เรื่องเดยีวกัน, หน,า ๒๒๐-๒๒๑.  

๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑.  
๗ วิสุทฺธิ.(ไทย) ๑/๑๖๗. 
๘ วิสุทฺธิ. ๑/๗๓-๑๐๔. 
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ถือเท่ียวบิณฑบาตเปSนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามแถวเปSนวัตร ถือการนั่งฉันครั้งเดียวเปS
นวัตรถือการฉันเฉพาะในบาตรเปSนวัตรถือการไมJรับภัตรท่ีเขานํามาถวายภายหลัง ถือการอยูJ
ป�าเปSนวัตร ถือการอยูJโคนไม,เปSนวัตร ถือการอยูJในท่ีแจ,งเปSนวัตร ถือการอยูJป�าช,าเปSนวัตร ถือ
การอยูJในเสนาสนะแล,วแตJเขาจะจัดให, ถือการนั่งเปSนวัตร ธุดงค�แตJละข,อนั้น มีหลักการ
ถืออยูJ ๓ อยJาง คือ ๑) อยJางเพลา คือ อยJางอJอน ๆ ๒) อยJาง กลาง และ ๓) อยJางอุกฤษฏ� 
(อยJางเครJง) ผู,ปฏิบัติธุดงควัตรสามารถเลือกปฏิบัติให,เหมาะสมและตามใจชอบของตนได, จะ
ปฏิบัติ ข,อใดข,อหนึ่งก็ได, หรือจะปฏิบัติธุดงควัตร หลาย ๆ ข,อพร,อมกันก็ได,แตJจะต,องเปSนผู,ท่ี
มีธรรมะในตัวเองและมีความมุJงม่ันพยายามอยJางยิ่ง จึงจะรักษาธุดงค�ท่ีตนปฏิบัติไว,ได,เม่ือ
พระโยคาวจรอาศัยหลักกัมมัฎฐาน ๒ หลักสติปHฎฐาน ๔ หลักจริต ๖ และหลักธุดงค� ๑๓ 
แล,วบําเพ็ญเพียรได,รับสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับสัปปายะ คือ สิ่งท่ีจะเอ้ือเฟ��อเก้ือกูลยJอมได,ประโยชน�
คือการปฏิบัติธรรมยJอมมีผลก,าวหน,าสืบไป 

๓. วิเคราะห�สัปปายะเพ่ือการสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
จากการวิจัยแล,วพบวJา การบรรลุธรรม คือ การทําอาสวะให,หมดสิ้นไป เปSนผู,บริสุทธิ์ หมด
จดจากกิเลส หรือการเข,าถึงเทJานั้นวิชชา ๓ คือ ๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ปHญญา รู,วJาชาติ 
กJอน ๆ เกิดเปSนอะไร ๒) จุตูปปาตญาณ ปHญญารู,การเกิดการตายของสัตว�ท้ังหลาย และ ๓) 
อาวักขยาญาณ ปHญญารู,แจ,งการสิ้นกิเลสอาสวะ๙ เม่ือพระโยคาวจรปฏิบัติธรรมได,อาศัยสิ่งท่ี
เปSนสัปปายะ คือ ได,สิ่งแวดล,อมท่ีอยูJอาศัย เปSนท่ีเงียบสงัด ได,การโคจรไปมาหาอาหารได,
สะดวกเหมาะสม ได,การสั่งสนทนาธรรมท่ีเปSนไปเพ่ือคลายกิเลส หลีกหนีกถาวัตถุ ๑๐ 
ประการเสีย ได,บุคคลท่ีเปSนกัลยาณมิตร ท่ีคอยแนะนําประโยชน�ให, ได,อาหารและเครื่อง
บริโภคท่ีถูกใจ พอใจ ถูกกับรJางกาย เก้ือกูลตJอสุขภาพ ได,ดินฟ�าอากาศธรรมชาติแวดล,อมท่ี
เหมาะกัน เชJน ไมJหนาวเกินไป ไมJร,อนเกินไปและได,อิริยาบถท่ีเหมาะกันตJอสภาพรJางกายท่ี
จะเก้ือหนุนตJอการปฏิบัติธรรม ยJอมมีโอกาสในการบรรลุธรรมตามลําดับข้ันคือ ๑) ข้ันพระ
โสดาบัน คือ ผู,เข,าถึงกระแสมรรค ๒) ข้ันพระสกทาคามี คือ ผู,กลับมาสูJโลกนี้อีกครั้ง ๓) ข้ัน
พระอนาคามี คือ ผู,จะปรินิพพานในท่ีสุด ไมJเวียนกลับมาอีกและ๔) ข้ันพระอรหันต�เปSน พระ
อริยบุคคลชั้นสูงสุดผู, ได,บรรลุธรรมในระดับนี้ เปSนผู,หมดสิ้นอาสวะกิเลส อันเปSนจุดมุJงหมาย
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา สัปปายะตJางๆ จึงเปSนการชJวยสนับสนุนให,การปฏิบัติธรรมมี
ผลดี ทําให,จิตต้ังม่ันเปSนสมาธิได,เร็ว หากได,สิ่งท่ีเปSนอสัปปายะก็จะทําให,การปฏิบัติธรรมไมJ
ได,ผล หรือมีจิตเปSนสมาธิตั้งม่ันได,ช,า 
 
 

                                                           

๙ พระอุปติสสเถร, วิมุตติมรรค, พระเมธีธรรมาภรณ�และคณะแปล, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� พิมพ� ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด ๒๕๓๘), หน,า ๒๐๔-๒๐๕. 
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๕. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถร

วาท ผู,วิจัยมีข,อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การทําวิจัยครั้งนี้มุJงเน,นไปท่ีการศึกษาในเชิงคุณภาพเรื่องศึกษาวิเคราะห�สัปปายะ

เพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปSนเพียงการวิจัยด,านเอกสารเทJานั้น 
ยังขาดการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม ท่ีจะมุJงเน,นการปฏิบัติท่ีเปSนการพิสูจน�อยJาง
เปSนรูปธรรม เพ่ือท่ีจะได,แสดงวJาการได,สิ่งท่ีเปSนสัปปายะในการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถท่ีจะ
นําไปใช,ในการปฏิบัติได,อยJางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน,อยเพียงใด ผู,วิจัยมี
ความเห็นวJาควรมีการนําไปทดลองปฏิบัติได,ผลอยJางไร 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การวิจัยเชิงทดลองในภาคสนามนี้เปSนประเด็นท่ีนJาสนใจอยJางยิ่งในการตJอยอด

องค�ความรู, เพ่ือท่ีจะสรุปได,วJาการได,สิ่งท่ีเปSนสัปปายะเพ่ือสJงเสริมการปฏิบัติธรรมแล,วนั้น
สามารถท่ีจะบรรลุธรรมได,จริงทุกคน ได,ผลอยJางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู,วิจัยจึงเห็นวJาในการ
ทําวิจัยครั้งตJอไปควรทําเรื่องดังตJอไปนี้ 

๓. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต$อไป 
๑) การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดสัปปายะในพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) การศึกษาปHญหาท่ีเกิดจากขาดสัปปายะในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
๓) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร,างสิ่งท่ีเปSนสัปปายะของคณะสงฆ�ไทย 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

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

(๑) หนังสือ : 
พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร). สมถวิป/สสนาภาวนาตามแนวสติป/ฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย

และพระนิพพานของพระพุทธเจ�า. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นต้ิง กรุ²ป 
จํากัด,๒๕๕๓. 

วัดหลวงพJอสดธรรมกายาราม. คู$มือปฏิบัติสมถวิป/สสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย. นครปฐม : 
บริษัทเพชรเกษม พริ้นต้ิง กรุ²ป จํากัด, ๒๕๕๓. 
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การส่ือสารและวิธีการเผยแผ$ธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
: กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ JKตธมฺโม) 

A Desirable Communication and Process of the Propagation of Dhamma 
in Theravatha Buddhism : A Case Study of Phradhamgosajarn 

(Ong -Art Thitadhammo) 

  พระมหาสมศักด์ิ กิจฺจสาโร (ชูชาติ)* 

บทคัดย$อ 

บทความนี้วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการสื่อสารและวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺโม) โดยใช,
เครื่องมือการวิจัยสัมภาษณ�เชิงลึก สําหรับกลุJมผู,ใช,ข,อมูลหลัก ได,แกJ กลุJมพระสังฆาธิการและ
คฤหัสถ�ในเขตจังหวัดชุมพรจํานวน ๑๓ รูป/คน พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบวJา ๑. การ
สื่อสารทางตะวันตกท่ีพึงประสงค� ได,แกJ ผู,สJงสารต,องมีทัศนคติ ความรู, ความเข,าใจวัฒนธรรม 
และความสามารถในการสJงสารท่ีดี ๒. วิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนา
เถรวาท ได,แกJ นักเผยแผJต,องมีความชัดเจน ความแจJมแจ,ง สามารถจูงใจ สร,างความอาจ
หาญแกล,วกล,า และทําให,ผู,ฟHงรJาเริงบันเทิงใจ ๓. ความสอดคล,องระหวJางการสื่อสารทาง
ตะวันตกและวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค� กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺ
โม) ได,แกJ ผู,สJงสารหรือนักเผยแผJ พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) มีทักษะในการ
สื่อสาร มีทัศนคติ ความรู,ความเข,าใจ ระบสังคมและวัฒนธรรม และความสามารถในการสJง
สารได,อยJางชัดเจน แจJมแจ,ง จูงใจ หาญกล,า และรJาเริงบันเทิงใจ 

คําสําคัญ: การสื่อสารตะวันตกท่ีพึงประสงค�,การเผยแผJธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทท่ีพึง
ประสงค�, พุทธวิธีการสื่อสาร, การเผยแผJธรรมของพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) 

Abstract 

The purpose of this research were to study a desirable 
communication and process of the propagation of dhamma in theravatha 
buddhism : a case study of phradhamgosajarn (ong-art thitadhammo). The key 
information in this study sampling group by in-dept interview for 13 ministry 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  
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monks and specific people of Chumphon province. The findings of the study 
were as follows: 1.The international communication theory (SMCR) show that 
the sender Communication Skills Attitudes Knowledge Social System Culture 
2. The Theravatha Buddhist roles and method show that the propagate 
personal need to have elucidation and verification, incitement to take upon 
oneself; inspiration towards the goal, urging encouragement; animation; filling 
with enthusiasm, gladdening; exhilaration; filling with delight and joy. 3.The 
congruence of the international communication theory and Buddhadhamma 
propagation factors of the case study of Phradhammagosajarn (Ong-aat 
Thithadhammo) the propagate personal need to have his attitude, 
knowledge, culture as well as know how to communicate by elucidation and 
verification, incitement to take upon oneself; inspiration towards the goal, 
urging encouragement; animation; filling with enthusiasm, gladdening; 
exhilaration; filling with delight and joy.  

KeyWords: Inter Active Communication, The Buddhist Propagation Theravatha 
The Buddhist Communication, The Propagation Of Phradhammagosajarn (Ong-
Aat Thithadhammo) 

๑. บทนํา 
บทบาทการเผยแผJธรรมท่ีพระพุทธเจ,าทรงกระทําครั้งแรกจนมีผู,รู,ตามความเปSน

จริงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยJางยิ่งเม่ือครั้งท่ีพระองค�ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงเปSน
การแสดงชี้ให,เห็นวJา วงล,อแหJงธรรมของพระองค�จะหมุนไปหรือเปSนไปเพ่ือประโยชน�เก้ือกูล
แกJหมูJสัตว�โลก นับวJาเปSนการเริ่มแรกของการประกาศพระศาสนา กJอนท่ีพระองค�จะสJงพระ
สาวกไป พระองค�ได,ตรัสแกJพระสาวกท้ังหลายวJา  ภิกษุท้ังหลาย เราพ,นแล,วจากบJวงท้ังปวง 
ท้ังท่ีเปSนของทิพย�ท้ังท่ีเปSนของมนุษย�แม,พวกเธอ ก็พ,นแล,วจากบJวงท้ังปวงท้ังท่ีเปSนของทิพย�
ท้ังท่ีเปSนของมนุษย�ภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน�สุขแกJชนจํานวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแกJทวยเทพและมนุษย� อยJาไปโดยทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต,น มีความงามในทJามกลางและมีความงาม
ในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย� พร,อมท้ังอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ�ครบถ,วน สัตว�
ท้ังหลายท่ีมีธุลีในตาน,อย มีอยูJ ยJอมเสื่อม เพราะไมJได,ฟHงธรรม จักมีผู,รู,ธรรม ภิกษุท้ังหลาย 
แม,เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม๑ พระธรรมท่ีทรงสั่งสอนจึงอํานวย
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ความสุขให,เกิดข้ึนแกJผู,ปฏิบัติตามสมควรแกJองค�ธรรมนั้น ๆ เสมอไป การประกาศเผยแผJ
พระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ�สาวกก็ยังอยูJในวงแคบไมJได, ขยายกว,างออกไปยังตJางแดน ยังอยูJ
แตJเฉพาะในประเทศอินเดียเทJานั้น ประเทศอ่ืน ๆ ยังไมJรู,จัก พระพุทธศาสนา ในเวลาตJอมา
สมัยท่ีพระเจ,าอโศกมหาราช ข้ึนครองราชย� ได,สJงพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระได,มา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาท่ีดินแดนสุวรรณภูมิ จนเปSนท่ีแพรJหลาย๒  

พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ เปSนยุคแหJงการเริ่มต,นของการเผยแผJ 
พระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝHงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา
กลJอมเกลาจิตใจ สร,างทัศนคติและตคJานิยมท่ีดีตJอประชาชนพลเมืองด,วยดีตลอดมา 
พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงมีหลักธรรมท่ีมุJงเน,นสอนให,ผู,ประพฤติปฏิบัติตามเปSนคนดี
สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ได,อยJางดีงาม๓ เข,าถึงจิตใจของประชาชนอยJางแท,จริง ได,หลJอ
หลอมอุปนิสัยให,มีความรัก ความเมตตาและชJวยเหลือซ่ึงกันและกัน ต้ังแตJอดีตจนถึงปHจจุบัน
๔ พระพุทธศาสนาให,ทุกสิ่งทุกอยJางแกJชีวิตคนไทยและสังคมไทย เปรียบประดุจประทีปสJอง
ทางเปSนท่ีพ่ึงของตนเองได,ดีและสามารถเปSนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได,ด,วยท้ังในด,านคุณธรรม 
ศีลธรรมท่ีดีงาม พระสงฆ�ในฐานะเปSนผู,นําวิญญาณได,อบรมบJมนิสัยให,มีการศึกษาพัฒนาจิต 
และเปSนหลักชัยเปSนแมJแบบการดําเนินชีวิตท่ีดีงามแกJประชาชน มีวัดเปSนจุดศูนย�กลางสรรพ
วิชา มีหน,าท่ีในการอนุเคราะห�ประชาชนตามหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะอยJางยิ่งพระสงฆ� 

 )สมณพราหมณ�  (ได,ทําหน,าท่ีหลัก ๖  ประการ ดังท่ีพระองค�ทร งตรัสวJา คหปติบุตร สมณ
พราหมณ�ผู,เปSนทิศเบ้ืองบน กุลบุตรบํารุงโดยหน,าท่ี ๕ ประการนี้แลยJอมอนุเคราะห�กุลบุตร
ด,วยหน,าท่ี ๖ ประการ คือ ๑ .ห,ามไมJให,ทําความชั่ว ๒   .ให,ต้ังอยูJในความดี๓  . อนุเคราะห�ด,วย
น้ําใจอันดีงาม ๔   .ให,ได,ฟHงสิ่งท่ียังไมJเคยฟHง  ๕   .อธิบายสิ่งท่ีเ คยฟHงแล,วให,เข,าใจ แจJมแจ,ง ๖ .
บอกทางสวรรค�ให,๕ พระสงฆ�สอนวิธีการดําเนินชีวิตให,ประสบความสงบสันติท่ียั่งยืน โดย
อาศัยหลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนาเปSนสื่อกลางเปSนแนวทางในการยึด
เหนี่ยวจิตใจเชื่อมโยงประสานความสามัคคีและความดีงามให,เกิดข้ึนในชุมชน รวมถึงสร,าง
ความเปSนป�กแผJนให,เกิดข้ึนในสังคมไทย 

ปHจจุบันเปSนยุคแหJงการสื่อสาร ท่ีไร,พรมแดน การศึกษาเก่ียวกับบทบาทการเผยแผJ
พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติเวที )สุเทพ ผุสฺสธมฺโม  (สรุปวJาขJาวสารข,อมูลท่ีเข,ามามีบทบาท
ตJอการดําเนินชีวิตคนในสังคมมาก ความเจริญทางด,านวัตถุ ทําให ,การติดตJอสัมพันธ�ด,าน
                                                           

๒ จํานงค�  ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย� , 
(กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน,า ๒๘๖. 

๓ พร รัตนสุบรรณ, รุ$งอรุณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�วิญญาณ, ๒๕๔๑), หน,า ๑๗. 
๔จํานงค� อดิวัฒนสิทธ์ิ, ศาสนา ชีวิต และสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), 

หน,า ๔๙. 
๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๒/๑๖๖., ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
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เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนอยJางรวดเร็ว มี
เหตุการณ�สําคัญเกิดข้ึนในโลก สังคมรับรู,รJวมกันหมด มีอิทธิพลครอบงําโลก ทําให,คนตกอยูJ
ในอํานาจของวัตถุ สภาพความเปSนอยูJของชุมชนสังคมเปลี่ยนไป สJงผลตJอจิตใจให,โน,มเอียง
ไปในทางท่ีต,องการความสะดวกสบายมากข้ึน ให,ความสําคัญเรื่องวัตถุมากกวJาจิตใจ แสวงหา
วัตถุมาเพ่ือความสะดวกสบายมากกวJาท่ีจะแสวงหาความจริงคือธรรมชาติ พระสงฆ�มีบทบาท
หน,าท่ีโดยตรงในการเยียวยาทางจิตใจ๖ 

พระธรรมโกศาจารย� )องอาจ ¯� ตธมฺโม  (เจ,าอาวาสวัดขันเงิน ตําบ ลวังตะกอ อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ท่ีปรึกษาเจ,าคณะจังหวัดชุมพร เปSนพระนักเผยแผJธรรมท้ังภาคปริยัติ
และภาคปฏิบัติพร,อมกัน ทJานได,รับการศึกษาทางธรรมจนสําเร็จ ป  .ธ .๙  ทางโลกสําเร็จ
ปริญญาเอก เปSนท่ีไว,วางใจของคณะสงฆ�หนใต, จึงแตJงต้ังให,เปSนพระวิปHสสนาจารย�ประจํา
ภาค ๑๖ มีการฝ�กอบรมทุกป� ทJานเปSนนักเผยแผJ ท่ีมีทJาทางบุคลิกภาพ การยืน การนั่ง การ
พูด ความเรียบงJาย มักน,อยสันโดษ เปSนท้ังพระนักสงเคราะห� นักเสียสละ อุทิศตนให,กับ
พระพุทธศาสนา ชJวยเหลือประชาชนท้ังในด,านการศึกษา และสงเคราะห� การสร,าง
สาธารณประโยชน�แกJสังคมเปSนจํานวนมากและมีวิธีการเผยแผJธรรม โดยใช,สื่อสอนธรรม
อยJางงJายๆ เหมาะสมกับสังคมท่ีอยูJในภาวะวิกฤติ แตJประชาชนผู,ท่ีเข,าใกล,และไปหาทJาน
เข,าใจในธรรมะท่ีทJานสอน โดยเฉพาะหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีทJานสอนอยูJเนื่องๆ นั้นสั้น แตJได,
เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม 

ด,วยเหตุผลดังกลJาวมา ผู,วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการเผยแผJธรรมของพระ
ธรรมโกศาจารย� )องอาจ  ¯�� ตธมฺโม   (เพราะเห็นวJาทJานเปSนพระสงฆ�ท่ีมีศาสตร�และศิลป� มีวิชา  
ปฏิภาณ ประสบการณ� ปณิธาน อุดมการณ�ในการเผยแผJพระพุทธศาสนา เปSนพระเถระท่ีใครJ
ในการศึกษา มีความรู,ลึกซ้ึงท้ังภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติ มีบุคลิกดี มีความรู,ดี มีความสามารถดี 
มีวิสัยทัศน�ดี มีจิตใจหนักแนJน มีความยุติธรรม เปSนแบบอยJางท่ีดี รู,จักใช,คน รู,จักกระจายงาน 
มีนโยบายในการทํางาน ด,วยความมุJงม่ันต้ังใจ มีความเพียรพยายามไมJยJอท,อตJออุปสรรคใน
การสร,างคุณความดี มีความกตัญ!ูกตเวทีตJอผู,มีพระคุณ เสียสละเปSนเยี่ยม เปSนพระสงฆ�ท่ี
ทํางานเผยแผJธรรมท้ังเชิงรับและเชิงรุก เพ่ือประโยชน�สุขมวลมหาชน เพ่ือให,สังคมมี
จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม เปSนผู,นําเสนอเนื้อหาสาระธรรมตJอพุทธบริษัทตามสถานท่ีตJาง 
ๆ ท้ังรูปแบบพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม บทความ คํากลอน ซ่ึงเปSน
แนวทางในการสื่อสาร ท่ีสามารถโน,มน,าวจิตใจให,เยาวชน ประชาชนในยุคปHจจุบัน ได,หันมา

                                                           

๖ พระมหาณรงค�ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), “ศึกษาบทบาทการเผยแผJพุทธธรรมของพระธรรม
ปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน,า ๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๔๐๐ 

สนใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน สามารถนําเอาไปประพฤติปฏิบัติให,เกิด
ประโยชน�สุขแกJตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติได,อยJางแท,จริง 

๒ .วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการสื่อสารของตะวันตกท่ีพึงประสงค� 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด การวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
๓. เพ่ือวิเคราะห�ความสอดคล,องของการสื่อสารท่ีพึงประสงค�ของตะวันตกและ

วิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพุทธศาสนาเถรวาทกับวิธีการเผยแผJธรรมของพระธรรม
โกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺโม) 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปSนการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ี

กลJาวถึงรูปแบบและแนวทางวิธีการเผยแผJธรรมของพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) 
โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

๑. การศึกษาจากเอกสาร 
๑.๑ ข,อมูลจากพระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาเตป�ฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรป�ฏกฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ อันเปSนข,อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
๑.๒ ค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร บทความ 

วิทยานิพนธ� การสืบค,นข,อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเก่ียวข,อง และผลงานการวิจัย อันเปSน
ข,อมูลชั้นทุติยภูมิ ( Secondary Sources) 

๒. การศึกษาด�านเนื้อหา 
ผู,วิจัยกําหนดขอบเขตด,านเนื้อหาในการศึกษา ประกอบด,วยสาระสําคัญดังนี้ 
๒.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการสื่อสารท่ีพึงประสงค�ของตะวันตก 
๒.๒ ศึกษาแนวคิด การสื่อสารและวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๓ วิเคราะห�ความสอดคล,องของการสื่อสารท่ีพึงประสงค�ของตะวันตกและ

วิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพุทธศาสนาเถรวาทกับวิธีการเผยแผJธรรมของ พระธรรม 
โกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) 

๓. การศึกษาด�านประชากร 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู,วิจัย

จึงกําหนดผู,ให,ข,อมูลท่ีสําคัญจํานวน ๑๓ รูป/คน ประกอบด,วย 
๑. พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺโม ป.ธ.๙) ท่ีปรึกษาเจ,าคณะจังหวัดชุมพร 
๒. พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดําเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔) เจ,าคณะจังหวัดชุมพร 
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๓. พระมหาจันทร� ¯��ตวํโส ป.ธ.๘ รองเจ,าคณะจังหวัดชุมพร 
๔. พระมงคลวราจารย� (จํานันท� มนาโป ป.ธ.๔) ท่ีปรึกษาเจ,าคณะอําเภอสวี 
๕. พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปHญญา ป!ฺญาวโร) เจ,าคณะอําเภอเมือง ชุมพร 
๖. พระมหาปรีชา จกฺกวโร (จันทร�ทอง) ป.ธ.๘ เจ,าคณะอําเภอทJาแซะ ชุมพร 
๗. พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ�มิตร ธมฺมโชโต ป.ธ.๖) เจ,าคณะอําเภอปะทิว ชุมพร 
๘. น.ส.สุวรรณี แก,วมณี ผู,อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร  
๙. นายประสิทธิ์ พุJมไม,ชัยพฤกษ� วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 
๑๐. ดร.อรทัย มีแสง นายกพุทธสมาคม จังหวัดชุมพร  
๑๑. นายพิเศษ บุญยืน กํานันตําบลทJายาง อําเภอเมือง ชุมพร 
๑๒. นายวีระ ใจดี ไวยาวัจกรวัดทJายางกลาง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
๑๓. นายกฤษณะ ฉายากุล ไวยาวัจกรวัดขันเงิน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
๔. การศึกษาด�านระยะเวลา 
การศึกษาครั้งนี้ กําหนดศึกษาการสื่อสารและวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของ

พุทธศาสนาเถวาท : กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺโม) ท่ีปรึกษาเจ,าคณะ
จังหวัดชุมพร เจ,าอาวาสวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ระยะเวลาการศึกษา ๑ ป� ระหวJาง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

๔.๑ ระยะเวลาศึกษาเอกสาร  ๖ เดือน 
๔.๒ ระยะเวลาทําการสัมภาษณ�  ๓ เดือน 
๔.๓ ระยะเวลาสรุปงานวิจัย  ๓ เดือน 
๕. การศึกษาด�านพ้ืนท่ี  จังหวัดชุมพร 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกพบวJา จากกลุJมผู,ให,ข,อมูลหลัก มีความ

สอดคล,องกับเรื่องการสื่อสารและวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนาเถร
วาท : กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) ทJานได,ทําหน,าท่ีของผู,สJงสาร (S) ท่ี
มีความรู, ความสามารถสมบูรณ�ด,วยศาสตร�และศิลป�ในการนําเสนอธรรมด,วยความเปSน
กัลยาณมิตร ซ่ึงเปSนคุณธรรมภายในของการเปSนนักสJงสารท่ีดีทางพระพุทธศาสนา และ
คุณสมบัติของผู,สJงสารท่ีเรียกวJา สัปปุริสธรรม คือ รู,จักเหตุ รู,จักผล รู,จักตน รู,จักประมาณ 
รู,จักเวลา รู,จักชุมนุมชน รู,จักความแตกตJางระหวJางบุคคล ทJานได,สอนสิ่งท่ีเปSนจริง สอนด,วย
เมตตา มุJงประโยชน�แกJผู,รับฟHง เปSนตัวอยJางท่ีดี มีบุคลิกภาพโน,มน,าวใจให,เข,าใกล,ชิดสนิท
สนม เนื้อหาสาระธรรม๗ (M) การนําเสนอทุกครั้งผJานกลั่นกรองเปSนเรื่องจริง (สัจจะ) เรื่อง
                                                           

๗ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๒๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๕) หน,า ๒๑. 
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แท, (ตถตา) เรื่องเหมาะสมกับกาลเวลา (กาละ) เรื่องคนชอบ ถูกใจ เบิกใจ (ป�ยะ) เรื่องท่ีมี
ประโยชน� (อัตถะ) รวมท้ัง วจนภาษา และอวัจนภาษาท่ีนําเสนอ โดยผJานสื่อหรือชJองทาง (C) 
ซ่ึงตัวทJานเปSนสื่อบุคคล ท่ีสําคัญ เพราะทJานเปSนพระเถระท่ีมีบุคลิกท่ีนJาศรัทธา เปSนผู,ปฏิบัติ
ดี ปฎิบัติชอบ ปฏิบัติตรง พูดอยJางใด ทําอยJางนั้น คําพูดท่ีทJานเปลJงออกมาเวลาแสดงธรรมมี
ความก,องดังกังวาน นับวJาทJานเปSนสื่อบุคคลสําคัญยิ่ง ท่ีมีพลังในการดึงศรัทธาจากคนฟHง โดย
ผJานสื่อบุคคล ไปยังผู,รับสาร (R) ทุกระดับ ต้ังแตJพระภิกษุสามเณร เยาวชน ประชาชน 
ข,าราชการ จะเห็นได,การนําเสนอธรรมะเปSนไปตามหลัก ทฤษฎีของเดวิด เค. เบอร�โล เชJน 
ความกระจJางชัด ของภาษา มีความถูกต,อง เชื่อถือได, การใช,ภาษาท่ีทําให,ผู,ฟHงเกิดภาพได, 
ตรงกับกรณี มีความเหมาะสมตามกาล ความเหมาะสมของการใช,ภาษา มีความบริบูรณ�
พอเพียง มีความแจJมแจ,งชัดเจน ไมJมีอคติ มีความจําเปSนในการดําเนินชีวิต และสามารถ
นําไปใช,ประโยชน�ในการดําเนินชีวิตให,มีความสุขได, ในขณะเดียวกันทJานสามารถนําหลักพุทธ
วิธีในการสื่อสารตามหลักวิธีเทศนา ๔ ส. มาใช,ในการเผยแผJพุทธศาสนาได,อยJางลงตัว 
กลJาวคือ  

๑. สันทัสสนา หมายถึง การแสดงธรรมแจJมแจ,งชัดเจน เข,าใจงJาย ไมJคลุมเครือ มี
เหตุมีผล มีอุปมา มีสาธก กําจัดความสงสัยได, ให,ความสวJาง ให,เห็นทางดําเนินชีวิต และให,
เห็นทางแก,ปHญหาชีวิตได, แสดงให,เห็นวJาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมJควรทํา รวมท้ังชี้แจงให,เห็นคุณ
ของการทําดี ชี้แจงให,เห็นโทษของบาปอกุศลโดยชัดเจน ให,เกิดความกลัว ไมJกล,าทําอีกตJอไป 

๒. สมาทปนา หมายถึง การจูงใจให,คล,อยตาม เชิญชวนให,ปฏิบัติตาม แนะนําให,
ละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบจิตไว,ในทางท่ีสมควร แนะนําวิธีปฏิบัติ โน,มน,าวให,ยอมรับ
อยากปฏิบัติตาม และบอกประโยชน�หรืออานิสงส�ท่ีจะได,รับจากการละชั่ว ประกอบจิตไว,
ในทางท่ีสมควรนั้น  

๓. สมุตเตชนา หมายถึง การเร,าใจให,เกิดศรัทธา ปลุกใจมีวิริยะอุตสาหะ มีความ
ม่ันใจ ให,เกิดความกล,า ชวนให,หายงJวง เกิดความกระตือรือร,นท่ีจะละชั่ว ให,เกิดความรู,สึกวJา
ตนก็สามารถทําได,ปฏิบัติได, ด,วยการยกอุทาหรณ�ในชาดก บุคคลสําคัญท่ีได,รับความสําเร็จใน
ชีวิต ด,วยการต้ังคําถามเข,าประกอบ  

๔ . สัมปหังสนา หมายถึง แสดงข,อธรรมเปSนท่ีจับใจ นJาสนใจ ไมJนJาเบ่ือ ให,เกิดป�ติ
ยินดี เกิดความรJาเริงแจJมแจ,ง เกิดความประทับใจด,วยลีลาโวหารท่ีงามในเบ้ืองต,น ทJามกลาง 
และท่ีสุด ให,เกิดความอ่ิมใจด,วยการแสดงอานิสงส� ให,เกิดความพอใจด,วยความรู,ความเข,าใจ
ธรรมท่ีได,ฟHง รวมถึงปลอบใจผู,มีทุกข�สิ้นหวังให,คลายทุกข�คลายเศร,า ให,เกิดความหวังในชีวิต 
ไมJให,สิ้นหวังท,อแท, ให,เห็นแสงสวJางข,างหน,า ซ่ึงพระเถระและบุคคลผู,ใกล,ชิดตJางชื่นชมและ
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ยอมรับในความเปSนปราชญ� ท่ีทJานสามารถกลั่นเอาความรู, ท่ีได,จากการศึกษาท้ังภาคปริยัติ 
ปฏิบัติ มาประยุกต�เชื่อมโยงเข,ากับสถานการณ�ได,เปSนอยJางดี๘  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยพบวJา พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) มีความโดดเดJนในเรื่องการ

เผยแผJพระพุทธศาสนาคือตJางจากพระเถระรูปอ่ืนซ่ึงมีความสอดคล,องกับพุทธวิธีการสื่อสาร
ของพระพุทธเจ,าในเรื่อง การสื่อสารหรือวิธีการถJายทอดสาร ซ่ึงมีความสอดคล,องกับงานวิจัย
ของพระมหาณรงค�ศักด์ิ โสภณสิทฺธิ (โสภา) ทJานได,ทําวิทยานิพนธ�ไว,วJา การเผยแผJนั้นจะต,อง
มีผู,สJงสาร เนื้อหาสาร ลีลาการสอน ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เปSนต,น การสื่อสารตะวันตกท่ีพึง
ประสงค� ต,องใช,ทฤษฎีการโน,มน,าว ทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีของเบอร�โล ได,ให,หลักการไว,
วJา การสื่อสารต,องประกอบด,วย S M C R จึงจะครบการสื่อสารท่ีพึงประสงค�เพราะเวลา
สื่อสารไป ผู,รับสาร สามารถจะตอบกลับมา คือเปSนผู,สJงสาร และรับสารภายในตัว จึงจะเข,า
กับสภาวะในปHจจุบันโดยมีการตอบสนองกันได, ฉะนั้นจึงมีการโน,มน,าวจิตใจ เพ่ือจะให,
ประสบความพึงพอใจของแตJละคน การเผยแผJธรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ,า เปSน
ต,นแบบของการสื่อสารท่ีดี พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) จึงใช,เปSนแบบเผยแผJ โดย
ท่ีทJานเน,นกลุJมเป�าหมาย โดยการสอบถามกJอน แล,วจึงวางแผนเพ่ือท่ีจะให,เนื้อหาของสาร 
เหมาะกับผู,ฟHง จึงประสบผลสําเร็จคือได,บรรลุตามเป�าหมาย บางครั้งทJานใช,แบบบรรยาย 
สนทนาตัวตJอตัว สอบถามถึงความเปSนอยูJในสภาวะปHจจุบันแล,วแนะนําหลักธรรมให,เหมาะสม
กับความเปSนอยูJ  พระธรรมโกศาจารย� ทJานมีการสื่อสาร ท่ีแตกตJางจากพระเถระรูปอ่ืน 
อยJางเชJนทJานจะยืนบรรยายธรรม เปSนการสJงสารแบบเคลื่อนท่ี เพ่ือโน,มนาวจิตใจ ความพึง
พอใจของผู,ฟHงธรรม ทJานชอบพูดให,เปSนคําคล,องจองให,เปSนหัวข,อธรรมท่ีเข,าใจงJาย แล,วอธิบาย
เปSนลําดับไป ทJานมีความรู,ในด,านภาษาโดยจัดเปSนระบบ มีปฏิภานชี้แจงให,เห็นชัดแจ,ง  

ผลการวิจัยพบวJา การสื่อสารตะวันตกท่ีพึงประสงค� เปSนไปตามทฤษฎี S M C R 
ของ David K.Berlo ท่ีมีองค�ประกอบสําคัญ ได,แกJ ผู,สJงสารต,องมี (๑) ทักษะในการสื่อสาร 
(communication skills) (๒) ทัศนคติ (attitudes) ท้ังผู,สJงและผู,รับ (๓) ระดับความรู, 
(knowledge levels) (๔) ระบบสังคม (social-system) (๕) ระบบวัฒนธรรม (culture-
system)๙ ดังท่ี David K. Berlo กลJาวไว,วJา ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) 
นั้น ผู,สJงสารต,องมีความชํานาญในการเข,ารหัสสาร คือ มีความชํานาญในการพูด การเขียน 
การคิด การใช,เหตุผล ในการโน,มน,าวจูงใจ มีทัศนคติท่ีดี คือ ไมJเอนเอียงไมJข,างใดข,างหนี่งตJอ
                                                           

๘  พระมหาโพ ธิวงศาจารย�  (ทองดี  สุ ร เต โช ป.ธ .๙ ) ,  วิธี เทศนา ,  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปHญญมิตรการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๙), หน,า ๑๗๙. 

๙ พิชญาพร ประครองใจ, หลักนิเทศศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แหJงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน,า ๓๙. 
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ผู,รับสาร สถานการณ�แวดล,อมในขณะนั้น ต,องมีความรู,ท่ีดีถูกต,องในการสื่อสาร ต,องเข,าใจ
ระบบสังคม เพราะการสื่อสารข้ึนอยูJกับบุคคลและสังคมท่ีเราอยูJรJวมด,วย นอกจากนี้ต,อง
เข,าใจระบบวัฒนธรรมของผู,รับสารหรือกลุJมคนท่ีเราอยูJรJวมด,วย ซ่ึงสอดคล,องกับท่ี กาญจนา 
แก,วเทพ ทีได,อธิบายไว,วJา ผู,สJงสารมีเป�าหมายในการท่ีจะสื่อสารเพ่ือแจ,งให,ทราบ (Inform) 
หรือบอกให,รู, เพ่ือสอนหรือให,การศึกษา (Teach or Educate) เพ่ือสร,างความพอใจ หรือ
เพ่ือให,ความบันเทิง (Please or Entertain) เพ่ือโน,มน,าวใจ หรือชักจูงใจ (Propose or 
Persuade)๑๐ 

สําหรับวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ได,แกJ นักเผย
แผJต,องมีความชัดเจน ความแจJมแจ,ง สามารถจูงใจ สร,างความอาจหาญแกล,วกล,า และทําให,
ผู,ฟHงรJาเริงบันเทิงใจ นักเผยแผJต,องมีความมุJงม่ันในเผยแผJธรรม เพ่ือประโยชน� เพ่ือความสุข 
แกJชนเปSนอันมาก ดังท่ีพระพุทธเจ,าตรัสแกJภิกษุ ๖๐ ในคราวสJงไปเผยแผJธรรมะครั้งแรกวJา 
พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน�สุขแกJชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�
เก้ือกูลและความสุขแกJทวยเทพและมนุษย� อยJาไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมี
ความงามในเบ้ืองต,น มีความงามในทJามกลางและมีความงามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย� 
พร,อมท้ังอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ�ครบถ,วน สัตว�ท้ังหลายท่ีมีธุลีในตาน,อย มีอยูJ 
ยJอมเสื่อม เพราะไมJได,ฟHงธรรม จักมีผู,รู,ธรรม ภิกษุท้ังหลาย แม,เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม เพ่ือแสดงธรรมเหมือนกัน๑๙๑๑ แล,วต,องชักชวนหมูJชนให,อยากรับเอาไปปฏิบัติเพ่ือ
ใช,ในชีวิตประจําวัน แล,วก็แนะนําวิธีปฏิบัติโดยทํากระทําให,เปSนแบบอยJาง เพ่ือโน,มน,าวให,
ปฏิบัติตาม และบอกประโยชน�หรืออานิสงส�ของการปฏิบัติ เปSนการเพ่ิมความเร,าใจแล,วให,
เกิดพลังศรัทธา ปลุกใจให,มีความกล,าหาญโดยมีวิริยะอุตสาหะเปSนบาทฐาน มีความม่ันใจ 
ชวนให,หายงJวง เกิดความกระตือรือร,นท่ีจะละชั่วทําดี และเกิดความรJาเริงแจJมแจ,ง เกิดความ
ประทับใจด,วยลีลาโวหารซ่ึงมีความงามในเบ้ืองต,น ทJามกลาง และท่ีสุด ให,เกิดความอ่ิมใจใน
อานิสงส�ของการปฏิบัติตามนักเผยแผJท่ีมีความรอบรู,ในหลักธรรมของพระพุทธเจ,า มีการไมJ
กลJาวร,ายผู,อ่ืน การไมJเบียดเบียนผู,อ่ืน ความสํารวมในปาติโมกข� ความเปSนผู,รู,จักประมาณใน
อาหาร การอยูJในเสนาสนะท่ีสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต๑๒ จากผลข,อมูลการวิจัย ใน
เรื่องวิธีการเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจ,าทรงมีลีลาการสอน ๔ 
รูปแบบ คือ สันทัสสนา สมาทปนา สัมปหังสนา และ สมุตเตชนา ดังมีรายละเอียดตJอไปนี้  

                                                           

๑๐ กาญจนา แก,วเทพ, สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย�หนังสือจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน,า ๒๓. 

๑๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๑๒ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๕๕/๕๗. ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๐๕

๑) สันทัสสนา ชี้แจงให,เห็นชัด คือ จะสอนอะไรก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบายและ
แสดงเหตุผลให,ชัดเจน จนผู,ฟHงเข,าใจแจJมแจ,งเห็นจริงในสิ่งท่ีสอน ดุจชี้ให,เห็นด,วยตาตัวเอง 
ในแตJละครั้งท่ีพระพุทธเจ,าทรงแสดงธรรมจบลง จะมีคําสรรเสริญจากผู,ฟHงธรรมในตอนท,าย
วJา ภาษิตของพระองค�แจJมแจ,งนัก ภาษิตของพระองค�แจJมแจ,งนัก พระองค�ทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เป�ดของท่ีป�ด บอกทางแกJคนหลงทาง 
หรือสJองประทีปในท่ีมืดด,วยคิดวJา ผู,มีจักษุจักเห็นรูปได,๑๓ 

๒) สมาทปนา ชวนให,อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทําก็
แนะนําบรรยายให,ซาบซ้ึงในคุณคJา มองเห็นความสําคัญท่ีจะต,องฝ�กฝนบําเพ็ญ จนเกิด
ยอมรับอยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ คนผู,ฟHงธรรมจากพระพุทธเจ,าแล,ว มีจิตคล,อยตาม
พระธรรมเทศนา เกิดอุตสาหะอยากปฏิบัติตามในสิ่งท่ีพระองค�ทรงแสดง เชJน คนผู,ได,ฟHงทาน
กถา คือ วาจาเปSนเครื่องพรรณนาถึงการให,ทาน พรรณนาถึงอานิสงส�ของการให,ทานเองและ
การชักชวนผู, อ่ืนในการให,ทาน จะทําให,ได,ท้ังโภคสมบัติและบริวารสมบัติ จึงพยายาม
ขวนขวายทํากรรมท่ีจะยังสมบัติท้ังสองนั้นให,สําเร็จได, 

๓) สมุตเตชนา เร,าใจให,อาจหาญแกล,วกล,า คือ ปลุกเร,าใจให,กระตือรือร,นเกิด
ความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขันม่ันใจท่ีจะท าให,สําเร็จลงได, สู,งานไมJหวั่น ไมJกลัวเหนื่อยไมJ
กลัวยาก คํานึงถึงประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ,า เชJน พระ
จักขุปาลเถระได,ต้ังจิตอธิษฐาน ท่ีจะไมJจําวัดตลอดไตรมาสเพ่ือปฏิบัติกรรมฐาน จนได,บรรลุ
พระอรหันต�พร,อมกับการแตกสลายของประสาทตา แม,นัยน�ตาของทJานจะแตกไปแตJทJานก็
ได,ทรงไว,ซ่ึงพระพุทธศาสนา๑๔ 

๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให,สดชื่นรJาเริง คือ บํารุงจิตใจให,แชJมชื่นเบิกบาน
โดยชี้ให,เห็นผลดีหรือคุณประโยชน�ท่ีจะได,รับ และทางท่ีจะก,าวหน,าบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึนไป 
ทําให,ผู,ฟHงมีความหวังและรJาเริงเบิกบานใจ เชJน ในคราวท่ีพระพุทธเจ,าเสด็จเข,าไปบิณฑบาต
ท่ีบ,านของอุทัยพราหมณ� พราหมณ�ก็เอาข,าวใสJบาตรถวายแดJพระองค�...ได,ตรัสตอบพราหมณ�
เปSนคาถาเลJนคําโดยปฏิภาณ สอดแทรกไปด,วยความรJาเริงในธรรม เปSนทํานองเตือน
พราหมณ�ไมJให,ท,อถอย เพราะการกระทําจะให,ผลได,โดยสJวนมากก็ต,องทําบJอย ๆ๑๕  

การสื่อสารและวิธีเผยแผJธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนาเถรวาทท้ัง ๔ 
ประการ ท่ีพระพุทธเจ,าทรงแสดงไว,ก็เพ่ือปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว เพ่ือปลด
เปลื้องความประมาท เพ่ือปลดเปลื้องความเกียจคร,าน และเพ่ือให,เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

                                                           

๑๓ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๕๐/๘๕, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๐/๘๕. 
๑๔ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๘., ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑/๑๗. 
๑๕ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๙๘/๒๐๙-๒๑๐, ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๔๐๖ 

ปฏิบัติ การเผยแผJธรรมในแตJละครั้ง ต,องประกอบไปด,วยวิธีการท้ัง ๔ ประการ ดังกลJาวมานี้ 
คือ ชี้ให,ชัด ชวนให,ปฏิบัติ เร,าให,กล,า ปลุกให,รJาเริงหรือ แจJมแจ,ง จูงใจ แกล,วกล,า รJาเริง๑๖ 

พระธรรมโกศาจารย�  (องอาจ ¯ �ตธมฺโม) ทJานเปSนเผยแผJ ท่ีสอดคล,องกับ
องค�ประกอบ ๕ ของผู,สJงสาร (Sender) ทุกครั้งท่ีออกเผยแผJธรรม คือ  

๑. ทJานมีทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ความชํานาญ
ในการพูด การเขียน การคิด การใช,เหตุผล ในการโน,มน,าวจูงใจ ซ่ึงหากผู,สJงสารมี
ความสามารถในการเรียบเรียง จัดระบบความคิดแล,วนําเสนอด,วยบุคลิก สีหน,า กิริยาทJาทาง 
น้ําเสียง ท่ีนJาเชื่อถือ การสื่อสารนั้น ก็จะมีประสิทธิภาพสูง  

๒. ทJานมีทัศนคติ (attitudes) หมายถึง วิธีคิดของแตJละบุคคลท่ีมีตJอสิ่งตJาง ๆ ซ่ึง
ทัศนคติในการสื่อสารประกอบด,วย ทัศนคติตJอตนเอง ทัศนคติตJอประเด็นของการสื่อสาร 
ทัศนคติตJอผู,รับสารและทัศนคติตJอสิ่งแวดล,อม ท่ีดํารงอยูJในขณะท่ีสื่อสาร ทัศนคติเหลJานี้มี
ผลตJอประสิทธิภาพการสื่อสารอยJางยิ่ง  

๓. ทJานมีความรู, (knowledge levels) ท้ังทางธรรม สอบได,เปรียญธรรม ๙ 
ประโยค ทางโลกทJานสอบได,ปริญญาเอก ทางการปกครองก็เคยดํารงตําแหนJงเจ,าคณะ
จังหวัด ฉะนั้นทJานจึงมีความรู,ของผู,สJงสารเพียบพร,อม จึงเปSนปHจจัยสําคัญท่ีจะทําให,การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ ผู,สJงสารจะต,องรอบรู,ในเรื่องท่ีต,องการสื่อสารและสถานการณ�ตJาง ๆ 
รอบตัว รวมท้ังต,องวิเคราะห�ผู,รับสารให,เข,าใจอยJางลึกซ้ึงกJอนท่ีจะทําการสื่อสาร  

๔. ทJานเข,าใจระบบสังคม (social-system) ซ่ึงเปSนตัวกําหนดบทบาทและ
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ผู,สJงสารจึงต,องเข,าใจระบบสังคม เพ่ือท่ีจะปรับตัวให,
สอดคล,องกับระบบ อันจะกJอให,เกิดการยอมรับของผู,รับสาร  

๕. ทJานเข,าใจระบบวัฒนธรรม (culture-system) หมายถึง วิธีชีวิต คJานิยม ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงผู,สJงสารต,องทําความเข,าใจ และไมJสื่อสารในลักษณะ
ท่ีขัดแย,งกับความเชื่อ คJานิยม ของผู,รับสาร เพราะนอกจากจะไมJสามารถสื่อสารให,บรรลุ
เป�าหมายแล,ว ยังอาจนําไปสูJความขัดแย,งได, ๑๗ และได,ใช,แนวคิดโดยผJานลีลาการสื่อสาร ๔ 
ส. ประกอบไปด,วย  

๑. สันทัสสนา ชี้แจงให,เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบาย
และแสดงเหตุผลให,ชัดเจน จนผู,ฟHงเข,าใจแจJมแจ,ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตาถึง
ประโยชน�ในโลกนี้และประโยชน�ในโลกหน,า 

                                                           

๑๖ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�
ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร�. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส�, ๒๕๕๑), หน,า ๑๕๙ 

๑๗ นันทนา นันทวโรภาส, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต�ใช�, (กรุงเทพมหานคร :: 
แมสมีเดีย, ๒๕๕๗), หน,า ๖-๗. 
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๒. สมาทปนา ชักชวนให,อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็
แนะนําหรือบรรยายให,ซาบซ้ึงในคุณคJา มองเห็นความสําคัญท่ีจะต,องฝ�กฝนบําเพ็ญจนใจ
ยอมรับอยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ โดยให,ถือกัลยาณธรรมมีปาริสุทธิศีล ธุดงค� กถาวัตถุ 
เปSนต,น 

๓. สมุตเตชนา เร,าใจให,อาจหาญแกล,วกล,า คือ ปลุกใจให,กระตือรือร,นเกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน ม่ันใจท่ีจะทําให,สําเร็จจงได, สู,งาน ไมJหวั่นระยJอ ไมJกลัวเหนื่อย  

๔. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให,สดชื่นรJาเริง คือ บํารุงจิตให,แชJมชื่นเบิกบาน โดย
ชี้ให,เห็นผลดีหรือคุณประโยชน�ท่ีจะได,รับและทางท่ีจะก,าวหน,าบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึนไป ทําให,
ผู,ฟHงมีความหวังและรJาเริงเบิกบานใจด,วยคุณท่ีตนได,แล,ว๑๘  

ผู,วิจัยสรุปวJา พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) คือ ผู,สJงสาร หมายถึง บุคคล
ผู,ท่ีต,องการจะสื่อสาร ข,อมูลขJาวสาร และวัตถุประสงค�ของตน ในฐานะท่ีทJานเปSนผู,สJงสารได,
ประกอบไปด,วยปHจจัยของผู,สJงสาร ๕ ประการคือ ๑) ทักษะในการสื่อสาร จากการสัมภาษณ� 
พบวJา ทักษะในการสื่อสารอันได,แกJ ความสามารถความชํานาญในทัศนคติของการสื่อสาร 
ความรู,เรื่องสาร และการสื่อสาร พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม) เปSนผู,ท่ีมีการฝ�กฝน
อบรมในด,านการสื่อสารมาเปSนอยJางดี ฝ�กฝนทักษะการพูดแบบสื่อบุคคลแบบการสื่อสารทาง
เดียว เชJน การอภิปราย ปาฐกถา และการพูดแบบสองทาง เชJน การเทศน�ปุจฉาวิสัชชนา 
การอบรมเด็กนักเรียน เปSนต,น ตลอดถึงเข,าใจในสิ่งท่ีพูด ๒) มีทัศนคติ หมายถึงแนวความคิด
เห็น จากการสัมภาษณ� พบวJา พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯�¯�¯�ตธมฺโม) มีความต้ังใจในการ
เผยแผJพระพุทธศาสนามาต้ังแตJเดิม เห็นได,จากการฝ�กฝนทักษะในการใช,น้ําเสียงเทศน�
อักขระและอิริยาบถตJางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการสื่อสาร ก็ได,ทําด,วยความต้ังใจ ทุJมเทและ
อดทน ตลอดระยะเวลาหลายสิบท่ีผJานมา ๓) มีความรู, จากการสัมภาษณ� พบวJา พระธรรม
โกศาจารย� (องอาจ ¯��ตธมฺโม) เปSนผู,มีความรู,ความสามารถในการเผยแผJธรรมะมาเปSนอยJางดี 
เห็นได,จากการท่ีได,รับอาราธนาให,ไปเทศน� บรรยาย และปาฐกถาอยูJเสมอ ๆ ๔) สังคมและ
วัฒนธรรม ได,แกJวิถีชีวิตของหมูJคณะ จากการสัมภาษณ� พบวJา การเผยแผJของพระธรรมโกศา
จารย� (องอาจ ¯�ตธมฺโม ) มีท้ังการพูดและบทความมักจะใช,ภาษาพูดท่ีเปSนแบบชาวบ,าน โดย
ศึกษาทางด,านประชากรศาสตร�ของผู,รับสาร คือ อายุ เพศ การศึกษา ความเปSนอยูJ 
วัฒนธรรม ประเพณีของท,องถ่ินของผู,รับสารทุกครั้ง ทําให,ไมJมีความกระทบตJอความเชื่อของ
ชุมชนนั้นๆ เห็นได,จากการเทศน�ตลอดระยะเวลาหลายป�ท่ีผJานมา เปSนไปด,วยความเรียบร,อย 
ได,รับความนิยมจากผู,ฟHงอาราธนาทJานไปแสดงธรรมอยูJเสมอ พระธรรมโกศาจารย� (องอาจ ¯��
ตธมฺโม) ในฐานะนักเผยแผJ ได,ทําหน,าท่ีในการเผยแผJพระพุทธศาสนาด,วยการประยุกต�

                                                           

๑๘ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�
ครั้งท่ี ๒๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๕), หน,า ๑๓๔. 
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เหตุการท่ีเปSนไปภายในสังคม ด,วยภาษารJวมสมัย เปSนผู,มีหลักการ และอุดมการณ�ในการเผย
แผJ ในฐานะนักเผยแผJธรรมทJานยังมีคุณสมบัติเฉพาะอีกคือ ความทุJมเทในการเผยแผJอยJาง
จริงจัง มีอุดมการณ�แนJวแนJท่ีจะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแผJให,เกิดประโยชน�
แกJประชาชนโดยท่ัวไป มีความรู,ความสามารถ ในการนําเสนออยJางดียิ่ง ความเปSนผู,มี
บุคลิกภาพท่ีอJอนน,อมถJอมตน สุขุมเยือกเย็น เปSนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของผู,ฟHงเปSนจํานวนมาก มี
ความขยันในการศึกษาค,นคว,าพระไตรป�ฏกอยูJตลอดเวลาและความเปSนผู,ท่ีสังคมยอมรับใน
ความรู,ความสามารถของทJานด,วยศรัทธาอยJางม่ันคง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรนําหลักการสื่อสารให,สังคมสมัยใหมJเกิดความรู,ความเข,าใจตามรอย

พระพุทธเจ,าอยJางถูกต,อง 
๒. ควรนําผลวิจัยนี ้เปSนแนวทางให,พระนักเผยแผJได,นํามาปรับใช, เพ่ือพัฒนาความ

เปSนอุบาสกอุบาสิกาท่ีดีของพุทธศาสนิกชน 
๓. ควรนําแนวทางท่ีพระพุทธเจ,าทรงสื่อสารธรรมะไว,มาเปSนฐานในการทําบุญกุศล

ให,ถูกต,องตามหลักธรรมคําสอนของพระองค� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปKฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปKฏ กํ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

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

(๑) หนังสือ : 
กาญจนา แก,วเทพ. ส่ือสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. 

กรุงเทพมหานคร: ศูนย�หนังสือจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
คณาจารย�  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย .  ภาษากับการ ส่ือสาร . 

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
จํานงค� ทองประเสริฐ. ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย�. กรุงเทพมหานคร : 

อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๔. 
จํานงค� อดิวัฒนสิทธิ์. ศาสนา ชีวิต และสังคม. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗. 
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พิชญาพร ประคองใจ. หลักนิเทศศาสตร�. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แหJงจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๒๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๕. 

พระมหาโพธิวงศาจารย� (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙). วิธีเทศนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท ปHญญมิตร การพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๙. 

นันทนา นันทวโรภาส. ส่ือสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต�ใช�. กรุงเทพมหานคร : 
แมสมีเดีย, ๒๕๕๗. 

สุรพงษ� โสธนะเสถียร. การส่ือสารเพ่ือการจัดการในองค�การธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๓. 

สมควร กวียะ. ทฤษฎีการส่ือสารประยุกต�. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ห,างหุ,นสJวน
จํากัดทิพย�วิสุทธิ์, ๒๕๔๖. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
พระมหาณรงค�ศักด์ิ โสภณสิทฺธิ (โสภา), ศึกษาบทบาทการเผยแผJพุทธธรรมของพระธรรม

ปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรรม
นิเทศ. มหาวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ทัศนีย� เจนวิถีสุข. การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
(1) Book : 

David K. Berlo. The Process of Communication,1960. 
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การศึกษาเชิงวิเคราะห�ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Ananalytical Study of Philosophy Educationof Phrabrahmapandit  

(Prof. Dr. Prayoon Dhammajitto) 
 

พระพจน� กิตฺติปุ!ฺโญ )นุชกลาง(*  
พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.**  

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห�ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต 
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ซ่ึงมีวัตถุประสงค�การวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบัน (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๓) เพ่ือวิเคราะห�เชิงปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

ผลการศึกษาพบว$า แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบันเปSนวิธีการสJงผJาน
จุดมุJงหมายและธรรมเนียมประเพณี ให,ดํารงอยูJจากรุJนหนึ่งสูJอีกรุJนหนึ่ง การศึกษาเปSน
กระบวนการอยJางเปSนทางการซ่ึงสังคมสJงผJานความรู, ทักษะ จารีตประเพณีและคJานิยม ท่ีสั่ง
สมมาจากรุJนหนึ่งไปยังอีกรุJนหนึ่ง และการศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและทําให,คนได,มี
การเรียนรู, และพัฒนาข้ึนไปสูJความเปSนสมาชิกท่ีดีของสังคม การศึกษา เปSนกระบวนการ
เรียนรู,เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถJายทอดความรู,และสร,างองค�
ความรู,อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล,อมสังคมการเรียนรู,และปHจจัยเก้ือหนุนให,บุคคลเรียนรู,
อยJางตJอเนื่องตลอดชีวิต และมีจุดมุJงหมายของการศึกษาคือ ผู,เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู,และพัฒนาตนเองได, ตามศักยภาพ และมีความสําคัญคือ ปรัชญาชJวยสร,างเป�าหมาย
หรือความคาดหวัง หรือจุดมุJงหมายของการจัดการศึกษาได,อยJางชัดเจนและทําให,เห็นคุณคJา 
นักปรัชญาการศึกษาท่ีสําคัญของโลก คือ โสกราตีสอริสโตเติล ซิเซโรเพทราช วอเจอริอัสเคล
วินแฮร�บาร�ตแฮร�บาร�ตเฟรอเบลธอร�นไดค�ดิวอ้ี และบรุเนอร� 

แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D. ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ เจ,าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรพชา
เปSนสามเณร ณ วัดสามจุJน อําเภอศรีประจันต� จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙ อุปสมบท 
เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย� (ฟ��น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เปSนพระอุปHชฌาย� มี
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

**อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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สมเด็จพระมหาธีราจารย� (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร) ขณะเปSนท่ีพระธรรมป�ฏก วัดชนะสงคราม 
กรุงเทพมหานครเปSนพระกรรมวาจาจารย� สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย� (ชJวง วรปุ!ฺญมหา
เถรขณะเปSนท่ีพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร เปSนพระอนุสาวนาจารย� 
ได,นามฉายาวJา ธมฺมจิตฺโต การศึกษาเปSนกระบวนการแสวงหาปHญญา และกําจัดอวิชชาไป
พร,อมกัน ต,องการเน,นเรื่องหลักไตรสิกขา อธิศีลสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนากายและสังคม อธิ
จิตตสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนาจิต อธิปHญญาสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนาปHญญา และ
จุดมุJงหมายคือ พัฒนาคนให,เปSนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� และการแสวงหาปHญญาเพ่ือพัฒนาชีวิตให,
พบกับแสงสวJางและให,เข,าใจสภาวะท่ีเปSนจริงของชีวิต องค�ประกอบของปรัชญาการศึกษา
คือจตุสดมภ�ของการศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ และแนวทางการจัดการ
ปรัชญาการศึกษา ด,วยข้ันตอนแหJงการศึกษาบทบาทของครูในการจัดการศึกษาและวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 

วิเคราะห�เชิงปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มี
ความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของกลุJมปรัชญา ๕ กลุJม ได,แกJ 
(๑) กลุJมสารัตถนิยม เชื่อวJา การศึกษาเปSนเครื่องมือในการถJายทอดความรู,ความจริงทาง
ธรรมชาติ (๒) กลุJมนิรัตถนิยม เชื่อวJาโลกนี้มีบางสิ่งท่ีมีคุณคJาถาวร ไมJเปลี่ยนแปลง ท่ีเราควร
อนุรักษ�และถJายทอดให,คนรุJนหลังตJอไป (๓) กลุJมพิพัฒนาการนิยมหรือพิพัฒนาการนิยม 
หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) เชื่อวJาการดํารงชีวิตท่ีดี ต,องต้ังอยูJบนพ้ืนฐานของการ
คิดท่ีดีและการกระทําท่ีเหมาะสม (๔) กลุJมปฏิรูปนิยม เชื่อวJา การปฏิรูปสังคม เปSนหน,าท่ี
ของสมาชิกของคนในสังคมทุกคน และการศึกษาเปSนเครื่องมือสําคัญท่ีสามารถทําให,เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได, และ(๕) กลุJมอัตถิภาวนิยม หรือ อัตนิยม (Existentialism) เชื่อวJา 
ในความมีอยูJเปSนอยูJของมนุษย� มนุษย�แตJละ คนจะต,องกําหนดหรือแสวงหาสาระสําคัญ 
(essence) ด,วยตนเอง 

คําสําคัญ: ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

Abstract 

This thesis was purposed three objects are (1) to study the concept 
of educational philosophy in the present (2) to study the concept of 
educational philosophy of Phrabrahmpandit (Pros. Dr. PrayoonDhammajitto) 
and (3) An analytical study of educational philosophy of Phrabrahmpandit 
(Pros. Dr. PrayoonDhammajitto) , the study results is found that. 
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The concept of philosophy of education today is how to pass the 
aims and traditions. The existence from generation to generation. Education is 
a formal process through which social knowledge, skills, customs and values. 
Accumulated from one generation to another, and the means to develop and 
make people have to learn. And developed into a good member of society, 
education is a learning process for the growth of individuals and society 
through knowledge transfer and knowledge arising from the social 
environment of learning and factors conducive. encourage people to learn 
continuously throughout their lives and aims of the study. All students are 
able to learn and develop to their potential and how important it is. 
Philosophy helps create goals or expectations. Or the purpose of the study 
clearly and appreciative. The educational philosophy of the world is Socrates, 
Aristotle, Cicero Petrie National Warwick Manufacturing Assumption Calvin 
Harris, Bart Harris, Bart Fe wait Bel Thorn Dyke, Dewey and Tirol. Weiner 

The concept of the educational philosophy of the Brahma Science 
(Prof. Dr. Prayoon Allah's mental growth) Pali 9, BA, Ph.D., honorary Academy. 
Abbot of Wat Prayoonwongsawat. Ordination as a novice at Wat Si Prachan 
district three bulge. Suphanburi 2519 ordination on July 4 at the Emerald 
Buddha Temple. Bangkok A Buddha Education Professor Jose (Allah revived 
Chutikan Pradesh Sangha) Wat Sam Phraya in Bangkok. A preceptor A King 
Thira Chan (Liberal Thanita canals create Sangha) is now preaching Piฏk Wat 
Chana Songkhram, Bangkok is Kornrnamyrhrharit. Maha Rat Rajamangala 
Ecclesiastes (the King Y ฺ key problem is that while the Sangha Maha Muni 
temple preaching Tirrach Gulf Bangkok. As the conservative young professor. 
Allah's name has been nicknamed Jim grew busier as the process of acquiring 
wisdom. And eliminate ignorance along the way To emphasize the core virtue 
Atisil threefold commitment to the development of physical and social virtue 
contemplative prayer aimed at spiritual development. Eminent intellectual 
virtue Committed to the development of intelligence and purpose is. The 
development of a complete human life and seeking to develop intelligence 
to understand and meet the lighting conditions are a fact of life. Elements of 
the philosophy of the pillars of education. Education for Development 
Education for Skills Development Continuing to improve And education to 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๑๓

human development and the management philosophy of education. The 
process of studying the role of teachers in educational thinking and reflective 
thinking. 

Analysis of the educational philosophy of Brahma Science (Prof. Dr. 
Prayoon Allah's mental growth) are linked and related to the Philosophy of 
Education Philosophy five groups: (1) the belief that education is essentialism. 
tool to convey the truth of nature (2) If the new popular destinations. 
Believes that this world has something valuable permanent. Unaltered We 
should conserve and transmit to future generations the next (third) group 
Pipat Na NaPipat popular or unpopular or the evolution of the popularity 
(Progressivism) believe that living well. Must be set on the basis of a good 
idea and the right action (4) Reform the popular belief that social reform. It is 
the duty of every member of the society. And education is an important tool 
to bring about change in society (5) the existential or identity Ratings 
(Existentialism) believe in the existence of human beings each must 
determine whether or seek the essence (essence) Self. 

Keyword: Philosophy Educationof Phrabrahmapandit (Prof. Dr. Prayoon Dhammajitto) 

๑. บทนํา 
ปรัชญาเปSนวิชาวJาด,วยหลักแหJงความรู,และความจริง ดังนั้น ปรัชญาพยายาม

เรียนรู,ทุกสิ่งโลกยังมีแงJมุมลึกลับอีกเทJาใด นักปรัชญาก็จะเรียนรู,อีกเทJานั้น ในสมัยโบราณนัก
ปรัชญาเปSนผู,ค,นพบวิทยาการใหมJให,แกJโลก แตJหลังจากการค,นพบแล,ว นักปรัชญาก็ปลJอยให,
ผู,เชี่ยวชาญในวิทยาการสาขานั้น ๆ ค,นคว,าเรื่องนั้นตJอไป จึงกลJาวได,วJา ปรัชญาเปSนเรื่องของ
ความรู,ท้ังการแสวงหาความรู, (Seeking Wisdom) และความรู,ท่ีค,นพบแล,ว (Wisdom 
Sought) ล,วนอยูJในขอบขJายของวิชาปรัชญาท้ังสิ้น๒๐๑ อยJางไรก็ตาม สรรพวิทยาการสมัย
โบราณรวมเข,าเปSนเนื้อหาของปรัชญาจนเนื้อหาปรัชญากรีกไมJมีขอบเขตจํากัด เพราะ
ครอบคลุมวิทยาการทุกสาขา ตJอมาเม่ือวิทยาการตJางๆ พัฒนาจนแยกเปSนวิชาอิสระ๒๑๒ 
ดังนั้น การศึกษาทุกเรื่องท่ีนักปรัชญาได,ศึกษาเปSนผลมาจากการประยุกต�สรรพวิทยาการตJาง 
ๆ เพ่ือนํามาเปSนพ้ืนฐานสนับสนุนการสร,างแนวคิดให,แกJสังคมและชีวิต เชJน ปรัชญาศีลธรรม 

                                                           

๑ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บ$อเกิดภูมิป/ญญาตะวันตก, พิมพ�ครั้งท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สายสJงศึกษิต บริษัทเคล็ดไทยจํากัด, ๒๕๔๔), หน,า ๔-๕. 

๒ เรื่องเดียวกัน, หน,า ๕-๖. 
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(จริยศาสตร�) ปรัชญาศิลปะ (สุนทรียศาสตร�) หรือปรัชญาสังคม ปรัชญาการศึกษา ปรัชญา
ภาษา และปรัชญาศาสนา เปSนต,น  

ปรัชญาการศึกษา ( Philosophy of Education ) กลJาววJา การศึกษา หมายถึง 
การถJายทอดความรู, ทักษะ และทัศนคติของคนรุJนกJอนให,กับอนุชนรุJนหลังของสังคม ท้ังนี้
เพราะ อนุชนรุJนหลังคงไมJอาจเติบโตไปสูJความเปSนผู,ใหญJ ถ,าไมJได,ดูดซับความเชื่อเก่ียวกับ
โลกทัศน� และทักษะในการดํารงชีวิตและแก,ปHญหาของผู,ใหญJ กJอนท่ีการศึกษาจะกลายมา
เปSนกระบวนการสําคัญท่ีต,องกระทําด,วยความต้ังใจและเปSนทางการ และเปSนระบบ โดยมี
กลุJมบุคคลกลุJมหนึ่ง คือ พระหรือนักปราชญ� หรือนักวิชาการเปSนผู,รับผิดชอบนั้น คนในสมัย
โบราณก็มีการให,การศึกษาแกJเด็กในสังคมของเขาเหมือนกัน แตJการให,การศึกษาของคน
สมัยกJอนเปSนไปในลักษณะของการถJายทอดให,เกิดการเรียนรู,ในชีวิตประจําวันโดยอัตโนมัติ  

การศึกษาในลักษณะดังกลJาวไมJใชJการศึกษาแบบเปSนทางการ ไมJใชJการศึกษาท่ี
เปSนระบบ และไมJใชJกระบวนการท่ีจงใจกระทําข้ึนเพ่ือการเรียนรู, จึงไมJมีกลุJมบุคคลกลุJมหนึ่ง
ซ่ึงทําหน,าท่ีรับผิดชอบตJอเรื่องการศึกษา ดังนั้น ปรัชญาการศึกษา คือ ปรัชญาในสJวนท่ีเข,า
ไปเก่ียวข,องกับปHญหา เป�าหมายของการศึกษาของสังคมโดยพยายามตอบคําถามท่ีวJา 
เป�าหมายหรือผลท่ีพึงประสงค�ท่ีจะกJอให,เกิดกับผู,เรียนนั้นควรจะเปSนอะไร?และเป�าหมาย
ดังกลJาวเหมาะสมหรือไมJ เม่ือตอบคําถามถึงเป�าหมายของการศึกษาเสียแล,ว ก็สามารถตอบ
คําถามตJอไปได,วJา ความรู,ใด ทัศนคติใด ทักษะใด ควรได,รับการถJายทอดให,แกJเขาเหลJานั้น 
รวมท้ังมรรควิธีให,การศึกษาจะนําไปสูJเป�าหมายนั้นด,วยคําตอบของนักปรัชญาการศึกษาตJอ
ปHญหาท่ีวJาเป�าหมายของการศึกษาหรือผลท่ีพ่ึงประสงค�ของการศึกษาหรือสิ่งใดนั้น๒๒๓ ยJอมมี
ผลสืบเนื่องมาจากทัศนะความเชื่อของนักปรัชญาทางด,านอภิปรัชญาและญาณวิทยาอยูJมากท่ี
เดียว ตัวอยJางเชJน นักปรัชญาอยJาง เพลโต มีความเชื่อทางอภิปรัชญาวJา วัตถุท้ังหลายเปSน
เพียงสิ่งเลียนแบบแมJแบบในโลกแหJงแบบ แมJแบบเปSนสิ่งท่ีจริงกวJา หรือแมJแบบคือสัจธรรม 
ดังนั้น เป�าหมายของการศึกษาควรมุJงให,เรียนรู,สัจธรรมมิใชJมีความรู,ในโลกแหJงประสบการณ�
ซ่ึงเปSนเพียงสิ่งเลียนแบบสัจธรรมเทJานั้น วิชาวิทยาศาสตร�จึงมิใชJวิชาท่ีสําคัญ สJวนนักปรัชญา
อยJาง ฟรานซิส เบคอน, จอห�น ล็อค มีความเชื่อวJา โลกแหJงปรากฏการณ�อยJางท่ีมันเปSน เปSน
จริงแล,ว การศึกษาจึงมีเพียงเป�าหมายท่ีจะเข,าใจโลกแหJงปรากฏการณ�นี้เทJานั้น โดยไมJ
จําเปSนต,องหาความรู,ในเชิงนามธรรมท่ีหJางไกลตัวออกไปอยJางทัศนะของเพลโต ดังนั้น วิชา
เชJนวิทยาศาสตร�จึงเปSนวิชาท่ีสําคัญ ทําให,มนุษย�พบกับความสุขท่ีแท,จริง๒๓๔ 

                                                           

๓ กิติมา ปรีดีลิดก, ปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ประเสริฐการพิมพ�, ๒๕๒๐), หน,า 
๒๓. 

๔ จิตรกร ตั้งเกษมสุข,พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 
๒๕๒๕) , หน,า ๔๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๑๕

ปHจจุบันการศึกษาตามนัยแหJงปรัชญาการศึกษา ได,ถูกนําเสนอให,เปSนอีกแนวทาง
หนึ่งในการนํามาใช,เปSนสJวนหนึ่งของการสนับสนุนทางด,านการศึกษา สามารถพบได,จากงาน
เขียนของนักการศึกษาฝ�ายบรรพชิตผู,ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด,าน
การศึกษาของสงฆ�และเชื่อมโยงกับการศึกษาของฝ�ายคฤหัสถ�ด,วยเชJนกัน คือ พระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) สามารถศึกษาแนวคิดของทJานได,จากผลงานท่ีพิมพ�
เผยแพรJมากมายได,แกJ ขอบฟ�าแหJงความรู, กับผลงานด,านการศึกษา โรงเรียนวิธีพุทธเพ่ือ
สังคมไทยและทิศทางทางการศึกษาไทย โดยได,นําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาท่ีพึง
ประสงค�ต,องมีองค�ประกอบ ๔ ประการ เรียกวJา จตุสดมภ�ของการศึกษา (Four Pillars of 
Education)ประกอบด,วย ๑) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ (Learning to know) ๒) 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) ๓) การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
(Learning to live) และ๔)การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ (Learning to be) แนวทางนี้มี
ความสอดคล,องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ กายภาวนา (การพัฒนาทางกาย) สีล
ภาวนา (การพัฒนาทางสังคม) จิตภาวนา (การพัฒนาทางจิต) ปHญญาภาวนา (การพัฒนาทาง
ปHญญา ซ่ึงการศึกษาจะพัฒนาคนให,เปSนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ได,จําเปSนต,องมีองค�ประกอบของ
จตุสดมภ�ของการศึกษานี้๒๔๕ 

จากการศึกษาแนวทางของนักการศึกษาท่ีใช,พุทธปรัชญาการศึกษาพบวJา แนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช,พุทธวิธีในการสอนตามแบบอยJางของ
พระพุทธเจ,านJาจะเปSนกลไกสําคัญท่ีจะใช,เปSนแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมปHจจุบัน โดย
มีการเชื่อมโยงระหวJางศาสตร�ทางด,านการศึกษากับศาสตร�ทางพุทธศาสนาท่ีเปSนความรู,และ
จริยธรรมท่ีปรากฏในหลักธรรมท่ีได,รับการบันทึกไว,ในพระไตรป�ฎก ซ่ึงถือวJาเปSนคุณลักษณะ
เฉพาะของปรัชญาการศึกษาในพุทธปรัชญา และเป�าหมายหลักของการพัฒนามนุษย�ให,มี
ความสมบูรณ�พร,อมท่ีประกอบด,วยความรู,และจริยธรรมนั้น ได,มีนักการศึกษาท้ังฝ�าย
บรรพชิตและคฤหัสถ�ได,ดําเนินการพัฒนามาอยJางตJอเนื่องในฐานะท่ีมีบทบาทในการพัฒนา
สถาบันการศึกษาของประเทศ โดยการเชื่อมโยงแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพุทธกับการจัด
การศึกษาสมัยใหมJเข,าด,วยกัน แล,วนําเสนอสูJแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให,เห็นความเหมือน
และความตJางระหวJางแนวทางการจัดการศึกษาท่ีผสมกับแนวทางเชิงพุทธ 

ผู,วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ตามหลักปรัชญาการศึกษา เพ่ือให,ทราบลักษณะเดJนของการนําแนวคิดปรัชญา
การศึกษามาประยุกต�กับการพัฒนาการศึกษาท่ีพระเดชพระคุณใช,เปSนแนวทางการบริหาร
การศึกษาอยูJในปHจจุบันและนอกจากนั้นเพ่ือนําแนวคิดด,านการศึกษาของพระเดชพระคุณ

                                                           

๕ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ$เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน,า ๑๕. 
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เผยแผJให,ผู,สนใจได,อJานและศึกษาอยJางหลากหลายมากยิ่งข้ึนตJอไป และซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ 
มุJงเน,นการศึกษาเชิงวิเคราะห�ลักษณะเดJนแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต 
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และมีความเชื่อมโยงกับกลุJมปรัชญาวJาด,วยการศึกษาในแขนงตJางๆ 
อยJางไร และแนวคิดปรัชการศึกษาของทJานมีผลตJอการจัดการศึกษาของไทยในยุคปHจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร       

ธมฺมจิตโต) 
๒.๓ เพ่ือวิเคราะห�แนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร        

ธมฺมจิตฺโต) 

๓. ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ใช,ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด,วย

วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการวิเคราะห�แนวคิดเรื่องปรัชญา
การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีดังนี้ 

๔.๑ ขอบเขตด,านเนื้อหามุJงศึกษาตามกรอบของวัตถุประสงค�การวิจัย ได,แกJ ศึกษา
แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบัน ศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต) และวิเคราะห�เชิงปรัชญาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของ
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

๔.๒ ขอบเขตด,านเอกสาร แบJงออกเปSน ๒ ชั้นได,แกJ 
๔.๒.๑ เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.
ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อาทิเชJน ทิศทางการศึกษาไทย, โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย และพุทธ
ทัศนะเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือความสมดุลในโลกทัศน�ของชาวพุทธ เปSนต,น 

๔.๒.๒ เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได,แกJ เอกสารอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเศษ
บทความวิชาการ สารนิพนธ� วิทยานิพนธ� และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับงานเขียนของ
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และงานวิจัยท่ัวไปเก่ียวข,องกับปรัชญาการศึกษา 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช,ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด,วย

วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการวิเคราะห�แนวคิดเรื่องปรัชญา
การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้  
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๕.๑ ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต 
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อาทิเชJน ทิศทางการศึกษาไทย, โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย 
และพุทธทัศนะเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือความสมดุลในโลกทัศน�ของชาวพุทธ เปSนต,น 

๕.๒ เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได,แกJ เอกสารอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเศษ
บทความวิชาการ สารนิพนธ� วิทยานิพนธ� และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับงานเขียนของ
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และงานวิจัยท่ัวไปเก่ียวข,องกับปรัชญาการศึกษา 

๕.๓ ศึกษาค,นคว,าแนวคิดปรัชญาการศึกษา และสัมภาษณ�พระพรหมบัณฑิต  
๕.๔ ดําเนินการจําแนกข,อมูลและจัดหมวดหมูJตามประเด็นท่ีได,กําหนดไว,ใน

ขอบเขตการวิจัย 
๕.๕ เรียบเรียงและจัดกระทําข,อมูลตามกรอบวัตถุประสงค�การวิจัย 
๕.๖ นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 

๕. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยดังกลJาวสามารถสรุปได,ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยท้ัง ๓ 

ประการ ดังนี้  
๑. แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบัน พบวJา การศึกษาเปSนวิธีการสJงผJาน

จุดมุJงหมายและธรรมเนียมประเพณี ให,ดํารงอยูJจากรุJนหนึ่งสูJอีกรุJนหนึ่ง การศึกษาเปSน
กระบวนการอยJางเปSนทางการซ่ึงสังคมสJงผJานความรู, ทักษะ จารีตประเพณีและคJานิยม ท่ีสั่ง
สมมาจากรุJนหนึ่งไปยังอีกรุJนหนึ่ง และการศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมท่ีทา
ให,คนได,มีการเรียนรู, และพัฒนาข้ึนไปสูJความเปSนสมาชิกท่ีดีของสังคม การศึกษาเปSน
กระบวนการเรียนรู,เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถJายทอดความรู,การ
ฝ�กการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร,างสรรค�จรรโลงความก,าวหน,าทางวิชาการการ
สร,างองค�ความรู,อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล,อมสังคมการเรียนรู,และปHจจัยเก้ือหนุนให,
บุคคลเรียนรู,อยJางตJอเนื่องตลอดชีวิต และมีจุดมุJงหมายของการศึกษา คือ ผู,เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู,และพัฒนาตนเองได, กระบวนการจัดการศึกษาต,องสJงเสริมให,ผู,เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมีความสําคัญ คือ ปรัชญาชJวยสร,าง
เป�าหมายหรือความคาดหวัง หรือจุดมุJงหมายของการจัดการศึกษาได,อยJางชัดเจน วJาจะไปใน
ทิศทางใด และควรจะวางหลักสูตรอยJางไรบนพ้ืนฐานของความเปSนจริงทางสังคม ท้ังด,าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ชJวยตรวจสอบความคิด ทฤษฎี สมมติฐาน ความหมายและ
ความต,องการในการจัดการเรียนการสอน ให,กระจJางชัดเจนข้ึนเปSนแมJบทสร,างภาพรวมหรือ
แผนท่ีชีวิต ของการจัดการศึกษาโดยสJวนรวม ทําให,เห็นคุณคJา ความหมายท้ังหมดใน
การศึกษาวิชาตJางๆและมีองค�ประกอบของปรัชญาการศึกษา จะเก่ียวข,องกับอภิปรัชญา 
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(Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) และคุณวิทยา (Axiology) เชJนเดียวกัน
ปรัชญาท่ัวไป เชJนปรัชญาสารัตถนิยมปรัชญานิรัตถนิยมปรัชญาพิพัฒนาการนิยมปรัชญา
ปฏิรูปนิยมและปรัชญาอัตถิภาวนิยม (๕) นักปรัชญาการศึกษาท่ีสําคัญของโลก เชJน โสกรา
ตีส แนวความคิด คือ สิ่งซ่ึงเก่ียวกับความคิด ในสJวนท่ีเปSนเรื่องของเหตุผลของคนทุกๆคน 
มันมีความนึกคิดตJางๆดํารงอยูJซ่ึงตJางมีอยูJรJวมกันท้ังหมด และด,วยเหตุนี้จึงมีความพอใจและ
ความเพลิดเพลินอยJางเปSนสากลและไมJอาจหลีกเลี่ยงได, และแนวความคิดนั้น มันเปSน
รูปแบบอันเปSนรากฐานของความเข,าใจหรือความรู,ท่ีแท,จริงอริสโตเติล การศึกษาควรเปSน
เครื่องมือในการฝ�กฝนความเปSนพลเมืองดีและชJวยพัฒนาบุคลิกภาพซิเซโรหน,าท่ีของตนได,ดี
ในสังคม ต,องเปSนคนมีเหตุผล ขยันหม่ันเพียรเพทราช เน,นวJามนุษย�มีคุณคJาและมีความสําคัญ
ท่ีสุด การศึกษาศิลปวิทยาจะเปSนทางให,มนุษย�เข,าใจตนเอง เห็นคุณคJาของตนเอง และ
จรรโลงคุณคJาของมนุษย� วอเจอริอัส เน,นการเรียนแบบเสรี วJาเปSนสิ่งจําเปSน ท่ีจะชJวยมนุษย�
ได,ถึงซ่ึงปHญญาและปฏิบัติความดี เคลวิน เน,นการเรียนวิชาศิลปะศาสตร�และการฝ�กปฏิบัติใน
โรงเรียนมัธยม คอมินิอุส ควรอยูJท่ีความรู, ศีลธรรม และศรัทธาควรสอนเด็กให,รู,ทุกอยJาง รุส
โซ เน,นการสอนแบบธรรมชาติ แฮร�บาร�ต นําวิทยาศาสตร�มาใช,กับการศึกษา เน,นการเตรียม
เด็กให,เข,ากับแบบแผนของสังคม แฮร�บาร�ต การเตรียมความรู, เปSนวัสดุสิ่งของใหมJ ๆ การ
สรุปสาระ หลักการ การทดสอบความรู,ความเข,าใจของผู,เรียน เฟรอเบล ต,องพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็ก พัฒนาการทางกายภาพมากJอนพัฒนาทางสติปHญญา ธอร�นไดค� หลักการ
สําคัญ คือ นักเรียนลงมือประกอบกิจกรรมด,วยตนเอง ดิวอ้ี มีอิทธิพลตJอการจัดการศึกษา
แนวใหมJของประเทศสหรัฐอเมริกา เน,นการสอนด,วยวิธีแก,ปHญหา บรุเนอร� เสนอวิธีสอนแบบ
ค,นพบด,วยตนเอง 

๒. แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตโต) 
พบวJา พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D. ราชบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ เจ,าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรพชาเปSนสามเณร ณ วัดสามจุJน อําเภอ
ศรีประจันต� จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙ อุปสมบท เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย� (ฟ��น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสาม
พระยา กรุงเทพมหานคร เปSนพระอุปHชฌาย� มีสมเด็จพระมหาธีราจารย� (นิยม ฐานิสฺสรมหา
เถร) ขณะเปSนท่ีพระธรรมป�ฏก วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานครเปSนพระกรรม วาจาจารย� 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย� (ชJวง วรปุ!ฺญมหาเถรขณะเปSนท่ีพระธรรมธีรราชมหามุนี วัด
ปากน้ํา กรุงเทพมหานคร เปSนพระอนุสาวนาจารย� ได,นามฉายาวJา ธมฺมจิตฺโต (๒) 
ความหมายของปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) การศึกษา
เปSนกระบวนการแสวงหาปHญญา และกําจัดอวิชชาไปพร,อมกัน ต,องการเน,นเรื่องหลัก
ไตรสิกขา อธิศีลสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนากายและสังคม อธิจิตตสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนา
จิต อธิปHญญาสิกขา มุJงให,เกิดการพัฒนาปHญญา และจุดมุJงหมายของปรัชญาการศึกษาของ
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พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พัฒนาคนให,เปSนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� การสร,าง
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู,ควรถือ การพัฒนาคนเปSนเป�าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจเปSน
เป�าหมายรอง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู,ก็จะตามมาเอง คือ ความรู,เห็นตามความเปSน
จริงเปSนการแสวงหาปHญญา สุตมยปHญญา คือการรับรู,ข,อมูลอยJางเดียวยังไมJพอ เราต,องมีจิน
ตามยปHญญา คือ การคิดยJอยข,อมูลนั้นกํากับอยูJด,วยได,แกJ สมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพ
โดย และความหมายและความสําคัญของปรัชญาการศึกษา เปSนการแสวงหาปHญญาเพ่ือ
พัฒนาชีวิตให,พบกับแสงสวJางและให,เข,าใจสภาวะท่ีเปSนจริงของชีวิต ทJานจึงเน,นเรื่องการ
พัฒนาปHญญามากกวJาเรื่องอ่ืนเพราะปHญญาเปSนคุณธรรมสําคัญท่ีสุด ปHญญาเปSนประธานแหJง
คุณธรรมท้ังหลาย และองค�ประกอบของปรัชญาการศึกษา จตุสดมภ�ของการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ และแนวทางการจัดการปรัชญาการศึกษา ด,วย
ข้ันตอนแหJงการศึกษาบทบาทของครูในการจัดการศึกษาและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

๓. วิเคราะห�เชิงปรัชญาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. 
ประยูร ธมฺมจิตโต) พบวJา แนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระเดชพระคุณมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธ�กับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของกลุJมปรัชญา ๕ กลุJม ได,แกJ (๑) กลุJมสารัตถนิยม 
เชื่อวJา การศึกษาเปSนเครื่องมือในการถJายทอดความรู,ความจริงทางธรรมชาติ (๒) กลุJมนิรัตถ
นิยม เชื่อวJาโลกนี้มีบางสิ่งท่ีมีคุณคJาถาวร ไมJเปลี่ยนแปลง ท่ีเราควรอนุรักษ�และถJายทอดให,
คนรุJนหลังตJอไป (๓) กลุJมพิพัฒนาการนิยมหรือพิพัฒนาการนิยม หรือวิวัฒนา การนิยม 
(Progressivism) เชื่อวJาการดํารงชีวิตท่ีดี ต,องต้ังอยูJบนพ้ืนฐานของการคิดท่ีดีและการกระทํา
ท่ีเหมาะสม (๔) กลุJมปฏิรูปนิยม เชื่อวJา การปฏิรูปสังคม เปSนหน,าท่ีของสมาชิกของคนใน
สังคมทุกคน และการศึกษาเปSนเครื่องมือสําคัญท่ีสามารถทําให,เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ได, และ(๕) กลุJมอัตถิภาวนิยม หรือ อัตนิยม (Existentialism) เชื่อวJา ในความมีอยูJเปSนอยูJ
ของมนุษย� มนุษย�แตJละ คนจะต,องกําหนดหรือแสวงหาสาระสําคัญ (essence) ด,วยตนเอง  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
การศึกษาเชิงวิเคราะห�ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺม

จิตโต) จะเปSนเรื่องราวท่ีเก่ียวข,องกับแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปHจจุบันและปรัชญา
การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต ) ท่ีมีความสอดคล,องนําไปใช,
พัฒนาคนให,เปSนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ คือความรู,เห็นตามความเปSน
จริงเปSนการแสวงหาปHญญา รับรู,ข,อมูล คิดยJอยข,อมูล แสวงหา เข,าใจสภาวะท่ีเปSนจริงของ
ชีวิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ือพัฒนามนุษย
ภาพ ด,วยข้ันตอนแหJงการศึกษาบทบาทและวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ นั้นจะอยูJใน
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สถานการณ�ใดก็สามารถนําไปใช,ได,ทุกที ทุกเวลา ตามความเข,าใจการแสดงออกอยูJด,วยกัน
อยJางมีความสุข ชJวยเหลือซ่ึงกันและกัน สังคมก็จะอยูJด,วยกันอยJางสงบสุข 

๒. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
ควรมีปรัชญาการศึกษาในปHจจุบันให,มีการตJอยอด แสวงหามุมมองทางความคิด

เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ ตามแบบปรัชญาการศึกษาแบบเกJา ปรัชญาการศึกษารJวม
สมัยเพ่ือเปSนแมJแบบของการศึกษาท้ังหลาย โดยนําหลักธรรมมาใช,ในสังคมไทย 

บรรณานุกรม 
๑  .ภาษาไทย  

)๑ (หนังสือ  :  
กิติมา ปรีดีลิดก. ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ประเสริฐการพิมพ�, ๒๕๒๐. 
จิตรกร ต้ังเกษมสุข. พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย

,๒๕๒๕. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การเผยแผ$เชิงรุก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก บ$อเกิดภูมิป/ญญาตะวันตก. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. 

กรุงเทพมหานคร : สายสJงศึกษิต บริษัทเคล็ดไทยจํากัด, ๒๕๔๔. 
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การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรือ่งหลวงพ$อทองวัดโบสถ�  
A study of Buddhist Principles in Literature Of Laungphothong Watbhot  

พระปลัดแดนสกล ปภาโส/บาลลา*  
พระราชรัตนาลงกรณ�, ดร., ผศ.ดร.เจษฏา มูลยาพอ**    

บทคัดย$อ 

วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� เนื้อเรื่องเปSนเรื่องราว
ชีวิตของหลวงพJอทองวัดโบสถ� ท่ีอยูJบนฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการสร,างศา
สนสถาน บํารุงศาสนบุคคล และสืบทอดศาสนธรรม การดําเนินเรื่องชีวิตของตัวละครท่ีต,อง
ผจญกับสุขทุกข� มีลาภเสื่อมลาภ ได,ยศเสื่อมยศ พบกับการถูกสรรเสริญการถูกนินทา ทําให,
วรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะสมจริงและมีอุทาหรณ�ให,คิดวJา แท,ท่ีจริงแล,ว ในชีวิตคนเราไมJ
อาจสมปรารถนาได,เสมอไป ความเปSนไปของตัวละครอ่ืนๆ ท่ีผูกอยูJกับความรัก ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง อันเปSนกิเลสท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตใครๆ ก็ได, วรรณกรรมมีสJวนให,ความ
สํานึกของสังคม เปSนการปลูกฝHงคุณคJาทางปHญญา วรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� ทํา
ให,ผู,อJานจะได,รับความคิด ความรู,เพ่ิมข้ึนไมJมากก็น,อย มีผลให,สติปHญญา เหตุการณ�ท่ีเกิด
ข้ึนกับตัวละครในเรื่องให,ข,อคิดตJอผู,อJานขยายทัศนคติให,กว,างข้ึน บางครั้งก็ทําให,ทัศนคติท่ี
เคยผิดพลาดกลับกลายเปSนถูกต,อง เกิดความรักในฐานะเปSนเพ่ือนมนุษย�ด,วยกัน นํามาใช,
ประโยชน�ทําให,จิตใจสูงข้ึน หรือนํามาใช,ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หน,าท่ีทางสังคม
ของวรรณกรรม อาจจะมิใชJการแก,ปHญหาทางสังคมในเชิงปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย�ในระยะสั้น แตJเปSนหน,าท่ีของการให,แสงสวJางทางปHญญา 

คําสําคัญ: หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, วรรณกรรม 

Abstract 

The purposes of this research were; (1) to study the knowledge 
related to general literatures and literatures related to the Buddhist teachings 
(2) to study the literatures related to the Buddhist teachings and (3) to 
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analyze the principle of Buddhist teachings in the literatures entitled Loung 
Por Thong in Wat Bot. This research was the qualitative research  as follows: 

The results of research were found that the literatures mean the 
written documents, notwithstanding, they may not be in the completeness or 
any means the retold stories or reading for relaxation. The novels related to 
the history mean the novel saying about the actors. While the Buddhist 
literatures of Thais appear as the written documents in the first time in the 
period of Sukhothai, period of Phor Khunramkamhaeng, the Great. The 
Buddhist literatures can be divided in two periods, that is, before accepting 
the influence of literatures form the West beginning from Sukhothai to the 
beginning of King Rama 4, Siam Kingdom and after accepting the influence of 
literature from the West from the period of King Rama 5 of Siam Kingdom. 

For the Buddhist literatures entitled Loung Phor Watbot, their 
essences are the life-stories based on the Buddhist teachings. There are a lot 
of the religious places, enhancing the Buddhists and inheriting the Buddhist 
teachings. To proceed the lives of the actors must face the happiness, 
dissatisfaction, to have good luck, bad luck, to have dignity or loss of dignity 
to have praise and gossip, love, greed, hatred and delusion that are the 
defilements. They may occur in anybody. They are deep with the principle of 
Dhamma and the essences are the literal tricks for the readers for creations. 

The Buddhist literature entitled Loung Phor Thongwatbot is the 
value to individual, that is, the literatures gives the benefits towards 
individuals who are ones of the society. This indicates the condition of the 
life of human beings in the society and the artificial experience of life in 
various aspects, to provoke the consciousness of the society, to culture the 
attitude to the society, to enhance the readers who are the unity  of the 
society to accept those opinions and to have the guideline of thought with 
the society, namely the morality, the fame of tradition and various Dhamma 
that results in the wisdom used for practice in daily life or to change the 
human beings’ behaviors. 

Keywords: The Buddhist Teachings, Literatures   
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๑. บทนํา 
การเผยแผJพระพุทธศาสนาผJานสื่อสิ่งพิมพ� เชJนหนังสือ มีปราชญ�ทางพุทธศาสนา

จํานวนมากท่ีผลิตงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและนวนิยายอิงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปSนท่ีรู,จักกันโดยท่ัวกัน เชJน สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู,แตJงนวนิยายอิง
หลักธรรม เรื่องกองทัพธรรม ธรรมโฆษ ผู,แตJงเรื่องลีลาวดี วศิน อินทสระ ผู,แตJง พระอานนท�
พุทธอนุชา เปSนต,น งานวรรณกรรมท่ีอิงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในไทยนั้น
สามารถแบJงลักษณะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาออกเปSน ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะกJอนได,รับ
อิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตก ๒) ระยะหลังได,รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตก   

๑) วรรณกรรมศาสนาระยะก$อนได�รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันต 
วรรณกรรมศาสนาในระยะนี้ ได,แกJ วรรณกรรมไทยท่ีเกิดข้ึนต้ังแตJสมัยสุโขทัยจนถึงปลาย
รัชกาลท่ี ๓ หรือต,นรัชกาลท่ี ๔ แหJงกรุงรัตนโกสินทร� ซ่ึงเนื้อเรื่องสJวนมากมีท่ีมาจากคัมภีร�
พระพุทธศาสนา แตJงข้ึนโดยมีจุดมุJงหมายเพ่ือใช,สําหรับสั่งสอนประชาชนให,มีจิตใจเลื่อมใส
ศรัทธาและต้ังม่ันอยูJในคุณงามความดี สJวนแนวคิดของเรื่อง เน,นพุทธปรัชญา คือความเปSน
อนิจจังอันเปSนสJวนหนึ่งของหลักไตรลักษณ� หรือ เน,นเรื่องการบุญกุศล เพ่ือให,ได,ไปเกิดใน
ชาติภพท่ีดีกวJามีความเชื่อวJาความสุขท่ีแท,จริง คือความสุขทางธรรมสJวนรูปแบบในการแตJง
นิยมใช,รูปแบบร,อยกรองและมีภาษาบาลี-สันสกฤตแทรกในเนื้อเรื่อง 

๒) วรรณกรรมพระพุทธศาสนาระยะหลังได�รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตก
ได,แกJวรรณกรรมท่ีเกิดข้ึนต้ังแตJปลายรัชกาลท่ี ๔ หรือต,นรัชกาลท่ี ๕ แหJงกรุงรัตนโกสินทร�
เนื้อเรื่องเน,นธรรมในชีวิตประจําวัน อาจเปSนเรื่องสมมุติเพ่ือสร,างเหตุการณ�ท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติประยุกต�กับเหตุการณ�ทางสังคม เนื้อเรื่องเก่ียวข,องกับอาชีพ เชJน ธรรมะในการเปSนครู 
หรือ นักปกครอง แนวคิดในเนื้อเรื่องมีการนําเสนออยJางตรงไปตรงมาในเรื่องคJานิยมของ
สังคม และแกJนแท,ของศาสนา แสดงความคิดความเชื่ออยJางมีเหตุผลมากข้ึน สJวนรูปแบบใน
การแตJงมีท้ังร,อยแก,วและร,อยกรอง ในสJวนท่ีเปSนร,อยแก,ว ได,แกJ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวกับธรรมะและปรัชญาในพระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงข,อคิดทางปHญญา๑ 

วรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� ผลงานของ นายทวี วรคุณ ซ่ึงเปSนนัก
ประพันธ�วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนผู,หนึ่งท่ีได,รับการยอมรับวJามีผลงานการประพันธ�ท่ี
ดีเดJน โดยได,รับรางวัลจาก ยู.เนส.โก. ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงผลงานของทJานทุกเรื่อง มีเนื้อหาท่ี
มุJงเน,นหลักธรรมและคติธรรมในพระพุทธศาสนาด,านตJางๆ ทําให,คนท่ีได,อJานผลงานของทJาน
เชื่อม่ันในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันมากข้ึน เปSนผลงานท่ีได,รับการ
ตีพิมพ�ซํ้าหลายครั้ง ผู,ประพันธ�คือ คุณทวี วรคุณ ได,เขียนบอกเลJาให,เห็นจุดสําคัญใน
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของเราวJา การเผยแพรJศาสนาโดยวิธีเลJาเรื่องและแทรกธรรมะ
อันจะทําให,คนเรานําไปใช,ในชีวิตประจําวันนั้น ยังเปSนท่ีต,องการของคนหมูJมาก โดยเฉพาะ
อยJางยิ่งผู,ท่ียังไมJมีความรู,ทางศาสนา มีการสอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา และ
เหตุการณ�ในสังคมตลอดจนให,คุณคJาด,านคําสอน การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความรู,ท่ีเก่ียวกับวรรณกรรมท่ัวไปและวรรณกรรมอิงหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ�  
๓. เพ่ือวิเคราะห�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัด

โบสถ�  

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู,ศึกษามุJงศึกษาศึกษาความรู, ทั่ว ไปที่ เ กี่ยวกับวรรณกรรมอิง

พระพุทธศาสนา วรรณกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมวรรณกรรมเรื่อง
หลวงพJอทองวัดโบสถ� และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัด
โบสถ� ท่ีเปSนประโยชน�ในชีวิตประจําวัน โดยทําการศึกษาค,นคว,าจากวรรณกรรมของทวี วร
คุณและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,องกับงานวิจัย 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เปSนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยทางด,านเอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนดังนี้ 
๑. รวบรวมข,อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได,แกJพระไตรป�ฎกภาษาไทย

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป� ๒๕๓๙ วรรณกรรมวรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัด
โบสถ�เอกสารวิชาการ และงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข,อง 

๒. ศึกษาเนื้อหาของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมวรรณกรรมเรื่อง
หลวงพJอทองวัดโบสถ� ผลงานของ นายทวี วรคุณ 

๓. นํามาศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห�ข,อมูล เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย 

๕ .สรุปผลการวิจัย 
การจัดประเภทนวนิย าย อิ งพระพุทธศาสนาประเภทของนวนิยาย อิ ง

พระพุทธศาสนามี ๒ ประเภท คือ ประเภทเรื่องท่ีแตJงตามลําดับเวลา นวนิยายประเภทนี้
ในชJวงทศวรรษท่ีผJานมาจึงมักปรากฏในรูปของการแสดงปาฐกถาธรรมตามสถานท่ีตJางๆและ
ทางสื่อมวลชนแล,วจึงรวบรวมพิมพ�เปSนเลJมในเวลาตJอมานอกเหนือจากท่ีมีผู,เรียบเรียงคิดค,น
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เขียนเพ่ือเผยแพรJในรูปเลJม นอกจากนี้ยังแบJงประเภทของนวนิยายอิงพระพุทธศาสนา
ประเภทกJอนอิทธิพลจากตะวันตกและประเภทหลังรับอิทธิพลจากตะวันตก สJวนประเภทท่ี
แตJงตามเนื้อหา เปSนนวนิยายอิงพระพุทธศาสนาโดยผู,แตJงต,องการให,ผู,อJานเข,าใจเนื้อหาอยJาง
แท,จริงซ่ึงในเนื้อหามุJงเสนอสาระทางคุณธรรมจริยธรรมแกJสังคมโดยอาศัยหลักธรรมใน
ศาสนาเปSนโครงเรื่องซ่ึงจะมีท้ังเปSนเรื่องราวจริงทางศาสนาและเรื่องราวท่ีแตJงอิงศาสนา 

ลักษณะและเนื้อหาของวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� 
พบวJา เรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� เป�ดเรื่องด,วยสถานท่ีแรกเปSนชนบทในประเทศไทย เปSน
การเริ่มต,นนิยายเรื่องนี้ได,ดี เพราะเปSนสถานท่ีใกล,ตัวผู,อJานและผู,อJานสJวนใหญJมีความคุ,นเคย 
จึงสร,างอารมณ�ให,ผู,อJานเห็นหรือรู,สึกตามได,เปSนอยJางดี เนื้อเรื่องอันเปSนเรื่องราวชีวิตของ
หลวงพJอทองวัดโบสถ� ท่ีอยูJบนฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการสร,างศาสนสถาน 
บํารุงศาสนบุคคล และสืบทอด ศาสนธรรม การดําเนินเรื่องชีวิตของตัวละครท่ีต,องผจญกับ
สุขทุกข� มีลาภเสื่อมลาภ ได,ยศเสื่อมยศ พบกับการถูกสรรเสริญการถูกนินทา ทําให,
วรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะสมจริงและมีอุทาหรณ�ให,คิดวJา แท,ท่ีจริงแล,ว ในชีวิตคนเราไมJ
อาจสมปรารถนาได,เสมอไป ด,วยอํานาจและชีวิตเปSนสิ่งท่ีไมJยั่งยืน ความสุขอันเปSนโลกียะท้ัง
มวลนําไปสูJความทุกข� จึงไมJควรท,อแท,สิ้นหวังในชีวิตจนเกินไป หากต,องประสบกับความทุกข� 
ควรรู,จักปลJอยวางไมJยึดถือในเรื่องตJาง ๆ ให,มากนัก กJอเกิดความประทับใจแกJผู,อJานในความ
ดีมุJงม่ันกระทําไว,ในพระพุทธศาสนา ความตJอเนื่องในการเลJาเรื่องได,ฉายภาพหลวงพJอทองวัด
โบสถ�ให,แจJมชัดในความรู,สึกของผู,อJาน ความเปSนไปของตัวละครอ่ืน ๆ ท่ีผูกอยูJกับความรัก 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเปSนกิเลสท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตใคร ๆ ก็ได, จึงทําให,ตัวละครดู
เหมือนมีชีวิตชีวา ฉากตJาง ๆ สามารถบรรยายให,ผู,อJานรู,สึกเหมือน “เห็นด,วยตา” และ “ได,
ยินด,วยหู” ซ่ึงมาจากการสังเกตหาจุดเดJนของสิ่งตJาง ๆ แล,วดูให,ติดตา จนนํามาใช,บรรยาย
ฉากได,ดีถึงขนาด บทสนทนาท่ีไพเราะชJวยให,นJาสนใจอJาน ภาษาท่ีงดงามควรแกJการจดจํา 
สํานวนท่ีสละสลวย ความคิดท่ีคมคายลุJมลึก อุปมาโวหารท่ีสื่อให,เข,าใจความหมายได,อยJาง
เฉียบคม และลึกซ้ึงด,วยคติธรรมท่ีแนบเนียนกับเนื้อเรื่อง ล,วนเปSนกลวิธีทางวรรณศิลป�อัน
เปSนผลให,อJานได,เพลิดเพลินมีความบันเทิงใจ 

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� พบวJา วรรณกรรมมิใชJเปSน
แตJเพียงสื่ออยJางเดียว หากสิ่งท่ีแฝงลึกลงไปในชJองไฟระหวJางตัวอักษร ยังสะท,อนให,เห็นถึง
ความต้ืนลึกหนาบางทางภูมิปHญญาของผู,เขียน และลึกลงไปในภูมิปHญญานั้นก็คือความจริงใจ
ท่ีผู,เขียนสะท,อนตJอตัวเองและตJอผู,อJาน วรรณกรรมเปSนสJวนหนึ่งของชีวิตมนุษย� ชาติท่ีเจริญ
แล,วทุกชาติจะต,องมีวรรณกรรมเปSนของตัวเอง และวรรณกรรมจะมีมากหรือน,อย ดีหรือเลว 
ก็แล,วแตJความเจริญงอกงามแหJงจิตใจของชนในชาตินั้น ๆ วรรณกรรมเปSนเครื่องชี้ให,รู,วJา 
ชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแคJไหนและยุคใดมีความเจริญสูงสุด ยุคใดมีความเสื่อม
ทรามลง เพราะฉะนั้นวรรณกรรมแตJละชาติ จึงเปSนเครื่องชี้วัดได,วJา ยุคใดจิตใจของประชาชน
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ในชาติ มีความเจริญหรือเสื่อมอยJางไร ด,วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงเปSนเครื่องมือสื่อสาร
ความรู,สึกนึกคิดถJายทอดจิตนาการและแสดงออกซ่ึงศิลปะอันประณีตงดงาม การศึกษาหรือ
อJานวรรณกรรมแตJละเรื่องทําให,ผู,อJานมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 
ของยุคสมัยท่ีผู,ประพันธ�ได,สะท,อนผJานมุมมองของตนออกมา รวมท้ังทําให,ผู,อJานเข,าใจ
ความรู,สึกนึกคิดของผู,คนท่ีมีตJอสภาพการณ�เหลJานั้นด,วย 

ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสําคัญตJอมนุษย�แทบทุกด,านอาจกลJาวได,วJา สังคม
มนุษย�ท่ีเจริญมีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปHจจุบันนี้ ต้ังอยูJบนพ้ืนฐานของวรรณกรรม
ท้ังสิ้น วรรณกรรมตJางมีบทบาท ความสําคัญ และอิทธิพลไมJมากก็น,อย วรรณกรรมเปSน
ผลงานการสร,างสรรค�จากปHญญามนุษย� ท่ีเกิดจากการเรียนรู,และพัฒนาออกมาเปSน
วรรณกรรม เพราะมนุษย�เปSนสิ่งมีชีวิตท่ีมีสมองและภูมิปHญญา การบริโภคอาหารเพ่ือสร,าง
ความเจริญเติบโตทางรJางกายเชJนเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนคงไมJเพียงพอสําหรับมนุษย�เปSนแนJ
แท, เพราะมนุษย�นั้นยังต,องการอาหารทางใจด,วย 

คุณคJาตJอบุคคล คือวรรณกรรมให,สารประโยชน�ตJอบุคคลอันเปSนหนJวยหนึ่งของ
สังคม เปSนการสJงเสริมการเรียนรู,และฝ�กทักษะ สJงเสริมในการเรียนรู,ทางด,านภาษา และชJวย
ให,มีโอกาสฝ�กทักษะ สJงเสริมให,รู,จักใช,เวลาวJางให,เปSนประโยชน� ชี้ให,เห็นสภาพของชีวิต
มนุษย�ในสังคมให,ประสบการณ�จําลองชีวิตในแงJมุมตJางๆ ชีวิตท่ีสมบูรณ�พูนสุข ยากแค,น 
อับเฉา ถูกกดข่ี จองเวร อาภัพอับโชค เปSนต,น  

คุณคJาตJอสังคม วรรณกรรมมีสJวนให,ความสํานึกของสังคม หรือมโนทัศน�รJวมของ
สังคม โดยวิธีเสนอแนวคิดตJอผู,อJานโดยสJวนรวม เปSนการปลูกฝHงทัศนคติตJอสังคมแกJผู,อJาน 
และมีกลวิธีในการนําเสนอในรูปแบบตJางๆ เพ่ือให,ผู,อJานเห็นพ,องกับแนวคิดท่ีผู,ประพันธ�เสนอ
มาในรูปวรรณกรรม หรือให,ผู,อJานเลือกรูปแบบของสังคมตามทัศนะของตนเองรวมมากับการ
บันเทิงใจในวรรณกรรมด,วย ซ่ึงเปSนตัวเรJงเร,า สJงเสริมให,ผู,อJานอันเปSนหนJวยหนึ่งของสังคม
ยอมรับแนวคิดเหลJานั้น และมีมโนทัศน�รJวมตJอสังคม คือ ศีลธรรม กรอบจารีตประเพณี และ
ธรรมนิยมตJางๆ เสนอแนวคิดรJวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูJสภาพท่ีดีกวJา และชะลอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูJสภาพชีวิตเลวลง หรือมีความรับผิดชอบตJอสังคมในฐานะเปSนหนJวย
หนึ่งของสังคมนั้น วรรณกรรมได,เสนอแนวคิดรJวมของการเปลี่ยนแปลงทางด,านสังคมโดยไมJ
หยุดนิ่ง เพ่ือไปสูJสภาพของสังคมมนุษย�ท่ีดีกวJา 

คุณคJาทางปHญญา วรรณกรรมเรื่องหลวงพJอทองวัดโบสถ� ทําให,ผู,อJานจะได,รับ
ความคิด ความรู,เพ่ิมข้ึนไมJมากก็น,อย มีผลให,สติปHญญาแตกฉานท้ังทางด,านวิทยาการ ความรู,
รอบตัว ความรู,เทJาทันคน ความเห็นอกเห็นใจตJอเพ่ือนมนุษย�ด,วยกัน เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนกับ
ตัวละครในเรื่องให,ข,อคิดตJอผู,อJานขยายทัศนคติให,กว,างข้ึน บางครั้งก็ทําให,ทัศนคติท่ีเคย
ผิดพลาดกลับกลายเปSนถูกต,อง เกิดความรักในฐานะเปSนเพ่ือนมนุษย�ด,วยกัน พร,อมกันนี้
วรรณกรรมแทบทุกเรื่องจะแทรกสัจธรรมท่ีผู,อJานสามารถนํามาใช,ประโยชน�ทําให,จิตใจสูงข้ึน 
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หรือนํามาใช,ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หน,าท่ีทางสังคมของวรรณกรรม อาจจะมิใชJ
การแก,ปHญหาทางสังคมในเชิงปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย�ในระยะสั้น แตJ
เปSนหน,าท่ีของการให,แสงสวJางทางปHญญา 
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การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ�าอาวาส 
ในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

A Study of Administration Efficiency of Abbots in 
Meang Loei Municipal Area, Loei Province 

พระสุจริต สุนฺทโร (สุนทราวิรัตน�)*  
พระมหามิตร ฐิตป!ฺโ!ฺ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.สุวิน ทองปH�น** 

บทคัดย$อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ ๓) เพ่ือศึกษาปHญหา
อุปสรรคและข,อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของเจ,าอาวาสเขต
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้ เปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู,วิจัยได,ใช,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแจก
แบบสอบถามให,กับกลุJมตัวอยJาง จํานวน ๑๔๓ รูป โดยใช,วิธีการสุJมตัวอยJางแบบงJาย แล,วจึง
นํามาทําการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร�โดยหาคJาความถ่ี ร,อย
ละ คJาเฉลี่ย สJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที (t-test) และการวิเคราะห�ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และเปรียบเทียบคJาเฉลี่ยเปSนรายคูJ
โดยวิธีผลตJางนัยสําคัญท่ีน,อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

ผลการศึกษาพบว$า 
๑. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย 

จังหวัดเลย โดยรวมอยูJในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด,าน พบวJา อยูJในระดับมากทุกด,าน 
โดยเรียงลําดับคJาเฉลี่ยจากมากไปหาน,อยได,ดังนี้ ด,านการบริหารและการปกครอง, ด,านการ
ให,ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล, ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอน, และด,านการ
บํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ ตามลําดับ 

๒. ผลเปรียบเทียบการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขต
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พบวJา โดยภาพรวมแตกตJางกัน อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .
๐๕ จึงเปSนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว, สJวนพระภิกษุสามเณรท่ีมีระดับการศึกษานักธรรมระดับ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�เลย  

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ�เลย  
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การศึกษาเปรียญธรรม และระดับการศึกษาสามัญ ตJางกัน มีทัศนคติการศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวมไมJแตกตJางกัน
จึงไมJเปSนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว, 

๓. ปHญหา อุปสรรค และข,อเสนอแนะการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พบวJา  

๑) ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติปHญหา อุปสรรคดังนี้เจ,า
อาวาสบางรูปใช,คนไมJถูกกับงาน จึงทําให,งานขาดประสิทธิภาพขาดงบประมาณในการ
ซJอมแซมเสนาสนะ สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ควรใช,คนให,ถูกกับงาน และแบJงหน,าท่ีในการ
รับผิดชอบให,เรียบร,อย ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให,วัดและเพียงพอตJอการบํารุง
ซJอมแซม  

๒) ด,านการบริหารและการปกครอง ปHญหา อุปสรรค ดังนี้พระสังฆาธิการบางครั้ง
ใช,อารมณ�ไร,ซ่ึงเหตุผลในการตัดสินใจพระสังฆาธิการขาดความรู,ความเข,าใจในเรื่องการ
ปกครองคณะสงฆ� สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ควรให,มีการอบรมด,านภาวะผู,นําหลักการและ
เหตุผลในการตัดสินใจ ควรจะมีการสJงเสริมอบรมให,ความรู,พระสังฆาธิการในด,านการบริหาร
จัดการวัด  

๓) ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอน ปHญหา อุปสรรคดังนี้ขาดงบประมาณ
สนับสนุนบุคลากรในการทํางานด,านเผยแผJพระพุทธศาสนา ยังขาดการติดตJอประสานงาน
และการทํางานเปSนทีมในด,านการเผยแผJ สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ต้ังกองทุนเพ่ือการเผยแผJ
และนําปHจจัยท่ีมีอยูJในกองทุนมาใช,ในการบริหารจัดการ ควรเผยแผJสั่งสอนธรรมแกJ
ประชาชนให,ตั้งอยูJในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในเชิงรุกให,มากกวJาเดิม  

๔) ด,านการให,ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลปHญหา อุปสรรค ดังนี้ เจ,าอาวาส
บางรูปขาดวิสัยทัศน�ขาดเป�าหมายในการบริหารจัดการวัดท่ีชัดเจน ไมJมีการประชุมปรึกษา
วางแผนและกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาวัดอยJางเปSนรูปธรรม สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ 
ควรมีวิสัยทัศน�ในการพัฒนาวัด และให,ทันตJอสถานการณ�ในปHจจุบัน ควรมีการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพ่ือเกิดการพัฒนาท่ีหลากหลาย  

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารงาน, เจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย 

Abstract 

The objectives of this quantitative research were (1) to study the 
administration efficiency of abbots in MueangLoei municipal area, Loei province, 
(2) to compare the administration efficiency of abbots in MueangLoei municipal 
area, Loei province, and (3) to study problems, obstacles and recommendations 
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on the efficient administration development of abbots in MueangLoei municipal 
area, Loeiprovince. The research samples were totally 143 novices and monks, 
selected by the simple random sampling method, in MueangLoei municipal area, 
Loei province, and the research instrument used for collecting datawas the rating 
scale questionnaire. The data were analyzed by the software package for social 
sciences (SPSS), comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
T-test and one way analysis of variance (One-way ANOVA). In cases in which 
differences were found at a statistically significant level,the method of paired 
comparison was utilized by the Least Significant Difference (LSD). 

The research findings were as follows:  
1. The administration efficiency of abbots in MueangLoei municipal area 

was found to be overall at a high level When considered in each aspect, it was 
found to be at a high level in the following descending order: administration and 
government, facilitation of merit making, education and instruction, maintenance 
of temples and religious properties, respectively. 

2. The comparison of administration efficiency of abbots in MueangLoei 
municipal area was found that the attitude of monks and novices with different 
status, age and rainy year, towards administration efficiency of abbots in 
MueangLoei municipal area was found to be overall different at a statistically 
significant level of .05, and this was in accordance with the hypothesis of the 
research. But the attitude of monks and novices with different Dhamma 
scholar level, Pāli scholar level and educational level, towards administration 
efficiency of abbots in MueangLoei municipal area was found not to be 
overall different, and it was not in accordance with the hypothesis of the 
research.  

3. Problems, obstacles and recommendations on administration 
efficiency of abbots in MueangLoei municipal area were found as follows:  

1) In term of maintenance of temples and religious properties, the 
problems and obstacles were found that some abbots did not put the right 
man on the right job; therefore, that job was inefficient, and there was no 
budget for dwelling restoration. And the recommendations were found as 
follows: the abbots should put the right man on the right job and distribute 
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duties properly; the state budget, sufficient for restoring temples and religious 
properties, should be allotted to the temples.  

2) In term of administration and government, theproblems and 
obstacles were found that some ecclesiastical administrative monks 
frequently depended upon emotional feelings to make reasonless decisions, 
and some of them did not know or understand Thai Sangha Administration. 
And the recommendations were found that the ecclesiastical administrative 
monks should be trained on leadership, the principle and reasons of decision 
making, including knowledge of temple administration.  

3) In term of education and instruction, the problems and obstacles 
were foundthat it lacked not only the budget to promote personnel of 
Buddhism propagation, but coordination and teamwork of propagation, too. 
And the recommendations were found that the propagation fund should be 
founded for the sake of propagation administration, and the propagation of 
Buddhism, the exposition of Buddha’s teachings, should be aggressively 
operated for the sake of people.  

4) In term of facilitation of merit making, the problems and obstacles 
were found that there were no distinct visions and goals of temple 
administration for some abbots, and the objectives of temple development 
were not clearly discussed, planned and defined in the meeting. And the 
recommendations were found that there should be abbot’s vision of temple 
development, which was up to the current situation. There was also the 
meeting and discussion for more temple development.  

Keywords: Administration Efficiency of Abbots in Meangloei Municipal Area 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยเปSนเมืองพระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นได,มี

ตJอเนื่องมาต้ังแตJสุโขทัยดังนั้นพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยJางยิ่งตJอสังคมไทยโดยเฉพาะ
อยJางยิ่งการมีบทบาทในการกลJอมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให,กับผู,คน
ในสังคมตลอดจนการให,ความอนุเคราะห�ท่ีเก่ียวกับการบริหารสาธารณะตามความต,องการ
ของประชาชนอีกท้ังมีสJวนรJวมในการแก,ปHญหาให,กับสังคมให,แกJประเทศมาแล,วเปSนอยJางดีใน
ปHจจุบันการบริหารวัดมีความจําเปSนท่ีจะต,องใช,ศาสตร�และศิลป�ในการบริหารจัดการอยJาง
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หลีกเลี่ยงไมJได,เนื่องจากในปHจจุบันเปSนระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมท่ีเข,ามาเก่ียวข,องกับ
พระพุทธศาสนาทําให,การดําเนินการบริหารวัดตกอยูJในกระแสอยJางหลีกเลี่ยงไมJได,การ
บริหารงานจึงมีองค�ประกอบสําคัญท่ีนักบริหารงานควรคํานึงเพ่ือให,การบริหารงานประสบ
ความสําเร็จประกอบไปด,วยเงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ�
(machine or equipment) และแรงงานหรือคน (man) องค�ความรู,ในการบริหารงานในยุค
ต,นๆของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหมJจะคิดถึงองค�ประกอบสําคัญดังกลJาวเพ่ือพิจารณา
กําหนดเป�าหมายขององค�กรวJาจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองค�กรอยJางไร 

ตJอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค�กรตาม
โลกาภิวัฒน�ท่ีมีการแขJงขันสูงจึงมีการสร,างระบบการบริหารท่ีเน,นคนมากยิ่งข้ึนรวมท้ังปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารสมัยใหมJเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายข้ึนจึงได,มี
แนวคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรของตนเพ่ือความสําเร็จโดยให,สอดคล,อง
กับเทคโนโลยีสมัยใหมJหรือนวัตกรรมใหมJๆท่ีเข,ามาสนับสนุนการบริหารงานขององค�กร 

การท่ีจะทําให,การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการดําเนินการให,
เปSนไปด,วยความเรียบร,อยรวดเร็วคุ,มคJาและเกิดประโยชน�สูงสุดจําเปSนต,องมีการศึกษาเรียนรู,
บุคลิกลักษณะความเชื่อคJานิยมและพฤติกรรมท่ีเอ้ือประโยชน�ตJอการปฏิบัติงานทําให,การ
บริหารประสบความสําเร็จตามเป�าหมายหรือเปSนไปตามวัตถุประสงค�บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมจะเกิดข้ึนได,ต,องอาศัยการอบรบบJมเพาะกันมาช,า
นานการอบรมบJมเพาะคุณธรรมและจริยธรรมมีสถาบันท่ีอบรมได,ดีท่ีสุดนั่นก็คือวัดวัด
หมายถึงสถานท่ีทางศาสนาโดยปรกติวัดต,องมีโบสถ�วิหารและท่ีอยูJของสงฆ�หรือนักบวช๒๕๑   
วัดเปSนศูนย�กลางแหJงกิจกรรมตJางๆ ของชุมชนเปSนแหลJงการศึกษาของประชาชนและทํา
หน,าท่ีเปSนสถาบันหลักในการฝ�กอบรมพระสงฆ�ท่ีจะสืบตJอพระพุทธศาสนาและพลเมืองท่ีจะ
รับผิดชอบสังคมในอดีตพระภิกษุสงฆ�มีฐานะเปSนท้ังครูและผู,ฝ�กอบรมให,แกJประชาชนใน
ชุมชนเกือบทุกเรื่อง เชJนด,านจิตใจและด,านความเปSนอยูJหรืออาชีพของประชาชนนอกจากนั้น
วัดยังมีฐานะเปSนโรงเรียนแม,ปHจจุบันความเปSนศูนย�กลางในบางเรื่องจะลดลงแตJความสําคัญ
เหลJานั้นก็ยังคงอยูJเฉพาะวัดวัดยังคงมีความเข็มข,นอยูJคJอนข,างมากท้ังในเรื่องการพัฒนา
ชุมชนการพัฒนาอาชีพหรือหนJวยสJงเสริมเศรษฐกิจชุมชนการรวมกลุJมการเปSนหนJวยสังคม
สงเคราะห�และความเปSนศูนย�กลางทางด,านจิตใจยังคงอยูJ มิเสื่อมคลายแตJอยJางใด๒๖๒

ความสําเร็จของวัดในการปฏิบัติหน,าท่ีให,เปSนท่ียอมรับของประชาชนยJอมข้ึนอยูJกับการ
บริหารหมูJคณะหรือการปกครองดูแลตลอดท้ังการแนะนําการสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณร
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ²คพับลิเคช่ันส�, ๒๕๔๖), หน,า ๑๐๕๙. 

๒  กรมการศ าสนา ,“แนวทางการ พัฒนาพระสั งฆาธิ ก าร”,รายง านการ วิจั ย , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๐), หน,า ๑. 
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และคฤหัสถ�ท่ีมาพํานักในวัดให,ประพฤติปฏิบัติอยูJในพระธรรมวินัยปฏิบัติตนตามกฎหมาย
บ,านเมืองข,อบังคับระเบียบคําสั่งและประกาศของมหาเถรสมาคมซ่ึงเปSนองค�กรสูงสุดของ
คณะสงฆ�ไทยและผู,ปฏิบัติหน,าท่ีในการบริหารหมูJคณะผู,เปSนหัวหน,าสงฆ�ในวัดก็คือ“เจ,า
อาวาส” นั่นเองเจ,าอาวาสจึงมีบทบาทในการเปSนผู,นําระดับท,องถ่ินซ่ึงมีความใกล,ชิดกับ
ชาวบ,านมากชาวบ,านจะให,ความเคารพยกยJองวJาพระสงฆ�เปSนผู,นําทางจิตวิญญาณของ
ชาวบ,านทุกหมูJเหลJาเพราะผู, ท่ีเปSนเจ,าอาวาสได,นั้นต,องมีพรรษา๕ข้ึนไปเปSนผู,มีความรู,
ความสามารถสมควรแกJตําแหนJงมีความประพฤติเรียบร,อยตามพระธรรมวินัยมีศีลจารวัตรท่ี
นJาเคารพเลื่อมใสเปSนผู,ทรงเกียรติเปSนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ�ในท,องถ่ินนั้น๓

เจ,าอาวาสเปSนพระสังฆาธิการผู,มีหน,าท่ีบริหารและปกครองวัดท่ีอยูJใกล,ชิดประชาชนมากท่ีสุด
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชนเจ,าอาวาสยJอมเปSนตัวจักรสําคัญ
ในความเจริญของพระพุทธศาสนาดังนั้นการพัฒนาวัดให,เปSนศูนย�กลางของชุมชนเจ,าอาวาส
จะต,องเปSนบุคคลท่ีประชาชนเคารพนับถือเปSนท่ีศรัทธาของประชาชน๔เม่ือเจ,าอาวาสเปSนผู,ท่ี
ต,องใช,อํานาจในการปกครองดูแลกิจการตJางๆภายในวัดการใช,อํานาจของเจ,าอาวาสจึงต,อง
เปSนการกระทําโดยมีกฎหมายให,อํานาจไว,เพ่ือให,การบริหารและปกครองสามารถดําเนินไป
อยJางมีประสิทธิภาพซ่ึงอํานาจของเจ,าอาวาสนั้นได,มีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซ่ึงได,กําหนดอํานาจหน,าท่ีของเจ,า
อาวาสไว,ดังนี้๕ มาตรา ๓๗ เจ,าอาวาสมีหน,าท่ีดังนี้ 

(๑) บํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให,เปSนไปด,วยดี 
(๒) ปกครองและสอดสJองให,บรรพชิตและคฤหัสถ�ท่ีมีท่ีอยูJหรือพํานักอาศัยอยูJในวัด

นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข,อบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคม 

(๓) เปSนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกJบรรพชิตและคฤหัสถ� 
(๔) ให,ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจ,าอาวาสมีอํานาจดังนี้ 
(๑) ห,ามบรรพชิตและคฤหัสถ�ซ่ึงมิได,รับอนุญาตจากเจ,าอาวาสเข,าไปอยูJอาศัยในวัด 
(๒) สั่งให,บรรพชิตและคฤหัสถ�ซ่ึงไมJอยูJในโอวาทของเจ,าอาวาสออกไปเสียจากวัด 

                                                           

๓  พระมหาเสริมชัยชยมงฺคโล, การบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร : วีช่ันอาร�ตคอร�ปอเรช่ัน
,๒๕๔๑), หน,า ๑๐๔. 

๔ พระธรรมวโรดม, การปกครองวัด,    )กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๙ (, หน,า
๑๑๘. 

๕ พระวิสุทธิภัทรธาดา(ประสิทธ์ิพฺรหฺมรํสี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ�และกฎมหาเถรสมาคม,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน,า ๘๔. 
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(๓) สั่งให,บรรพชิตและคฤหัสถ�ท่ีมีท่ีอยูJหรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือ
ให,ทําทัณฑ�บนหรือให,ขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถ�ในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจ,า
อาวาสซ่ึงได,สั่งโดยชอบด,วยพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข,อบังคับระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม 

ในเขตเทศบาลเมืองอําเภอเมืองเลยมีชุมชนท้ังหมด ๔๙ ชุมชน มีประชากรท้ังหมด
๒๑,๐๙๑ คน๖ ประชาชนสJวนใหญJนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสํานักสงฆ�กระจายอยูJในเขต
เทศบาลเมืองเลยมากมายซ่ึงเปSนวัดท่ีอยูJในเขตเทศบาลเมืองเลยมี จํานวน ๑๓ วัด เปSนวัดใน
สังกัดมหานิกาย ๖ วัดมีพระภิกษุพร,อมสามเณรจํานวน ๒๒๙ รูปแบJงเปSนพระภิกษุจํานวน 
๕๐ รูป และสามเณร ๑๗๘ รูป๗ การปกครองคณะสงฆ�ยึดตามเขตการปกครองของบ,านเมือง 
และมีวิธีการปกครองคณะสงฆ�ท่ีกําหนดไว,ตามในกฎหมายเถรสมาคมเปSนหลัก การปกครอง
คณะสงฆ�มีผู,บริหารคณะสงฆ�ภายในวัดคือเจ,าคณะจังหวัดเจ,าคณะอําเภอเจ,าคณะตําบลเจ,า
อาวาส รองเจ,าอาวาส และรักษาการแทนเจ,าอาวาสรองลงมาตามลําดับ 
 ดังนั้นผู,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาส
ในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย เพ่ือเปSนข,อมูลในการวางแผน และพัฒนาการบริหารงาน
ของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลยให,มีประสิทธิภาพตJอไปท้ังยังเปSนการศึกษาเพ่ือนําไป
วางแผนพัฒนากิจการคณะสงฆ�ในท่ีอ่ืนๆ ได,อีกด,วย 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย 

จังหวัดเลย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาล

เมืองเลย จังหวัดเลย   
๓. เพ่ือศึกษาปHญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

๓. ป/ญหาท่ีต�องการทราบ 
๓.๑ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัด

เลย เปSนอยJางไร 
๓.๒ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขต

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จําแนกตามปHจจัยสJวนบุคคล แตกตJางกันหรือไมJ 

                                                           

๖ สํานักงานสถิติรายช่ือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๗ สถิติสํานักงานเจ,าคณะจังหวัดเลย (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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๓.๓ ปHญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย เปSนอยJางไร 

๔. ขอบเขตของการวิจัย 
๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปSนการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสใน

เขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ัง
๔ ด,านคือ 

(๑) ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ 
(๒) ด,านการบริหารและปกครอง 
(๓) ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอน 
(๔) ด,านการให,ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
๔.๒ ขอบเขตด�านประชากรประชากรท่ีใช,ในการวิจัยได,แกJพระภิกษุและสามเณร

ท่ีอาศัยอยูJในวัดเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย มีสังกัดมหานิกาย จํานวน ๒๒๙ รูป ซ่ึงมี
วัดดังนี้ 

(๑) วัดศรีบุญเรือง  ต้ังอยูJชุมชนบ,านต้ิว 
(๒) วัดศรีวิชัยวนาราม  ต้ังอยูJชุมชนบ,านหนองผักก,าม 
(๓) วัดชลธาราราม  ต้ังอยูJชุมชนบ,านนาหนอง-ทJาแพ 
(๔) วัดวิเวกธรรมคุณ  ต้ังอยูJชุมชนบ,านนาเขิน 
(๕) วัดพุทธสามัคคีบุรีเลย ต้ังอยูJชุมชนบ,านนาเขิน 
(๖) วัดทับม่ิงขวัญ  ต้ังอยูJชุมชนบ,านต้ิว 
๔.๓ ขอบเขตด�านตัวแปร 
๑) ตัวแปรต�น คือ ปHจจัยสJวนบุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได,แกJสถานภาพ

อายุพรรษาระดับการศึกษานักธรรมระดับการศึกษาเปรียญธรรมและระดับการศึกษาสามัญ 
๒) ตัวแปรตามคือการบริหารงานของเจ,าอาวาสตามทัศนะของพระภิกษุและ

สามเณรใน๔ด,านได,แกJ ๑) ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ ๒) ด,านการ
บริหารและปกครอง ๓) ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอนและ ๔) ด,านการให,ความสะดวก
ตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 

๖. วิธีดําเนินการวิจัย 
๖.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู,ศึกษาใช,รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปSน

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู,วิจัยได,ใช,เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
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ข,อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามให,กับกลุJมตัวอยJาง จํานวน ๑๔๓ ฉบับ แล,ว
จึงนํามาทําการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร� 

๖.๒ ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง ได,แกJพระภิกษุและสามเณรสังกัดคณะสงฆ�
มหานิกายในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยรวม ๒๙๙ รูป๘ กลุ$มตัวอย$างได,แกJ พระภิกษุ
และสามเณรสังกัดคณะสงฆ�มหานิกายในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยรวม ๒๙๙ รูป
ผู,วิจัยได,กําหนดขนาดกลุJมตัวอยJางจากการใช,สูตรของทาโร ยามาเนJ (Taro Yamane)๙ ท่ี
ระดับความคาดเคลื่อน ๐.๐๕ ในการคํานวณหาขนาดของกลุJมตัวอยJางซ่ึงได,ขนาดกลุJม
ตัวอยJางจํานวน ๑๔๓ รูปและผู,ศึกษาได,ทําการเก็บรวบรวมข,อมูลแบบสุJมอยJางงJาย(Simple 
Random Sampling)๑๐ 

๖.๓ เครื่องมือการวิจัย ผู,วิจัยได,ใช,แบบสอบถาม (Questionnaire) เปSนเครื่องมือ
ในการวิจัยโดยดําเนินการดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปSนแบบสอบถามเก่ียวกับปHจจัยสJวนบุคคลของ
ผู,ตอบแบบสอบถาม ได,แกJ สถานภาพอายุพรรษาระดับการศึกษานักธรรมระดับการศึกษา
เปรียญธรรมและระดับการศึกษาสามัญ มีลักษณะเปSนคําถามแบบปลายป�ดให,เลือกตอบแบบ
ตรวจรายการ(check list) ตอนท่ี ๒ เปSนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของเจ,าอาวาส
ตามทัศนะของพระภิกษุและสามเณรใน ๔ ด,านได,แกJ๑) ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการ
และศาสนสมบัติ๒) ด,านการบริหารและปกครอง๓) ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอนและ๔) 
ด,านการให,ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศลมีลักษณะเปSนมาตราสJวนประเมินคJา
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของ (Likert)๑๑ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น,อย 
และน,อยท่ีสุด จํานวน ๔๐ ข,อ และตอนท่ี ๓ เปSนแบบสอบถามเก่ียวกับปHญหา อุปสรรค และ
ข,อเสนอแนะ เก่ียวกับการการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขต
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยแบบสอบถามมีลักษณะเปSนแบบปลายเป�ด (Open - ended) 

๖.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ผู,วิจัยได,ดําเนินการเก็บรวบรวมข,อมูลแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังตJอไปนี้ 
๑.ผู, วิจัยทําการขอหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากศูนย�

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�เลย ถึง เจ,าคณะ
อําเภอเมืองเลย 
                                                           

๘ สถิติสาํนักงานเจ,าคณะจังหวัดเลย, (๑๒ กรกฎาคม๒๕๕๘). 
๙ ธานินทร� ศิลป�จารุ, การวิจัยและวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วย spss, พิมพ�คร้ังท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร�แอนด�ดี, ๒๕๕๒), หน�า ๕๗-๕๘. 
๑๐  ธานินทร�ศิลป�จารุ, การวิจัยและวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วย SPSS, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, 

(นนทบุรี : บริษัทเอสอาร�พริ้นติ้งแมสโปรดักส�จํากัด, ๒๕๕๑), หน,า ๕๕. 
๑๑ สุวรี ศิริโภคารภิรมย�, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖), 

หน,า ๑๔๐. 
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๒. ผู,วิจัยได,นําหนังสือขออนุญาตนําเสนอเจ,าคณะอําเภอเมืองเลยเพ่ือขออนุญาต
เก็บข,อมูลจากประชากรท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางในการวิจัยครั้งนี้  

๓. ทําการแจกแบบสอบถาม จํานวน ๑๔๓ ฉบับ โดยการแจกด,วยตนเอง 
๔. ทําการเก็บแบบสอบถามท่ีกลุJมตัวอยJางท่ีทําการตอบเรียบร,อยแล,ว  
๕. ตรวจความถูกต,อง ความครบถ,วนสมบูรณ� แล,วไปวิเคราะห�ข,อมูลตJอไป 
๖.๕ การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
ผู,วิจัยดําเนินการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

คอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช,วิเคราะห�ข,อมูลมีดังนี้ 
การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีได,ทําการเก็บรวบรวมข,อมูลจาก

แบบสอบถามเรียบร,อยแล,ว นําข,อมูลท่ีได,ไปวิเคราะห�ข,อมูลด,วยเครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช,
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
๑. ใช,สถิติจํานวน (Frequency) และร,อยละ (Percentage) อธิบายปHจจัยสJวน

บุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห�โดยการนําเสนอเปSนตารางประกอบการบรรยายผล 
๒. ใช,สถิติวิเคราะห�โดยการหาคJาเฉลี่ย (mean) คJาสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(standard deviation)อธิบายข,อมูลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสใน
เขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
๑.ใช,สถิติทดสอบคJาที (t-test) ในกรณีตัวแปรต,นสองกลุJม  
๒.ใช,สถิติการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)๑๒

 ในกรณี
ตัวแปรต,นมากกวJาสองกลุJมข้ึนไป เม่ือพบวJามีความแตกตJาง จะทําการเปรียบเทียบความ
แตกตJางของคJาเฉลี่ยเปSนรายคูJ โดยใช,วิธีผลตJางนัยสําคัญน,อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD.) 

๗. สรุปผลการวิจัย  
๗.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เจ,าอาวาส ๒) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาส และ ๓) เพ่ือ
ศึกษาปHญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของเจ,า
อาวาสเขตเทศบาลเมืองเลย จั งหวัดเลย การวิจัยครั้ งนี้ เปSนการวิจัย เชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู,วิจัยได,ใช,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล คือ แบบสอบถาม 
                                                           

๑๒ ชูศรี วงศ�รัตนะ, เทคนิคการใช�สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ�, 
๒๕๔๑), หน,า ๒๓๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๔๓๘ 

โดยแจกแบบสอบถามให,กับกลุJมตัวอยJาง จํานวน ๑๔๓ รูป โดยใช,วิธีการสุJมตัวอยJางแบบงJาย 
แล,วจึงนํามาทําการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร�โดยหา
คJาความถ่ี ร,อยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที (t-test) และการ
วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และเปรียบเทียบ
คJาเฉลี่ยเปSนรายคูJโดยวิธีผลตJางนัยสําคัญท่ีน,อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

ผลการศึกษาพบว$า 
๑. ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีสถานภาพเปSนสามเณร จํานวน ๑๐๔ รูป คิด

เปSนร,อยละ ๗๒.๗ มีอายุตํ่ากวJา ๒๐ ป� จํานวน ๑๐๔ รูป คิดเปSนร,อยละ ๗๒.๗ ไมJมีพรรษา
จํานวน ๑๐๗ รูป คิดเปSนร,อยละ ๗๔.๘ มีระดับการศึกษานักธรรมชั้นตรี จํานวน ๗๑ รูป คิด
เปSนร,อยละ ๔๙.๗ ไมJมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน ๑๑๕ รูป คิดเปSนร,อยละ ๘๐.๔ และมีระดับ
การศึกษาสามัญ ตํ่ากวJาปริญญาตรี จํานวน ๑๒๖ รูป คิดเปSนร,อยละ ๘๘.๑ 

๒. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย โดยรวมอยูJในระดับมาก ( X =๔.๑๙) เม่ือพิจารณาในรายด,าน พบวJา อยูJในระดับ
มากทุกด,าน โดยเรียงลําดับคJาเฉลี่ยจากมากไปหาน,อยได,ดังนี้ ด,านการบริหารและการ
ปกครอง,ด,านการให,ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล, ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอน, และ
ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ ตามลําดับ 

๓. ผลเปรียบเทียบการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขต
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พบวJา พระภิกษุสามเณรท่ีมีสถานภาพ อายุและพรรษา ตJางกัน 
มีทัศนคติการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย โดยภาพรวมแตกตJางกัน อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ จึงเปSนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว, สJวนพระภิกษุสามเณรท่ีมีระดับการศึกษานักธรรม ระดับการศึกษาเปรียญ
ธรรม และระดับการศึกษาสามัญ ตJางกัน มีทัศนคติการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวมไมJแตกตJางกันจึงไมJเปSนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว, 

๔. ปHญหา อุปสรรค และข,อเสนอแนะการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เจ,าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พบวJา  

๑) ด,านการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติปHญหา อุปสรรคดังนี้เจ,า
อาวาสบางรูปใช,คนไมJถูกกับงาน จึงทําให,งานขาดประสิทธิภาพขาดงบประมาณในการ
ซJอมแซมเสนาสนะ สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ควรใช,คนให,ถูกกับงาน และแบJงหน,าท่ีในการ
รับผิดชอบให,เรียบร,อย ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให,วัดและเพียงพอตJอการบํารุง
ซJอมแซม  

๒) ด,านการบริหารและการปกครอง ปHญหา อุปสรรค ดังนี้พระสังฆาธิการบางครั้ง
ใช,อารมณ�ไร,ซ่ึงเหตุผลในการตัดสินใจพระสังฆาธิการขาดความรู,ความเข,าใจในเรื่องการ
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ปกครองคณะสงฆ� สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ควรให,มีการอบรมด,านภาวะผู,นําหลักการและ
เหตุผลในการตัดสินใจ ควรจะมีการสJงเสริมอบรมให,ความรู,พระสังฆาธิการในด,านการบริหาร
จัดการวัด  

๓) ด,านการศึกษาอบรมและสั่งสอน ปHญหา อุปสรรค ดังนี้ขาดงบประมาณ
สนับสนุนบุคลากรในการทํางานด,านเผยแผJพระพุทธศาสนา ยังขาดการติดตJอประสานงาน
และการทํางานเปSนทีมในด,านการเผยแผJ สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ ต้ังกองทุนเพ่ือการเผยแผJ
และนําปHจจัยท่ีมีอยูJในกองทุนมาใช,ในการบริหารจัดการ ควรเผยแผJสั่งสอนธรรมแกJ
ประชาชนให,ตั้งอยูJในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในเชิงรุกให,มากกวJาเดิม  

๔) ด,านการให,ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล ปHญหา อุปสรรคดังนี้ เจ,าอาวาส
บางรูปขาดวิสัยทัศน�ขาดเป�าหมายในการบริหารจัดการวัดท่ีชัดเจน ไมJมีการประชุมปรึกษา
วางแผนและกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาวัดอยJางเปSนรูปธรรม สJวนข,อเสนอแนะมีดังนี้ 
ควรมีวิสัยทัศน�ในการพัฒนาวัด และให,ทันตJอสถานการณ�ในปHจจุบัน ควรมีการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพ่ือเกิดการพัฒนาท่ีหลากหลาย  

๗.๒ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป  
จากการวิจัยนี้ ผู,วิจัยได,เสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตJอไปควรทําการศึกษาดังนี้ 
๑. ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต�ใช,ในการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ

การบริหารกิจการคณะสงฆ� 
๒. ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากหลักพุทธธรรมโดยการประยุกต�ใช,กับ

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ� 
๓. ควรจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ�

เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยเปSนอําเภออ่ืน และจังหวัดอ่ืน 
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การเผยแพร$ธรรมะผ$านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก�วบ�านก�านเหลืองดง 
ตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

An Analysis study of Dhunna Propagation Through Broadcasthing 
System of the commuty of Wat-PhosiekeawThambonNgongkhan 

Ampor Dong-Luong Mukdahan Province 

พระครูสิทธิสารธรรม (บุญท,าว เหง,าโอสา)* 
ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน** 

บทคัดย$อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาทราบความเปSนมา
ของการเผยแผJพระพุทธศาสนาในพุทธกาล ๒) เพ่ือศึกษาทราบการเผยแผJธรรมะผJานระบบ
กระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,ว ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๓) 
เพ่ือศึกษาทราบผลการเผยแผJธรรมะผJานระบบกระจายเสียงชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,ว ๔) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของหอกระจายขJาวหลังจากการรับฟHงรายการระหวJางการจัดแบบ
บันทึกเสียงและแบบจัดรายการสดกลุJมตัวอยJางเปSนประชาชนอายุระหวJาง ๑๕-๗๐ ป� ในเขต
บ,านก,านเหลืองดง ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒ หมูJบ,าน 
รวม ๑๖๕คน เครื่องมือท่ีใช,ในการทดลอง คือ แบบเทปบันทึกเสียงและบทรายการแบบ จัด
รายการสดเรื่องการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียง เครื่องมือท่ีใช,ในการรวบรวม
ข,อมูล คือ แบบสัมภาษณ� การวิเคราะห�ข,อมูลใช,คJาเฉลี่ย ( X ) คJาสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติที (t-test) และ การวิเคราะห�ความแปรปรวนรวม (ANCOVA)  

ผลการศึกษาพบว$า  
๑. กลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการจากการดําเนินรายการแบบจัดรายการสดพบวJา 

ไมJมีการเปลี่ยนแปลงในด,านความรู, ความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอ
กระจายเสียง ด,านบุคลากรผู,รับผิดชอบ และพฤติกรรมของการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอ
กระจายเสียงอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ สJวนกลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการแบบบันทึกเสียงมี
การเปลี่ยนแปลง ในด,านความรู,สูงกวJากJอนรับฟHงรายการอยJางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ แตJไมJมีการเปลี่ยนแปลงในด,านพฤติกรรมของการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจาย
เสียง และสําหรับความคิดเห็น เก่ียวกับการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียง ด,าน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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การดําเนินการและในด,านนโยบายและกิจกรรม กลุJมตัวอยJางมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ี
ลดลงอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒. กลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการแบบบันทึกเสียง แบบจัดรายการสดและแบบเดิม 
พบวJา ความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียงในด,านบุคลากร
ผู,รับผิดชอบของ รูปแบบการจัดรายการสดสูงกวJาแบบบันทึกเสียงอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ แตJในด,านความรู, ความคิดเห็นด,านนโยบายและกิจกรรมรวมถึงพฤติกรรมของ
การเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียงในรูปแบบการจัดรายการสดมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีต่ํากวJาแบบบันทึกเสียง อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๓. กลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการแบบเดิมมี ความรู, ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียงในด,านการดําเนินการ ด,านนโยบายและกิจกรรม
รวมถึงพฤติกรรมของ การเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียงสูงกวJารูปแบบการจัด
รายการสดอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๕ 

๔. กลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการในรูปแบบเดิมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแพรJ
ธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียง ด,านบุคลากรผู,รับผิดชอบ ด,านนโยบายและกิจกรรมสูง
กวJาแบบบันทึกเสียง อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แตJในด,านความรู,และพฤติกรรม
ของการเผยแพรJธรรมะผJานระบบหอกระจายเสียงไมJแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

๕. ด,านความพึงพอใจท่ีมีตJอรูปแบบรายการ กลุJมตัวอยJางมีความพึงพอใจใน
รูปแบบ การบันทึกเสียงมากกวJารูปแบบการจัดรายการสด 

คําสําคัญ: เผยแพรJธรรมะ, ระบบหอกระจายเสียง 

Abstract 

This study aims four reasons: 1) to study mind the history of 
Buddhism in era 2) to study mind the mission, ethics through broadcasting of 
Wat Pho Sri KaeoNong District, Dong Luang, Mukdahan 3) to study mind the 
Dharma propagation via broadcast Wat Pho Si glass 4) to compare the 
effectiveness of a broadcast tower. After listening to a recording of the sound 
and live programs. The samples were aged between 15-70 years in Ban 
NongKanLuang district, Dong DongLuang District, Mukdahan two villages of 165 
people, including instruments used in the experiment was a tape recorder and 
played list. A live broadcast of the Dharma via broadcast tower. The tools used 
to collect data and interview data analysis using the mean ( X ) values, standard 
deviation (S.D.) t (t-test) and analysis of covariance (ANCOVA).  
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The results showed that: 1. The sample of items from the list listen to 
live programs found. No change in knowledge. Comments about publishing 
ethics through broadcasting tower. Personnel responsible Behavior and ethics of 
publishing via broadcast tower statistically significant. The subjects listened to a 
recording of a change. The superior knowledge of a prior hearing. The level of 
statistical significance. 05.There was no change in the behavior of publishing 
ethics through broadcasting tower. For comments About publishing ethics 
through broadcasting tower. And the implementation of the policies and 
activities. The samples are changed in a way that significantly reduced the level. 
05. 

2. Listen to a sample of the audio recording. A live programs and found 
that conventional opinion about publishing ethics through broadcasting tower of 
the personnel responsible. Format Live recording a higher level of statistical 
significance. 05. But in terms of knowledge The policy and activities, including the 
behavior of publishing ethics through broadcasting tower in the form of live has 
changed, the lower the sound. The level of statistical significance. 05. 

3. Listen to samples of traditional knowledge and opinions about 
publishing ethics through broadcasting tower in operation. Policies and activities, 
including its behavior. Dharma dissemination via broadcast tower above format 
to live at a level of statistical significance. 05. 

4. Listen to a sample of the original form opinions about publishing 
ethics through broadcasting tower. Personnel responsible The policies and 
activities over the recording. The level of statistical significance. 05.But the 
knowledge and behavior of publishing ethics through broadcasting tower not 
significantly different statistically. 

5. Satisfaction with the entry form. The subjects were satisfied with 
the format. Recording more than a form of live programs. 

Keywords: Dhunna Propagation Through, Broadcasthing System of the commuty 

๑. บทนํา 
การให,ความรู,และสร,างโอกาสให,กับประชาชนและชุมชนได,รับทราบข,อมูลขJาวสาร

อยJางกว,างขวางและเทJาเทียมกันเปSนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมี
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สJวนรJวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบกับคณะรัฐมนตรีได,มีมติ
เม่ือ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให,กระทรวงมหาดไทยพิจารณาบูรณาการในภาพรวม
เรื่องการใช,หอกระจายขJาวและการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาหอกระจายขJาวเพ่ือให,สามารถ
ใช,ประโยชน�ได,สูงสุดท้ังนี้กําหนดให,หมูJบ,านหรือชุมชนท่ีไมJมีหอกระจายขJาวหรือมีแตJชารุดใช,
การไมJได,ดาเนินการให,มีหอกระจายขJาวในทุกหมูJบ,านหรือชุมชนเพ่ือให,ประชาชนในทุก
หมูJบ,านหรือชุมชนได,รับทราบข,อมูลขJาวสารโดยเทJาเทียมกัน 

การสื่อสารในชุมชนอยJาง “หอกระจายขJาวสาร” ปHจจุบันนิยมเรียกกันอยJาง
แพรJหลายวJา“เสียงตามสาย” จึง มีบทบาทในการสJงเสริมความรู,ความเข,าใจการ
ประชาสัมพันธ�ข,อมูลท่ีเปSนเรืองราวภายในชุมชนและภายนอกชุมชนโดยสามารถเจาะจง
กลุJมเป�าหมายและนับวันจะเพ่ิมบทบาทในการเข,าถึงชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชนบทมากยิ่งข้ึน
หอกระจายขJาวเปSนเครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่งทีบJงชี้ถึงความพยายามในการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนเพ่ือกระจายขJาวสารให,แพรJหลายเปSนท่ีรับรู,แกJสมาชิกในชุมชนได,อยJางท่ัวถึงและ
รวดเร็วทันตJอเหตุการณ�๑ หอกระจายขJาวซ่ึงเปSนชJองทางแบบชุมชน (localized) ใช,
เทคโนโลยีระดับตํ่าต,นทุนตํ่าและในขณะท่ีสื่อทางเสียงนั้นเปSนสื่อทีมีอิทธิพลตJอชนบทในยุค
กJอนหน,าโทรทัศน�แตJทวJาเนื่องจากเป�าหมายการใช,วิทยุในท,องถ่ินนั้นถูกเน,นหนักไปในด,าน
ธุรกิจจนเอามาใช,ประโยชน�เพ่ือการพัฒนาสังคมไมJได,ด,วยเหตุนี้จึงเกิดหอกระจายขJาวสาร
และเสียงตามสายมาเติมชJองวJางทางหน,าทีดังกลJาว๒ หอกระจายขJาวสารคือการสื่อสารชุมชน
ทีทําให,ประชาชนได,รับข,อมูลขJาวสารทีจําเปSนแกJการดํารงชีวิตมีความรู,ความเข,าใจถึงความ
จําเปSนในการพัฒนาจึงถือวJาการสื่อสารเปSนปHจจัยทีสําคัญปHจจัยหนึ่งในการพัฒนาสังคมหรือ
พัฒนาท,องถ่ินจากการทีมีหมูJบ,านแทบทุกแหJงถJายทอดขJาวสารจากวิทยุกระจายเสียงผJานหอ
กระจายขJาวสารเปSนประจําดังนั้นจึงไมJนJาแปลกใจทีพบวJาในการสนทนาชุมชนมักได,ยินเสมอ
วJาหอกระจายขJาวสารไมJเห็นแตกตJางจากวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพราะเขาสามารถ
ทราบขJาวจากวิทยุหรือโทรทัศน�ได,เชJนกันซึงต,องมีการพูดคุยชี้แจงให,เห็นถึงความแตกตJางที
วJาแท,จริงแล,วคนในชุมชนสามารถกําหนดได,วJาต,องการฟHงเรืองอะไรต,องการฟHงอะไรต,องการ
ฟHงเวลาไหนจากหอกระจายขJาวสารได,ในขณะทีเราไมJสามารถกําหนดลักษณะเหลJานี้ได,จาก
วิทยุ๓ และโทรทัศน�นอกจากนี้ยังพบวJาการขาดความรJวมคิดและรJวมทํางานหอกระจาย

                                                           

๑ พิไลพรรณ กาญจนลักษณ�, ประสิทธิผลของเสียงตามสายท่ีมีต$อการรับฟ/งและการรับรู�
ข$าวสารทางด�านสาธารณสุข, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๓๓), หน,า ๔๖-๔๘. 

๒ สุมน โมรากุล, การศึกษาแนวทางการปรับปรุงงานหอกระจายข$าวของชุมชน, 
วิทยานิพนธ�มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙, หน,า ๓๑. 

๓ เกศินี จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท�องถิ่น, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (นครปฐม : สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๒), หน,า ๖๕. 
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ขJาวสารเปSนเหตุทีมาของปHญหาในการดําเนินงานตJางๆเชJนไมJได,รับความสนใจฟHงชุมชนไมJเข,า
มาชJวยเหลือเมืออุปกรณ�ชํารุดเมือรับฟHงแล,วไมJมีปฏิกิริยาสะท,อนกลับ๔ 

ดังนั้นปHญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา การใช,ชีวิตท่ีอยูJใน
สภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงควรได,รับการเผยแพรJสูJชุมชนจากเหตุผลท่ีกลJาวมา
ข,างต,น ผู,วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการดําเนินรายการหอกระจายขJาวแบบจัดรายการ
สดและแบบบันทึกเสียง โดยเลือกเนื้อหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
ในการวิจัย เพ่ือเผยแพรJให,คนในชุมชนได,เกิดการเรียนรู, การเปลี่ยนแปลงด,านความคิดเห็น
และนํา ไปสูJพฤติกรรมท่ีถูกต,อง ผลการวิจัยท่ีได,จะนํา ไปสูJการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ 
ดําเนินรายการหอกระจายขJาวให,เกิดประสิทธิผลในการสJงเสริมการพัฒนาท,องถ่ินตJอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความเปSนมาของการเผยแผJพระพุทธศาสนาในพุทธกาล 
๒. เพ่ือศึกษาการเผยแผJธรรมะผJานระบบกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,ว

ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
๓. เพ่ือศึกษาผลการเผยแผJธรรมะผJานระบบกระจายเสียงชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,ว 
๔. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของหอกระจายขJาวหลังจากการรับฟHงรายการ

ระหวJางการจัดแบบบันทึกเสียงและแบบจัดรายการสด 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
๑.๓.๑ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนท่ีรับฟHงรายการหอกระจายขJาว ท่ีมี

อายุ ๑๕-๗๐ ป�ในเขตพ้ืนท่ีหมูJท่ี ๑, ๔ และ หมูJท่ี ๕ ของตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหารจํานวน ๓๑๓ ครัวเรือน 

กลุJมตัวอยJางคือประชาชนอายุ ๑๕-๗๐ ป�ท่ีรับฟHงรายการเผยแผJธรรมะจากหอ
กระจายขJาวจํานวน ๓๑๓ ครัวเรือน 

๑.๓.๒ ตัวแปรท่ีศึกษา 
- ตัวแปรอิสระคือรูปแบบการดําเนินรายการหอกระจายขJาวแบJงเปSน๓ รูปแบบคือ 
๑) การดําเนินรายการแบบบันทึกเสียง 
๒) การดําเนินรายการแบบจัดรายการสด 
๓) การดําเนินรายการรูปแบบเดิม 
๑.๓.๓ ตัวแปรตามได,แกJ 

                                                           

๔ ดวงพร คํานูณวัฒน� และคณะ, การสื่อสารการประชาสัมพันธ�, (กรุงเทพมหานคร : ทีพี 
พริ้นส�, ๒๕๓๖), ๒-๓. 
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๑) ประสิทธิผลของหอกระจายขJาวประกอบด,วยความรู,ความคิดเห็นและ
พฤติกรรมท่ีคาดวJาจะเปลี่ยนแปลงหลังจากรับฟHงรายการ 

๒) ความพึงพอใจในรูปแบบการดําเนินรายการ 
๓) เนื้อหาท่ีใช,ในการศึกษาคือการดําเนินชีวิตสายกลาง การดํารงชีพด,วยการ

ชJวยเหลือตนเอง การรู,จักกฎแหJงเหตุผล และการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช,วิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเก็บรวบรวมข,อมูลจากเอกสารทางวิชาการแล,วนํามาวิเคราะห� 
พรรณนา และผู,วิจัยได,กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

๑.๓.๑ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนท่ีรับฟHงรายการหอกระจายขJาว ท่ีมี
อายุ ๑๕-๗๐ ป�ในเขตพ้ืนท่ีหมูJท่ี ๑ , ๔ และ หมูJท่ี ๕ ของตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๓๑๓ ครัวเรือน 

กลุJมตัวอยJาง คือ ประชาชนอายุ ๑๕-๗๐ ป�ท่ีรับฟHงรายการเผยแผJธรรมะจากหอ
กระจายขJาว จํานวน ๓๑๓ ครัวเรือน 

๑. ตัวแปรท่ีศึกษา 
- ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการดํา เนินรายการ หอกระจายขJาว แบJงเปSน ๓ 

รูปแบบ คือ ๑) การดํา เนินรายการแบบบันทึกเสียง ๒) การดําเนินรายการแบบจัดรายการ
สด ๓) การดําเนินรายการรูปแบบเดิม  

๒. ตัวแปรตาม ได,แกJ ๑) ประสิทธิผลของหอกระจายขJาวประกอบด,วย ความรู, 
ความคิดเห็น และพฤติกรรมท่ีคาดวJาจะเปลี่ยนแปลงหลังจากรับฟHงรายการ ๒) ความพึง
พอใจในรูปแบบการดํา เนินรายการ ๓) เนื้อหาท่ีใช,ในการศึกษา คือ การดําเนินชีวิตสาย
กลาง การดํารงชีพด,วยการชJวยเหลือตนเอง การรู,จักกฎแหJงเหตุผล และการดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๗.๑ ศึกษาค,นคว,ารวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎก 
๑.๗.๒ ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได,แกJ อรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกา วิทยานิพนธ� ตํารา บทความทางวิชาการ รวมถึงเว็บไซต�ตJางๆในอินเตอร�เน็ตท่ีมี
ความเก่ียวข,องกับงานวิจัยนี้ 

๑.๗.๓ สัมภาษณ� โดยใช,แบบสํารวจ 
๑.๗.๔ วิ เคราะห�ข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภู มิ  และทุติยภู มิ  ตามกรอบ

วัตถุประสงค� 
๑.๗.๕ จัดทําข,อมูล สรุปผลการวิจัย และข,อเสนอแนะ 
๑.๗.๖ จัดทําแบบสํารวจ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการดําเนินรายการหอกระจายขJาวท่ีผู,รับสารมีสJวน

รJวม๒ รูปแบบเพ่ือสJงเสริมการพัฒนาท,องถ่ินในเขตชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,วบ,านก,านเหลืองดง 
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผู,วิจัยได,แบJงการวิเคราะห�๓ สJวนซ่ึงสรุปผลได, ดังนี้ 

สJวนท่ี ๑ ปHจจัยภูมิหลังของกลุJมตัวอยJางกลุJมตัวอยJางท้ังหมดมี ๑๖๕ คน เปSนเพศ
หญิงมากกวJาเพศชายโดยสJวนใหญJจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามีอาชีพเกษตรกรรม
และรับจ,างมีรายได,เฉลี่ยตJอเดือน ๓,๐๐๑-๖,๐๐๐ บาทกลุJมตัวอยJางมีสื่อท่ีใช,ในการเป�ดรับ
ขJาวสารดังนี้มีวิทยุและโทรทัศน� ๑ เครื่องหนังสือพิมพ�และนิตยสารไมJมีการรับเปSนประจํา 

สJวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับหอกระจายขJาวกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJรับฟHงขJาวสาร
ตJางๆจากหอกระจายขJาวในชJวงเช,าความถ่ีในการเป�ดรับขJาวสารต,องการให,มีการเป�ดกระจาย
เสียงทุกวันเวลาท่ีเหมาะสมในการออกอากาศเห็นควรวJาประมาณ ๓๐ นาทีกลุJมตัวอยJางสJวน
ใหญJไมJเคยมีการติดตJอกับผู,จัดรายการแตJถ,าจะติดตJอมีจุดมุJงหมายเพ่ือขอข,อมูลขJาวสารด,าน
ประโยชน�ของการรับฟHงรายการเห็นวJามีปานกลางแตJคิดวJาประโยชน�ท่ีได,รับจากหอกระจาย
ขJาวมากท่ีสุดคือขJาวสารในชุมชน 

สJวนท่ี ๓ การทดสอบสมมติฐานจากรูปแบบการดําเนินรายการหอกระจายขJาวใน
รูปแบบเดิมแบบบันทึกเสียงและแบบจัดรายการสดผู,วิจัยได,นําไปทดลองศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การรับฟHงรายการท้ัง ๓ รูปแบบได,ผลการวิจัยซ่ึงสามารถสรุปได, ดังนี้ 

๑. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการดําเนินรายการหอกระจายขJาว
กJอนและหลังรับฟHงรายการในรูปแบบการจัดรายการแบบบันทึกเสียงแบบจัดรายการสดและ
แบบเดิมมีดังตJอไปนี้ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของความรู,ความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาด,าน
การดําเนินการด,านบุคลากรผู,รับผิดชอบและด,านนโยบายกิจกรรมรวมท้ังพฤติกรรมของการ
เผยแผJพระพุทธศาสนากJอนและหลังรับฟHงรายการในรูปแบบเดิมไมJแตกตJางกันอยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของความรู,ความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาในด,าน
การดําเนินการกJอนและหลังรับฟHงรายการในรูปแบบบันทึกเสียงมีความแตกตJางกันอยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แตJในด,านพฤติกรรมของการเผยแผJพระพุทธศาสนาไมJมีความ
แตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญ 

๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ของความรู,ความคิดเห็นเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาในด,าน
การดําเนินการและพฤติกรรมของการเผยแผJพระพุทธศาสนาหลังรับฟHงรายการในรูปแบบ
การจัดรายการสดไมJแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญ 

๒. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของหอกระจายขJาวระหวJางการดําเนินรายการ
ในรูปแบบบันทึกเสียงแบบจัดรายการสดและแบบเดิมพบวJาผลสัมฤทธิ์ในด,านความรู,ความ
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คิดเห็นเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาในด,านการดําเนินการด,านบุคลากรผู,รับผิดชอบ
และพฤติกรรมของการเผยแผJพระพุทธศาสนาของท้ัง๓ รูปแบบมีความแตกตJางกันอยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๓. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตJอรูปแบบการจัดรายการ
แบบบันทึกเสียงและแบบจัดรายการสดพบวJามีความแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕ 

๖. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการดําเนินรายการหอกระจาย

ขJาวแบบบันทึกเสียงและแบบจัดรายการสดและทําการเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการ
ดําเนินรายการท้ัง ๒ รูปแบบและรูปแบบเดิมซ่ึงผู,วิจัยมีประเด็นอภิปรายจากผลการวิจัย ดังนี้ 

๑. กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปSนเพศหญิงซ่ึงเปSนวัยท่ีแตJงงานแล,วและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือทํางานรับจ,างการเป�ดรับขJาวสารสJวนใหญJจะเป�ดรับทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทัศน�ทางด,านสิ่ งพิมพ�จะไมJ มีการรับเปSนประจํา ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก
ความสามารถในการอJานหนังสือของคนในชนบทสJวนใหญJท่ีมีการอJานหนังสือได,คJอนข,างน,อย
แตJมีการรับขJาวสารจากการรับฟHงหรือดูจากสื่ออ่ืนๆดังนั้นการอJานสื่อประเภทสิ่งพิมพ�เชJน
หนังสือพิมพ�นิตยสารจึงมีน,อยมากซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของวิภาประสิทธิ์ศิริวงศ� ท่ีได,
ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการอJานหนังสือพิมพ�กับกระบวนการการเรียนรู,ทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแพรJซ่ึงพบวJามีกลุJมตัวอยJางท่ีอJานหนังสือพิมพ�เพียง ๖๔ % 
เทJานั้นท้ังผลการสํารวจระดับชาติเก่ียวกับการอJานหนังสือพิมพ� พบวJาท้ังประเทศมีสมาชิกอJาน
หนังสือพิมพ�เปSนประจํามีประมาณร,อยละ ๓๔.๗ ของครัวเรือนสJวนบุคคลท้ังหมดเทJานั้น  

๒. ความคิดเห็นท่ีมีตJอหอกระจายขJาวสJวนใหญJต,องการให,มีการกระจายเสียง
ในชJวงเช,าซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของพิไลพรรณกาญจนลักษณ� , รุJงอรุณอุดมศิลป� และ
ภูวดลจันทศร สําหรับเวลาท่ีเหมาะสมคือ ๓๐ นาทีและควรมีการกระจายเสียงทุกวันประเภท
ขJาวสารท่ีเปSนประโยชน�จากหอกระจายขJาวนั้นกลุJมตัวอยJางเห็นวJาขJาวสารในชุมชนควรมี
มากท่ีสุดโดยมีความบันเทิงเปSนเรื่องสุดท,ายซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของปาริชาดสายธนู      
ท่ีกลJาววJาหอกระจายขJาวมีความสามารถทําให,เกิดผลสําเร็จท้ังการให,ขJาวสารแสดงความ
คิดเห็นการศึกษาและถJายทอดแตJกลุJมตัวอยJางไมJพึงพอใจในการเผยแพรJรายการบันเทิงเชJน
เพลงหมอลําสําหรับในด,านการติดตJอกับผู,ดําเนินรายการกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJจะไมJเคย
ติดตJอกับผู,จัดรายการเลยและถ,าจะให,ติดตJอจุดมุJงหมายท่ีต,องการคือขอข,อมูลขJาวสารซ่ึง
แสดงให,เห็นวJากลุJมตัวอยJางให,ความสนใจเก่ียวกับเนื้อหารายการท่ีจัดข้ึนและโดยเฉพาะเปSน
รายการขJาวสารภายในชุมชนซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของภูวดลอินทศร ท่ีกลJาววJาเกษตรกร
ต,องการรับฟHงขJาวสารท่ีเก่ียวข,องกับอาชีพของตนเอง 
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๓. การทดสอบสมมติฐานจากผลการวิจัยครั้งนี้พบวJาหลังจากรับฟHงรายการแบบ
จัดรายการสดกลุJมตัวอยJางไมJมีการเปลี่ยนแปลงในด,านความรู,ความคิดเห็นด,านการ
ดําเนินการและด,านบุคลากรผู,รับผิดชอบเก่ียวกับการป�องกันโรคไข,เลือดออกและพฤติกรรม
ในการเผยแผJพระพุทธศาสนาซ่ึงเปSนการปฏิเสธสมมติฐานแตJกลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการ
จากรูปแบบบันทึกเสียงมีการเปลี่ยนแปลงในด,านความรู,ท่ีสูงข้ึนอยJางมีนัยสําคัญเปSนไปตาม
สมมติฐานแตJความคิดเห็นในด,านการดําเนินการด,านนโยบายและกิจกรรมเก่ียวกับการเผย
แผJพระพุทธศาสนากลับมีคJาเฉลี่ยท่ีตํ่ากวJากJอนรับฟHงอยJางมีนัยสําคัญสําหรับในด,าน
พฤติกรรมในการป�องกันโรคไข,เลือดออกไมJมีการเปลี่ยนแปลงอยJางมีนัยสําคัญซ่ึงเปSนการ
ปฏิเสธสมมติฐานและเม่ือมีการเปรียบเทียบผลการรับฟHงจากรูปแบบการดําเนินรายการท้ัง๓ 
รูปแบบคือแบบบันทึกเสียงแบบจัดรายการสดและแบบเดิมพบวJาความคิดเห็นในด,าน
บุคลากรผู,รับผิดชอบเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาของการรับฟHงแบบจัดรายการสดสูง
กวJาการรับฟHงรายการแบบบันทึกเสียงอยJางมีนัยสําคัญซ่ึงเปSนไปตามสมมติฐานผลการ
ทดสอบสมมติฐานในข,ออ่ืนๆผลท่ีได,ปฏิเสธสมมุติฐานท้ังหมดจากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวJา
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนเปSนรูปแบบใหมJท่ีในหมูJบ,านของกลุJมตัวอยJางยังไมJเคยมีการจัดรายการใน
ลักษณะนี้กลุJมตัวอยJางอาจมีความเคยชินกับการดําเนินการในลักษณะเดิมและนอกจากนี้ใน
ด,านประสิทธิผลของรายการซ่ึงดูจากการเปลี่ยนแปลงของความรู,ความคิดเห็นและพฤติกรรม
ท่ีคาดวJาจะเปลี่ยนแปลงปรากฏวJารูปแบบการจัดรายการท้ัง ๓ รูปแบบไมJกJอให,เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง ๓ ด,านคือด,านความรู,ความคิดเห็นและพฤติกรรมสามารถกJอให,เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางด,านเทJานั้นแตJท้ังนี้มิได,หมายความวJารูปแบบการจัดรายการท้ัง๓ รูปแบบจะ
ไมJสามารถสJงผลตJอการเปลี่ยนแปลงท้ัง ๓ ด,านแตJอาจมีสาเหตุท่ีเกิดข้ึนหลายประการซ่ึง
ผู,วิจัยขอเสนอถึงสาเหตุและปHจจัยตJางๆ ท่ีมีผลตJอประสิทธิผลของหอกระจายขJาวโดยมี
รายละเอียดท่ีจะเสนอดังตJอไปนี้ 

๑. การยอมรับนวัตกรรมนวัตกรรมคือแบบแผนพฤติกรรมหรือสิ่งของใหมJท่ี
แตกตJางไปจากเดิมซ่ึงในท่ีนี้คือรูปแบบการดําเนินรายการท่ีได,พัฒนาข้ึน ๒ รูปแบบผู,วิจัยได,
พัฒนารูปแบบการจัดรายการโดยใช,หลักการของสื่อสารแบบมีสJวนรJวมซ่ึงเปSนลักษณะการ
สื่อสารในรูปแบบใหมJรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนได,เปลี่ยนบทบาทของผู,รับสารมาเปSนผู,สJงสารซ่ึงเปSน
สิ่งท่ีไมJเคยกระทําดังนั้นกลุJมตัวอยJางท่ีรับฟHงรายการอาจจะยังไมJยอมรับในบทบาทนี้เพราะ
ความเปSนอยูJและวิถีชีวิตท่ีเรียบงJายของชุมชนรวมท้ังความสามารถในการแสดงออกของการ
เปSนผู,เข,ารJวมรายการ ซ่ึงอาจมีความประหมJาทําให,ลีลาและเทคนิคของการกระจายเสียง
ออกมาได,ในระดับหนึ่งแตJไมJสามารถเร,าใจผู,ฟHงรายการซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของวรกิจ
หิรัญวัฒน�ศิริ ท่ีวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟHงรายการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทขJาวและสาระความรู,คุยกันท่ีชานเรือนของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ กรป.กลาง
กองบัญชาการทหารสูงสุดท่ีกลJาววJาผู,สJงสารท่ีมีความคลJองแคลJวในการพูดอยJางถูกต,อง
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ชัดเจนยJอมมีโอกาสท่ีจะโน,มน,าวใจให,ผู,รับสารเชื่อถือในเรื่องท่ีจะทําการสื่อสารได,มากกวJาผู,ท่ี
ไมJมีทักษะด,านนี้นอกจากนี้กระบวนการในการยอมรับนวัตกรรมนี้ต,องใช,ระยะเวลาท่ีนาน
พอสมควรอีกท้ังยังข้ึนอยูJกับประเภทของบุคคลซ่ึงกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปSนชาวบ,านท่ี
ประกอบอาชีพด,านเกษตรกรรมดังนั้นการนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปดําเนินรายการเพียง 3 วัน
กลุJมตัวอยJางอาจจะยังไมJยอมรับในรูปแบบนี้เพราะยังเคยชินกับการจัดรายการในรูปแบบเดิม
ซ่ึงแนวคิดนี้ยังสอดคล,องกับเกศินี จุฑาวิจิตร ท่ีกลJาววJาการยอมรับนวัตกรรมนั้นบางคน
อาจจะยอมรับได,เร็วบางคนอาจจะยอมรับได,ช,าซ่ึงข้ึนอยูJกับประเภทของบุคคลโดยผู,ท่ียอมรับ
นวัตกรรมเร็วท่ีสุดจะเปSนผู,มีเศรษฐกิจดีการศึกษาสูงหรือเปSนผู,นําทางความคิด 

๒. การเปSนผู,กําหนดเนื้อหา (Agenda Setting) และนายทวารขJาวสาร (Gate -
Keeper) การวิจัยในครั้งนี้ผู,วิจัยเปSนผู,กําหนดเนื้อหาข,อความท่ีจะออกกระจายเสียงโดยได,
เลือกเนื้อหาเผยแผJพระพุทธศาสนาซ่ึงเปSนปHญหาทางด,านสาธารณสุขท่ีมักจะเกิดข้ึนในชุมชน
สําหรับรูปแบบการดําเนินรายการใช,รูปแบบการดําเนินรายการแบบจัดรายการสดและแบบ
บันทึกเสียงโดยใช,หลักการสื่อสารแบบมีสJวนรJวมจากผลการวิจัยปรากฏวJากลุJมตัวอยJางมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับความรู,ท่ีสูงข้ึนจากการรับฟHงรายการในรูปแบบบันทึกเสียงเทJานั้นท้ังนี้
อาจเกิดจากการกระจายเสียงเรื่องของไข,เลือดออกใช,เวลาเพียง ๓ วันเนื้อหาของรายการ
กลุJมตัวอยJางอาจมีความรู,อยูJในระดับหนึ่งแล,วและอีกท้ังการวัดผลกJอนและหลังรับฟHง
รายการมีระยะหJางกัน๗ วันจึงทําให,กลุJมตัวอยJางยังไมJเกิดการเปลี่ยนแปลงอยJางชัดเจนซ่ึง
สอดคล,องกับงานวิจัยของ ธนพลโลJห�สุวรรณ ท่ีทําการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของเสียงตามสาย
ท่ีมีตJอความรู,ความเข,าใจของประชาชนเก่ียวกับการปกครองท,องถ่ินในรูปแบบเทศบาลศึกษา
กรณีเทศบาลเมืองจังหวัดสิงห�บุรีพบวJาหลังรับฟHงรายการกลุJมตัวอยJางมีความรู,เพ่ิมมากข้ึนแตJ
ในระดับท่ีไมJมากนักท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหารายการเปSนความรู,ท่ีชาวบ,านมีอยูJแล,วและการ
ทดลองนี้มีการกระจายเสียงเพียงแคJ ๑๓ ตอนเทJานั้น 

๓. ปHจจัยการเรียนรู,การเรียนรู,ของบุคคลจะแตกตJางกันออกไปข้ึนอยูJกับ
ความคุ,นเคยคJานิยมประสบการณ�บุคลิกภาพวิถีชีวิตของแตJละบุคคลการเรียนรู,จะกJอให,เกิด
ความเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลดังนั้นในการสื่อสารจึงต,องมีการแสวงหา
กลยุทธ�แบบตJางๆ สําหรับแตJละบุคคลซ่ึงมีความแตกตJางดังนั้นการท่ีผู,วิจัยได,ดําเนินรายการ
ผJานหอกระจายขJาวในระยะเวลาสั้นๆ เพียง ๓ วันบุคคลจึงอาจจะยังไมJเกิดการเรียนรู,อาจเปSน
เพียงรับทราบในสิ่งท่ีรับฟHงอาจอยากลองปฏิบัติหรือบางคนอาจจะยังไมJเกิดการเรียนรู,แตJมี
ความสงสัยอยากท่ีจะปฏิบัติแตJไมJแนJใจสิ่งเหลJานี้เกิดจากความถ่ีในการทดลองซ่ึงเปSนเพียงระยะ
หนึ่งแตJถ,าการวิจัยครั้งนี้ได,มีการเพ่ิมเติมสิ่งใหมJๆท่ีจะเผยแพรJหรือเพ่ิมความถ่ีในการทดลองให,
มากข้ึนสิ่งนี้อาจกJอให,เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตJอระดับความรู,ความคิดเห็นและพฤติกรรมได,ซ่ึง
แนวคิดดังกลJาวนี้สอดคล,องกับ คมสันต�หุตะแพทย� ,เสรี วงษ�มนฑา และรัชดาภรณ�ชาญชาคริต
พงศ� ท่ีกลJาวถึงการใช,สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ�วJาผู,วางแผนในการใช,สื่อต,องคํานึงถึงเรื่องของ
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ความถ่ีเพราะการใช,สื่อท่ีมีความถ่ีน,อยครั้งเกินไปก็จะไมJกJอให,เกิดผลตJอการสื่อสารและ
สื่อมวลชนจะมีผลได,ตJอเม่ือบุคคลนั้นได,รับสารในแนวเดียวกันบJอยๆจากการรณรงค� 

๔. ชJองวJางระหวJางความรู,ความคิดเห็นและพฤติกรรมกลJาวคือประสิทธิภาพของ
การสื่อสารจะกJอให,เกิดความรู,ความคิดเห็นและนําไปสูJการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู,รับ
สารซ่ึงจะเปSนลักษณะตJอเนื่องแตJการวิจัยครั้งนี้เกิดลักษณะท่ีเรียกวJาชJองวJางระหวJางความรู,
ความคิดเห็นและพฤติกรรม (KAP - Gap) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงไมJได,เกิดข้ึนท้ัง๓ ด,าน
แตJอาจจะเกิดข้ึนในบางด,านเทJานั้นซ่ึงมีงานวิจัยท่ีเกิดชJองวJางในลักษณะนี้มากมายงานวิจัย
ของมัณฑนามาศมาลัย ท่ีวิจัยเก่ียวกับบทบาทของสื่อมวลชนและสื่อบุคคลตJอการมีสJวนรJวม
ทางการเมืองของสตรีศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอพรหมศิริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวJา
ประชาชนท่ีมีความรู,ทางการเมืองแตJไมJมีเจตคติท่ีดีและอาจไมJมีพฤติกรรมสJวนรJวมทางการ
เมืองประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียงก็อาจไมJมีความรู,หรือมีเจตคติท่ีดีตJอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยก็ได,งานวิจัยของ อังคณา ม่ังมีทรัพย� ท่ีวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการเผยแพรJ
ขJาวสารการคุ,มครองผู,บริโภคด,านสาธารณสุขท่ีมีตJอความรู,และความตระหนักของประชาชน
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารซ่ึงพบวJากลุJมตัวอยJางมีความรู,เก่ียวกับอาหาร
ผสมสีวJาเปSนสิ่งไมJดีแตJในทางปฏิบัติก็ยังซ้ือรับประทานอยูJเพราะสามารถหาซ้ือได,งJายและ
นอกจากนี้นักวิชาการทางด,านสื่อสารมวลชนกาญจนาแก,วเทพและคณะ ได,ประมวลและ
สังเคราะห�องค�ความรู,จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับสื่อตJางๆพบวJาในการวัดประสิทธิภาพของ
สื่อประเภทตJางๆท่ีมีตJอมิติทางด,านความรู,/เจตคติ - ความตระหนัก/การปฏิบัติอาจกลJาวได,
วJาแทบจะไมJมีงานวิจัยชิ้นใดเลยท่ีพบวJาสื่อจะสามารถสร,างผลกระทบให,ครบสมบูรณ�ท้ังด,าน
ความรู,/เจตคติความตระหนัก/การปฏิบัติตรงกันข,ามงานวิจัยแตJละชิ้นจะให,ผลกระทบท่ีขาด
ทางด,านตJางๆแตกตJางกันออกไปเชJนได,ผลในด,านความรู,ไมJได,ผลทางด,านเจตคติและ
พฤติกรรมหรือได,ผลในด,านความรู,พฤติกรรมแตJไมJได,ผลทางด,านเจตคติ 

๕. ข,อจํากัดของสื่อแตJละชนิดสื่อแตJละชนิดจะมีจุดเดJนและจุดด,อยท่ีแตกตJางกัน
ออกไปตามลักษณะของสื่อดังนั้นสื่อแตJละชนิดจึงไมJสามารถจะทําให,เกิดประโยชน�ได,ในทุก
โอกาสหรือทุกสถานการณ�ท้ังนี้นักวิชาการหลายทJานได,แสดงทัศนะเก่ียวกับเรื่องนี้มากมาย
อาทิเชJน งานวิจัยของ Pool (อ,างถึงใน เสถียรเชยประทีป) ได,กลJาวถึงสื่อมวลชนวJามีอิทธิพล
ตJอความต้ังใจรสนิยมจินตนาการได,ดีแตJการเปลี่ยนแปลงในด,านทักษะและเจตคติสื่อมวลชน
ไมJมีอิทธิพลโดยตรงซ่ึงสอดคล,องกับ ท่ีกลJาววJาสื่อมวลชนให,ผลดีในด,านการเผยแพรJขJาวสาร
แตJจะได,ผลน,อยในการเปลี่ยนเจตคติสื่อมวลชนจะได,ผลดีท่ีสุดถ,าใช,รJวมกันกับสื่อบุคคลด,าน
ความพึงพอใจท่ีมีตJอรูปแบบการดําเนินรายการผลการวิจัยพบวJาหลังจากรับฟHงรายการกลุJม
ตัวอยJางมีความพึงพอใจในรูปแบบรายการแบบบันทึกเสียงมากกวJาการจัดรายการสดอาจ
เนื่องมาจากรูปแบบของการจัดรายการแบบบันทึกเสียงมีการวางแผนเตรียมการมากJอนทําให,
มีข,อผิดพลาดน,อยสJงผลถึงคุณภาพของรายการซ่ึงแตกตJางจากการจัดรายการสดท่ีต,องมีการ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๔๕๒ 

แก,ไขปHญหาเฉพาะหน,าในการจัดรายการโดยสรุปเหตุผลถึงปHจจัยท่ีสJงผลตJอความพึงพอใจตJอ
รูปแบบรายการแบบบันทึกเสียงมากกวJารูปแบบจัดรายการสดมีดังนี้ 

๑. การเตรียมการ (Preparation) การบันทึกเสียงจะมีการเตรียมการลJวงหน,าผู,
ดําเนินรายการและผู,รJวมรายการมีเวลาซักซ,อมกันทําให,เกิดความคุ,นเคยผู,รJวมรายการอาจมี
ความประหมJาเม่ือเห็นไมโครโฟนหรือต,องมาพูดในการจัดรายการสดทําให,เกิดความรู,สึกกลัว
จึงพูดออกมาได,ไมJดีเทJาท่ีควรซ่ึงสอดคล,องกับแนวความคิดของ Berlo ท่ีกลJาววJาปHจจัยของผู,
สJงสารในเรื่องทักษะเปSนสิ่งท่ีจําเปSนในการสื่อสารท่ีกJอให,เกิดประสิทธิภาพ  

๒. กระบวนการในการดําเนินรายการ (Process) การบันทึกเสียงมีกระบวนในการ
จัดทําซ่ึงสามารถทําซํ้าใหมJได,ในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาดนอกจากนั้นยังสามารถเป�ดทดสอบและ
ตรวจดูความบกพรJองสามารถแก,ไขความบกพรJองได,โดยการตัดตJอเทปทําให,ชJวยขจัด
ข,อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงถ,าเปSนการจัดรายการสดเม่ือเกิดการผิดพลาดจะไมJสามารถแก,ไขได, 

๓. ทักษะผู,ดําเนินรายการ (Communication skill) ผู,ดําเนินรายการท่ีมีทักษะใน
ระดับหนึ่งเม่ือมีปHญหาเกิดข้ึนทําให,ไมJสามารถแก,ไขสถานการณ�ได,ในกรณีการจัดรายการสด
แตJถ,าเปSนการบันทึกเสียงผู,ดําเนินรายการเพียงแตJนําเทปท่ีบันทึกเสียงเรียบร,อยแล,วมาเป�ด
กระจายเสียงตามเวลาต้ังไว,เทJานั้นซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของ สิทธิชัยเถวธีรนะรัตน�. ท่ี
กลJาวไว,ในข,อเสนอแนะวJาควรจัดฝ�กอบรมคณะกรรมการดําเนินงานหอกระจายขJาวให,มี
ความรู,ทางทฤษฎีเทคนิคการปฏิบัติเพ่ือนําเสนอรายการผJานหอกระจายขJาวและควรผลิต
รายการหอกระจายขJาวแบบสําเร็จรูปให,ได,มาตรฐานในด,านเนื้อหาสาระเพ่ือให,ได,
ประสิทธิภาพในการกระจายเสียง 

๗. ข�อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการดําเนินรายการหอกระจายขJาวท่ีผู,รับสารมี

สJวนรJวม ๒ รูปแบบเพ่ือสJงเสริมการพัฒนาท,องถ่ินชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก,วบ,านก,านเหลืองดง 
ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผู,วิจัยเห็นวJาสื่อหอกระจายขJาวยัง
สามารถปฏิบัติหน,าท่ีของสื่อในการเผยแพรJขJาวสารให,กับชุมชนได,อยJางมีประสิทธิภาพแตJ
ประสิทธิภาพจะมีมากน,อยเพียงใดข้ึนอยูJกับรูปแบบการจัดรายการการจัดรายการไมJวJาจะ
เปSนแบบเดิมหรือแบบท่ีได,พัฒนาข้ึนได,กJอให,เกิดการเปลี่ยนแปลงกลุJมตัวอยJางในแตJละด,าน
ถึงแม,วJาการวิจัยครั้งนี้จะไมJสามารถเห็นถึงประสิทธิผลได,อยJางชัดเจนของท้ัง 3 ด,านแตJวJาสิ่ง
ท่ีได,พบในการวิจัยครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทท่ีมีสJวนรJวมในการสื่อสารทําให,เกิดความ
กระตือรือร,นของกลุJมตัวอยJางด,วยการเปลี่ยนบทบาทจากผู,ท่ีเคยแตJรับฟHงคนอ่ืนมาเปSนผู,จัด
รายการด,วยตัวเองสิ่งนี้ทําให,กลุJมตัวอยJางมีความต้ังใจในการรับฟHงรายการรวมท้ังการชักชวน
เพ่ือนบ,านให,มาฟHงรายการทางหอกระจายขJาวมากข้ึนซ่ึงผลท่ีตามมาคือการพัฒนาทางด,าน
ความรู,เจตคติและพฤติกรรมนอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้ชี้ให,เห็นวJาสื่อแตJละชนิดหรือรูปแบบ
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ของสื่อแตJละประเภทจะมีจุดเดJนจุดด,อยตJางกันดังนั้นผู,วางแผนในการใช,การสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาจึงควรใช,สื่อหรือรูปแบบท่ีผสมผสานกันท้ังนี้เพ่ือให,เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดในการ
กระจายเสียงสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู,วิจัยมีข,อเสนอแนะ๒ ประเด็นดังนี้ 

๑. การดําเนินรายการ 
การวิจัยครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดของ Berlo ในเรื่องขององค�ประกอบในการสื่อสาร

ท่ีกJอให,เกิดประสิทธิภาพซ่ึงแสดงให,เห็นถึงความสัมพันธ�ระหวJางผู,สJงสารสารชJองทางและ
ผู,รับสารองค�ประกอบท้ัง ๔ นั้นจะเปSนปHจจัยท่ีจะสJงเสริมหรือลดประสิทธิภาพซ่ึงจะนําไปสูJ
ประสิทธิผลของการสื่อสารดังนั้นในการดําเนินรายการทางหอกระจายขJาวควรจะคํานึง
องค�ประกอบท้ัง ๔ ดังนี้ 

๑.๑ ผู,สJงสารและผู,รับสารการวิจัยครั้งนี้มีการเปลี่ยนบทบาทของผู,สJงสารมาเปSน
ผู,รับสารและในขณะเดียวกันผู,สJงสารก็มีการทําหน,าท่ีในการเปSนท้ังผู,สJงสารและผู,รับสารด,วย
ดังนั้นควรมีการเพ่ิมทักษะของผู,สJงสารและผู,รับสารในด,านของการจัดรายการ 

๑.๒ ชJองทางผู,ท่ีวางแผนในการใช,สื่อเพ่ือการพัฒนาควรคํานึงถึงจุดเดJนจุดด,อยของ
สื่อแตJละชนิดดังนั้นการใช,การสื่อสารเพ่ือให,เกิดการพัฒนาควรใช,สื่อในลักษณะผสมผสานกัน 

๑.๓ ระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้แสดงให,เห็นข,อจํากัดและเง่ือนไขเก่ียวกับเวลาในการ
ทดลองดังนั้นระยะเวลาในการทดลองควรมีระยะเวลามากข้ึนท้ังนี้เพ่ือให,เห็นผลชัดเจนใน
เรื่องของความเปลี่ยนแปลงด,านความรู,ความคิดเห็นและพฤติกรรมรวมท้ังความพึงพอใจใน
รูปแบบของสื่อท่ีได,พัฒนาข้ึน 

๒. การวิจัยในโอกาสต$อไป 
๒.๑ การเลือกกลุJมตัวอยJางในครั้งนี้ผู,วิจัยเลือกหมูJบ,านท่ีอยูJนอกเขตเทศบาล

แล,วนําผลท่ีได,มาเปรียบเทียบกันในโอกาสตJอไปควรเลือกกลุJมตัวอยJางท่ีอยูJในพ้ืนท่ีติดกับเขต
เทศบาลและหมูJบ,านนอกเขตเทศบาลเพ่ือดูวJาเขตพ้ืนท่ีจะมีประสิทธิผลตJอการดําเนินรายการ
หรือไมJ 

๒.๒ การวิจัยครั้งนี้เกิดลักษณะท่ีเรียกวJาชJองวJางระหวJางความรู,เจตคติและ
พฤติกรรม (KAP - Gap) เพ่ือให,เห็นถึงประสิทธิผลของสื่อท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนควรใช,กิจกรรม
ในการป�ดชJองวJางนี้ซ่ึงได,แกJการให,รางวัลเพ่ือเปSนแรงเสริมหรือการใช,กลยุทธ�โดยการใช,สื่อ
บุคคลรJวมกับหอกระจายขJาว 

๒.๓ การวิจัยในครั้งนี้วิจัยรูปแบบของการสื่อสารแบบมีสJวนรJวมของประชาชน
ผJานหอกระจายขJาวในระดับเดียวคือระดับผู,สJงสารดังนั้นควรมีการวิจัยในระดับอ่ืนอีก๒ 
ระดับคือระดับผู,รับสารและระดับนโยบาย 
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บทคัดย$อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปล
ของอุบาสกอุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และ ๒) เพ่ือ
ศึกษาอุปสรรคและข,อเสนอแนะตJอการสวดมนต�แปล ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุJมตัวอยJางโดยวิธีสุJมแบบเจาะจงจากอุบาสกอุบาสิกาท่ีเข,ารJวม
กิจกรรมการสวดมนต�แปลของอุบาสกอุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๒ ซ่ึงสJวนใหญJเปSนอุบาสิกา อายุมากกวJา ๕๐ ป� มีการศึกษาตํ่า
กวJาปริญญาตรีและมีอาชีพรับจ,างท่ัวไป เครื่องมือวิจัยเปSนแบบสอบถามท่ีมีคJาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันเทJากับ ๐.๙๔ สถิติท่ีใช,ประกอบด,วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการศึกษาพบว$า กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJมีคJาเฉลี่ยความเชื่อในด,านวิปากสัทธา
สูงท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็น การสวดมนต�แปลชJวยให,มีความเบาสบาย จิตใจปลอดโปรJง 
รองลงมาพบวJา มีความเชื่อในด,านกัมสัทธาโดยเชื่อวJาการสวดมนต�เปSนธรรมเนียมของ
พุทธศาสนิกชน สJวนด,านกัมมัสสกตาสัทธาพบวJา กลุJมตัวอยJางมีความรู,สึกวJาจิตใจผJองใสและ
ซาบซ้ึงในขณะสวดมนต�แปล และด,านตถาโพธิสัทธา พบวJา การสวดมนต�แปลทําให,กลุJม
ตัวอยJางรู,สึกเลื่อมใสในปHญญาตรัสรู,ของพระพุทธเจ,า การศึกษาความเชื่อและความสนใจตJอ
การสวดมนต�แปลท่ีจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา พบวJา อุบาสกอุบาสิกามีความเชื่อและความ
สนใจท่ีไมJแตกตJางกันเฉพาะด,านวิปากสัทธา โดยเฉพาะในประเด็นเม่ือได,สวดมนต�แปลแล,ว
รู,สึกคลายวิตกกังวลไมJฟุ�งซJาน สJวนการศึกษาในตัวแปรอายุพบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมีชJวงอายุ
ตJางกันมีความเชื่อและความสนใจท่ีไมJแตกตJางกันในด,านกัมมัสสกตาสัทธาโดยเฉพาะ
ประเด็นความรู,สึกวJาจิตใจผJองใสและซาบซ้ึงในขณะสวดมนต�แปล เชJนเดียวกับกลุJมท่ีมี
การศึกษาและอาชีพตJางกันท่ีพบวJา มีความเชื่อและความสนใจไมJแตกตJางกันในทุกด,าน 
สําหรับสภาพท่ีเปSนปHญหาเก่ียวกับความเชื่อและความสนใจตJอการสวดมนต�แปลของกลุJม
ตัวอยJางจากการพิจารณาคJาเฉลี่ยท่ีต่ําสุดเปSนรายด,านพบวJา กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเชื่อวJาการ
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สวดมนต�เปSนธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน ชJวยให,ทJานรู,สึกมีความเบาสบาย จิตใจปลอด
โปรJง มีความสุขและได,ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ,าท่ีตรัสรู,ธรรมอันประเสริฐและเผยแผJแกJ
สัตว�โลกให,พ,นทุกข� ตามลําดับ เม่ือพิจารณาข,อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุJมตัวอยJาง
พบวJา สJวนใหญJต,องการให,มีการอธิบายสรุปภายหลังการสวดมนต�แปลจบแล,วและมีการ
สอดแทรกข,อคิดหรือคติธรรมสําหรับการนําไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจําวัน 

คําสําคัญ: การสวดมนต�แปล, ความเชื่อ, ความสนใจ 

Abstract 

 This thesis aims (1) to study about faith and interest in chanting 
transla of buddhist laity at Wat Pakhininat Woravihara, Bangplad District, 
Bangkok province and (2) to study obstacles and suggestions on chanting 
translated prayer at Wat Pakhininat Woravihara, Bangplad District, Bangkok. 
The 52 samples were selected with purposive sampling method from lay 
devotee who participated in translated prayer chanting activities at Wat 
Pakhininat Worawihan, Bangplad District, Bangkok Province. Most samples 
were female lay devote with age range of more than 50 years, educational 
background of below bachelor degree and having occupation as the 
employee. The instrument used in this research was a questionnaire with 
coefficient of reliability at 0.94. Statistics used for data analysis included 
descriptive statistic and inferential statistics.  
 The study was found that: most samples had highest mean in 
belief of Vipaka Satta especially the point that chanting translated prayer 
could help them to have light and serene mind followed by the belief in 
Kamma Satta- believing that chanting was the tradition of Buddhists. 
However, in term of Kammasakata Satta, the samples felt that they had clear 
and finest mind and they appreciated it while chanting translated prayers. For 
Tathapothi Satta, it was found that chanting translated prayer could enable 
the samples to have faith in intellects and enlightenment of the Buddha. The 
study of belief and interest in chanting translated prayer categorized by 
variables was found that lay devotees had similar belief and interest in term 
of Vipaka Satta especially when they chanted the translated prayer, they felt 
relieved and their concerns faded away with better concentration. However, 
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after studying the variable of age, it was found that the samples had different 
age range but they similar belief and interest in Kammasakata Satta especially 
when they could sense the pure mind and appreciate the translated prayer. 
Likewise, the group with different occupation and educational background 
had belief and interest in every term in the same way. For the problems 
about belief and interest in chanting translated prayers of the sample cluster 
from considering the lowest mean by each aspect, it was found that the 
majority of sampled believed that chanting prayer was just tradition of 
Buddhists that made them feel light, serene and happy. They could recall 
favors of the Buddha for spreading teachings to every living thing in this world 
to be free from inevitable sufferings, respectively. When considering the 
suggestion from opinions of the samples, the researcher found that most of 
them needed brief summary and explanation after chanting the translated 
prayers along with consideration points or moral lessons so that they could 
apply it in their routine lives. 

Keywords: Chanting, Faith, Interest  

๑. บทนํา 
 พระพุทธศาสนาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ,าเสด็จดับขันธปรินิพพานนานลJวง
แล,วกวJาสองพันป� สิ่งท่ีทําให,พุทธศาสนาดํารงอยูJได,จนถึงปHจจุบันนี้ คือธรรมและวินัย  
ท่ีพระองค�ทรงแสดงและบัญญัติไว,ดีแล,ว เปSนศาสดาแทนหลังจากท่ีพระองค�ลJวงลับไป จะ
เห็นได,จากปHจฉิมโอวาทท่ีประทานแกJภิกษุท้ัง หลายไว,วJา“ธรรมและวินัยท่ีเราได,แสดงและ
บัญญัติแล,วแกJเธอท้ังหลาย หลังจากเราลJวงลับไป  ธรรมวินัยนั้นจะเปSนศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย” ๒๗๑ พระธรรมวินัยท่ีพระองค�ตรัสไว,ดีแล,วนี้ สามารถทําให,ผู,ปฏิบัติตามเห็นสัจ
ธรรมตามความเปSนจริงได,โดยไมJเลือกกาลเวลา ความเชื่อศรัทธาในพระตถาคตและสัจธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธองค�นั้นเปSนสิ่งท่ีบุคคลสามารถพิสูจน�ได,ด,วยตนเอง ความเชื่อความ
ศรัทธาในพระพุทธเจ,านั้น เปSนความถึงพร,อมด,วยศรัทธาท่ีประกอบด,วยเหตุผล คือ เชื่อใน
ปHญญาตรัสรู,ของพระองค�วJา “แม,เพราะเหตุนี้ พระผู,มีพระภาคพระองค�นั้นเปSนพระอรหันต� 
ตรัสรู,ชอบด,วยพระองค�เอง เพียบพร,อมด,วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู,แจ,งโลก เปSนสารถี
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ฝ�กผู,ท่ีควรฝ�กได,อยJางยอดเยี่ยม เปSนศาสดาของเทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย เปSนพระพุทธเจ,า
เปSนพระผู,มีพระภาค”๒๘๒ 
 ความเชื่อในทางศาสนา เปSนความรู,สึกนึกคิด และเปSนตัวกําหนดพฤติกรรมในการ
แสดงออกเพ่ือติดตJอระหวJางกันและกัน สําหรับบุคคลท่ีมีความเชื่อโดยสJวนรวมอยJางเดียวกัน
สามารถทําได,สองทาง คือ ทางกาย และวาจา เพ่ือให,รู,วJาผู,นั้นมีความเชื่อท่ีเปSนความคิดรวบ
ยอดในเรื่องนั้นๆอยJางไร๒๙๓ 
 ศรัทธาความเชื่อนั้น เปSนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย�ทุกคน และถือกันวJา
เปSนวัฒนธรรมของมนุษย�อยJางหนึ่ง มนุษย�จะประกอบกรรมอันใดท้ังกรรมดี หรือกรรมไมJดี 
ยJอมมีศรัทธาความเชื่อเปSนเบ้ืองต,น แม,แตJการสวดพุทธมนต�ก็เชJนกัน หากไมJมีศรัทธาในพระ
รัตนตรัยแล,ว ก็ยากท่ีจะเข,าใจในบทพุทธมนต�ท่ีทJองสวดอยูJได, เพราะขาดความสนใจในพุทธ
มนต�นั้นๆ ดังนั้นความศรัทธาจึงเปSนคุณธรรมท่ีสําคัญของมนุษย�ทุกคน 
 การสวดมนต�ไหว,พระเปSนสิ่งสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชน นอกจากเปSนการรักษา
ธรรมเนียมประเพณีท่ีอันดีงามให,คงอยูJแล,ว ยังเปSนการแสดงความเคารพบูชาคุณพระ
รัตนตรัย เปSนการสืบตJออายุพระพุทธศาสนาเชื่อมความสามัคคีในหมูJคณะ ฝ�กกายใจให,เข็ม
แข็งอดทน อบรมจิตใจให,สะอาด สวJาง สงบ ฝ�กจิตภาวนาให,เกิดเปSนสมาธิ ไมJฟุ�งซJาน และยัง
เปSนการทบทวนพระพุทธพจน�อีกทางหนึ่งด,วย ได,เสริมสร,างสติปHญญา เปSนบุญกิริยาวัตถุและ
ความสุขทางใจ ทําให,มีความเห็นถูกต,องตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและ  
 ทําให,เกิดคุณเกิดประโยชน�ตนและคุณประโยชน�ผู, อ่ืน เปSนการเสริมสร,างให,
ประพฤติดีมีคุณประโยชน� ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ มนุษย�เราในการกระทําดีหรือไมJ
ดีอยูJท่ี ๓ ทางเหลJานี้ ยิ่งถ,าจิตใจดีแล,ว ทางวาจา และทางกาย ก็ยJอมประพฤติดีไปด,วย 
เพราะใจเปSนนาย สJวนรJางกายเปSนบJาว เปSนผู,ตามใจทุกอยJาง สุขใจจะนําความสุขมาสูJตนเอง
และสูJครอบครัวและสังคมสJวนรวมคือประเทศชาติ ยิ่งเม่ือไหว,พระสวดมนต�เสร็จ ถ,าแผJ
เมตตาหาทางชJวยเหลือสรรพสัตว� ยิ่งเกิดผลตามมาแกJตนอีกด,วย๔ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสก
อุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผู,วิจัยมีความประสงค�ท่ี
จะศึกษาความเชื่อความสนใจของอุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนท่ัวไปท่ีมารJวมกิจกรรมสวด
มนต�แปลวJา เ ม่ือได,รJวมการสวดมนต�แล,ว มีสมาธิ  มีความสงบจิตมากข้ึนหรือไมJ มี
สติสัมปชัญญะตามรู,อาการของจิตดีข้ึนหรือไมJ มีความเข,าใจในบทพุทธมนต�ท่ีสวดแปลเปSน
                                                           

๒ องฺ .จตุกฺก) .ไทย (๒๑/๖๑/๑๐๑.  
๓ สุวรรณ สุวรรณเวโช  ,พ้ืนฐานความเชื่อของคนไทย   , ) กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ ,

๒๕๕๖( , หน,า ๒๙๕. 
๔ บุญมี แทJนแก,ว ,ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   , ) กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�

,๒๕๔๗( , หน,า ๑๑๓. 
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อยJางไร ท้ังนี้เพ่ือต,องการพัฒนาจิตใจของสาธุชน ให,สงบจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะ
สังคมในยุคปHจจุบัน เปSนสังคมท่ีเห็นคุณคJาทางด,านวัตถุมากกวJาคุณคJาทางด,านจิตใจ ยิ่ง
พัฒนาไปเทJาใด จะยิ่งเกิดปHญหาจากการพัฒนาเทJานั้น ยิ่งมีวัตถุสนองความต,องการมาก
เทJาใดยิ่งไมJรู,จักอ่ิม ไมJรู,จักพอ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน�จึงมีปHญหาทางจิตเกิดข้ึนมากมาย การ
สวดมนต�ภาวนาเปSนทางหนึ่งท่ีจะชJวยฝ�กอบรมจิตให,สงบ เปSนสมาธิ และเพ่ิมพูนปHญญา 
เข,าใจธรรมะและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในสังคมได,อยJางถูกต,อง 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสกอุบาสิกา ณ 

วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
๒. เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข,อเสนอแนะตJอการสวดมนต�แปล ณ วัดภคินีนาถ 

วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 มีลําดับข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. ประชากรท่ีใช,ในการวิจัย  ผู,วิจัยทําการสุJมตัวอยJางแบบเปSนระบบ (Simple  
Random  Sampling)  มาจากอุบาสกอุบาสิกาท่ีมารJวมกิจกรรมสวดมนต�แปลและปฏิบัติธรรม 
ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด ๖๐ คน  
 กลุJมตัวอยJาง ผู,วิจัยได,ทําการกําหนดขนาดกลุJมตัวอยJาง จํานวนท้ังหมด ๕๒ คน 
จากอุบาสกอุบาสิกาท่ีมารJวมสวดมนต�แปล ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร โดยใช,ตารางกําหนด
ขนาดของเครจซ่ีและมอร�แกน (R.V. Krejcie & D.W.Morgan)๕ 
 ๒. เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้เปSนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร,างและ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๒.๑ ๑ ศึกษาความเชื่อความสนใจการสวดมนต�จากคัมภีร�พุทธศาสนาเถรวาท และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร,างเครื่องมือการวิจัย กําหนด
วัตถุประสงค�ในการสร,างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย� ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
การสร,างเครื่องมือ นําเสนอรJางเครื่องมือการวิจัยตJออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และ
ผู,เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก,ไข นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช,กับประชากร ท่ี
มีลักษณะคล,ายกลุJมตัวอยJางเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ จัดพิมพ�
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�และนําไปใช,จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข,อมูลกับกลุJมนําแบบสอบถามท่ีได,
ปรับปรุงแก,ไขแล,ว ไปทดลองใช, (Try out) กับประชากรท่ีไมJใชJกลุJมตัวอยJางท่ีใช,ในการวิจัย ๓๐ 

                                                           

๕ สุจิตรา บุณยรัตพันธุ�, ระเบียบวิจัยสําหรับรัฐศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�, ๒๕๔๙), หน,า ๑๖๑. 
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คน ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาความเชื่อม่ันด,วยวิธีการหาคJาสัมประสิทธิ์แอลฟาซ่ึ
ได,คJาความเชื่อม่ัน เทJากับ ๐.๙๔ แล,วนําเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงแก,ไข แบบสอบถามแบJง
ออกเปSน ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เปSนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสJวนบุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปSนแบบปลายป�ด จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ๕ ข,อ  

ตอนท่ี ๒ เปSนแบบสอบถามความเชื่อและความสนใจในสวดมนต�แปล ณ วัดภคินี
นาถ วรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีลักษณะคําถามเปSนแบบมาตร
สJวนประมาณคJา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร�ต (Likert Scale) โดยกําหนดกรอบ
คําถาม ๔ ด,าน คือ ๑) ด,านกัมสัทธาความเชื่อกรรม ๒) ด,านวิปากสัทธาความเชื่อผลของ
กรรม ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความท่ีสัตว�มีกรรม และ ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความ 
ตรัสรู,ของพระพุทธเจ,า 

ตอนท่ี ๓ เปSนแบบสอบถามเก่ียวปHญหา และข,อเสนอแนะเก่ียวกับศึกษาความเชื่อ
และความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสกอุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปSนปลายเป�ด ให,เลือกตอบโดยเสรี 

๒.๒ การเก็บรวบรวมข,อมูล ผู,วิจัยจะเก็บรวบรวมข,อมูลด,วยตนเอง ตามข้ันตอนดังนี้ 
๒.๒.๑ ติดตJอทําหนังสือขอความรJวมมือในการทําวิจัยจากผู,อํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปHสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสนอ
ตJอ เจ,าอาวาสวัดภคินีนาถ วรวิหาร เพ่ือขออนุญาตในการดําเนินการวิจัยและเก็บข,อมูล 

๒.๒.๒ เม่ือได,รับอนุมัติแล,วผู,วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค� ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
ให,แกJ เจ,าอาวาสวัดภคินีนาถ วรวิหาร เพ่ือขออนุญาตในการทําวิจัย 

๒.๒.๓ ผู,วิจัยรวบรวมข,อมูลกลุJมตัวอยJางตามเกณฑ�ท่ีกําหนดจากแบบสอบถามท่ี
ผู,วิจัยสร,างข้ึน 

๒.๓ การวิเคราะห�ข,อมูล การวิเคราะห�ข,อมูลแบบสอบถาม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๒.๓.๑ นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ�ความถูกต,อง ในการตอบ

แบบสอบถามแล,วนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ�เพ่ือนํามาวิเคราะห�ข,อมูล โดยการบันทึกคะแนน
แตJละข,อของแตJละคนในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๒.๓.๒ ทําการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� 
ในการวิเคราะห�ข,อมูล 

๒.๓.๓ ข,อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู,ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห�โดยคJาความถ่ี 
(Frequency และคJาร,อยละ (Percentage) 

๒.๓.๔ ระดับความคิดเห็นของอุบสกอุบาสิกา ท่ีมารJวมกิจกรรมสวดมนต�แปล และ
ปฏิบัติธรรม ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร วิเคราะห�โดยใช, คJาเฉลี่ย (mean) และคJาสJวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของอุบาสกอุบาสิกา 
ท่ีมารJวมสวดมนต�แปลและปฏิบัติธรรม ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

๒.๓.๕ ทําการวิเคราะห�ข,อมูลด,วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได,แกJ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคJาร,อยละ (Percentage) คJาเฉลี่ย (Mean) และสJวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลผลตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และกําหนด
วัดคJาตัวแปรซ่ึงเปSนการแปลคJาเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช,หลักทางคณิตศาสตร�ท่ีกําหนดให,
คJา ๐.๕๑ ข้ึนไปปHดเปSนเลขจํานวนเต็ม 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถาม พบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมีความเชื่อและสนใจ

การสวดมนต�แปล สJวนใหญJร,อยละ ๗๘.๘๕ เปSนอุบาสิกา สJวนอุบาสกพบวJามีจํานวนร,อยละ 
๒๑.๑๕ และผู,ตอบแบบสอบถาม มีความเชื่อและสนใจการสวดมนต�แปล สJวนใหญJมีอายุ
มากกวJา ๕๐ ป� คิดเปSนร,อยละ ๘๐.๗๗ และผู,มีอายุระหวJาง ๔๐-๔๙ ป� จํานวนร,อยละ ๑๙.๒๓
สJวนมากมีอาชีพรับจ,างท่ัวไป คิดเปSนร,อยละ ๔๔.๒๓ รองลงมามีอาชีพค,าขาย/ประกอบธุรกิจ
สJวนตัว และข,าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปSนร,อยละ ๓๔.๖๒ และร,อยละ ๒๑.๑๕ ตามลําดับ 

การวิเคราะห�ข,อมูลศึกษาความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสก
อุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผลระดับความเชื่อและความสนใจโดยภาพรวม พบวJากลุJมตัวอยJางมีความเชื่อและ
สนใจการสวดมนต�แปลโดยรวมอยูJในระดับมาก ( =๓.๖๒) เม่ือพิจารณาเปSนรายด,านพบวJา 
ความเชื่อด,านวิปากสัทธามีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก ( =๓.๗๒) รองลงมา ได,แกJ ความเชื่อและ
ความสัทธาในด,านกัมมสัทธา ( =๓.๖๘) ด,านกัมมัสกตาสัทธา ( =๓.๕๔) และด,านตถาคต
โพธิสัทธา ( =๓.๕๒) พบวJาอยูJในระดับมากท้ัง ๓ ด,าน  
 การวิเคราะห�ข,อมูลศึกษาความเชื่อและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสก
อุบาสิกา ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังสรุปการแปล
ผลระดับความเชื่อและความสนใจโดยภาพรวม ดังนี้ 
 

ความเช่ือและความสนใจ  S.D. แปลผล 
ด,านกัมมสัทธา ๓.๖๘ ๐.๓๘ มาก 
ด,านวิปากสัทธา ๓.๗๒ ๐.๓๙ มาก 
ด,านกัมมัสสกตาสัทธา ๓.๕๔ ๐.๓๕ มาก 
ด,านตถาคตโพธิสัทธา ๓.๕๒ ๐.๔๑ มาก 

โดยรวม ๓.๖๒ ๐.๓๑ มาก 
 

x

x

x x

x

x
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 ได,พบวJากลุJมตัวอยJางมีความเชื่อและสนใจการสวดมนต�แปล โดยภาพรวมอยูJใน
ระดับมาก ( =๓.๖๒) เม่ือพิจารณาเปSนรายด,านพบวJา ความเชื่อด,านวิปากสัทธามีคJาเฉลี่ย
อยูJในระดับมาก ( =๓.๗๒) รองลงมา ได,แกJ ความเชื่อและความสัทธาในด,านกัมมสัทธา (
=๓.๖๘) ด,านกัมมัสกตาสัทธา ( =๓.๕๔) และด,านตถาคตโพธิสัทธา ( =๓.๕๒) พบวJาอยูJ
ในระดับมากท้ัง ๓ ด,าน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 ความเชื่อด,านกัมมสัทธาพบวJา การสวดมนต�แปลทําให,เข,าใจธรรมะของพระพุทธเจ,า
ในขณะสวด และอยากรJวมปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต�กับบุคคลอ่ืน เพราะเชื่อเรื่องการกระทํา
ความดีของตนและยังพบวJาได,มีการชักชวนกัลยาณมิตรให,รJวมบริจาคปHจจัยและสิ่งของในการ
สวดมนต�แปลอยJางสมํ่าเสมอ  ความเชื่อด,าน วิปากสัทธา ท่ีพบวJาอุบาสกอุบาสิกามีความเชื่อ
และสนใจการสวดมนต�แปลท่ีไมJแตกตJางกัน โดยเชื่อวJาการสวดมนต�แปลทําให,รู,สึกคลายวิตก
กังวล ไมJฟุ�งซJาน จิตใจสงบ รู,สึกวJามีความเบาสบาย จิตใจปลอดโปรJง เพราะเชื่อในผลของการ
ทําความดี  ความเชื่อด,าน กัมมัสสกตาสัทธา ท่ีพบวJาในขณะสวดมนต�แปลทําให,รู,สึกวJาจิตใจ
ผJองใสและซาบซ้ึง เข,าใจเชื่อในกรรมท่ีทําความดีได,ด,วยตนเองและต,องการเข,ารJวมสวดมนต�
แปลท่ีวัดนี้เปSนประจํา เพราะมีความสุขในขณะสวดมนต�แปล  ความเชื่อด,าน ตถาคตโพธิสัทธา 
ท่ีพบวJาการสวดมนต�แปลทําให,รู,สึกเลื่อมใสในปHญญาตรัสรู,ของพระพุทธเจ,า ชJวยให,ได,ระลึกถึง
คุณของพระธรรมท่ีชJวยผู,ปฏิบัติให,พ,นทุกข�ภัยท้ังปวง และเห็นวJาควรให,มีการเผยแพรJบทสวด
มนต�แปลให,กับพุทธศาสนิกชนอ่ืนๆ สอดคล,องกับการศึกษาของ เดือน ทองเจียว, ได,
ศึกษาวิจัย เรื่อง “ความเชื่อเรื่องบุญและพิธีกรรมเก่ียวกับอุโบสถของชาวพุทธในเขต จังหวัด
สุพรรณบุรี”ผลการศึกษาพบวJา ความหมายของบุญเก่ียวกับอุโบสถตามหลักการใน
พระพุทธศาสนา คือ การเสียสละทรัพย�สิน วัตถุสิ่งของ และแรงงาน เพ่ือสร,างเสนาสนะอยJาง
หนึ่ง สําหรับให,พระภิกษุผู,สืบทอดพระพุทธศาสนาใช,เปSนสถานท่ีประกอบศาสนกิจ
โดยสะดวก ซ่ึงการทําบุญด,วยการเสียสละดังกลJาว เปSนการชําระล,างความตระหนี่ ความเห็น
แกJตัวให,ลดลง และหมดไปในท่ีสุด เนื่องจากจิตใจท่ีมีสภาวะบุญเปSนคุณสมบัติท่ีดี เหมาะสม
ท่ีจะนําไปใช,ให,เกิดประโยชน�แกJตนเองและผู,อ่ืน สJวนพิธีกรรมเก่ียวกับอุโบสถเปSนเพียง
สJวนประกอบของกิจกรรมรJวมกันท้ังฝ�ายพระภิกษุและฝ�ายฆราวาส เพ่ือสร,างความพร,อม
เพรียงและประสานความสัมพันธ�ให,ม่ันคง ทําให,รู,หลักปฏิบัติท่ีถูกต,อง เหมาะสมในการอยูJ
รJวมกัน ทําให,มีท่ีพ่ึงทางจิตใจจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ และ ทําให,สมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมรJวมกัน 
ความเชื่อเรื่องบุญเก่ียวกับอุโบสถเปSนการแสดงออกถึงความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJ การชJวยเหลือกัน
ตามบทบาท หน,าท่ีและจิตสํานึก ซ่ึงจะชJวยสร,างสรรค� จรรโลงศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

x

x x

x x
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ให,มีความถูกต,อง เหมาะสม และม่ันคงสืบไป๓๐๖ และสอดคล,องกับการศึกษาของประวีร� 
ธรรมรักษ� ท่ีได,ศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาเสียงสวดมนต�ในพระพุทธศาสนาเชิงสัทศาสตร�
และสัทวิทยา” จากผลการศึกษา พบวJา การสวดท้ังสองทํานอง มีการควบคุมระดับเสียงสูง
ตํ่าให,คงท่ีเปSนเสียงระดับเดียวกันโดยตลอด มีการควบคุมระดับความดังให,คงท่ีเปSนระดับ
เดียวกันอยJางสมํ่าเสมอโดยตลอด และมีการใช,ความยาวนานของเสียงเพ่ือระบุการเน,น
พยางค�และควบคุมจังหวะ โดยมีความยาวนานในระดับวรรคแตJละวรรคคJอนข,างจะคงท่ี
เทJาๆกันโดยตลอด ผลการวิเคราะห�โครงสร,างการเน,นพยางค�ทางสัทวิทยาพบวJา มีความ
แตกตJางของสองทํานองในระดับวรรค โดยทํานองสังโยคมีจุดเดJนท่ีการเน,นพยางค�ตาม
น้ําหนักพยางค� กลJาวคือพยางค�หนัก (ครุ) เปSนพยางค�เน,น สJวนพยางค�เบา (ลหุ) เปSนพยางค�
ไมJเน,น ขณะท่ีทํานองมคธมีจุดเดJนท่ีการเน,นพยางค� โดยตําแหนJงบริเวณท,ายวรรค๓๑๗ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ควรจัดให,มีกิจกรรมสJงเสริมการ
สวดมนต�แปลหรือการสวดสาธยายพระไตรป�ฎกเพ่ือสJงเสริมให,พุทธศาสนิกชนได,รู,จักหลักธรรม
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแท,จริง เพราะจะทําให,พุทธศาสนิกชนเข,าใจความหมายของพุทธ
พจน�ได,อยJางถูกต,อง เพ่ือความมีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยอยJางม่ันคงไมJหวั่นไหว เม่ือมี
อิฏฐารมณ� (อารมณ�ท่ีพอใจ) หรืออนิฏฐารมณ� (อารมณ�ท่ีไมJชอบใจ) มากระทบกับจิตของตน 

เชิงปฏิบัติการ 
๑. ควรนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงข,อมูลในการศึกษาวิจัยการสวดมนต�ตาม

สถานท่ีตJางๆ ท้ังในวัดและสถานท่ีจัดสวดมนต�ท่ัวๆไป เพ่ือการพัฒนาความรู,เรื่องสวดมนต�
ให,กับพุทธศาสนิกชนให,เข,าใจในบทสวดพุทธมนต�และความหมายในภาบาลีท่ีกําลังสวดอยูJ 
เพราะจะได,ทําให,ผู,สวดมนต�ได,รู,แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตท่ีดี เม่ือปฏิบัติตามยJอม
ได,รับผลเปSนความสะอาด สวJาง สงบของจิตใจ ถือได,วJาได,ปฏิ บั ติ บูชาสืบตJออายุ
พระพุทธศาสนาให,ยืนยาวตJอไปชั่วกาลนาน 
 ๒. หลังจากการสวดมนต�ทุกครั้งควรแนะนําผู,มารJวมสวดมนต�ให,เจริญจิตภาวนา
ปฏิบัติธรรม ท้ังนี้เพ่ือเปSนการเสริมสร,างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให,เกิดกับพุทธสาสนิก
ชน และจะได,น,อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช,ในการดําเนินชีวิตได,อยJางเหมาะสม
ในสังคมสืบตJอไป 
                                                           

๖ เดือน ทองเจียว, ”ความเช่ือเรื่องบุญและพิธีกรรมเก่ียวกับอุโบสถของชาวพุทธในเขต จังหวัด
สุพรรณบุรี“ , วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  )มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๒๕๕๔.  

๗ ประวีร� ธรรมรักษ� ,“การศึกษาเสียงสวดมนต�ในพระพุทธศาสนาเชิงสัทศาสตร�และสัทวิทยา”
วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต )ภาษาศาสตร�ประยุกต�( , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๔๖๔ 

 สําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
 ๑. ควรศึกษาผลของการสวดมนต�ท่ีมีผลตJอการผJอนคลายอารมณ� และควร
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวกับทัศนะคติความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อความศรัทธาของสาธุชน
ท่ัวไปท่ีมีตJอการสวดมนต�แปลและการเจริญจิตภาวนาหลังสวดมนต� 
 ๒. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคูJไปกับเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกับการสวดมนต�แปล
ของอุบาสกอุบาสิกามีผลตJอการพัฒนาจิตใจ ในการปฏิบัติสมาธิภาวนา เพ่ือเปSนการ
เสริมสร,างพลังศรัทธาในพระรัตนตรัย และน,อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต�ใช,ในการดําเนินชีวิตได,อยJางถูกต,องเพราะมีสติปHญญาในการพัฒนาตน 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปKฏกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ� มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

บุญมี แทJนแก,ว. ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร�, 
๒๕๔๗. 

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ�, ระเบียบวิจัยสําหรับรัฐศาตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร�, ๒๕๔๙. 

สุวรรณ สุวรรณเวโช. พ้ืนฐานความเช่ือของคนไทย. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๖. 
ศิราพร ฐิตะฐานะ. ความเช่ือและศาสนาในสังคมเอกสารการสอนชุดวิชา หน$วยท่ี๑. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : จังหวัดนนทบุรี, ๒๕๕๗. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

เดือน ทองเจียว, “ความเชื่อเรื่องบุญและพิธีกรรมเก่ียวกับอุโบสถของชาวพุทธในเขต จังหวัด
สุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  )มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๒๕๕๔.  

ประวีร� ธรรมรักษ�, “การศึกษาเสียงสวดมนต�ในพระพุทธศาสนาเชิงสัทศาสตร�และสัทวิทยา”
วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๗ . 
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ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดก 
A Study Of The Principle Of Dhamma As Appeared In E-San The 

Literature Entitled Supanna Naga Chadok 

พระอธิการบุญมี  โชติป!ฺโญ* 

บทคัดย$อ 

วรรณกรรม นั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอยJางท่ีมนุษย�จงใจหรือต้ังใจเขียนข้ึนมาเพ่ือสื่อ
ความหมายกับผู,คนในสังคม มนุษย�เรียนรู,ท่ีจะเปSนผู,สร,างวรรณกรรมและใช,วรรณกรรมนั้นไป
ในหลากหลายเป�าหมาย เชJน ใช,เพ่ือการเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจสังคม
หรือแม,กระท่ังใช,เพ่ือการบันเทิงก็ตาม วรรณกรรมถือวJาเปSนสิ่งท่ีมนุษย�สามารถท่ีจะมีได, และ
วรรณกรรมนั้นก็มีอยูJหลากหลายประเภท 

วรรณกรรมอีสาน เปSนวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีมีพัฒนาการมาจากการได,รับ
อิทธิพลของอาณาจักรล,านช,างท่ีมีความเจริญมากJอน แตJตJอมาก็มาแพรJหลายท่ีภาคอีสานเรา
จึงเรียกวรรณกรรมในภาคอีสานวJาวรรณกรรมอีสาน 

วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานเรื่อง เรื่อง สุปุณณานาคชาดก ถือเปSนสื่อท่ีใช,ในการสอน
ธรรมของชาวพุทธในภาคอีสาน เพ่ือนํามาปรับใช,ในการดําเนินชีวิตและสุปุณณานาคชาดก
เปSนนิทานชาดกพ้ืนบ,านเปSนนิทานท่ีเกิดมาจากการนําเอาเรื่องเลJาของชาวบ,านมาปรับให,เปSน
ชาดกหรือเรื่องราวของพระพุทธเจ,าในอดีต  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาค
ชาดก ประกอบด,วย หลักคําสอนเรื่องกรรม ไตรลักษณ� ความกตัญ!ูกตเวที คําสอนเก่ียวกับ
เรื่องบาป บุญ ความตาย การเกิดเปSนพญานาค การรักษาศีล และโทษของการผิดศีลธรรม 
นอกจากนี้ ในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณนาคชาดกยังมีคติธรรมท่ีสอนให,คนในสังคมได,
รู,จักหน,าท่ีในการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ัวไป และภาวะความเปSนผู,นําของผู,ปกครองอีกด,วย  

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกมีอิทธิพลมีตJอบุคคลในการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงสังคมคนอีสานเชื่อวJา ผู,ใดปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา อันประกอบด,วย 
อิทธิพลด,านประเพณี ความเชื่อ สังคม อันกJอให,เกิดคุณคJาตJอตนเอง และสังคม 

คําสําคัญ: วรรณกรรมอีสาน, อิทธิพล 

 
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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Abstract 

The results of the research were found that that literature  means 
everything in which human beings attends to write up in order to make it 
meaningful for society. Human beings to be the creatures of literatures and 
user of those literatures in various aspects such as to use for the political 
dimensions, education, economy and society even to be used for 
entertainment anyway but the literature is regarded as human beings are able 
to possess and those literatures still exist in many forms. 

The E-san literature has been one of literatures developed from the 
influence of Lan Cang Kinkdom as the progressive country in the previous 
time and after that those literatures have been spread throughout the E-
territory, so they are called as E-san literatures. 

The local literature of E-san people entitled Supanna Naga   is 
regarded as the media in teaching Dhamma of Buddhists in E-san territory in 
order to apply it for proceeding their lives and Supanna Naga   is the folktale 
originated from retold story of the folks to be improved as   or storyies of the 
Buddhas in the previous period of time. 

The Buddhist teaching as appeared in the E-san literature entitled 
Supanna Naga   consists of the doctrine of Kamma, the Three Characteristics 
of Existence, the gratefulness, sin, merit, death, to be reborn as Naga King,  
observance of precepts, and the offence of violating the morality, in addition, 
in the E-san literature entitled Supanna Naga  , it still has a lot of Dhamma to 
teach people in society to know the duties in carrying on their lives of general 
people and to be leadership of the rulers also. 

The E-san literature entitled Supanna Naga   play the significant 
influence towards people in proceeding their lives, that is, E-san people 
believe that anybody practices in accordance with the principle of Buddhism 
that consists of the traditional influence, belief, society that causes the value 
for oneself and society. 

Keywords:  Appeared in E-San, the significant influence 
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๑. บทนํา 
คนอีสานมีวัฒนธรรมเปSนของตนเองมาช,านานเชJนวัฒนธรรมการนุJงหJมวัฒนธรรม

การบริโภคเปSนต,นวัฒนธรรมนั้นมีท้ังเกิดจากภูมิปHญญาของชาวบ,านเองและวัฒนธรรมท่ี
ได,รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติอ่ืนแล,วก็กลมกลืนมาเปSนวัฒนธรรมของตนเองในท่ีสุดก็
มีโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวอินเดียและขอมได,มีอิทธิพลตJอวัฒนธรรมไทยมากวัฒนธรรมท่ี
สําคัญอยJางหนึ่งคือวัฒนธรรมทางภาษาซ่ึงมีเอกลักษณ�เปSนของตนเองแตJก็มีคุณคJาและมี
เสนJห�ควรคJาแกJการศึกษาเพราะภาษาอีสานนั้นเปSนภาษาท่ีสื่อสารได,ถึงอรรถรสมีความ
ละเอียดลุJมลึกสามารถสื่อให,รู,ถึงลักษณะได,ชัดเจนจนมองเห็นภาพได, 

พระพุทธศาสนาเข,ามาสูJดินแดนในหลายยุคสมัย คือมีสJวนท่ีเปSนพระพุทธศาสนา
เถรวาทท่ีสืบเนื่องมาแตJพระเจ,าอโศกมหาราช และพระพุทธศาสนาแบบมหายานอันเปSน
อิทธิพลของอาณาจักรมหานคร (นครวัด นครธม) แตJท่ีเปSนพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
ลังกาวงศ�ท่ีเข,ามาในภาคอีสานก็คือสมัยพระเจ,าฟ�างุ,ม๑ และท่ีชัดเจนมากท่ีสุดก็คือสมัยพระ
เจ,าโพธิสาลราช เพราะในสมัยพระองค�ได,มีการติดตJอกับเชียงใหมJและสุโขทัย จึงมีการนําเอา
คัมภีร�และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเข,ามาเผยแผJในดินแดนลาวและภาคอีสานนั้น ก็
ปรากฎวJาชาวอีสานก็ได,มีการสร,างวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยชาดกใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาและเรื่องราวตํานานของท,องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ,านในท่ีสุด 

ชาวอีสานสJวนใหญJเปSนคนท่ียึดม่ันในหลักธรรมแหJงศาสนาเชื่อในเรื่องบุญกรรมแตJ
ก็ตระหนักในคุณคJาของการพ่ึงตนเองยิ่งกวJาพ่ึงผู,อ่ืนหรือพ่ึงบุญวาสนาความโอบอ,อมอารีมี
น้ําใจโอนอJอนผJอนปรนผู,อ่ืนเปSนลักษณะอีกประการหนึ่งของชาวอีสานซ่ึงทําให,ดูเหมือนวJา
เปSนคนรักความสงบไมJชอบความขัดแย,งและดํารงตนเรียบงJายนอกจากนี้ด,วยความใกล,ชิดกับ
ธรรมชาติเพราะต,องพ่ึงพาในการดํารงชีวิตทําให,ชาวอีสานสังเกตจดจําวิเคราะห�และสรุปผลท่ี
เกิดข้ึนนํามาเปรียบเทียบกับชีวิตและสังคมมนุษย�นํามาร,อยเรียงเปSนบทสุภาษิตในรูปแบบ
ของกาพย�กลอนคล,องจองไพเราะมีจุดมุJงหมายเพ่ือเปSนคําสอนคําแนะนําคําเตือนสติและ
ข,อคิดในการดํารงชีวิตนอกจากนี้ยังเปSนคําปริศนาคําทายคําตลกเหน็บแนมคําเก้ียวพาราสี
ถ,อยคําสํานวนเหลJานี้มีท้ังท่ีบันทึกไว,เปSนลายลักษณ�อักษรและท่ีบอกเลJาสืบตJอกันมาด,วยการ
ขับลําทําเพลงและการพูดจาใน๒ ชีวิตประจําวันวรรณกรรมอีสานมีท้ังท่ีเปSนมุขปาฐะและลาย
ลักษณ�อักษร มีวัฒนธรรมทางภาษาท่ีมีความสําคัญและนJาสนใจอยJางหนึ่งคือการเลJานิทาน
ซ่ึงนิทานนี้โดยมาแล,วเปSนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการท่ีเปSนเรื่องจริงมีเปSนสJวนน,อยซ่ึง
เ กิด ข้ึนจากสาเหตุหลายประการเชJนเ พ่ือต,องการความบันเทิงได,รับอิทธิพลจาก
                                                           

๑ มหาสีลา วีระวงศ�, พงศาวดารลาว ต้ังแต$บุลานเถิง ๑๙๔๖, (เวียงจันทน� : สํานักพิมพ�มัน
ทาตุลาด, ๒๕๔๔), หน,า ๓๗-๓๙. 

๒ บุญเกิด พิมพ�วรเมธากุลและนภาพร พิมพ�วรเมธากุล, ฮีด-คอง-คะลํา, (ขอนแกJน : โรงพิมพ�
คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖), หน,า ๒. 
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พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีเปSนต,นนิทานพ้ืนบ,านท่ีคนอีสานสร,างสรรค�ข้ึน
มีท้ังนิทานประเภทตลกขบขันสร,างความเพลิดเพลินและให,คติเตือนใจซ่ึงอาจจะปรากฏเนื้อ
เรื่องท่ีคล,ายนิทานพ้ืนบ,านในภาคอ่ืนๆนิยมถJายทอดกันด,วยมุขปาฐะคือวิธีเลJาสูJกันฟHงและมี
การบันทึกเปSนลายลักษณ�อักษรบ,างเปSนเอกลักษณ�เฉพาะของคนอีสานหรือเรียกวJานิทาน
พ้ืนบ,านอีสานท้ังนี้เพ่ือสะท,อนเรื่องราวความเปSนไปในสังคมด,วยการเชื่อมโยงเรื่องราวให,มี
ความสัมพันธ�สอดคล,องกับวิถีชีวิตอีกท้ังเพ่ือตอบปHญหาตJางๆท่ีสังคมเกิดความสงสัยเชJน
นิทานเรื่องท,าวหัวคJอหลJอท่ีแสดงให,เห็นวJา แม,ท,าวหัวคJอหลJอจะมีจะมีความบกพรJองทาง
รJางกาย มีแตJศรีษะ แตJฏJสาสมารถทํางานได,ดังเชJนคนปกติ ไมJยJอท,อตJออุปสรรค เปSนผู,มี
ความกตัญ!ูตJอมารดา ซ่ึงตรงกับหลักมงคลชีวิตวJา “กตั!ฺ!ุตา”หรือความกตัญ!ู มี
เนื้อความดังนี้ 

“...อันวJากกูลพายพJอ แลแมJแหJงกูก็เปSนขะหมาดไร,ขืนใจ หาข,าวของบJได,แล มาตา
อันวJา แมJแหJงกูก็เปSนทุกข� ก็เปSนทุกข�ด,วยอันแสวงหามาเลี้ยงชีวิตแหJงกูเพ่ือให,เปSนไป ก็เพ่ือ
วJา ความเสนJห�หารักยังกูกันเปSนลูกนี้ ชะแล มหาสัตเจ,ารําพึงไปหนาวJา อาหํ อันวJากูเปSนลูก
ท,าวควรไปค,า ให,ได,ข,าวของเงินคําสมบัติอันมากมาให,แมJแหJงกู...”๓ 

นิทานพ้ืนบ,านอีสานมีสิ่งซJอนเร,นในเรื่องราวของนิทานท่ีให,คติเตือนใจโดยเฉพาะ
นิทานท่ีแฝงเร,นหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนานิทานหลายเรื่องจะปรากฏแงJคิดใน
การเปSนบุคคลท่ีพึงประสงค�ของสังคมเชJนอุปนิสัยของตัวเอกในเรื่องจะสะท,อนแบบอยJางการ
ดําเนินชีวิตตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝHงให,เกิดการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและ
จริยธรรมแกJสังคมดังท่ีธวัชปุณโณทกได,อธิบายไว,วJานิทานพ้ืนบ,านอีสานประกอบด,วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปรากฏในลักษณะวรรณกรรมชาดกเชJนพระเวสสันดรชาดกท่ี
ตัวเอกของเรื่องเปSนผู,เสียสละอยJางยิ่งยวดเปSนต,นและปรากฏในลักษณะวรรณกรรมเก่ียวกับ
ตํานานทางพระพุทธศาสนาเชJนเรื่องราวเก่ียวกับการเผยแผJพระพุทธศาสนาปูชนียสถาน
ตํานานการสร,างพระธาตุพนมเปSนต,น๔ ในบรรดาวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานท้ังหลาย
วรรณกรรมนิทานเรื่องท,าวหัวคJอหลJอเปSนเรื่องท่ีนJาสนใจควรคJาแกJการศึกษาเพราะมี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายด,านปรากฏอยูJสามารถท่ีจะศึกษาและนํามาปฏิบัติตาม
ได,ซ่ึงหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาเหลJานี้ได,สะท,อนให,เห็นคJานิยมหรือวิถีชีวิต
ของคนอีสานโบราณได,เปSนอยJางดี 

                                                           

๓ ๑/๘/๒/๓-๔) อธิบายได,วJา ตัวเลขท่ีปรากฎหน,า ระหวJาง หรือหลังเครื่องหมาย / 
หมายความถึงหมายเลข ของ ผูก / ลาน / หน,า / บรรทัด ตามลําดับ เชJน  (๑/๘/๒/๓-๔) หมายถึง  
ปรากฏในผูกท่ี ๑  ลานท่ี ๘ หน,าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๓-๔...อ,างใน พิชญา เพ็งศรี, “การศึกษาแนวคิดเชิงจริย
ศาสตร�ในวรรณกรรมอีสานเรื่องท,าวหัวคJอหลJอ”, หน,า ๑๒. 

๔ ธวัชปุณโณทก, วรรณกรรมท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๕), หน,า๑๕๖. 
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คําวJา วรรณกรรมพ้ืนบ,าน หรือวรรณกรรมท,องถ่ิน หมายถึง วรรณกรรมท่ีเปSนเรื่อง
เลJาเชิงมุขปาฐะคือเรื่องราวท่ีจําและเลJาสืบตJอกันมา๓๒๕ และวรรณกรรมท่ีมีการบันทึกเปSน
ลายลักษณ�อักษร ซ่ึงวรรณกรรมเหลJานี้ได,ปรากฏอยูJในท,องถ่ินตJางๆของไทย โดยคนใน
ท,องถ่ินนั้นเปSนคนสร,างสรรค�ข้ึนมา ซ่ึงมีรูปแบบการประพันธ�เปSนแบบฉันท�ลักษณ�อันเปSนท่ี
นิยมกันในสมัยนั้นและภาษาท่ีใช,ก็เปSนภาษาของท,องถ่ินนั้นด,วย วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานมี
ท้ังท่ีเปSนมุขปาฐะและลายลักษณ� ข,อมูลท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้ังสองประเภท ล,วนสําคัญ
และทรงคุณคJา ท้ังนี้เพราะวรรณคดีซ่ึงเปSนศิลปะประจําชาตินั้น โดยท่ัวไปแล,วเกิดจาก
อัจฉริยภาพนักปราชญ�หรือกวี ซ่ึงเปSนผู,ทรงความรู,ในราชสํานัก สJวนวรรณกรรมพ้ืนบ,าน เชJน 
นิทานพ้ืนฐาน เกิดจากคนธรรมดาท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือวJาเปSนพลเมืองสJวนใหญJของประเทศ 
เพราะฉะนั้นแม,วJาวรรณกรรมพ้ืนบ,านจะเปSนเรื่องเล็กน,อยก็ตาม แตJโดยแท,จริงแล,วเปSนสิ่งท่ี
ควรศึกษาอยJางยิ่ง เพ่ือความเข,าใจอันดีตJอเพ่ือนมนุษย�และสังคมโดยสJวนรวม๓๓๖ 

วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานนั้น หมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีมีการบันทึกเรื่องราว
เก่ียวกับวรรณกรรมอันเปSนภูมิปHญญาของชาวอีสานในอดีตท้ังท่ีเปSนเรื่องเลJาเชิงมุขปาฐะ และ
สJวนท่ีเปSนบันทึกเปSนลายลักษณ�อักษร ซ่ึงสามารถแบJงได,เปSน ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภท
มุขปาฐะ (๒) ประเภทลายลักษณ� ซ่ึงแบJงเปSน วรรณกรรมพระพุทธศาสนา วรรณกรรม
ประวัติศาสตร� วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมนิทาน และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ๓๔๗ ซ่ึง
วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานนั้นถือได,วJามีเอกลักษณ�เฉพาะคือได,รับอิทธิพลความเชื่อหรือหลัก
คิดเชิงปรัชญาจากพระพุทธศาสนาเปSนสJวนมากแม,วJาวรรณกรรมเรื่องนั้นจะไมJใชJวรรณกรรม
ประเภทคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แตJเราก็จะพบวJาเนื้อหาของวรรณกรรมเหลJานั้น
จะแทรกคําสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว,เสมอ๓๕๘ ท้ังนี้ก็เพราะวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสาน
นั้นโดยมากผู,แตJงจะเปSนพระหรือนักปราชญ�ท่ีผJานการบวชเรียนมาแล,ว๓๖๙ ดังนั้นวรรณกรรม

                                                           

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

๖ กุหลาบ มัลลิกะมาส, คติชาวบ,าน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชวนพิมพ� ๒๕๐๙), คํานํา    
๗ อุดม บัวศรี, วรรณคดีอีสาน, (ขอนแกJน : เอกสารประกอบการสอน อัดสําเนา, ๒๕๔๐), 

หน,า ๒๙. 
๘ ศิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ, การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน 

เอกสารรายงานการวิจัย, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหJงชาติ (สกว.) ๒๕๓๑, หน,า ๑๕. และดูเพ่ิมเติม
ใน ธวัช ปุณโณทก วรรณกรรมท,องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�วังบูรพา, ๒๕๒๕), หน,า ๑๕๖-
๑๕๗. 

๙ ศิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ, “การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน,หน,า ๑๓. 
และดูเพ่ิมเติมในสัญญา สะสอง แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสาน”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ), ๒๕๔๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๔๗๐ 

อีสานสJวนมากนอกจากเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงใจแล,วก็ยังมีวัตถุประสงค�หลักคือมุJงเพ่ือ
ใช,เปSนอุปกรณ�ในการสอนศีลธรรมแกJสังคมด,วย๓๗๑๐ 

ดังนั้น เราจึงจะพบวJาวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานเกือบทุกเรื่องไมJวJาจะเปSน ผาแดง 
นางไอJ สังข�สินไซ ขูลูนางอ๊ัวะ ขุนทึง การะเกด หรือแม,แตJกํ่ากาดํา เปSนต,น ก็จะมีเนื้อหาท่ี
เก่ียวข,องกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนารวมถึงคติธรรมท่ีเปSนประโยชน�ตJอการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนชาวพุทธในภาคอีสานและผู,สนใจแทรกอยูJแทบท้ังสิ้น 

ในวรรณกรรมอีสานจํานวนหลายๆเรื่องนั้น สุปุณณานาคชาดก ถือวJาเปSน
วรรณกรรมเชิงพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีความนJาสนใจในแงJของการสอดแทรกหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว,ในเนื้อหาท่ีผู,แตJงพยายามท่ีจะแตJงเรื่องราวให,เปSนไปใน
แนวทางเดียวกันกับเรื่องราวชาดกท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา สุปุณณานาคชาดก 
เปSนวรรณกรรมท่ีเขียนด,วยตัวอักษรธรรมและแตJงโดยพ้ืนฐานของกาพย�กลอนของลาวล,าน
ช,างประเภทร,อยกรอง เดิมใช,แสดงหรือเทศน�ในงานศพหรือท่ีเราเรียกกันวJาเปSนการงันเฮือน
ดี โดยสุปุณณานาคชาดกนั้นมีเรื่องยJอดังนี้ 

ท่ีเมืองเปSงจาน มีเศรษฐีอยูJ ๒ คน คนหนึ่งชื่อรัตนะเศรษฐี เปSนชJางทําแก,ว อีกคน
หนึ่งชื่อรชตะเศรษฐีเปSนชJางทําเงินและทอง พระโพธิสัตว�เสวยชาติมาเกิดเปSนลูกชายของ
รชตะเศรษฐี ตJอมาเม่ือโตเปSนหนุJมข้ึนลูกชายของรชตะเศรษฐีได,แตJงงานกับลูกสาวของรัตน
เศรษฐีดังนั้นทรัพย�สินสมบัติของ ๒ ครอบครัวจึงรวมเปSนอันหนึ่งอันเดียวกันเม่ือเศรษฐีท้ัง
สองได,สิ้นชีวิตลงจึงกลายเปSนเศรษฐีท่ีทรัพย�มาก พระโพธิสัตว�ได,ทําบุญทําทานตลอดมาอยูJมา
ป�หนึ่งได,ทําบุญกฐิน ในงานนี้มีคนมาชJวยมากมายจึงมีการฆJาวัวเพ่ือเปSนอาหารเลี้ยงแขกท่ีมา
ในงาน  วัวนั้นเม่ือตายแล,วได,ไปรอยอูJท่ีเม่ือยมทูต สJวนพระโพธิสัตว�ท่ีเปSนเศรษฐีนั้นก็ได,
ทําบุญทําทานตJอมาแล,วตายลงจึงไปพบวัวตัวนั้น วัวได,มาทวงเอาบุญคุณและบอกวJาพระ
โพธิสัตว�เปSนคนสั่งให,ฆJาตน แตJพระโพธิสัตว�ไมJยอมจึงให,ยมทูตมาตัดสิน ยมทูตพยายามไกลJ
เกลี่ยจึงยอมกันแล,ว วัวได,ไปเกิดบนสวรรค� สJวนพระโพธิสัตว�นั้นเพราะรับรู,ด,วยในการฆJาวัว 
คือไมJได,เขาจึงต,องไปเกิดในเมืองบาดาลของพญานาค 

พระโพธิสัตว�ท่ีเปSนเศรษฐีนั้นได,ไปเกิดเปSนลูกชายของพญานาคชื่อวJา ชมภูจิต ใน
เมืองบาดาลโดยนามวJา “สุปุณณานาค” สJวนภรรยาของเศรษฐีได,มาเกิดในตระกูลเศรษฐีแหJง
เมืองเปSงจานโดยมีชื่อวJาปุณณาเปSนคนสุดท,องมีพ่ีสาว ๒ คน ชื่อวJา ภาตา และมัชฌิมา 
ตามลําดับ 

เม่ือสุปุณณานาคโตเปSนหนุJมแล,วจึงลาพJอเท่ียวเมืองมนุษย� โดยแปลงกายเปSนชาย
หนุJมได,มาถึงสวนมะมJวงของเศรษฐีแหJงเมืองเปSงจาน ขณะนั้นภรรยาเศรษฐีและลูกสาวคน

                                                           

๑๐ ระวิวรรณ อินทร�แหยม, เสียวสวาสด์ิ : การศึกษาเชิงวิเคราะห�, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�อํานวยสาส�น, ๒๕๒๗), หน,า ๑๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๗๑

สุดท,องคือนางปุณณาได,มาเก็บผลมะมJวงพบสุปุณณานาคจึงขอร,องให,ข้ึนต,นมะมJวงให,แล,วจะ
ยกลูกสาวคือนางปุณณาให, สุปุณณานาคได,กลับรJางเปSนนาคข้ึนเก็บมะมJวงให,จนพอแกJความ
ต,องการแล,วภรรยาของเศรษฐีพร,อมลูกสาวจึงรีบแอบหนี้ไปกJอน เม่ือสุปุณณานาคกุมารลง
มาไมJพบจึงไถJถามคนท่ีหากินอยูJแถวนั้นแล,วติดตามไปถึงบ,านแปลงกายให,เศรษฐีและลูกสาว
เห็นเปSนคนสJวนคนอ่ืนๆ ให,มองเห็นเปSนงูใหญJ เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงยกลูกสาวชื่อนางปุณณาให,
แล,วอยูJกินมาอยJางผาสุก 

ตJอมาหลายป�สุปุณณานาคคิดถึงชมพูจิตผู,เปSนพJอท่ีเมืองบาดาลจึงพานางปุณณาไป
เยี่ยมเยือนถามขJาวแล,วกลับมาเมืองมนุษย�ดังเดิม สJวนพ่ีสาวของนางปุณณาเกิดความรักใครJ
ในตัวของสุปุณณานาคจึงพยายามแยJงนางปุณณาทุกวิถีทาง ตJอเม่ือสุปุณณานาคต,องการจะ
ไปขอวิธีท่ีจะไมJกลับเพศเปSนพญานาคอีกกับพJอ พ่ีสาวของปุณณาจึงขอติดตามไปเท่ียวเมือง
บาดาลด,วย กJอนไปได,หรอกให,นางปุณณา เข,าไปในฉางข,าวแล,วเอาน้ําหมากตาวน้ําเก้ียงซ่ึง
ทําให,คันมากสาดใสJแล,วป�ดประตูฉางไว,แล,วรีบไปเมืองบาดาลกับสุปุณณานาค แตJใน
ขณะเดียวกันนั้นหนูตัวลูกๆ ได,มาชJวยนางปุณณาให,หายจากอาการคันแล,วพาออกมาได, สJวน
สุปุณณานาคเม่ือไปถึงเมืองบาดาลแล,วถามพJอถึงพิธีกรรมท่ีจะไมJกลับรJางเปSนนาคอีก เม่ือรู,
แล,วจึงกลับมาทําพิธีและเสร็จตามประสงค� 

สJวนพ่ีสาวของนางปุณณานั้นเห็นวJาไมJมีทางท่ีจะแยJงเอาผัวน,องได,จึงเข,าไปในป�า
แล,วหาเอางูใหญJมาทําให,ผัวถูกงูใหญJกัดตาย สJวนสุปุณณานาคกับนางปุณณาได,อยูJกันอยJางมี
ความสุขตJอมา 

กลJาวถึงชมภูจิตพญานาคแหJงเมืองบาดาลต,องการจะให,สุปุณณานาคลูกชายได,
ครองเมืองเปSงจานจึงให,อํามาตย�เอาปHญหา ๑๒ ข,อมาถามเจ,าเมืองเปSงจานโดยให,เวลา ๗ วัน 
ถ,าตอบไมJได,จะยกทัพพญานาคมาตีเอาเมือง เจ,าเมืองเปSงจานให,เสนาอํามาตย�ชJวยแก,ปHญหา 
แตJไมJมีใครแก,ได,จึงประกาศหาผู,ท่ีสามารถแก,ปHญหานี้ก็ไมJมีใครแก,ปHญหาได, สุปุณณานาคจึง
รับอาสาแก,ปHญหาและได,แก,ปHญหาของพญานาคได,สําเร็จ เจ,าเมืองเปSงจานจึงให,ข,าวของเงิน
ทองมากมายอยูJตJอมาเม่ือเจ,าเมืองเปSงจานแกJลงพระองค�มองไมJเห็นใครท่ีมีความสามารถท่ีจะ
ปกครองบ,านเมืองตJอจากพระองค�นอกจากสุปุณณนาค ดังนั้นพระองค�จึงมอบเมืองเปSงจาน
ให,สุปุณณานาคปกครองและยกลูกสาวท้ังสองคนให,อีกด,วย๑๑ 

ในแงJของการพิจารณาในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เราจะพบวJาเรื่องสุ
ปุณณานาคชาดกนี้เปSนเรื่องหนึ่งท่ีมีหลักธรรมปรากฏมากเชJนเดียวกับวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องอ่ืนๆ ได,แกJ 

                                                           

๑๑ กรมศิลปากร, ตํานานและนิทานพ้ืนบ�านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๑) 
หน,า ๒๕. 
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 ๑๔๗๒ 

(๑) กรรมและผลของกรรม เปSนการอธิบายถึงหลักของการกระทําวJา มนุษย�เรา
เกิดมานั้นยJอมมีกรรมเปSนของตนและกรรมนั้นเองเปSนเหตุให,เกิดเปSนพญานาค เชJน กรณีของ
รัตนะเศรษฐีชาวเมืองเปSงจานท่ีมีความร่ํารวยและมีใจเปSนบุญเปSนกุศล แตJเพราะความไมJ
ระวังทําให,เกิดกรรมไมJดีข้ึนกับตนเองกลJาวคือในวันท่ีทJานรัตนะเศรษฐีทําบุญกฐิน แตJไมJได,มี
การห,ามไมJให,มีการฆJาสัตว�ในวันทําบุญเปSนผลทําให,ทJานตายไปเปSนพญานาคชื่อวJาสุปุณณา
นาคราช ดังความวJา “ โพธิสัตว�เจ,ากรรมเวรดึงจJอง เม่ือทําบุญกฐินได,เอาบาปแอ,มในพ้ืนโลก
คน จึงได,ลงสูJพ้ืนคัพภวีกนาคี เกิดเปSนเดียรัสสานสัตว�อยูJบาดาลกว,าง”๑๒ 

(๒) เรื่องปุเพสันนิวาส เปSนการกลJาวถึงความรักท่ีเคยอยูJรJวมกันมากJอน การได,
ทําบุญรJวมกันมาไมJวJาจะไปเกิด ณ ท่ีใดก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมด,วยอํานาจแหJงกรรมเกJา 
ในเรื่องสุปุณณานาคราชก็เชJนกันได,มีแนวคิดเรื่องนี้ในตอนท่ีทJานเศรษฐีได,ละสังขารไปแล,วก็
ได,ไปเกิดเปSนสุปุณณานาค สJวนภรรยาได,ไปเกิดเปSนมนุษย�ชื่อวJานางปุณณาซ่ึงเปSนมีความ
สวยงาม พอเม่ือสุปุณณานาคราชเติบใหญJด,วยอํานาจของกรรมเกJาทําให,ทJานคิดถึงแตJนาง
ปุณณาไมJเว,นวันวJา “สุปุณณานาคท,าวคณิงฮํ่าในใจ ในบาดาลเมืองหลวงบJแตJงบุญทานสร,าง 
เกิดเปSนเดียรัสสานเซ้ืออนธะกาลมัวมืด บJได,ตกแตJงสร,างศีลสร,อยซอบทาน...ปางนั้น สุ
ปุณณานาคท,าวฟHงคําต,านกลJาว สายนิ่งหากมาแขนสายแนนหากมาห,อยบุญกรรมน,าวจJอง 
สัจจะได,วJาแล,วมายม,างบJหJอนเปSน..”๑๓ 

(๓) คําสัจจ� หมายถึงการรักษาคําพูดคําไหนคํานั้น เปSนคําท่ีผู,พูดจะต,องรักษาและ
ปฎิบัติตามหากผู,ใดไมJปฎิบัติตามผู,นั้นชื่อวJาเปSนคนโลเล ซ่ึงถ,อยคํานี้มีปรากฏในเรื่องความ
ตอนหนึ่งวJา “อันคําสัจจ�เว,าไปแล,วบJหJอนกลายเปSนสอง บJหJอนเปSนคําลวงด่ังแลนสองลิ้น 
สัจจะวาจานี้หอมหวนทะรงกลิ่น คําปากได,วJาแล,วมายม,างบJหJอนเปSน คําลJายนี้เหมือนด่ังของ
เหม็น สังคือโครงควายตายกาหนอนแสวง ซ,อน..” เปSนหลักธรรมท่ีพระพุทธศาสนาก็ได,รับ
รองวJาคําสัจจ�นั้นจะต,องมีอยูJในคนดีท้ังหลายนั่นเอง 

จากข,อมูลท่ีได,นําเสนอไปดังกลJาวนั้นถือวJาเปSนเรื่องท่ีมีความสําคัญและนJาสนใจ
และทําให,ผู,วิจัยเองต,องการท่ีจะศึกษาค,นคว,าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏ
ในเรื่องสุปุณณานาคชาดกนั้นวJามีอะไรบ,างและเม่ือค,นพบแล,วจะสามารถนําไปปรับ
ประยุกต�ใช,ในการดําเนินชีวิตและแก,ไขปHญหาสังคมได,อยJางไร ซ่ึงผู,วิจัยเห็นวJาหากได,
ดําเนินการศึกษาจนถึงท่ีสุดแล,วผลการวิจัยดังกลJาวคงจะเปSนประโยชน�ตJอสังคมและผู,สนใจ
ท่ัวไปได, 

 

                                                           

๑๒ พระอริยานุวัตร เขมจารี (ผู,แปล), สุปุณณานาคชาดก, (มหาสารคาม : มูลนิธิอาเซีย 
๒๕๑๓), หน,า ๔. 

๑๓ พระอริยานุวัตร เขมจารี )ผู,แปล( , สุปุณณานาคชาดก, หน,า ๗. 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเปSนมาของวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดก 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฎในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณา

นาคชาดก 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง

สุปุณณานาคชาดกท่ีมีตJอวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปSนการศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนาง

แตงอJอน โดยมีวิธีการศึกษาค,นคว,า ดังนี้ 
๑. วิจัยจากเอกสาร โดยการศึกษาค,นคว,าหาข,อมูลจากเอกสารตJางๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

คือ คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาตJางๆ 
๒. วิเคราะห�ตีความและสรุปข,อมูลท้ังหมดท่ีได,จากการค,นคว,า 
๓. เรียบเรียงข,อมูล เสนอผลงานวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
วรรณกรรมหมายถึงงานเขียนท้ังประเภทร,อยกรองและร,อยแก,วเชJนนวนิยายเรื่อง

สั้นบทความท่ีผู,เขียนได,สื่อความคิดของตนเองรวมท้ังความคิดของผู,อ่ืนท่ีได,สืบทอดตJอกันมา
เชJนนิทานสJวนวรรณกรรมพ้ืนบ,านหมายถึงงานเขียนประจําท,องถ่ินนั้นๆเปSนผลงานท่ีเกิดข้ึน
จากการใช,ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุJมชนในแตJละท,องถ่ิน เชJน วรรณกรรม
พ้ืนบ,านภาคเหนือวรรณกรรมพ้ืนบ,านภาคอีสาน วรรณกรรมพ้ืนบ,านภาคใต, เปSนต,นจะใช,
ภาษาพ้ืนบ,านในการถJายทอดเปSนเอกลักษณ�และสื่อเรื่องราวด,านตJางๆ ของท,องถ่ินใดท,องถ่ิน
หนึ่งโดยเฉพาะ เชJนเรื่องวัฒนธรรม จารีตประเพณีสภาพสังคม  

นิทานหมายถึงเรื่องเลJาสืบตJอกันมามีท้ังเหตุการณ�จริงและเรื่องท่ีแตJงข้ึนบางสJวน
นั้นได,รับการบันทึกไว,แล,วมีลักษณะเปSนร,อยแก,วชJวยให,ผู,ฟHงและผู,อJานได,ผJอนคลายทุกข�ได,รับ
สุขและความรู,ในด,านตJางๆสามารถนํามาเปSนคติดําเนินชีวิตได,เปSนคติเตือนใจชJวยอบรมบJม
นิสัย ชJวยให,เข,าใจสิ่งแวดล,อมและปรากฏการณ�ธรรมชาติเพ่ือเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจ,า
และสิ่งศักด์ิสิทธิ์เนื้อเรื่องของนิทานพ้ืนบ,านแตกตJางกันไป  

เป�าหมายของวรรณกรรมหรือนิทานพ้ืนบ,านอีสานสร,างข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต,องการของสังคม มีท้ังวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ�คือการนํามุขปาฐะมา
จดบันทึก เชJน ตํานาน นิทาน คําสอนตJางๆเพ่ือใช,เปSนบทในการ ขับ อJาน แสดง แพรJกระจาย
ไปเรื่อยๆ เรื่องก็คJอยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมภูมิศาสตร�วัฒนธรรมประเพณีของแตJละ
ภูมิภาค จนเปSนมรดกทางวัฒนธรรมและสJงอิทธิพลให,กับสังคมตJอไปมีลักษณะคล,ายกันคือ
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ต,องการถJายทอดคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือสภาพเหตุการณ�สังคมในสมัยนั้นๆ 
การบอกเลJานิทานหรือวรรณกรรมทําให,เข,าใจพ้ืนบ,านอีสานได,ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เชJนวรรณกรรม
พ้ืนบ,านอีสานเปSนเสมือนตัวจักรขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลตJางๆในแตJละเดือนของชาวอีสาน
รวมถึงกิจกรรมงานบุญพิเศษท่ีเปSนลักษณะเฉพาะของชาวอีสาน 

วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานเรื่องท,าวหัวคJอหลJอในเรื่องของรูปแบบการแตJงนั้น
วรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานเรื่องท,าวหัวคJอหลJอได,อาศัยรูปแบบพระสุตตันตป�ฎกในการดําเนิน
เรื่องใช,ภาษาผู,แตJงได,ใช,ภาษาบาลีและภาษาถ่ินอีสานองค�ความรู,ท่ีปรากฏในวรรณกรรม
อีสานหลายเรื่องเปSนองค�ความรู,ด,านพุทธศาสนาแนวประชาชนและพุทธศาสนาตามคัมภีร�
หลักของพุทธศาสนาคือพระไตรป�ฎกและวรรณกรรมอานิสงส�ได,สJงผลตJออิทธิพลของชาว
อีสานในด,านองค�ความรู,ในศาสนาการสร,างเอกสารใบลานและการสร,างทุนทางวัฒนธรรม
และท่ีสําคัญมีการสอดแทรกหลักธรรมเพ่ือสั่งสอนให,คนประพฤติปฏิบัติตามเปSนคนดี 

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกถือวJาเปSนวรรณกรรมท่ีเดJนมากเรื่องหนึ่ง
ในฐานะท่ีเปSนวรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปSนเรื่องท่ีเก่ียวข,องกับการสอนในเรื่องของ
การ (๑) ทําบุญ (๒) การละเว,นบาป (๓) มีเมตตา (๔) การเข,าใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ� 
ซ่ึงโครงเรื่องท่ีนํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได,รับการเผยแผJไปใน
ประเทศตJางๆจากเค,าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่องสุ
ปุณณานาคชาดกจึงเต็มไปด,วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�
สําหรับการนําไปปรับใช,ในชีวิตประจําวันอยูJเปSนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้นผู,วิจัยได,
ค,นพบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูJในเนื้อหาของเรื่องสุปุณณานาคชาดก 
ดังตJอไปนี้ (๑) หลักคําสอนเรื่องกรรม (๒) กฎไตรลักษณ� (๓) ความกตัญ!ูกตเวที (๔) คํา
สอนเรื่องความเชื่อเรื่องบุญบาป (๕) คําสอนเรื่องความตาย (๖) คําสอนเรื่องกฎไตรลักษณ� 
(๗) การเกิดเปSนพญานาค (๘) เรื่องศีลห,าศีลแปด (๙) คําสอนเรื่องโทษของการผิดศีลข,อท่ี ๓ 
การมีสุมิจฉาจาร 

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบวJา ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกนั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให,ชีวิตดี
ข้ึน หรือคติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูJการบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปSน
จํานวนมาก เชJน (๑) คติธรรมเรื่องคําสอนคฤหัสถ� (๒) คติธรรมเรื่องการเปSนนักปกครองท่ีดี 

จากการศึกษาเรื่องสุปุณณานาคชาดกมาท้ังหมดก็จะพบวJาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกนั้นได,มีอิทธิพลตJอ
การดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ 

๑) อิทธิพลด,านประเพณี เปSนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข,าไปมีอิทธิพลตJอการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เชJน ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการแตJงงการ 
การทอดกฐิน เปSนต,น  
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๒) อิทธิพลด,านสังคม เปSนอิทธิพลท่ีเก่ียวข,องกับสังคมโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปSนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปSน
อยJางไร เชJน เปSนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไมJใช,พระเดชมากกวJาพระคุณ เปSนต,น หรือ
อิทธิพลตJอคําสอนผู,ชายผู,หญิงวJาการเปSนผู,ชายผู,หญิงท่ีดีควรปฏิบัติเชJนไร เปSนต,น 

๓) อิทธิพลด,านความเชื่อ สําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติ
ธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกท่ีมีตJอความเชื่อนั้นก็มีอยูJหลายประการ เชJน  

(๑) ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค� เปSนความเชื่อท่ีได,รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่อง
นรก-สวรรค�ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปSนความเชื่อท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อกรรมหรือหลักกรรม
ทางพระพุทธศาสนาตามหลักท่ีวJา ทําดีได,ดี ทําชั่วได,ชั่ว และหลักกรรมยังสอนวJาเม่ือเชื่อวJา
ทําดีได,ดีทําชั่วได,ชั่วแล,วยJอมมีท่ีเกิดก็คือนรก-สวรรค�เปSนท่ีรองรับกรรม 

(๓) ความเชื่อเรื่องพญายมราช เปSนความเชื่อในเรื่องของนรกท่ีมีพญายมราชเปSน
ผู,ปกครอง เปSนผู,ท่ีคอยสืบสวนและจดบันทึกความดีของมนุษย�ไว,และเปSนผู,สJงมนุษย�ไปเกิด
มนภพภูมิตJางๆตามกรรมท่ีทํามา 

(๔) ความเชื่อเรื่องการผิดศีล ๕ เปSนความเชื่อท่ีมาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา
ท่ีเรื่อง สุปุณณานาคชาดกนี้ได,กําหนดกรอบความเชื่อนี้เอาไว,วJาการทําผิดศีล ๕ ถือวJาเปSน
บาป การรักษาศีล ๕ ถือวJาเปSนบุญและมีผลของการละเมิดหรือรักษาเปSนนรกหรือสวรรค� 

(๕) ความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศสJวนบุญให,กับผู,ท่ีตายไป เปSนความเชื่อท่ีระบุถุง
วิธีการในการบําเพ็ญกุศลให,กับคนตายวJาการร,องไห,ไมJได,ชJวยอะไรสิ่งท่ีชJวยได,ก็คือการทําบุญ
ทําทานอุทิศสJวนบุญสJวนกุศลไปให,เทJานั้น 

๔) อิทธิพลในด,านการดําเนินชีวิต นับวJาเปSนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกท่ี
มีอิทธิพลตJอการดําเนินชีวิตในแงJของหลักคําสอนวJาอะไรควรทํา อะไรไมJควรทํา ซ่ึงอิทธิพล
ในการดําเนินชีวิตท่ีปรากฎในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกนั้นก็ได,แกJ  

(๑) อิทธิพลในด,านการรักษาศีลเปSนการให,คติเก่ียวกับการรักษาศีลวJาเปSนสิ่งท่ีควร
ทําซ่ึงมีปรากฏในนิทานเรื่องศีลห,าศีลแปด วJาคนเราเกิดมาก็ต,องรักษาศีลให,หมดจดการรักษา
ศีลกJอให,เกิดเปSนเทวดาหรือเปSนมนุษย� แตJหากไมJมีการรักษาศีลก็จะเกิดในนรก หรือเกิดเปSน
เปรต ดังนั้น เรื่องศีลห,าศีลแปดจึงถือวJาเปSนเรื่องท่ีชาวอีสานให,ความสําคัญและนิยมเข,าวัดฟHง
เทศน�ฟHงธรรมท้ังนี้ก็มาจากความเชื่อเรื่องการรักษาศีลในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาค
ชาดกนั่นเอง  

(๒) อิทธิพลในด,านการดําเนินชีวิต ในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกได,
สอนในเรื่องของการดําเนินชีวิตโดยไมJประมาทเอาไว,หายประการและคําสอนเหลJานี้ก็มีสJวน
ชJวยให,คนอีสานได,กลายมาเปSนคนท่ีมีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน สร,างเนื้อสร,างตัวและไมJ
ประมาทในการดําเนินชีวิต  
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นอกจากนั้นจากการศึกษาในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกนั้นพบวJา 
คติธรรมได,ให,คุณคJากับผู,ท่ีศึกษาหรือผู,ท่ีอJานได,เปSนอยJางดีใน ๒ ประการนี้คือ ๑) คุณคJาตJอ
ตนเอง ๒) คุณคJาตJอสังคม 

๕. สรุป  
วรรณกรรมอีสานเรื่องสุปุณณานาคชาดกมีอิทธิพลมีตJอบุคคลในการดําเนินชีวิต 

ซ่ึงสังคมคนอีสานเชื่อวJา ผู,ใดปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา อันประกอบด,วย 
อิทธิพลด,านประเพณี ความเชื่อ สังคม อันกJอให,เกิดคุณคJาตJอตนเอง และสังคม 
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ศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีส$งผลต$อความสุขในชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา  
วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

A Study of Behaviors of Uposathasila of Serving Affecting to Happiness 
on Living of Buddhist Laity at Wat Bangkrainai, Bangkrui District, 

Nonthaburi Province 

พระครูวินัยธรณรงค�พร วุฑฺฒิโช (นิธิมงคล)* 

บทคัดย$อ 

 วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผล
ตJอความสุขในชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา และ  ๒) เพ่ือศึกษาปHญหาและอุปสรรคการรักษา
อุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอความสุขในชีวิตของอุบาสก ผลการวิจัยพบวJา ความสุขในชีวิตของกลุJม
ตัวอยJางโดยรวมมีความสุขอยูJในระดับมาก และพบวJาสJวนใหญJมีความรักความผูกพันและมี
การเคารพสิทธิ์สJวนตัวและรับฟHงความคิดเห็นของบุคคลในครอบครับเปSนสJวนใหญJ และด,าน
สุขภาพอนามัยท่ีพบวJากลุJมตัวอยJางสJวนใหญJสามารถเข,าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน การศึกษาความสุขในชีวิตจําแนกตามตัวแปรเพศพบวJาสJวนใหญJมีระดับความสุขท่ี
แตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สําหรับการศึกษาสภาพท่ีเปSนปHญหา
และอุปสรรคตJอการรักษาอุโบสถศีลจากการพิจารณาจากความคิดเห็นของกลุJมตัวอยJาง
พบวJาสJวนใหญJการรักษาศีลเปSนเรื่องสําคัญ แตJการมีโรคประจําตัวทําให,ต,องบกพรJองในการ
รักษาศีลบางประการ และต,องการให,มีการนําปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาพร,อมการแสดงธรรมท่ี
เก่ียวข,อง 

คําสําคัญ:  พฤติกรรม, อุโบสถศีล, ความสุขในชีวิต 

Abstract 

 The objectives of this research are; 1) to study the behavior of 
Uposathasila oserving affecting to happiness on living of Buddhist laity and 2) 
to study the problems and obstacles of Uposathasila observing affecting to 
happiness on living of Buddhist laity. The result of study found that the 
happiness on living of sample group totally is highest level of happiness and 
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most of them had good relationship and respect of individual privacy and 
hearing the opinion of other family members is the most. For healthy aspect, 
it is found that mostly sample group can access public health services. The 
study on happiness of living clarified by sex variable found that the most of 
sample live happily in distinctive level without significant statistics at level of 
0.05. The study of the problems and obstacles of Uposathasila observing by 
consideration from sample group’s opinion found that most of Uposathasila 
observing were important matter but having illness of each person affects to 
some items of Uposathasila observing and they suggested that insight 
meditation teaching with dhamma concerns should be brought to teach the 
Uposathasila observers in ceremony. 

Keywords:  Behavior, Uposathasila, Happiness 

๑. บทนํา 
 ความสุขในชีวิต (Life happiness) เปSนสิ่งท่ีมนุษย�ทุกคนควรได,รับ และเปSนสิ่ง
สําคัญของการดําเนินชีวิตของทุกคน ถ,าแตJละชีวิตมีความสุข มนุษย�ก็จะอยูJรJวมกันอยJางมี
ความสุข จะเปSนความสุขของหมูJคณะของสังคม และของโลก๑ ตามหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีเจตจํานง ในด,านสุขและความสัมพันธ�ทางสังคมอยJางเห็นได,ชัด ได,แกJคํา
สอนและหลักปฏิบัติในเรื่องศีล สมาธิ และปHญญา เพราะศีลคือข,อปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานใน
ชีวิต เพ่ือให,ให,เปSนระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนด,านกาย และด,านวาจา ท่ีใช,แก,ปHญหา
ข้ันพ้ืนฐานซ่ึงทําให,เกิดความสงบสุข และไมJมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกันในสังคม สมาธิเปSน
ภาวะจิตท่ีสงบต้ังม่ัน ทําให,มีสติไตรตรองนึกถึงเหตุถึงผลแหJงการกระทํา ทําให,ชีวิตอยูJเย็น
เปSนสุข สJวนปHญญา คือรู,ท่ัวถึงเหตุถึงผล รู,อยJางชัดเจน นําไปสูJความหลุดพ,นอันเปSนเป�าหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนต,นไม,ท่ีมีเปลือกหุ,มหJอกระพ้ี มีกระพ้ีหุ,มหJอแกJน จึง
ทําให,ต,นไม,ยืนอยูJได,นานฉันใด ศีล สมาธิ และปHญญา มีความสัมพันธ�กับมนุษย�ใช,ในการ
ดําเนินชีวิตท้ังตนเองและหมูJคณะ ทําให,สังคมมีระเบียบเรียบร,อยและมีความสงบสุขเปSนการ
เก้ือกูลกันและกัน ยJอมทําให,ตนเองและสังคมมีความเจริญก,าวหน,าและม่ันคงอยูJได,นาน 
 การถืออุโบสถศีล ถือได,วJาเปSนกฎระเบียบอยูJคูJกับสังคมชาวพุทธ ซ่ึงตัวศีลเอง
นอกจากจะเปSนพ้ืนฐานธรรมของปHจเจกบุคคลแล,ว ศีลยังถือได,วJาเปSนหมวดธรรมท่ีวJาด,วย

                                                           

๑ สุภาณี สุขะนาคินทร�, “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสุขของประชาชน อําเภอทJาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ�”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ�), ๒๕๔๙. 
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ความสัมพันธ�ระหวJางปHจเจกบุคคลกับสังคมอีกด,วย ดังนั้น ศีลจึงครอบคลุมเรื่องการจัด
ระเบียบชีวิตและสังคม มีสภาวะท่ีเก้ือกูลแกJความเจริญงอกงามของชีวิตในทุกด,าน มี
วัตถุประสงค�เพ่ือการฝ�กจิตอบรมอินทรีย� และละจากความโลภ โกรธ หลง ท่ีเกิดข้ึน ศีลจึง
เปSนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให,สุภาพ
เรียบร,อย๒ อีกท้ังยังเลี้ยงชีพไปในทางสุจริต ไมJให,ตกไปในทางทุจริตและเปSนทางท่ีอบรม
จิตใจให,ต้ังม่ันอยูJในกุศลธรรมท้ังหลาย ดังนั้นศีลจึงเปSนปHจจัยเบ้ืองต,นของความสุขในชีวิต 
เพราะความสุขเปSนเป�าหมายสูงสุดท่ีมนุษย�ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะในโลกปHจจุบันท่ีสังคม
มีความยุJงยากซับซ,อน การพัฒนาเพ่ือให,สังคมอยูJเย็นเปSนสุขจึงมิอาจมุJงเน,นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเทJานั้น ดังนั้นจึงมีความจําเปSนท่ีควรเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการพัฒนาและวิธีคิดใน
การพัฒนาใหมJท่ีมีเป�าหมายเพ่ือเพ่ิมความสุขในชีวิตให,ม่ันคงสืบไป ผู,วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอความสุขในชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา วัดบาง
ไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือท่ีจะได,เปSนแนวทางในการพัฒนาการเผยแผJพุทธ
ธรรมแกJพุทธศาสนิกชนท่ีเข,ามาเพ่ือปฏิบัติธรรมให,มีประสิทธิภาพมากข้ึนตJอไป และเปSนการ
ดํารงคงอยูJของพระพุทธศาสนาให,ม่ันคงสืบตJอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอความสุขในชีวิตของอุบาสก-
อุบาสิกา วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปSนอยJางไร 
 ๒. เพ่ือศึกษาปHญหาและอุปสรรคการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอความสุขในชีวิต
ของอุบาสก-อุบาสิกา วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปSนอยJางไร 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย เปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช,
วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปSนหนJวยวิเคราะห� (unit of analysis) 
ผู,วิจัยได,กําหนดรายละเอียดข้ันตอน การศึกษาเอกสาร ตํารา ข,อมูล สถิติ  ตลอดจน
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง จากนั้นสร,างเครื่องมือ เพ่ือเก็บรวมรวมข,อมูล ปรับปรุงข,อบกพรJอง
ของเครื่องมือ นําเครื่องมือท่ีสร,างเสร็จเรียบร,อยไปเก็บข,อมูล แล,วนําข,อมูลท่ีได,มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ�ของข,อมูล ทําการวิเคราะห�ข,อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห�ข,อมูล 
จากนั้นจึงนําเสนอรJางรายงานผลการวิจัย ผลการวิเคราะห�แปลผล และอภิปรายผล 
 ๓.๒ ขอบเขตการวิจัย ๑ ด,านเนื้อหา ศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีล และ
ความสุขในชีวิต ๗ ด,าน คือ ด,านชีวิตและครอบครัว ด,านสุขภาพและสุขอนามัย ด,าน
                                                           

๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๓๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน,า ๓๙๒. 
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สาธารณูปโภค ด,านการงานและการเงิน ด,านความรู,และการศึกษา ด,านสภาพแวดล,อม ด,าน
เศรษฐกิจและสังคม และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง  ด,านตัวแปร คือ 
ตัวแปรต,น (Independent Variables) พฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีล ๘ ข,อ ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ได,แกJ ความสุขในชีวิตของอุบาสกอุบาสิกา ๗ ด,าน คือ ด,านชีวิตและ
ครอบครัว ด,านสุขภาพและสุขอนามัย ด,านสาธารณูปโภค ด,านการงานและการเงิน ด,าน
ความรู,และการศึกษา ด,านสภาพแวดล,อม ด,านเศรษฐกิจและสังคม 

๓.๓ การคัดเลือกกลุ$มตัวอย$าง วิธีการคัดเลือกผู,วิจัยได,ทําการกําหนดขนาดกลุJม
ตัวอยJางโดยใช,ตารางประมาณคJาของเครจซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จากกลุJม
ตัวอยJาง อุบาสกอุบาสิกาท่ีรักษาอุโบสถศีลในวัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ระหวJางวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕๒ คน จากบัญชี
รายชื่อท้ังหมดจํานวน ๖๐ คน 

๓.๔ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ศึกษาค,นคว,าเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ� และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องเพ่ือเปSนแนวทางในการสร,างแบบสอบถาม นําข,อมูลท่ีได,ศึกษามา
วิเคราะห�และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และนํามาใช,เปSนข,อมูลสําหรับการสร,าง
แบบสอบถามให,สอดคล,องกับจุดมุJงหมายการวิจัย สร,างข,อคําถามแบบสอบถาม โดยแบJง
แบบสอบถามออกเปSน ๔ ตอน 

๑. ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถามมีลักษณะของคําถามเปSนแบบเลือกคําตอบ 
ประกอบด,วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได,ตJอเดือน สถานภาพการสมรส อาชีพ 
และประสบการณ�การปฏิบัติ 

๒. เปSนแบบสอบถามลักษณะแบบมาตรสJวนประมาณคJา (Rating Scale) ชนิด ๓ 
อันดับ โดยกําหนดกรอบคําถามท่ีเก่ียวข,องกับพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอ
ความสุขในชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา โดยแบJงออกเปSน อุโบสถศีล ๒๖ ข,อ 

๓. เปSนแบบสอบถามลักษณะแบบมาตรสJวนประมาณคJา (Rating Scale) โดย
กําหนดกรอบคําถามท่ีเก่ียวข,องกับแบบประเมินความสุขในชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา โดย
แบJงออกเปSน ๒๘ ข,อ แตJละข,อได,กําหนดระดับการตัดสินใจออกเปSน ๕ ระดับ 

๔. แบบสอบถามเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับปHจจัยท่ีมีผลตJอการตัดสินใจในการบวชเนกขัม
มะเพ่ือเจริญวิปHสสนา มีลักษณะเปSนแบบสอบถามปลายเป�ด 

จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีสร,างข้ึนเสนอแบบตJอผู,เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต,องของเนื้อหา การใช,ภาษา และความชัดเจนของข,อคําถาม และตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทJาน แล,วจึงทําการ
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วิเคราะห�หาคJาดัชนีความสอดคล,อง (Index of item objective congruence : IOC)๓๘๓ 
และนําแบบสอบถามท่ีแก,ไขปรับปรุงเรียบร,อยแล,ว ไปดําเนินการหาประสิทธิภาพความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามในกลุJมตัวอุบาสกและอุบาสก ซ่ึงไมJใชJกลุJมตัวอยJางท่ีศึกษา จํานวน 
๓๐ คน๓๙๔ และนําแบบสอบถามมาคํานวณหาคJาความเชื่อม่ัน โดยใช,วิธีการหาคJา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทJากับ ๐.๙๒ ผู,วิจัยได,แจกแบบสอบถามไปยังกลุJมตัวอยJางด,วย
ตนเองและได,รับแบบสอบถามคืนมาร,อยละ ๑๐๐ นําข,อมูลท่ีได,มาตรวจสอบความถูกต,อง
และทําการประมวลผลทางสถิติด,วยโปรแกรมสําเร็จรูป PSPP แล,วทําการสรุปผลเพ่ือการ
รายงานข,อมูลตามลําดับ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบวJา อุบาสก-

อุบาสิกาจํานวน ๕๒ คน สJวนใหญJเปSนอุบาสิกา คิดเปSนร,อยละ ๗๓.๐๘ และอุบาสก ร,อยละ 
๒๖.๙๒, โยมีอายุระหวJาง ๒๑-๓๐ ป� คิดเปSนร,อยละ ๔๖.๑๕, มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเปSนร,อยละ ๔๘.๐๘, ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปSนร,อยละ ๓๔.๖๒,มี
รายได,เฉลี่ยตJอเดือนมากกวJา ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปSนร,อยละ ๔๒.๓๑, รักษาอุโบสถศีลคือท่ี
วัด คิดเปSนร,อยละ ๙๐.๓๘ 

๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� สรุปได,ดังนี้ 
๑) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามเพศ พบวJา อุบาสก (Χ  =๓.๘๑) มีคJาเฉลี่ย

ความสุขในชีวิตท้ังในภาพรวมและในด,านตJางๆ สูงท่ีกวJาอุบาสิกา (Χ  =๓.๗๖) แตJไมJพบวJามี
ความแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๒) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามสถานท่ีท่ีรักษาอุโบสถศีล พบวJา ใน
ระยะเวลา ๑ ป�ท่ีผJานมาพบวJาอุบาสกและอุบาสิกาผู,รักษาอุโบสถศีลท่ีบ,าน (Χ=๓.๘๙) มี
คJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตโดยรวมท่ีสูงกวJาผู,รักษาอุโบสถศีลท่ีวัด (Χ=๓.๗๖) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวJาความสุขในด,านสุขภาพและอนามัยของอุบาสกอุบาสิกาผู,รักษาศีลท่ีบ,าน (
Χ=๔.๐๐) มีคJาเฉลี่ยท่ีสูงกวJาผู,รักษาศีลท่ีวัด (Χ=๓.๘๕) และมีความแตกตJางกันอยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (t=๒.๘๐) สJวนความสุขในชีวิตด,านอ่ืนๆ พบวJาคJาเฉลี่ย
ความสุขในชีวิตไมJมีความแตกตJางกัน 

                                                           

๓ ธีระศักดิ์ อุJนอารมณ�เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา, 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน,า ๖๕. 

๔ อุบาสกและอุบาสิกาท่ีเข,ารJวมในโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี แหJงท่ี ๖ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ระหวJางวันท่ี ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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๓) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามอายุ พบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมีอายุระหวJาง 
๒๑-๓๐ ป� มีคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตโดยรวมสูงท่ีสุด (Χ=๓.๘๐) รองลงมาเปSนกลุJมท่ีมีชJวง
อายุระหวJาง ๔๑-๕๐ ป� (Χ  =๓.๗๘) และอายุ ๓๑-๔๐ ป� (Χ=๓.๗๖) และผลจากการ
ทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ยพบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตทุกด,าน
พบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๔) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามระดับการศึกษา พบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมี
การศึกษาตํ่ากวJาปริญญาตรี มีคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตโดยรวมสูงท่ีสุด (Χ  =๓.๘๐) 
รองลงมาเปSนกลุJมท่ีมีการศึกษาสูงกวJาปริญญาตรี (Χ  =๓.๗๙) และการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (Χ  =๓.๗๕) และผลจากการทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ย พบวJามีความแตกตJางกัน
อยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกตJางของ
คJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตทุกด,านพบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 

๕) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามการประกอบอาชีพ พบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมี
อาชีพรับจ,างท่ัวไปมีคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตโดยรวมสูงท่ีสุด (Χ  =๓.๘๓) รองลงมาเปSนกลุJม
ท่ีทํางานบริษัทเอกชน Χ  ( =๓.๗๕) และประกอบธุรกิจสJวนตัว (Χ  =๓.๗๔) และผลจาก
การทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ย พบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตทุกด,าน
พบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๖) ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจําแนกตามรายได, พบวJา กลุJมตัวอยJางท่ีมีรายได,ตํ่ากวJา 
๑๐,๐๐๐ บาท มีคJาเฉลี่ยความสุขในชีวิตโดยรวมสูงท่ีสุด (Χ  =๓.๘๒) รองลงมาเปSนกลุJมท่ีมี
รายได,เฉลี่ยมากกวJา ๓๐,๐๐๐ บาท Χ  ( =๓.๗๙) กลุJมท่ีมีรายได,ระหวJาง ๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ บาท (Χ  =๓.๗๔) และกลุJมท่ีมีรายได,ระหวJาง ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท (Χ  =
๓.๖๙) และผลจากการทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ย พบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกตJางของคJาเฉลี่ย
ความสุขในชีวิตทุกด,านพบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๔.๔ องค�ความรู�จาการวิจัย 
องค�ความรู,ท่ีได,จากการศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีสJงผลตJอความสุขใน

ชีวิตของอุบาสก-อุบาสิกา วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สรุปได,ดังนี้ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการละเมิดการรักษาอุโบสถศีล สJวนใหญJเปSนเรื่องเล็กน,อย 

เชJน การละเมิดอุโบสถศีลข,อ ๔ “มุสาวาทา เวระมะณี” ในเรื่องการพูดล,อเลJนกับผู,อ่ืน การ
ละเมิดศีลข,อ ๕ “สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี” ในเรื่องการสูบบุหรี่ การละเมิด
ศีลข,อ ๖ “วิกาละโภชนา เวระมะณี” โดยรับประทานอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและการด่ืมน้ํา
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ธัญพืช น้ําผักหรือผลไม,ปH°นในเวลาวิกาล การละเมิดศีลข,อ ๘ “อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา เว
ระมะณี” โดยการเคยแตJงหน,า ทาเครื่องหอม เพ่ือให,ดูสวยงาม 

ผลการศึกษาความสุขในด,านความสุขในชีวิตและครอบครัว พบวJาสมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน เคารพสิทธิ์สJวนตัวและรับฟHงความคิดเห็น ทําให,มีความสุข
เม่ืออยูJพร,อมหน,ากัน สามารถพ่ึงพาอาศัยกันได,ในเวลาเดือดร,อน  

ด,านสุขภาพอนามัย พบวJาสามารถเข,าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐาน การดูแล
สุขภาพอนามัย และได,รับสารอาหารท่ีมีคุณคJา 

ด,านสาธารณูปโภค พบวJาสามารถเข,าถึงระบบการใช,น้ําประปาในเขตชุมชน ระบบ
ขนสJง ระบบไฟฟ�าในเขตชุมชน และการให,บริการการสื่อสารในเขตชุมชนท่ี 

ด,านการงานและการเงินพบวJาอุบาสกอุบาสิการู,สึกพึงพอใจกับฐานะความเปSนอยูJ 
พึงพอใจกับงาน รายได,และคJาใช,จJายท่ีเกิดข้ึน  

ด,านความรู,และการศึกษาพบวJาสนใจและมีการรับรู,ขJาวสารข,อมูลประจําวัน ทําให,
ทJานสามารถนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได,  

ด,านสภาพแวดล,อมพบวJารู,สึกมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ในชุมชน
มีสถานท่ีออกกําลังกายท่ีเพียงพอตJอความต,องการของคนในชุมชน 

ด,านเศรษฐกิจและสังคมพบวJารู,สึกวJาสมาชิกในชุมชนให,ความสําคัญกับการ
ประหยัดพลังงาน และมีความพอใจท่ีได,มีสJวนชJวยเหลือในการฟ��นฟูและพัฒนาชุมชนตาม
นโยบายวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการละเมิดการรักษาอุโบสถศีลท่ีพบวJาอุบาสกอุบาสิกาสJวน

ใหญJมีการละเมินการรักษาศีลในประเด็นเล็กน,อย เชJน การพูดล,อเลJนกับผู,อ่ืน การสูบบุหรี่ 
การรับประทานอาหารเสริมสุขภาพและด่ืมน้ําธัญพืชหรือผลไม,ปH°นในเวลาวิกาลการแตJงหน,า 
ทาเครื่องหอม เพ่ือให,ดูสวยงาม สอดคล,องกับงานวิจัยของสุภาณี สุขะนาคินทร�๕ ได,ทําการ
วิจัย เรื่อง ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสุขโดยรวมอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ�กับความสุขด,านกายอยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ เศรษฐกิจมีความสัมพันธ�กับความสุขด,านจิตอยJางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .๐๕ พ้ืนท่ีท่ีประชาชนอยูJอาศัยมีความสัมพันธ�กับ ความสุขด,านอยJางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .๐๕ เพศและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ�กับความสุขด,านปHญญาอยJางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .๐๕ และระดับความสุขของประชาชนพบวJามีคJาเฉลี่ยความสุขโดยรวมและความสุข
                                                           

๕ สุภาณี สุขะนาคินทร�, “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสุขของประชาชน อําเภอทJาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ�”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ�, ๒๕๔๙). 
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รายด,านอยูJในระดับน,อยทุกด,าน และการศึกษาของคุณัชญ� สงขาว๖ ได,ทําการศึกษา การ
สํารวจและประเมินระดับความสุขของ ประชาชน : ศึกษาในกรณีองค�การบริหารสJวนตําบล
กะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร�ธานี ผลการวิจัยพบวJา ประชาชนในเขตองค�การ
บริหารสJวนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร�ธานี มีความสุขอยูJในระดับปาน
กลาง ถึงมากท่ีสุด โดยแยกตามปHจจัยท่ีกJอให,เกิดความสุข ดังนี้ ปHจจัยกJอให,เกิดความสุข
ระดับมากท่ีสุด ได,แกJ ด,านชีวิตครอบครัว ปHจจัยท่ีกJอให,เกิดความสุขระดับปานกลาง ได,แกJ 
ด,านสุขภาพอนามัย ด,านความรู, ด,านชีวิตการทํางาน ด,านรายได, และกระจายรายได, ด,าน
สภาพแวดล,อมในการดํารงชีวิต ด,านการจัดการบริหารท่ีดีภาครัฐ 
 ผลการศึกษาความสุขในชีวิตและครอบครัวท่ีพบวJาสมาชิกในครอบครัวมีความรัก 
ความผูกพัน  เคารพสิทธิ์สJวนตัวและรับฟHงความคิดเห็น ทําให,มีความสุขเม่ืออยูJพร,อมหน,ากัน 
สามารถพ่ึงพาอาศัยกันได,ในเวลาเดือดร,อน และการศึกษาความสุขในชีวิตด,านสุขภาพ
อนามัย พบวJาสามารถเข,าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐาน การดูแลสุขภาพอนามัย และได,รับ
สารอาหารท่ีมีคุณคJา การศึกษาความสุขในชีวิตด,านสาธารณูปโภค พบวJาสามารถเข,าถึง
ระบบการใช,น้ําประปาในเขตชุมชน ระบบขนสJง ระบบไฟฟ�าในเขตชุมชน และการให,บริการ
การสื่อสารในเขตชุมชน สอดคล,องกับสุภาณี สุขะนาคินทร�๗ กลJาวถึง ความสุข เกิดจาก
องค�ประกอบท่ีดี ๔ ประการ คือ ๑) สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางกาย หมายถึง รJางกายสมบูรณ�
แข็งแรง คลJองแคลJว มีกําลัง ไมJเปSนโรค ไมJพิการ มีเศรษฐกิจหรือปHจจัยท่ีจําเปSนพอเพียง ไมJมี
อุปทวันตราย มีสิ่งแวดล,อมท่ีสJงเสริมสุขภาพ ๒) สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีมี
ความสุข รื่นเริง คลJองแคลJว ไมJติดขัด มีความเมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มี
สมาธิ มีปHญญา รวมถึงการลดความเห็นแกJตัวลงไปด,วย เพราะตราบใดท่ียังมีความเห็นแกJตัว 
ก็จะมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิตไมJได, เปSนการรับรู,สภาพทางจิตใจของตนเอง เชJน การรับรู,
ความรู,สึกทางบวกท่ีบุคคลมีตJอตนเอง การรับรู,ภาพลักษณ�ของตนเอง ๓) สุขภาวะท่ีสมบูรณ�
ทางสังคม หมายถึง การอยูJรJวมกันด,วยดี มีครอบครัวอบอุJน ชมชนเข,มแข็ง สังคมมีความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเปSนประชาสังคม มีระบบบริการ
ท่ีดี และระบบบริการเปSนกิจการทางสังคม ๔) สุขภาวะท่ีสมบูรณ�ทางจิตวิญญาณหรือปHญญา 
หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือทําความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคJาอันสูงสJงหรือสิ่งสูงสุด 
เชJน การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา เข,าถึงพระรัตนตรัยหรือการเข,าถึงพระผู,เปSนเจ,า 
                                                           

๖ คุณัชญ� สงขาว, “การสํารวจและประเมินระดับความสุขของประชาชน: ศึกษาในกรณี
องค�การบริหารสJวนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร�ธานี”, ปริญญานิพนธ�รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกJน), ๒๕๕๐. 

๗ สุภาณี สุขะนาคินทร�, “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสุขของประชาชน อําเภอทJาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ�”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ�), ๒๕๔๙. 
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เปSนต,น ความสุขทางจิตวิญญาณเปSนความสุข ท่ีไมJระคนอยูJกับความเห็นแกJตัว แตJเปSนสุข
ภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษย�หลุดพ,นจากความมีตัวตน (Self Transcending) จึงมีอิสรภาพ มี
ความผJอนคลายอยJางยิ่ง เบาสบาย มีความป�ติแผJซJานท่ัวไป มีความสุข อันประณีตและล้ําลึก 
หรือความสุขอันเปSนทิพย�สบายอยJางยิ่ง สุขภาพดีอยJางยิ่ง มีผลดีตJอสุขภาพ ทางกาย ทางจิต 
และทางสังคม สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปSนยอดท่ีสJงผลกระทบอยJางแรงตJอสุขภาพ อีก ๓ 
มิติ ถ,าขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย�จะไมJพบความสุขท่ีแพ,จริงและขาดความสมบูรณ� 
ในตัวเอง เม่ือขาดความสมบูรณ�ในตัวเองก็จะรู,สึกขาดหรือบกพรJองอยูJเรื่อยไป 
 ผลการศึกษาความสุขในชีวิตด,านการงานและการเงินพบวJาอุบาสกอุบาสิการู,สึกพึง
พอใจกับฐานะความเปSนอยูJ พึงพอใจกับงาน รายได,และคJาใช,จJายท่ีเกิดข้ึน และความสุขใน
ชีวิตด,านความรู,และการศึกษาพบวJาสนใจและมีการรับรู,ขJาวสารข,อมูลประจําวัน ทําให,ทJาน
สามารถนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได, สอดคล,องกับการศึกษาของพระมหาธนพัฒน� ฐิตสาโร 
(สีหานาม)๘ ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห�ผลการรักษาอุโบสถศีลของชาวบ,านโนน
เมืองท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ผลการวิจัยพบวJาการรักษาอุโบสถศีลท่ีนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตนั้น อุบาสกอุบาสิกามีสุขภาพทางกายท่ีแข็งแรง ชJวยลดคJาใช,จJายเก่ียวกับ
เครื่องด่ืมและการแตJงตัวหยุดการทํางานท่ีรับผิดชอบไว,ชั่วคราว ท้ังยังสJงผลดีตJอสุขภาพจิต
เปSนการฝ�กสติให,รู,เทJาทันความคิด และภาคภูมิใจท่ีได,ทําในสิ่งดีงาม มีกําลังใจในการทํางาน
ได,อยJางมีประสิทธิภาพ ทําให,ครอบครัวมีความสุข เพราะการรักษาอุโบสถศีลเปSนการปฏิบัติ
เพ่ือกําจัดกิเลสกาม นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน�ตJอชาติบ,านเมืองและเศรษฐกิจอีกด,วย 
 ผลการศึกษาความสุขในชีวิตด,านสภาพแวดล,อมพบวJารู,สึกมีความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สิน ในชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายท่ีเพียงพอตJอความต,องการของคนใน
ชุมชนและความสุขในชีวิตด,านเศรษฐกิจและสังคมพบวJารู,สึกวJาสมาชิกในชุมชนให,
ความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน และมีความพอใจท่ีได,มีสJวนชJวยเหลือในการฟ��นฟูและ
พัฒนาชุมชนตามนโยบายวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล,องกับการศึกษาของกัณฐิกา ชัยสวัสด์ิ๙ 
ท่ีสรุปวJา ความสุขเปSนสิ่งท่ีนําไปสูJการมีสุขภาวะ (Well-being) และการมีคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ท่ีดี เปSนความปารถนาสูงสุดของมนุษย� ซ่ึงความสุขนั้น ประกอบไปด,วย
องค�ประกอบ ๓ ด,านคือ ๑) ความพึงพอใจในชีวิต ๒) ระดับอารมณ�ทางบวก หรือ ความเบิก
บานใจ ๓) ระดับของอารมณ�ทางลบในขณะนั้น เชJน ความซึมเศร,าและความวิตกกังวล 
                                                           

๘ พระมหาธนพัฒน� ฐิตสาโร, (สีหานาม  (“การศึกษาวิเคราะห�ผลการรักษาอุโบสถศีลของ
ชาวบ,านโนนเมือง ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพชีวิต”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ), ๒๕๕๖. 

๙ กัณฐิกา ชัยสวัสดิ์, “ภาวะความสุขและปHจจัยท่ีเก่ียวข,องของหญิงตั้งครรภ� ท่ีมาฝากครรภ� ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�”, วิทยานิพนธ�วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย   :จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 
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นอกจากนั้นยั งพบวJา บุคคลจะใช,การประเมินความสุขจาก ๒ องค�ประกอบ คือ 
องค�ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) และองค�ประกอบทางอารมณ� 
(Affective Components) ท้ังนี้องค�ประกอบทางความคิด (Cognitive Components, 
Hedonic Level) เปSนการ ประเมินความสุขโดยการใช,ความคิดในการตัดสินหรือประเมินใน
รูปของความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงเปSนการประเมินแบบสรุปรวมของบุคคล (Global 
Assessment) ท้ังเหตุการณ�ในชีวิต กิจกรรมและสภาพแวดล,อม แล,วตัดสินวJามีความพึง
พอใจหรือไมJพึงพอใจ องค�ประกอบทางอารมณ� (Affective Components, Hedonic 
Level) เปSนการประเมินความสุขโดยใช,ประสบการณ�ทางความรู,สึก คือ การประเมินความสุข
ในแงJของอารมณ�ทางบวก และอารมณ�ทางลบ กลJาวคือ ในสถานการณ�แตJละสถานการณ� 
บุคคลจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ� ความรู,สึกตอบสนองออกมาอยJางไร 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๖.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม

โดยเน,นป�ดวาจา และกิจกรรมสJงเสริมการรักษาศีล 
๖.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ควรจัดกิจกรรมการรักษาศีลภาวนาเพ่ือการสร,างสุขภาพและอนามัยในครัวครัว

และชุมชน 
๖.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
๑. ศึกษาปHจจัยท่ีสJงผลตJอการรักษาศีล 
๒. ศึกษาการปฏิบัติภาวนาท่ีสJงผลตJอการสร,างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 (ข) ข�อมูลทุติภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

ธีระศักด์ิ อุJนอารมณ�เลิศ. เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา: การสร�างและการพัฒนา. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท� .  
พิมพ�ครั้งท่ี ๒๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๖. 
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(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
กัณฐิกา ชัยสวัสด์ิ. “ภาวะความสุขและปHจจัยท่ีเก่ียวข,องของหญิงต้ังครรภ� ท่ีมาฝากครรภ� ณ 

โ ร งพยาบาลจุ ฬ าล งกรณ� ”. วิ ทยานิพนธ� วิ ทย าศาสตรมหา บัณ ฑิต .  
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

คุณัชญ� สงขาว. “การสํารวจและประเมินระดับความสุขของประชาชน: ศึกษาในกรณี
องค�การบริหารสJวนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร�ธานี”. 
วิ ท ย า นิ พ น ธ� รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิต .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยขอนแกJน, ๒๕๕๐. 

พระมหาธนพัฒน� ฐิตสาโร, (สีหานาม) .“การศึกษาวิเคราะห�ผลการรักษาอุโบสถศีลของ
ชาวบ,านโนนเมือง ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณภาพชีวิต”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

สุภาณี สุขะนาคินทร�. “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสุขของประชาชน อําเภอทJาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ�”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�, ๒๕๔๙. 
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ศึกษาความเข�าใจการปฏิบัติวิป/สสนาภาวนาของอุบาสก-อุบาสิกาวัดทดสามัคคี 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 

A Study of Comprehension of Insight Meditation Development of 
Lay Buddhists at Wat Totsamakkee, Khoksuong District,Kakaew Province. 

พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม (จําเนียรกูล)* 
พระมหาภูมิชาย อคฺคป!ฺโ!. ดร., ดร.ชัยชาญ ศรีหานู** 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของ
อุบาสก/อุบาสิกาวัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว และเพ่ือศึกษาปHญหาอุปสรรค
และข,อเสนอแนะตJอการสร,างความเข,าใจในการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของอุบาสก/อุบาสิกา 
วัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว คัดเลือกกลุJมตัวอยJางโดยวิธีสุJมแบบเจาะจงจาก
อุบาสก/อุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา วัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก,ว 
จํานวน ๖๓ คน ซ่ึงสJวนใหญJมีอาชีพเปSนข,าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเปSนผู,ท่ีเคยปฏิบัติ
วิปHสสนาภาวนามาแล,ว เครื่องมือวิจัยเปSนแบบสอบถามท่ีมีคJาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทJากับ 
๐.๘๘ สถิติท่ีใช,ประกอบด,วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบวJา 

กลุJมตัวอยJางมีความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาโดยรวมและในทุกด,านอยูJใน
ระดับปานกลาง อุบาสก-อุบาสิกาท่ีมีเพศ, การศึกษา และอาชีพตJางกัน มีความเข,าใจการ
ปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาแตกตJางกัน อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สJวนอุบาสก-
อุบาสิกาท่ีมีอายุตJางกัน มีความเข,าใจแตกตJางกัน อยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

คําสําคัญ: ความเข,าใจ, ปฏิบัติธรรม, วิปHสสนาภาวนา 

Abstract 
This Research, was intended for studying understand in Layman –

Laywomen’sVipassana Meditation practices at Todsamaccee Monastery, 
Koksoong district, Sa Kaeo province. And studying problem, treat 
andSuggestion for the action to understand of Layman-Laywomen’sVipassana 
Meditation Practices at Todsamaccee Monastery, Koksoong district. Sa Kaeo 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปHสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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province. The samples were selected by random sampling from sixty three 
peoples who were practiced Vipassana Meditation at Todsamaccee 
Monastery, Kooksoong district. Sakaew province. Their Careers are civil 
servants and state enterprise. They have the poor economic conditions and 
debt. all people who had practiced Vipassana meditation. Questionnaires are 
valuable research tools. Confidence coefficient was 0.88 Descriptive statistics 
and inferential statistics. The results of research were as follows: 

Most of the samples had well understanding in VipassanaMaditation 
practice in all high aspects. The statistically significant different of 
VipassanaMaditation in understanding at the level of 0.05, but with different 
age had not statistically significant difference at the level 0.05. 

Keywords: Understand, Meditation, Vipassana Meditation 

๑. บทนํา 
พุทธศาสนิกชนไทย ท่ีนับถือพุทธศาสนา ในลักษณะท่ีคนอ่ืนมองเห็นวJาเครJงครัด

แตJความจริง คนนั้นยังเข,าไมJถึงตัวแท,แหJงพุทธศาสนาเลยก็มีอยูJเปSนอันมากทีเดียวแล,วคน
พวกนี้เองท่ีเปSนคนหัวด้ือ ถือรั้น หรือ อวดดี จนกระท่ัง ยกตนขJมผู,อ่ืน ท่ีเขารู,ดีกวJา๑ โดยรวม
ชาวพุทธเปSนผู,รู,จักหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา แตJอาจไมJรู,วิธีนําเอาหลักธรรมคํา
สอนหรือวิธีการปฏิบัติ มาปฏิบัติตามให,เกิดประโยชน� เปรียบเหมือนผู,ป�วยท่ีมียาในตู,ยาแตJไมJ
รู,จักนํายาออกมาใช,เพ่ือให,เกิดประโยชน�คือรักษาเยียวยาให,หายจากโรคภัย เชJนเดียวกัน
เป�าหมายของการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือการรักษาโรคคือ
ความดับทุกข�๒ อุปมาการปฏิบัติธรรมเหมือนการใช,ยานี้ หมายถึง ถ,าผู,ปฏิบัติได,ทําตามอยJาง
ถูกวิธี ใช,ถูกต,อง ผลยJอมปรากฏออกมาให,เห็นชัดด,วยตนเองวJา ชีวิตดีข้ึนมีความเข,าใจมากข้ึน 
มีความสงบสุข มีความรอบรู,อะไรดีข้ึน มีทุกข�น,อยลง เหมือนโรคหาย เพราะฉะนั้นแนวใน
การศึกษาธรรมจึงต,องยึดหลักฐาน ทางพุทธศาสนาและต,องคบหาสมาคมหรือถามทJานผู,รู,ใน
สิ่งท่ีเรายังไมJรู,๓ 

                                                           

๑ พระพุทธทาสภิกขุ, ตัวกู-ของกู พุทธทาสภิกขุ ฉบับย$อ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ี บริษัท 
พุทธทาส, ๒๕๕๙), หน,า ๖. 

๒ พระมหาประสิทธ์ิ อุตฺตมจิตโต, ปุจฉาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ�ธรรมสภา, 
๒๕๔๑), หน,า ๓๕. 

๓ วศิน อินทสระ, ความเข�าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ี บริษัท 
ชุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๗), หน,า ๒๑. 
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วัดทดสามัคคี ตําบลหนองมJวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว เปSนวัดท่ีตั้งอยูJในเขต
ป�าของชุมชนหJางจากหมูJบ,านประมาณ ๕๐๐ เมตร มีป�าไม,รJมรื่นเหมาะแกJการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม ทางคณะสงฆ�ได,จัดให,มีการปฏิบัติธรรมประจําทุกป� โดยเฉพาะชJวงเวลา
เข,าพรรษา นานกวJา ๒๐ ป� ระยะแรกมีอุบาสก/อุบาสิกาเข,าวัดรักษาศีลอุโบสถมาตลอด แตJ
มีอุบาสกอุบาสิกาจํานวนน,อย แตJเม่ือมีการจัดการปฏิบัติธรรม จํานวนอุบาสก/อุบาสิกาท่ีเข,า
รJวมกิจกรรมมีมากข้ึนเปSนลําดับ รูปแบบของการปฏิบัติธรรมมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูJกับ
ความรู,และความเข,าใจของแตJละคน สJวนมากมักติดอยูJกับสมถะ และไมJได,ยกจิตข้ึนสูJระดับ
วิปHสสนา สJวนท่ีเข,าใจเรื่องวิปHสสนามีคนเข,าใจบ,างและไมJเข,าใจบ,าง แตJบางคนก็ยังไมJเข,าใจ
วJาการปฏิบัติธรรมไปแล,วมีอุปสรรคอะไรบ,าง ทําไมต,องปฏิบัติธรรมปHญหาจึงเกิด จึงทําให,ผล
ของการปฏิบัติธรรมไมJสอดคล,องกับพฤติกรรม คือมีความหลงผิดและปฏิบัติแบบผิดๆ อยูJมาก 

ผู,วิจัยจึงสนใจศึกษาความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา ของอุบาสก-อุบาสิกาณ 
วัดทดสามัคคี ตําบลหนองมJวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว เม่ือนําปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา
มาใช,ให,ถูกตามหลักการมีผู,สนใจมากข้ึนเรื่อยๆ จึงอยากทราบผลของความเข,าใจการปฏิบัติ
ของอุบาสก-อุบาสิกามีการพัฒนาไปได,ระดับใด และศึกษาถึงปHญหาอุปสรรคมากน,อยแคJไหน
ในการได,มาปฏิบัติในท่ีนี้และเพ่ือเปSนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให,บรรลุ
จุดประสงค�ตามหลักวิปHสสนาภาวนา รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน�สิ่งแวดล,อมตามให,
เหมาะสมแกJผู,ปฏิบัติรวมท้ังเพ่ือให,ทราบถึงแนวทางในทางด,านการปฏิบัติท่ีอาจารย�ผู,มี
ความรู,นั้นได,ถJายทอดไปยังผู,ปฏิบัติอีกหนทางหนึ่งเพ่ือผู,วิจัยจะได,นําข,อมูลท่ีได,ไปปรับใช,ใน
การเผยแพรJพระพุทธศาสนา และเปSนแนวทางในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงแก,ไข 
โครงการในสํานักปฏิบัติธรรม สืบตJอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของอุบาสกอุบาสิกาวัด  ทด

สามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว 
๒. เพ่ือศึกษาปHญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะตJอการสร,างความเข,าใจในการ

ปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของอุบาสกอุบาสิกา วัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัยครั้งนี้  เปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใช,

ระเบียบวิธีในการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยวิธีสํารวจข,อมูลจากแบบสอบถามท่ีผู,วิจัยสร,างข้ึน 
๑. การคัดเลือกกลุJมตัวอยJาง คัดเลือกโดยใช,ประชากรคือ อุบาสก-อุบาสิกาท่ีเข,า

รJวมโครงการวิปHสสนาภาวนา ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙-๔ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๗๓ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๙๑

คน คัดเลือกโดยวิธีการสุJมแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากอุบาสก-อุบาสิกาท่ีเปSน
กลุJมตัวอยJางเป�าหมาย ได,กลุJมตัวอยJาง จํานวน ๖๓ คน 

๒. เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย เปSนแบบสอบถามท่ีผู,วิจัยสร,างข้ึน มีคJาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทJากับ ๐.๘๘ การวิเคราะห�ตัวแปรต,นซ่ึงเปSนข,อมูลท่ัวไปใช,สถิติการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และคJาร,อยละ (Percentage)  

๓. ตัวแปรท่ีศึกษา ได,แกJตัวแปรต,น (Independent Variables) ได,แกJ เพศ,อายุ, 
การศึกษา และอาชีพตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได,แกJ ความเข,าใจการปฏิบัติ
วิปHสสนาภาวนาของ อุบาสก-อุบาสิกา ในด,านกายานุปHสสนา, ด,านเวทนานุปHสสนา, ด,านจิต
ตานุปHสสนา และด,านธัมมานุปHสสนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
อุบาสกอุบาสิกาท่ีปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา ณ วัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัด

สระแก,ว มีจํานวน ๖๓ คน เปSนอุบาสิกาจํานวน ๔๖ คน คิดเปSนร,อยละ ๗๑.๔๓ และอุบาสก
จํานวน ๑๗ คนคิดเปSนร,อยละ ๒๘.๕๗ สJวนใหญJมีอายุระหวJาง ๔๑-๕๕ ป� มีการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สถานภาพการสมรสโสด ประกอบอาชีพเปSนข,าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจอยูJในสภาพการเงินไมJพอใช,จJายและเปSนหนี้ และมีประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติวิปHสสนาภาวนามาแล,ว  

๕.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� 
ผลจากการศึกษาความเข,าใจการปฏิบัต ิว ิปHสสนาภาวนา๔ พบวJาอุบาสก

อุบาสิกาที่เปSนกลุJมตัวอยJางมีความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาในด,านธัมมานุปHสส
นาสติปHฏฐานสูงที่สุดร,อยละ ๑๓.๒๙ รองลงมาพบวJามีความเข,าใจ ด,านกายานุปHสสนา
สติปHฏฐานร,อยละ ๘.๒๐ ด,านจิตตานุปHสสนาสติปHฏฐานร,อยละ ๖.๕๑ และด,านเวทนา
นุปHสสนาสติปHฏฐานร,อยละ ๔.๗๐ ตามลําดับ ปรากฏผลการศึกษาเปSนรายด,านดังตJอไปนี้ 

ด,านกายานุปHสสนาสติปHฏฐาน สJวนใหญJเข,าใจวJาการ ยืน เดิน นั่ง นอน คือ การมี
สติกําหนดอาการทางกาย และพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาในขณะแรกนั่งสามารถ
กําหนดอาการพอง-ยุบชัดเจน แตJภายหลังกลับแผJวเบาและไมJชัด ควรหายใจแรงๆ เพ่ือจะได,
เห็นอาการ “พอง-ยุบ” ได,ชัดข้ึน  

ด,านเวทนานุปHสสนาสติปHฏฐาน สJวนใหญJมีความเข,าใจวJาความรู,สึกทุกข�ท่ีเกิดจาก
อาการเจ็บใจ ความรู,สึกวJาสุขเม่ือเกิดความสบายกายและสบายใจ ให,กําหนดไปตามอาการท่ี
เกิดข้ึนนั้น และพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาการเดินจงกรมท่ีมีสติ จดจJอตJอเนื่อง เม่ือ
นั่งจะทําให,มีสมาธิต้ังม่ันได,ไวและคงอยูJได,นาน 
                                                           

๔ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ธัมมจักกัปวัตนสูตร, พระคันธสาราภิวงศ� แปลและ
เรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาสน�ไทย, ๒๕๕๑), หน,า ๓๗๒. 
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ด,านจิตตานุปHสสนาสติปHฏฐานสJวนใหญJมีความเข,าใจถูกต,องวJาขณะท่ีรู,วJาจิตมี
ความหงุดหงิดให,กําหนดตามสภาวะวJา หงุดหงิดหนอ ๆ แตJพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจ
วJาขณะท่ีจิตมีความโกรธเกิดข้ึนให,กําหนดแผJเมตตาหรือมรณานุสสติทันที 

ด,านธรรมานุปHสสนาสติปHฏฐานสJวนใหญJมีความเข,าใจถูกต,องวJาเม่ือมีอาการมือ
หนัก ตัวหนัก เท,าหนัก ในขณะเดินก็ดี นั่งก็ดี ยืนก็ดีให,น,อมจิตไปกําหนดท่ีมีอาการหนัก
ปรากฏ กําหนดวJา หนักหนอๆ แตJพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาขณะท่ีกําหนดอิริยาบถ
ใดๆ อยูJมีเสียงเกิดข้ึนได,ยินชัดเจน ให,น,อมจิตไปกําหนดต,นเสียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให,รู,วJาเสียงมา
จากทิศใด 

ผลการศึกษาอุบาสกอุบาสิกาพบวJาท่ีมี อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีตJางกันมีความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาท่ีไมJแตกตJางกันในกลุJมท่ีมีอายุ  

ผลการศึกษาความเข,าใจด,านกายานุปHสสนาสติปHฏฐาน พบวJามีความแตกตJางกันใน
กลุJมท่ีมีการศึกษาและมีประสบการณ�ในการปฏิบัติท่ีตJางกัน สJวนความเข,าใจด,านธัมมานุปHสส
นาสติปHฏฐานพบวJามีความแตกตJางกันเฉพาะในกลุJมผู,ปฏิบัติท่ีมีประสบการณ�ในการปฏิบัวิ
วิปHสสนาภาวนาท่ีตJางกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลจากการศึกษาความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาท่ีด,านกายานุปHสสนาสติปHฏ

ฐาน สJวนใหญJเข,าใจวJาการ ยืน เดิน นั่ง นอน คือ การมีสติกําหนดอาการทางกาย และพบ
สภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาในขณะแรกนั่งสามารถกําหนดอาการพอง-ยุบชัดเจน แตJ
ภายหลังกลับแผJวเบาและไมJชัด ควรหายใจแรงๆ เพ่ือจะได,เห็นอาการ “พอง-ยุบ”ได,ชัดข้ึน
โดยพบวJา ด,านเวทนานุปHสสนาสติปHฏฐาน สJวนใหญJมีความเข,าใจวJาความรู,สึกทุกข�ท่ีเกิดจาก
อาการเจ็บใจ ความรู,สึกวJาสุขเม่ือเกิดความสบายกายและสบายใจ ให,กําหนดไปตามอาการท่ี
เกิดข้ึนนั้น และพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาการเดินจงกรมท่ีมีสติ จดจJอตJอเนื่อง เม่ือ
นั่งจะทําให,มีสมาธิตั้งม่ันได,ไวและคงอยูJได,นาน สJวนด,านจิตตานุปHสสนาสติปHฏฐานสJวนใหญJมี
ความเข,าใจถูกต,องวJาขณะท่ีรู,วJาจิตมีความหงุดหงิดให,กําหนดตามสภาวะวJาหงุดหงิดหนอๆ 
แตJพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาขณะท่ีจิตมีความโกรธเกิดข้ึนให,กําหนดแผJเมตตาหรือ
มรณานุสสติทันทีเปSนไปตามผลการศึกษาของพระนุกูล อภิปHฺโH (สังข�ประดิษฐ�) ได,วิจัย
เรื่อง “ศึกษาการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ของโยคีผู,เข,ารJวมโครงการวิปHสสนาภาวนา ณ ยุว
พุทธิกสมาคมแหJงประเทศไทย” พบวJาผู,ท่ีเข,ามาปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาตามแนวสติปHฏฐาน ๔ 
กลุJมตัวอยJางเพศชายการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ได,ดีกวJาเพศหญิง กลุJมตัวอยJางอาชีพ ผู,ทํา
ธุรกิจการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ได,ดีกวJาข,าราชการ/แมJบ,าน, สถานภาพสมรสการรับรู,เรื่อง
สติปHฏฐาน ๔ ได,ดีกวJาคนสถานภาพโสด มีประสบการณ�การรับการรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ได,
ดีกวJาผู,ไมJมีประสบการณ�และประสบการณ�ปฏิบัติธรรมเกิน ๖ ครั้งการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ 
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ได,ดีกวJาปฏิบัติธรรมตํ่ากวJา ๕ ครั้ง กลุJมตัวอยJางท่ีปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา เปSนการชJวยเพ่ิม
กําลังสติและลดความเครียด กลุJมตัวอยJางอาชีพตJางๆ มีผลในการเข,ามาปฏิบัติวิปHสสนา
ภาวนา ผู,ท่ีมีสถานภาพสมรสสามารถควบคุมอารมณ�ได,ดี กวJาสถานภาพโสด และการปรับ
อินทรีย�มีความสําคัญมากในการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาแนวสติปHฏฐาน ๔ ให,เจริญก,าวหน,า๕ 
และพระมหาสมพร สมสํวโร (สามิลา) ได,ศึกษาเรื่อง “ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปHสสนา
ภาวนาของอุบาสก/อุบาสิกา วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม” พบวJากลุJมท่ีเข,า
รJวมกิจกรรมเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีแรงจูงใจด,านความศรัทธา (ความเชื่อ) 
ท่ีแตกตJางกับกลุJมท่ีเข,ารJวมกิจกรรมปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร เปSน
ครั้งแรก กลุJมท่ีเข,ารJวมกิจกรรมเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีแรงจูงใจด,านวิริยะ 
(ความเพียร) ท่ีแตกตJางกับกลุJมท่ีเข,ารJวมกิจกรรมปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา และกลุJมท่ีเข,ารJวม
อยJางสมํ่าเสมอ และกลุJมท่ีเข,ารJวมกิจกรรมเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มี
แรงจูงใจด,านสถานท่ีแตกตJางกับกลุJมท่ีเข,ารJวมกิจกรรมปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา กลุJมท่ีเข,ารJวม
อยJางสมํ่าเสมอ๖๖ 

ด,านธรรมานุปHสสนาสติปHฏฐานสJวนใหญJมีความเข,าใจถูกต,องวJาเม่ือมีอาการมือ
หนัก ตัวหนัก เท,าหนัก ในขณะเดินก็ดี นั่งก็ดี ยืนก็ดีให,น,อมจิตไปกําหนดท่ีมีอาการหนัก
ปรากฏ กําหนดวJา หนักหนอๆ แตJพบสภาพปHญหาท่ีผู,ปฏิบัติเข,าใจวJาขณะท่ีกําหนดอิริยาบถ
ใดๆ อยูJมีเสียงเกิดข้ึนได,ยินชัดเจน ให,น,อมจิตไปกําหนดต,นเสียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให,รู,วJาเสียงมา
จากทิศใด ผลการศึกษาที่ปรากฏสอดคล,องกับการศึกษาของแมJชีระวีวรรณธมฺมจารีนี 
(งJานวิสุทธิพันธ�)๗ ได,วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวญาณเบ้ืองต,นของผู,เข,าปฏิบัติวิปHสสนาตาม
หลักสติปHฏฐาน ๔ ณ สํานักวิปHสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร” พบวJา กลุJม
ตัวอยJางผู,เข,าปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาตามหลักสติปHฏฐาน ๔ จํานวน ๑๖ คน สJวนใหญJเปSน
เพศหญิงร,อยละ ๖๒.๕๐ อายุ ๒๑ ป�ร,อยละ ๖๒.๕ การศึกษาปริญญาตรี ร,อยละ ๑๐๐ 
ไมJเคยปฏิบัติวิปHสสนากัมมัฏฐาน ร,อยละ ๑๐๐ มีเหตุจูงใจให,มาปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาตาม
หลักสติปHฏฐาน ๔ ร,อยละ ๗๕.๐๐ ด,านการปรับอินทรีย�ของกลุJมตัวอยJาง ผู,ปฏิบัติวิปHสสนา
                                                           

๕ พระนุกูล อภิป!ฺโ! (สังข�ประดิษฐ�), “ศึกษาการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ของโยคีผู,เข,ารJวม
โครงการวิปHสสนาภาวนา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหJงประเทศไทย”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๖ พระมหาสมพร สมสํวโร (สามิลา), “ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา ของ
อุบาสก/อุบาสิกา วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๗ แมJชีระวีวรรณธมฺมจารีนี  )งJานวิสุทธิพันธ� ( ,  “การศึกษาสภาวญาณเบ้ืองต,นของผู,เข,าปฏิบัติ
วิปHสสนาตามหลักสติปHฏฐาน ๔ ณ สํานักวิปHสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร”วิทยานิพนธ�
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
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 ๑๔๙๔ 

ภาวนาให,เสมอกันเปSนปHจจัยสําคัญในการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาเพ่ือให,สภาวะของผู,ปฏิบัติ
เจริญก,าวหน,าข้ึนไปตามลําดับ จากการปฏิบัติวิปHสสนาภานากลุJมตัวอยJางมีความสนใจ มี
ศรัทธา มีความเพียร มีความอดทน ม่ันคงทางด,านจิตใจ 

ผลการศึกษาพบวJาอุบาสกอุบาสิกาท่ีมี อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีตJางกันมีความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาท่ีไมJแตกตJางกันในกลุJมท่ีมีอายุ 
และพบวJาความเข,าใจการปฏิบัติด,านกายานุปHสสนาสติปHฏฐานท่ีพบวJามีความแตกตJางกันใน
กลุJมท่ีมีการศึกษาและมีประสบการณ�ในการปฏิบัติท่ีตJางกัน สJวนความเข,าใจด,านธัมมานุปHสส
นาสติปHฏฐานพบวJามีความแตกตJางกันเฉพาะในกลุJมผู,ปฏิบัติท่ีมีประสบการณ�ในการปฏิบัวิ
วิปHสสนาภาวนาท่ีตJางกัน ลักษณะข,อมูลดังนี้สอดคล,องกับการศึกษาของแมJชีกุลภรณ� แก,ว
วิลัย ได,วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของอุบาสิกา ณ สํานักปฏิบัติวิปHสสนา
ภาวนาวัดทJาขนุน ตําบลทJาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” พบวJา ระดับแรงจูงใจ
โดยรวมของกลุJมตัวอยJางมีคJาเฉลี่ยอยูJท่ีระดับดีท้ังกJอนและหลังการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา 
คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในกJอนและหลังการปฏิบัติอยูJในระดับมาก โดยเฉพาะในด,าน
ศรัทธา(ความเชื่อ)ท้ังกJอนและหลังการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยอยูJในระดับมากท่ีสุด สJวน
แรงจูงใจด,านวิริยะ(ความเพียร) ท้ังกJอนและหลังการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยอยูJในระดับมาก 
สําหรับแรงจูงใจภายนอกท้ังกJอนและหลังการปฏิบัติ พบวJามีคะแนนเฉลี่ยอยูJในระดับมาก 
เชJนเดียวกัน สJวนความคาดหวัง ท้ังกJอนและหลังการปฏิบัติมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูJในระดับ
น,อยโดยกลุJมตัวอยJางมี ๔ ชJวงอายุ คือ ๑) ตํ่ากวJา ๒๐ ป� ๒) อายุ ๒๑ - ๔๐ ป� ๓) อายุ ๔๑ - 
๖๐ป�และ ๔) ๖๐ ป�ข้ึนไป โดยผู,ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น ๘๐ คนนั้น พบวJา สJวนใหญJเปSนผู,ท่ี
มีความคาดหวังตJอเจ,าสํานักปฏิบัติธรรมวัดทJาขนุน คือพระครูวิลาศกาญจนธรรม วJาสามารถ
สอนปฏิบัติได,ประสบความสําเร็จตรงตามท่ีต,องการ คือ มรรค ผล นิพพาน ในชาติปHจจุบันนี้
ได,จริง๘ และบุณชญา วิวิธขจร ท่ีได,ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนา
ภาวนาของอุบาสก อุบาสิกา วัดตาลเอนอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผล
การศึกษาพบวJาการศึกษาแนวคิดกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJ มีความเข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนา
ภาวนาอยูJในระดับสูงทุกด,าน อุบาสก/อุบาสิกาท่ีมีเพศ, การศึกษา และอาชีพตJางกัน มีความ
เข,าใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาแตกตJางกัน อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สJวน
อุบาสก/อุบาสิกาท่ีมีอายุตJางกัน มีความเข,าใจแตกตJางกัน อยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ 

 

                                                           

๘ แมJชีกุลภรณ� แก,ววิลัย, “แรงจูงใจการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาของอุบาสิกา ณ สํานักปฏิบัติ
วิปHสสนาภาวนาวัดทJาขนุน ตําบลทJาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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๖. ข�อเสนอแนะ  
๖.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
วัดทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก,ว ควรจัดให,มีการแนะนําหรือจัดหา

เอกสารหรือวัสดุสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือให,ผู,ปฏิบัติได,นําไปใช,ศึกษาทําความเข,าใจกJอนการปฏิบัติ 
๖.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. ควรจัดให,มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อในโอกาสท่ีเหมาะสม 
๒. ให, มีการปฏิ บั ติวิปHสสนาภาวนาเปSนประจํ าในเทศกาลวันสํ า คัญทาง

พระพุทธศาสนา 
๖.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
๑. ศึกษาผลของการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาในชีวิตประจําวัน 
๒. ศึกษาการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนาในสถานศึกษาที่สJงผลตJอการมีจิตอาสา

ในเยาวชน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

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

(๑) หนังสือ : 
พระพุทธทาสภิกขุ.ตัวกู-ของกู พุทธทาสภิกขุ ฉบับย$อ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ�ท่ี บริษัท 

พุทธทาส. ๒๕๕๙. 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). ธัมมจักกัปวัตนสูตร. พระคันธสาราภิวงศ� แปลและเรียบ

เรียงพระพรหมโมลี  (สมศักด์ิ  อุปสโมป.ธ.๙.M.A. Ph.D.). ตรวจชําระ. 
กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาสน�ไทย,๒๕๕๑. 

พระมหาประสิทธิ์ อุตฺตมจิตโต. ปุจฉาธรรม. กรุงเทพมหานคร: จัดพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๑.  
วศิน อินทสระ.ความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม พิมพ�ครั้งท่ี ๑ พิมพ�ท่ี: บริษัท ชุมทอง

อุตสาหกรรมและการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๗. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระมหาสมพร สมสํวโร  )สามิลา  .( ” ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปHสสนาภาวนา ของอุบาสก/
อุบาสิกา วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม  “  . วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖. 
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พระนุกูล อภิป!ฺโ! )สังข�ประดิษฐ� .( “ศึกษาการรับรู,เรื่องสติปHฏฐาน ๔ ของโยคีผู,เข,ารJวมโครงการ
วิปHสสนาภาวนา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหJงประเทศไทย”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  .บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖. 
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แมJชีระวีวรรณธมฺมจารีนี  )งJานวิสุทธิพันธ� .( “การศึกษาสภาวญาณเบ้ืองต,นของผู,เข,าปฏิบัติ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖ . 
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การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวสุพรหมโมกขา 
A Study of the Principles of Dhamma as Appeared in  
E–San Literature in the Title of Subhrahmma Mokkha 

พระอธิการแสวง ปุณฺณธมฺโม (ชัยวัน)* 

บทคัดย$อ 

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดวรรณกรรมอีสานและ
วรรณกรรมเรื่องท,าวสุพรหมโมกขา (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท,าว
สุพรหมโมกขา และ (๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท,าวสุ
พรหมโมกขาท่ีมีตJอวิถีชีวิตของชาวอีสาน เปSนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห�
ด,านเอกสาร ผลจากการวิจัยพบวJา   

วรรณกรรมอีสานถือวJาเปSนผลงานการแตJงของนักปราชญ�ชาวพุทธอีสานท่ีได,
พิจารณาเห็นวJาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผJพระพุทธศาสนาในยุค
โบราณนั้นเปSนไปด,วยความยากลําบาก ดังนั้นจึงได,นําเอานิทานพ้ืนบ,านท่ีเลJากันในเชิงมุข
ปาฐะมาปรับประยุกต�แตJงใหมJเพ่ือให,เข,ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยการปรับให,
นิทานพ้ืนบ,านนั้นเปSนนิทานชาดก 

วรรณกรรมอีสานเรื่อง สุพรหมโมกขา ถือวJา เปSนวรรณกรรมท่ีเดJนมากเรื่องหนึ่งใน
ฐานะท่ีเปSนวรรณกรรมประเภทคําสอน เพราะเปSนเรื่องท่ีเก่ียวข,องกับสุพรหมโมกขา ซ่ึงเค,า
เรื่องสันนิษฐานวJานJาจะนําเค,าเรื่องนิทานพ้ืนบ,าน ดังนั้น จึงมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีปรากฏอยูJในเนื้อหาของเรื่อง สุพรหมโมกขา หลายประการ เชJน หลักคําสอนเรื่องกรรม คํา
สอนเรื่องกฎไตรลักษณ� คําสอนเรื่องความกตัญ!ูกตเวที คําสอนเรื่อง กรรมและผลของกรรม 
คําสอนเรื่องความตาย คําสอนเรื่องบุพเพสันนิวาส  คําสอนเรื่อง ศีลห,าศีลแปด เปSนต,น 
นอกจากนั้นยังพบคติธรรม หมายถึง หลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให,ชีวิตดีข้ึน หรือคติในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูJการบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงามอีกเปSนจํานวนมาก ซ่ึง
หลักธรรมและคติธรรมนั้น ได,มีอิทธิพลตJอการดําเนินชีวิตของชาวอีสานถึงปHจจุบัน 

คําสําคัญ: หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท,าวสุพรหมโมกขา 
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Abstract 

The purposes of this research were; (1) to study the concept related 
to E-san literature and Tao SubhrahmmaMokkha literature (2) to study the 
principles of Dhamma as appeared in SubhrahmmaMokkha literature and (3) 
to study the influence of the principles of Dhamma as appeared in 
SubhrahmmaMokkha towards the E-san people’s lives. This research was the 
qualitative research by analytical study from documents. 

The results of research were found that the E-san literature is 
regarded as the products of E-san Buddhist scholars who consider that 
learning and teaching Buddhism or propagating Buddhism in the ancient time 
seemed to be difficult. So the folktales were retold by the oral tradition to 
apply to compost in the new style in order to comply with the content of 
Buddhism by adjusting the folktales to be takaaJ  fables. 

The E-san literature entitled SubhrahmmaMokkha is regarded as the 
most significant literature as the doctrinal literature because it is related to 
SubhrahmmaMokkha. The source of it is assumed that it might be originated 
from the folktales. So there are a lot of the principles of Dhamma in 
Buddhism appeared in the contents of SubhrahmmaMokkha issues such as 
the doctrine of Kamma, the doctrine of the Three Characteristics of Existence, 
the doctrine of he Gratefulness, the doctrine of Kamma and its results, the 
doctrine of death, the doctrine of recollection of the previous life and the 
doctrine of Five and Eight Precepts etc. In addition, the moral concepts are 
still found, that is, it means the principle of self-practice in order to make the 
life better or the destiny in proceeding the life in the good way leading to 
obtain the good goal of life in various aspects and those principles of 
Dhamma and moral concept have the influence on the E-san people’s lives 
until the present. 

Keyword: The Principles of Dhamma as Appeared in E–San Literature in the 
Title of Subhrahmma Mokkha 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๔๙๙

๑. บทนํา  
พระพุทธศาสนาได,เข,ามาสูJดินแดนภาคอีสานในหลายยุคสมัย คือมีท้ังสJวนท่ีเปSน

พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบทวารวดี ท่ีสืบเนื่องมาต้ังแตJสมัยพระเจ,าอโศก หรือ
พระพุทธศาสนามหายานอันเปSนอิทธิพลของอาณาจักรมหานคร(นครวัดนครธม) แตJท่ีเปSน
พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ�ท่ีเข,ามาในภาคอีสานก็คือสมัยพระเจ,าฟ�างุ,ม๑ และท่ีชัดเจน
มากท่ีสุดก็คือสมัยพระเจ,าโพธิสาลราชกุมารเพราะสมัยนี้พระองค�ได,ทําการติดตJอกับเชียงใหมJ
และสุโขทัยจึงมีการนําเอาคัมภีร�และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเข,ามาเผยแผJในดินแดน
ลาวและภาคอีสานท่ีเปSนสJวนหนึ่งของอาณาจักรด,วยซ่ึงผลจากการท่ีพระพุทธศาสนาได,เผย
แผJเข,าไปสูJดินแดนลาวและภาคอีสานนั้นก็ปรากฏวJาชาวอีสานก็ได,มีการสร,างวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข,องกับพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยเรื่องราวชาดกในคัมภีร�พระพุทธศาสนา และ
เรื่องราวตํานานของท,องถ่ินหรือเรื่องท่ีเก่ียวข,องกับความเชื่อด้ังเดิมมาผูกเข,ากันเปSนเรื่องราว
ท่ีนJาสนใจจนกลายมาเปSนวรรณกรรมท,องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ,านในท่ีสุด 

คําวJา วรรณกรรมพ้ืนบ,าน หรือวรรณกรรมท,องถ่ิน หมายถึง วรรณกรรมท่ีเปSนเรื่อง
เลJาเชิงมุขปาฐะคือเรื่องราวท่ีจําและเลJาสืบตJอกันมา๒ และวรรณกรรมท่ีมีการบันทึกเปSนลาย
ลักษณ�อักษร ซ่ึงวรรณกรรมเหลJานี้ได,ปรากฏอยูJในท,องถ่ินตJางๆของไทย โดยคนในท,องถ่ินนั้น
เปSนคนสร,างสรรค�ข้ึนมา ซ่ึงมีรูปแบบการประพันธ�เปSนแบบฉันท�ลักษณ�อันเปSนท่ีนิยมกันใน
สมัยนั้นและภาษาท่ีใช,ก็เปSนภาษาของท,องถ่ินนั้นด,วย วรรณกรรมท,องถ่ินหรือวรรณกรรม
พ้ืนบ,านนั้นจะมีอยูJทุกท,องถ่ินของไทย เชJน ภาคใต, ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน๓ 
สJวนคําวJาวรรณกรรมท,องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานนั้น หมายถึง หนังสือหรือเอกสาร
ท่ีมีการบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับวรรณกรรมอันเปSนภูมิปHญญาของชาวอีสานในอดีตท้ังท่ีเปSน
เรื่องเลJาเชิงมุขปาฐะ และสJวนท่ีเปSนบันทึกเปSนลายลักษณ�อักษร ซ่ึงสามารถแบJงได,เปSน ๒ 
ประเภท คือ(๑)ประเภทมุขปาฐะ (๒)ประเภทลายลักษณ� ซ่ึงแบJงเปSน วรรณกรรม
พระพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร� วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมนิทาน และ
วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ๔ ซ่ึงวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานนั้นถือได,วJามีเอกลักษณ�เฉพาะคือ
ได,รับอิทธิพลความเชื่อหรือหลักคิดเชิงปรัชญาจากพระพุทธศาสนาเปSนสJวนมากแม,วJา

                                                           

๑ มหาสีลา วีระวงศ�, พงศาวดารลาว ต้ังแต$บุลานเถิง ๑๙๔๖, (เวียงจันทร� : สํานักพิมพ�มันทา
ตุลาด, ๒๕๔๔), หน,า ๓๗-๓๙. 

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

๓ พรทิพย� ซังธาดา,วรรณกรรมท�องถิ่น, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :สุวีริยาสาส�น, 
๒๕๓๙),หน,า ๑๒. 

๔ อุดม บัวศรี,วรรณคดีอีสาน, (ขอนแกJน : เอกสารประกอบการสอน อัดสําเนา, ๒๕๔๐), 
หน,า ๒๙. 
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วรรณกรรมเรื่องนั้นจะไมJใชJวรรณกรรมประเภทคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แตJเราก็จะ
พบวJาเนื้อหาของวรรณกรรมเหลJานั้นจะแทรกคําสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว,เสมอ๕ ท้ังนี้
ก็เพราะวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานนั้นโดยมากผู,แตJงจะเปSนพระหรือนักปราชญ�ท่ีผJานการบวช
เรียนมาแล,ว๖ ดังนั้นวรรณกรรมอีสานสJวนมากนอกจากเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงใจแล,วก็
ยังมีวัตถุประสงค�หลักคือมุJงเพ่ือใช,เปSนอุปกรณ�ในการสอนศีลธรรมแกJสังคมด,วย๗ 

ดังนั้น เราจึงจะพบวJาวรรณกรรมพ้ืนบ,านอีสานเกือบทุกเรื่องไมJวJาจะเปSน นําเอา
ชีวประวัติพระพุทธองค�ในชาติท่ีเปSนพระโพธิสัตว�มารจนาเปSนวรรณคดี มีหนังสือผูกเรื่องพระ
เจ,า ๕๐๐ ชาติ นอกจะเอาชาดกตJางๆ มาแตJงเปSนวรรณกรรมแล,ว ในการรจนาเรื่องอ่ืนท่ีมิใชJ
เรื่องท่ีปรากฏในชาดก ผู,รจนายังนิยมกําหนดให,ตัวละครของตนเปSนปางหนึ่งของพระ
โพธิสัตว� เชJนในวรรณกรรม เรื่อง การะเกด จําปาสี่ต,น ขูลูนางอ้ัวโสวัตร สุพรหมโมกขา เปSน
ต,น ๘ วรรณกรรมท่ีกวีท,องถ่ินแตJงข้ึนตามเค,าของชาดกนี้ เรียกกันวJา ปHญญาสชาดก หรือท่ี
พมJาเรียกวJา เชียงใหมJปHญญาส๙ นิทานชาดกชนิดนี้อาจเรียกวJา พาหิรนิบาตชาดก หรือชาดก
นอกนิบาต๑๐ กวีพ้ืนเมืองอีสานได,แตJงวรรณกรรมในลักษณะชาดกนอกนิบาตไว,หลายเรื่อง 
เชJน สุพรหมโมกขา สุธนู สุธน-นางมโนราห� ท,าวงัวทอง ฯลฯ เนื้อเรื่องจะกลJาวถึงการเวียน
วJายตายเกิดของพระโพธิ์สัตว� ท้ังยังแทรกคติทางพุทธศาสนาเอาไว,ด,วย เรื่องสุพรหมโมกขา
นั้นชาวบ,านอีสานถือวJาเปSนเรื่องราวท่ีอิงชาดก  แม,วJาสุพรหมโมกขาจะแตJโดยกวีพ้ืนบ,านใน
ทํานองปHญญาชาดก ซ่ึงเปSนชาดกประเภทท่ี ๒ ก็ตาม สุพรหมโมกขาถูกจัดไว,เปSนเรื่องราว
ทางพระพุทธศาสนา จึงบันทึกไว,ด,วยตัวอักษรธรรม แตJไมJปรากฏในปHญญาสชาดก ท้ัง ๑๖ 
เรื่อง  ท่ีหอสมุดแหJงชาติได,จัดพิมพ�ไว, ท้ังในการแตJงเรื่องก็ไมJปรากฏชื่อผู,แตJง ตามความนิย
ทของชาวบ,านอีสาน นอกจากนี้ วัน เดือน ป� ระยะเวลาท่ีแตJงเรื่อนี้ก็ไมJปรากฏไว,ในหลักฐาน 
                                                           

๕ ศิริ เ พ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน 
เอกสารรายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหJงชาติ (สกว.) ๒๕๓๑, หน,า ๑๕. และดูเพ่ิมเติมใน 
ธวัช ปุณโณทก วรรณกรรมท,องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�วังบูรพา, ๒๕๒๕), หน,า ๑๕๖-๑๕๗. 

๖ ศิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และคณะ, การวิเคราะห�จริยศาสตร�ในวรรณกรรมอีสาน  ,หน,า ๑๓ .
และดูเพ่ิมเติมในสัญญา สะสอง แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมพ้ืนบ�านอีสาน วิทยานิพนธ�ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ), ๒๕๔๔. 

๗ ระวิวรรณ อินทร�แหยม,  เสียวสวาสด์ิ : การศึกษาเชิงวิเคราะห�, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�อํานวยสาส�น, ๒๕๒๗), หน,า ๑๓. 

๘ จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒมหาสารคาม, ๒๕๒๑), หน,า ๕ 

๙ สมเด็จพระเจ,าบรมวรศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ปHญญาสชาดก (พระนคร : ศิลปะ
บรรณาคาร, ๒๔๙๙), หน,าคํานํา 

๑๐ สุพรรณ ทองคล,อย, “ลักษณะร,อยกรองท,องถ่ินอีสาน”, วิทยานิพนธ�ปริญญาโทบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔, หน,า ๑๐๓ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ท่ีต,นฉบับ  จะบอกไว,แตJเพียงผู,เขียนหรือผู,คัดลอกเทJานั้น เนื่องจากวรรณกรรมเหลJานี้  มีการ
สืบทอดกันมาเปSนเวลานาน จึงยากท่ีจะสืบหาผู,แตJงได, แตJเรื่องสุพรหมโมกขา ก็เปSนท่ีรู,จักกัน
ดี ในบรรดาชาวบ,านและชาววัดยามเม่ือเอJยถึง ท้ังนี้อาจทําได,แคJเพียงสันนิษฐานวJา เรื่องนี้
ควรเกิดหรือเขียนไว,แตJราวๆ ป�ใดเทJานั้น 

สุพรหมโมกขา เปSนชาดกนอกนิบาตเรื่องหนึ่งท่ีกวีอีสานแตJงข้ึนตามเค,าชาดก เนื้อ
เรื่องนั้นกลJาวถึง พระโพธิสัตว�เสวยพระชาติเปSนชายเข็ญใจ พJอเปSนคนขอทานเลี้ยงชีพ สุ
พรหมโมกขาเกิดมาพร,อมกับสุนัขเก,าหาง ซ่ึงเปSนสหชาติ กําพร,าแมJแตJเล็กๆ เม่ือพJอจะตาย
ได,สั่งให,สุพรหมโมกขานําศพไปไว,ในป�า โดยไมJบอกให,ใครทราบ แล,วให,คอยดูวJาศพเนJาเป�°อย
หมดแล,วให,เก็บกะโหลกศีรษะกลับมา สุพรหมโมกขาก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพJอทุกประการ 
เพราะอานุภาพแหJงความกตัญ!ู พระอินทร�ได,สั่งนางไขJฟ�าลงมาปฏิบัติสุพรหมโมกขา โดย
ซJอนอยูJในกะโหลกศีรษะพJอ สุพรหมโมกขาแอบดูจึงพบวJาคนท่ีมาชJวยตนทํางานซJอนอยูJใน
กระโหลกศีรษะพJอ เม่ือเจราเข,าใจกันดีแล,วท้ังสองก็อยูJกันฉันสามี-ภรรยา พระราชาทราบ
กิตติศัพท�ความงามของนางไขJฟ�าจึงกลั่นแกล,งสุพรหมโมกขา เพ่ือหาโทษให,จะได,เอานางมา
เปSนสนม จึงท,าชนไกJ ชนงัว ชนช,าง แตJก็แพ,สุพรหมโมกขา ทุกครั้ง ท้ังประชาชนก็เลื่อมใส
ศรัทธาในตัวสุพรหมโมกขายิ่งข้ึน พระราชาจึงใช,ให,สุพรหมโมกขาไปหาดอกบัวหอมจากเมือง
นาคมาถวายพระองค�  สุพรหมโมกขากลับได,เมียกลับมาอีก ๓ คน คือ ลูกสาวพระยานาค ลูก
สาว พระยามดงJาม และลูกสาวพระยายักษ� พระราชาพาลอยากได,เมียท้ัง ๔ ของสุพรหมโมก
ขา จึงยกกองทัพมาหวังฆJาให,ตาย ร,อนถึงเทวดาฟ�าดิน เสนาอํามาตย�ท้ังหลายก็จัดการเสี่ยง
ราชรถหากษัตริย�องค�ใหมJ สุพรหมโมกขาจึงได,ครองบ,านเมืองโดยปกติสุข และยังออก
เดินทางไปยังบ,านเมืองอ่ืนพร,อมท้ังทําประโยชน�ให,บ,านเมืองเหลJานั้น สั่งสอนให,ปกครอง
บ,านเมืองโดยทศพิธราชธรรมโดยท่ัวถึงกัน   

นอกจากนั้นก็ยังมีหลักธรรมท่ีมีปรากฏอยูJในเนื้อเรื่องอีกหลายประการเชJน เรื่อง
ไตรลักษณ�คือหลักคําสอนเก่ียวกับความไมJเท่ียง เปSนทุกข� และความเปSนอนัตตาของสรรพสิ่ง 
รวมถึงหลักธรรมเรื่องการดูและครอบครัวคือหลักฆราวาสธรรม ๔ เรื่องสัจจะ หรือศีล หรือ
เรื่องความไมJประมาท เปSนต,นท่ีเราสามารถท่ีจะพบในเรื่องท,าวสุพรหมโมกขานี้ ได, 
นอกจากนั้นเราจะพบวJาเรื่องท,าวสุพรหมโมกขานี้ยังมีอิทธิพลตJอสังคมท่ัวไปหลายประการ
เชJนเรื่องการดําเนินชีวิต การเมืองการปกครอง และด,านประเพณีวัฒนธรรมเปSนต,น 

จากข,อมูลท่ีได,นําเสนอไปดังกลJาวนั้นถือวJาเปSนเรื่องท่ีมีความสําคัญและนJาสนใจ
และทําให,ผู,วิจัยเองต,องการท่ีจะศึกษาค,นคว,าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏ
ในเรื่องท,าวสุพรหมโมกขานั้นวJามีอะไรบ,างและเม่ือค,นพบแล,วจะสามารถนําไปปรับ
ประยุกต�ใช,ในการดําเนินชีวิตและแก,ไขปHญหาสังคมได,อยJางไร ซ่ึงผู,วิจัยเห็นวJาหากได,
ดําเนินการศึกษาจนถึงท่ีสุดแล,วผลการวิจัยดังกลJาวคงจะเปSนประโยชน�ตJอสังคมและผู,สนใจ
ท่ัวไปได, 
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๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและประวัติของวรรณกรรมเรื่องท,าวสุ

พรหมโมกขา 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฎในวรรณกรรมเรื่องท,าวสุพรหมโมกขา 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลและคุณคJาของหลักธรรมในวรรณกรรมเรื่องท,าวสุพรหมโมก

ขาท่ีมีตJอวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปSนการศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท,าว

สุพรมโมกขา โดยมีวิธีการศึกษาค,นคว,า  ดังนี้ 
๓.๑ วิจัยจากเอกสาร  โดยการศึกษาค,นคว,าหาข,อมูลจากเอกสารตJาง ๆ ท่ี

เ ก่ียวข,อง คือ คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ ตําราวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาตJางๆ 

๓.๒ วิเคราะห�ตีความและสรุปข,อมูลท้ังหมดท่ีได,จากการค,นคว,า 
๓.๓ เรียบเรียงข,อมูล เสนอผลงานวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวJา วรรณกรรมอีสานถือวJาเปSนผลงานการแตJงของนักปราชญ�ชาว

พุทธอีสานท่ีได, พิจารณาเห็นวJาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาในยุคโบราณนั้นเปSนไปด,วยความยากลําบากดังนั้นทJานจึงได,นําเอานิทาน
พ้ืนบ,านท่ีเลJากันในเชิงมุขปาฐะมาปรับประยุกต�แตJงใหมJ เ พ่ือให, เข,ากับเนื้อหาของ
พระพุทธศาสนา โดยการปรับให,นิทานพ้ืนบ,านนั้นเปSนนิทานชาดก โดยแทรกเรื่องราวทาง
พระพุทธศาสนาจากแหลJงข,อมูลท่ีสําคัญจากคัมภีร�พระพุทธศาสนาเปSนหลักเชJน 
พระไตรป�ฎก คือสJวนของพระวินัยป�ฎก พระสุตตันตป�ฎก และพระอภิธรรมป�ฎก เข,าไปทําให,
เรื่องเลJานิทานพ้ืนบ,านได,กลายมาเปSนนิทานชาดกท่ีให,คติธรรมและหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาอันจะเปSนประโยชน�ตJอการนําไปเผยแผJ ซ่ึงการแทรกนิทานชาดกและธรรม
บทเข,าไปในนิทานพ้ืนบ,านนั้นก็เพ่ือท่ีจะปรับให,นิทานเรื่องเลJาพ้ืนบ,านได,มีสารัตถะของคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา จากนิทานธรรมดาก็กลายมาเปSนนิทานชาดก และสามารถนําไป
เปSนอุปกรณ�ในการเผยแผJหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให,กับประชาชนในท,องถ่ินได, ซ่ึง
ชาวอีสานหรือชาวลาวนั้นมีวัฒนธรรมแหJงการอยูJรJวมกันภายใต,บริบทวัฒนธรรมแหJงการ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผJกัน และชาวอีสานเปSนคนท่ีชอบสนุกสนาน ชอบการร,องรําทําเพลงและฟHง
หมอลําในฐานะท่ีเปSนผู,สร,างความบันเทิงให,กับสังคม การเผยแผJพระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสานจึงอาศัยชJองวJางของวัฒนธรรมของพ้ืนบ,านด,วยการนําเอา
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วรรณกรรมอีสานหลายๆเรื่องไปแทรกลงในวัฒนธรรมการร,องหมอลํา เปSนลําเรื่องตJอกลอน
เพ่ือแสดงให,ผู,คนได,ฟHงและซึมซับเอาเนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผJานการฟHงหมอลํา
นั้นด,วย นอกจากนั้นนักปราชญ�ชาวอีสานยังได,สร,างระบบวัฒนธรรมของการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาผJานวรรณกรรมชาดกในมิติของวรรณกรรมอีสานด,วยการกําหนดให,มีการ
นําเอาวรรณกรรมอีสานมาอJานหรือแสดงเปSนเรื่องเลJาในงานมงคลและอวมงคลของชุมชน 
เชJน งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองานทําบุญแจกข,าว ชาวอีสานจึงนิยมเอาหนังสือผูกใบ
ลานเรื่องตJางๆมาอJานให,ผู,คนท่ีมารJวมงานได,ฟHง และทําให,เกิดการซึมซับเอาคติธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาไว,ในคราวเดียวกัน 

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขาถือวJาเปSนวรรณกรรมท่ีเดJนมากเรื่องหนึ่งใน
ฐานะท่ีเปSนวรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปSนเรื่องท่ีเก่ียวข,องกับการสอนในเรื่องของการ 
(๑) ทําบุญ (๒)การละเว,นบาป (๓) มีเมตตา (๔)การเข,าใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ� ซ่ึงโครง
เรื่องท่ีนํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได,รับการเผยแผJไปในประเทศ
ตJางๆจากเค,าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมก
ขาจึงเต็มไปด,วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับการนําไป
ปรับใช,ในชีวิตประจําวันอยูJเปSนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้นผู,วิจัยได,ค,นพบหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูJในเนื้อหาของเรื่องสุพรหมโมกขาดังตJอไปนี้ (๑) หลักคําสอน
เรื่องกรรม  (๒) ความกตัญ!ูกตเวที (๓) คําสอนเรื่องความเชื่อเรื่องบุญบาปเปSนต,น  

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบวJา ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องสุพรหมโมกขานั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให,ชีวิตดีข้ึน 
หรือคติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูJการบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปSนจํานวน
มาก เชJน (๑) คติธรรมเรื่องคําสอนคฤหัสถ� (๒) คติธรรมเรื่องการเปSนนักปกครองท่ีดีและจาก
การศึกษาเรื่องสุพรหมโมกขามาท้ังหมดก็จะพบวJาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติ
ธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขานั้น ได,มีอิทธิพลตJอการดําเนินชีวิตของชาว
อีสาน ดังนี้ 

(๑) อิทธิพลด,านประเพณีเปSนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข,าไปมีอิทธิพลตJอการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เชJน ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการแตJงงาน 
การรับแขกบ,านแขกเมือง เปSนต,น  

(๒) อิทธิพลด,านสังคมเปSนอิทธิพลท่ีเก่ียวข,องกับสังคมโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปSนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปSน
อยJางไร เชJน เปSนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไมJใช,พระเดชมากกวJาพระคุณ เปSนต,น หรือ
อิทธิพลตJอคําสอนผู,ชายผู,หญิงวJาการเปSนผู,ชายผู,หญิงท่ีดีควรปฏิบัติเชJนไร เปSนต,น 

(๓) อิทธิพลด,านความเชื่อสําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
คติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขาท่ีมีตJอความเชื่อนั้นก็มีอยูJหลายประการ เชJน 
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ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค� เปSนความเชื่อท่ีได,รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค�ใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปSนความเชื่อ ท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อกรรมหรือหลักกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักท่ีวJา ทําดีได,ดี ทําชั่วได,ชั่ว และหลักกรรมยังสอนวJาเม่ือเชื่อวJาทําดี
ได,ดีทําชั่วได,ชั่วแล,วยJอมมีท่ีเกิดก็คือนรก-สวรรค�เปSนท่ีรองรับกรรม 

(๔) อิทธิพลในด,านการดําเนินชีวิต นับวJาเปSนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขา ท่ีมี
อิทธิพลตJอการดําเนินชีวิตในแงJของหลักคําสอนวJาอะไรควรทําไมJควรทํา ซ่ึงอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขานั้นก็ ได,แกJ   

(๑) อิทธิพลในด,านการรักษาศีล เปSนการให,คติเก่ียวกับการรักษาศีลวJาเปSนสิ่งท่ีควร
ทําซ่ึงมีปรากฏในนิทานเรื่องศีลห,าศีลแปด วJาคนเราเกิดมาก็ต,องรักษาศีลให,หมดจดการรักษา
ศีลกJอให,เกิดเปSนเทวดาหรือเปSนมนุษย� แตJหากไมJมีการรักษาศีลก็จะเกิดในนรก หรือเกิดเปSน
เปรต ดังนั้น เรื่องศีลห,า ศีลแปด จึงถือวJาเปSนเรื่องท่ีชาวอีสานให,ความสําคัญ และนิยมเข,าวัด
ฟHงเทศน�ฟHงธรรมท้ังนี้ก็มาจากความเชื่อเรื่องการรักษาศีลในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหม
โมกขานั่นเอง  

(๒) อิทธิพลในด,านการดําเนินชีวิต ในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขาได,สอน
ในเรื่องของการดําเนินชีวิตโดยไมJประมาทเอาไว,หายประการ และคําสอนเหลJานี้ก็มีสJวนชJวย
ให,คนอีสานได,กลายมาเปSนคนท่ีมีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน สร,างเนื้อสร,างตัวและไมJ
ประมาทในการดําเนินชีวิต  

นอกจากนั้นจากการศึกษาในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขานั้นพบวJา
หลักธรรมได,ให,คุณคJากับผู,ท่ีศึกษาหรือผู,ท่ีอJานได,เปSนอยJางดีใน ๒ ประการนี้คือ  (๑) คุณคJา
ตJอตนเอง (๒) คุณคJาตJอสังคม        

๕. ข�อเสนอแนะ 
จากการดําเนินการวิจัยในเรื่องศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏวรรณกรรม

อีสานเรื่องสุพรหมโมกขานั้นมาท้ังหมดผู,วิจัยเห็นวJางานวิจัยนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสารเทJานั้น
ไมJได,เปSนงานวิจัยเชิงสํารวจทัศนคติของผู,คน การดําเนินการวิจัยโดยใช,ระเบียบวิธีวิจัยเพียง
ด,านเดียวและเพียงเรื่องเดียวผู,วิจัยเห็นวJาอาจจะยังไมครอบคลุมความจริงของเรื่องนี้ในทุก
ประเด็น ดังนั้นผู,วิจัยยังเห็นวJายังมีประเด็นอ่ืนท่ีสามารถนําไปทําวิจัยได, ดังตJอไปนี้ 

๑. ควรนําไปวิจัยในประเด็นด,านความเชื่อเรื่องบทบาทหน,าท่ีของผู,นําท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขา 

๒. ควรนําวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขาไปวิจัยในเชิงมานุษยวิทยาสังคม
วิทยาในเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุพรหมโมกขา 
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๓. ควรนําไปวิจัยในเรื่องคตินิยมเรื่องการแตJงงานท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน
เรื่องสุพรหมโมกขา 
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บทคัดย$อ 

งานวิจัยครั้งนี้ เปSนสJวนหนึ่งขอการวิจัยเรื่องศึกษากระบวนการการจัดการความ
ขัดแย,งของพJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู,ไทเชิงพุทธโดยมีวัตถุประสงค�คือเพ่ือศึกษากระบวนการ
จัดการความขัดแย,งตามวิถีชุมชนผู,ไทตามรูปแบบของพJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู,ไท และ
ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเอ้ือตJอการจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของของพJอลJาม-แมJลJามใน
ชุมชนผู,ไทเปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดย
ศึกษาข,อมูลจากเอกสารท้ังปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรป�ฎก อรรถกถา และ
ทุติยภูมิ (Secondary sources) และวิจัยภาคสนามสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-dept 
interview)  จากประชากร ของตัวแทนกลุJมตัวอยJาง ๔ กลุJม การได,ประชากรกลุJมตัวอยJาง
ได,มาโดยใช,วิธีแบบสุJมเจาะจง (Purposive sampling) กลุJมผู,ให,ข,อมูลสําคัญ ได,แกJ 
ประชากรท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวผู,ไทในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จํานวน  
๙๔ คน ประกอบด,วยพJอลJาม-แมJลJาม ๔๐  คน,ลูกลJาม ๔๐ คน,ปราชญ�ชาวบ,าน ๔  คน,ผู,นํา
ชุมชน ๑๐ คน 

ผลการวิจัยพบว$า  พJอลJาม (พJอลJาม-แมJลJาม) เปรียบเปSนตุลาการหรือเปSนคน
กลางท่ีจะทําหน,าท่ีเปSนผู,ไกลJเกลี่ย ปHญหาท่ีเกิดข้ึนระหวJางสามีภรรยา เนื่องจาก พJอตัวแมJตัว 
มักจะเข,าข,างลูกตัวเอง เวลาลูกมีปHญหา จึงต,องหาคนกลางมาไกลJเกลี่ย พJอลJามแมJลJามได,มา
จากกJอนแตJงงาน ผู,ชายเปSนคนเลือกโดยผJานความ เห็นชอบจากฝ�ายหญิง มีคุณสมบัติ
                                                           

* อาจารย�ประจําสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแกJน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

** อาจารย�ประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตขอนแกJน 

*** อาจารย�ประจําสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแกJน 

****  อาจารย�มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
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เบ้ืองต,น คือ อายุมากกวJาอยJางน,อยสามป� มีครอบครัวดี พฤติกรรม ท่ัวไปเปSนท่ียอมรับ และ 
ไมJเปSนพ่ีเขย-น,องเขย ใครได,รับเลือกเปSนพJอลJามแมJลJาม จะถือเปSนความ ภาคภูมิใจและถือวJา
ได,รับเกียรติ จะต้ังใจทําหน,าท่ีอยJาเท่ียงธรรม ขณะเดียวกัน ต,องเปSนแบบอยJางท่ีดี  

หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของพJอลJาม-แมJลJามใน
ชุมชนผู,ไท ได,แกJ หลักปฏิบัติตามคือหลักทิศ ๖ วิริยะความเพียร ขันติ ความอดทน และข,อ
ห,ามไมJปฏิบัติคือ ศีล๕ ข,อกาเมสุมิจฉาจารและข,อสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เปSนพ้ืนฐานท่ี
สําคัญท่ีสุดในการสร,างการจัดการความขัดแย,งในครอบครัว เพราะเปSนการสร,างสัมพันธ�ของ
พJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู,ไท ท่ีถือปฏิบัติตJอลูกลJามท่ีแม,ไมJได,เปSนผู,ให,กําเนิด แตJก็ยึด
หลักธรรมนี้เปSนเครื่องปฏิบัติเพ่ือเกิดความสัมพันธ�ระหวJางคนในครอบครัวและสังคม ปHจจัยท่ี
มีผลตJอความสําเร็จในการจัดการความขัดแย,งของพJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู,ไท ได,แกJสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ได,แล,ว 
ก็สามารถครองใจของมวลสมาชิกในครอบครัวได, และหากทุกคนในครอบครัวมีคุณธรรมท้ัง 
๔ ข,อ คือ มีความสัตย� มีความจริงใจ ซ่ือสัตย� สุจริตตJอกัน รู,จักขJมจิตขJมใจไมJให,อารมณ�แหJง
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยาเข,าแทรกซึม รู,จักขJมใจไมJให,ลุJมหลงใน
อบายมุข ตลอดท้ังสิ่งเสพติดท้ังมวล มีความอดทนตJอความยากลําบาก ท้ังรJางกายและจิตใจ
มีความขยันขันแข็งในการหาเลี้ยงชีพ และรู,จักการให, การเสียสละ มีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJ  

คําสําคัญ: ชุมชนผู,ไท, พJอลJาม-แมJลJาม, กระบวนการจัดการความขัดแย,ง 

Abstract 

A Process of Buddhist Family-conflict Management of Phor Lam and 
Mae Lam in the  Phuthai Community 

This was a qualitative research. All data was collected from primary 
sources: Tipitaka, Commentaries, and the secondary sources: academic paper, 
related articles and field work, i.e. the in-depth interview in order to collect 
data from four target groups randomized with the purposive sampling. The 
researcher followed a research process in the field work.  

A result of this research was found that Phor Lam and Mae Lam 
were like a judge and or a mediator to resolve a problem of a husband and a 
wife. Because the parents actually took side with their children, they wanted 
a mediator to resolve such a problem. Phor Lam and Mae Lam were selected 
by the bridegroom side with the acceptance of the bride side. Important 
qualities of Phor Lam and Mae Lam were to get married at least for three 
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years, stable family, patient, observance of five precepts, and public faith. 
Moreover, they were not an elder brother in law and a younger brother in 
law. A person who was appointed as Phor Lam and Mae Lam was very proud 
with fame. He would have great attention to be responsible for his duty and 
to be a good model of the community.   

In Phuthai culture, Phor Lam and Mae Lam were important in 
societies and culture. They were a person to introduce a way of resolving 
problems, benefits and a possible way of the best resolution to people. This 
method was possible to resolve the conflict in a way that litigants could find 
a way to stop the problematic conflict. In a Buddhist process of conflict 
management, the mediator was Phor Lam and Mae Lam who had to play a 
role on friendship for both sides of litigants. He had to be ready to introduce 
a right way of resolving problems to the litigants in a way that the litigants 
themselves could consider and resolve problems. This meant that the 
mediator or a good friend had be neutral in judging. He became a person to 
give the litigants convenience, mediation, good details, knowledge and clear 
understanding by persuading them to be conscious of mutual benefits. In 
fact, the mediator did not have directly the right to make a decision. When 
the litigants could achieve compromise, the mediator helped them to make a 
contract of compromise. Thus, a person who played a role of a mediator was 
really full of proper qualities according to the Buddhist principles.  

Keywords: Phuthai Community, Phor Lam And Mae Lam, Process Of Conflict 
Management     

๑. บทนํา 
ปHญหาความขัดแย,งและความรุนแรงในครอบครัว ปHญหาการหยJาร,างเปSนปHญหาท่ี

เกิดข้ึนอยูJแล,วในสังคมไทยปHจจุบัน และพบวJาอัตราการหยJาร,างมีแนวโน,มท่ีจะสูงข้ึน การ
แตกแยกของชีวิตคูJบางคนอาจมองวJาเปSนเรื่องธรรมดา เปSนเรื่องสJวนตัวของคนสองคน แตJ
จริงๆแล,ว การหยJาร,างได,สJงผลกระทบอยJางมากตJอการเกิดปHญหาทางสังคมด,านอ่ืนๆ เพราะ
เปSนการทําให,สถาบันครอบครัวซ่ึงเปSนสถาบันแรกของสังคมท่ีต,องลJมสลายลง ปHญหาการ
หยJาร,างท่ีมีมากข้ึนเรื่อยๆในปHจจุบันนั้น มีสาเหตุจากการท่ีสังคมได,มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
เม่ือเทียบกับในอดีต ซ่ึงสJวนหนึ่งอาจมาจากการท่ีผู,หญิงในสมัยนี้ได,รับการศึกษามากข้ึน มี
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งานทําและสามารถพ่ึงตัวเองได,ไมJต,องพ่ึงสามีหลังจากแตJงงานมีครอบครัวเหมือนในสมัยกJอน 
รวมท้ังในสมัยนี้สิทธิของสตรียังมีความเทJาเทียมกับฝ�ายชายอีกด,วยนอกจากประเด็นปHญหา
การหยJาร,างแล,ว ปHญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวยังเปSนปHญหาความขัดแย,งของ
สังคมไทยในปHจจุบันท่ีจะปรากฏอยูJบJอยๆ จากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล,า โดยศูนย�
สันติวิธีและธรรมาภิบาลรJวมกับสํานักวิจัยฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวJา มี
ครอบครัวประมาณหนึ่งในสี่ ท่ียังเห็นวJาการใช,ความรุนแรง เชJน การตบตีกันเปSนเรื่องของคน
ในคอบครัวท่ีสามารถใช,กันได, และการทุบตีเพ่ือสั่งสอนลูกก็ถือเปSนเรื่องธรรมดาเชJนกัน๑ 

กระบวนการจัดการความแย,งท่ีปรากฏในวัฒนธรรมของชนเผJาผู,ไทเปSนกลุJมคนต้ัง
รกรากในหลายพ้ืนท่ี เชJน นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ� อํานาจเจริญ มุกดาหาร และใน
จังหวัดอ่ืนท้ังใน ภาคอีสานและในภาคอ่ืนของไทย ชนเผJาผู,ไทมีภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ
และวิถีชีวิตท่ีเปSนเอกลักษณ� โดยเฉพาะพิธีแตJงงาน (ประเพณีกินดอง) เพราะนอกจากจะเปSน
การเริ่มสร,างครอบครัวและเพ่ิมสมาชิก ให,แกJชุมชนแล,ว ยังเปSนการสร,างญาติพ่ีน,องแกJคูJบJาว
สาวเพ่ิมข้ึนอีกอยJางน,อย ๑ ครอบครัว โดยผJานคูJคน ท่ีเรียกวJา “ลJาม”หรือ “พJอลJาม-แมJลJาม 
ผู,มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในวิถีชีวิตของชุมชนของชนชาวผู,ไท มาต้ังแตJอดีตจนถึงปHจจุบัน 
วัฒนธรรมพJอลJามเปSนผู,มีบทบาทสําคัญในสังคมผู,ไทเนื่องจากเปSนผู,ท่ีมีครอบครัวท่ีม่ันคงและ
เปSนผู,ท่ี คนในชุมชนให,ความเคารพ และเปSนผู,แนะนําลูกลJามหรือผู,ท่ีจะเปSนเขยใหมJให,ขยัน
ทํางานและอJอนน,อมให, ความเคารพญาติผู,ใหญJฝ�ายหญิง สําหรับคนท่ีมาเปSนพJอลJาม มาจาก
หลายอาชีพ เชJน ข,าราชการ พJอค,า และเกษตรกร คนท่ีเปSนพJอลJามจะมีบทบาทตJอลูกลJามซ่ึง
เปSนคูJสมรสใหมJ ท้ังกJอนแตJง และบทบาท ระหวJางจัดพิธี และหลังจัดงานแตJงงานเรียบร,อย
แล,ว พJอลJามก็ยังมีหน,าท่ีดูแลคูJสมรสใหมJในเรื่องตJางๆ เชJน ด,านเศรษฐกิจ และความเปSนอยูJ
อ่ืนๆ สJวนลูกลJามก็จะให,ความชJวยเหลือด,านแรงงานตJอครอบครอบ ของพJอลJาม ผู,ไทถือวJา
พJอลJามเปรียบเสมือนพJอคนท่ี ๒ ท่ีมีพระคุณตJอชีวิต  

ผู,วิจัยเห็นวJา พJอลJามแมJลJามมีความสําคัญตJอสังคมชนชาวผู,ไท โดยเฉพาะการท่ี
เกิดปHญหาในครอบครัว พJอลJามแมJลJามเปSนอันดับแรกท่ีจะเปSนผู,ท่ีไกลJเกลี่ยและเปSนผู,จัดการ
ความขัดแย,งในกรณีท่ีเกิดข้ึน จึงถือเปSนตัวอยJางท่ีดี ในการสร,างสรรค�สังคม จากอดีตท่ีผJาน
มาและตJอเนื่องไปสูJ สังคมในอนาคตให,เกิดความผูกพัน ความสมานฉันท� และความสามัคคีใน
กลุJมชนผู,ไท และสังคมสJวนอ่ืนๆให,มีความม่ันคง ดังนั้น การจัดการความขัดแย,งของพJอลJาม
แมJลJามในครอบครัวของชุมชนผู,ไทจึงมีความสําคัญอยJางยิ่ง และเพ่ือนําผลของการศึกษาท่ี
นําไปประยุกต�ใช,ให,เปSนพ้ืนฐานในการสร,างความปรองดองของคนในสังคมตJอไป 

 

                                                           

๑ วันชัย วัฒนศัพท�, ความขัดแย�งหลักการและเคร่ืองมือในการแก�ป/ญหา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล,า, ๒๕๔๗), หน,า ๒๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๑๐ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย,งตามวิถีชุมชนผู,ไทตามรูปแบบของ

พJอลJาม-แมJลJ ามในชุมชนผู, ไท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเอ้ือตJอการจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของของ

พJอลJาม-แมJลJ ามในชุมชนผู, ไท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปSนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึง

ศึกษาวิจัยจากข,อมูลเอกสารท้ังท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมพJอลJาม-แมJลJามของชุมชนชาวผู, ไท 
และหลักพุทธธรรมท่ีเอ้ือตJอการจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของของพJอลJาม-แมJลJาม
ในชุมชนผู, ไทด,วยการสัมภาษณ�ประชากรกลุJมเป�าหมาย(Target group) ได,มาโดยการ
สัมภาษณ�การแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุJมผู,ให,ข,อมูลสําคัญ ได,แกJ ประชากรท่ี
ใช,ในการวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยได,เก็บข,อมูลด,วยการสัมภาษณ�ประชากรกลุJมเป�าหมาย  (Target 
group) ได,มาโดยการสัมภาษณ�แบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุJมผู,ให,ข,อมูลสําคัญ 
ได,แกJ ประชากรท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวผู,ไทในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   
จํานวน ๙๔ คน ประกอบด,วยพJอลJาม-แมJลJาม ๔๐ คน,ลูกลJาม ๔๐ คน,ปราชญ�ชาวบ,าน ๔  
คน,ผู,นําชุมชน ๑๐ คน  

๔. สรุปผลการวิจัย 
ความขัดแย,ง ถือได,วJาเปSนธรรมชาติของมนุษย� ภาวะจําเปSน ท่ีมนุษย�ซ่ึงอยูJด,วยกัน

ในสังคมในลักษณะเปSนสัตว�สังคม ไมJสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได, มี ๒ ความหมายหลัก ได,แกJ 
ความหมายในแงJบวก และความหมายในแงJลบ ซ่ึงการให,นิยามของความขัดแย,ง โดยสJวน
ใหญJจะมีแนวโน,มเปSนไปในเชิงลบ ซ่ึงหมายถึง ความขัดแย,งท่ีกJอให,เกิดผลเสีย และ
บรรยากาศท่ีไมJดีตJอตัวเอง องค�กรและสังคม อันเปSนการสะท,อนรูปลักษณ�ของความขัดแย,ง
ออกมาในมิติของความรุนแรง ไมJวJาจะเปSนการดJากัน การทะเลาะวิวาท ทาร,ายรJางกาย และ
ทาสงครามประหัตประการซ่ึงกันและกัน แตJอยJางไรก็ตาม ก็ยังมีนักวิชาการบางทJาน ได,ให,
ความหมายในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึง ความขัดแย,งท่ีกJอให,เกิดในเชิงสร,างสรรค� และกJอให,เกิด
ผลดีตJอตัวเอง องค�กรและสังคมท้ังในแงJของทัศนคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเม่ือเกิด
ความขัดแย,งแล,ว ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท� 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย,ง มี ๒ ด,าน คือ ผลกระทบในเชิงบวกและ
ผลกระทบในเชิงลบ ซ่ึงผลกระทบในเชิงบวก จะทําให,เกิดการพัฒนาองค�กร และสมาชิกใน
องค�กร ท้ังยังเกิดความสามัคคีกลมเกลียว และสJงเสริมสังคมท่ีเปSนประชาธิปไตย สJวนผล
ผลกระทบในเชิงลบนั้น จะกJอให,เกิดผลเสียท้ังทางด,านรJางกายและจิตใจ ซ่ึงจะเห็นได,วJา
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ผลกระทบของความขัดแย,งนั้น อาจจะเปSนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงได,ยาก และท่ีสําคัญคือ การรู,จัก 
และเข,าใจในวิธีการดําเนินการการจัดการความขัดแย,งท่ีเกิดข้ึนโดยการใช,สันติวิธีนั่นเพ่ือท่ีจะ
หลีกเลี่ยง หรือเกิดผลกระทบในเชิงลบให,น,อยท่ีสุดปHญหาของความขัดแย,งท่ีเกิดข้ึนมิใชJการ
ขจัดความขัดแย,งให,หมดสิ้นไป เพราะเปSนไปไมJได,ในทางปฏิบัติ แตJเปSนเรื่องของวิธีการท่ีจะ
เราจะต,องจัดการ หรือหาทางออกให,กับปHญหาความขัดแย,ง วิธีการในการจัดการความ
ขัดแย,ง อาจแบJงออกเปSน ๒ ระบบใหญJๆ กลJาวคือ วิธีท่ีไมJใชJทางกฎหมาย และวิธีทาง
กฎหมาย 

ชาวผู,ไทยเปSนกลุJมชนอีสานอีกกลุJมหนึ่ง ซ่ึงอีสานนั้นก็ได,ชื่อวJาเปSนดินแดนแหJง
ความอดอยากแร,นแค,น เปSนดินแดนท่ีแห,งแล,งทุรกันดาร เปSนดินแดนของผู,คนท่ีเปSนนักตJอสู, 
ซ่ึงไมJยอมพJายแพ,ให,แกJความโหดร,ายของธรรมชาติ ยากท่ีประชากรในภาคอ่ืนจะเลียนแบบ
การครองชีวิตเชJนนั้นได, ยิ่งกวJานั้นอีสานยังเปSน “แหลJงอารยธรรม” ซ่ึงถือเอา“ฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี่” เปSนหลักในการครองชีวิต มีศาสนาพุทธเปSนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ แม,จะมี
เอกสารหรือตํารามากมายท่ีเขียนถึงเรื่องราวของอีสานไว, แตJก็ไมJอาจจะอธิบายความหมาย
ของอีสานได, โดยถูกต,องและครบถ,วน หากแตJภูมิปHญญาอันเกิดจากความสามารถของ
นักปราชญ�ชาวอีสาน สามารถท่ีจะอธิบายความหมายเนื้อหาของอารยธรรมความงามในจิตใจ
และสภาพทางกายภาพท่ีฝHงลึกอยูJในความเปSนอีสานได,เปSนอยJางดี 

วัฒนธรรมประเพณี เผJาภูไท มีพJอลJาม-แมJลJาม ในวิถีในการดําเนินชีวิต การ
แตJงงานหรืองานกินดองของชนชาวผู,ไท แม,วJาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทJามกลางวัฒนธรรม
อันหลากหลายท่ีไหลบJาเข,ามาภายในชุมชนอันยาวนาน  พJอลJาม-แมJลJามมีหน,าท่ีอันสําคัญใน
การใช,ชีวิตคูJของหนุJมสาวชาวผู,ไทท่ีสร,างครอบครัวใหมJด,วยกันแล,ว พJอลJาม-แมJลJาม จะเปSน
ผู,ดูแล เอาใจใสJ หาวิธีการปรองดองท่ีมี ประสิทธิภาพ เพ่ือสร,างความสัมพันธ�ในครอบครัวให,
ม่ันคงเปSนครอบครัวท่ีอบอุJน และธํารงไว,ซ่ึง ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผJาผู,ไทให,ดํารง
สืบตJอไป 

ผู,ท่ีจะได,รับการทาบทาม หรือพิจารณาวJาเหมาะสม ท่ีจะเปSนพJอลJาม-แมJลJามได,นั้น
ต,องมีคุณสมบัติท่ีมีความสมบูรณ�แบบครบถ,วนในทุกๆ เชJน ต,องเปSนบุคคลท่ีเปSนแบบอยJาง
โดยเฉพาะต,องมีวิถี การดําเนินชีวิตท่ีดี เชJน ไมJด่ืมเหล,า สูบบุหรี่ ไมJเปSนคนเจ,าชู,มีลูกเมีย
หลายคน มีชีวิตครอบครัวท่ีเปSนสุข ไมJเปSนหม,าย (นั่นหมายความวJา แม,วJาบุคคลคนนั้นจะ
เปSนคนดี เปSนบุคคลตัวอยJางท่ีผู,คนในสังคมให,ความเคารพนับถือมากน,อยเพียงใดถ,าขาด
ภรรยาหรือไมJมีคูJครองแล,วก็หมดสิทธิ์ท่ีจะดํารงตําแหนJง เพราะไมJสอดคล,องกับคําเต็มของ
ตําแหนJงนี้ ซ่ึงในวัฒนธรรมของชนชาวผู,ไทจะเรียกวJา “พJอลJาม-แมJลJาม”  

บทบาทของพJอลJาม-แมJลJาม เปSนการสร,างความสัมพันธ�ของชนชาวผู,ไทท่ีให,
ความสําคัญในการแก,ปHญหา ไกลJเกลี่ย เปรียบเสมือนตุลาการในศาลหรือมากกวJานั้นคือเปSน
พJอแมJคนท่ีสองของลูกลJาม เปSนการสร,างสัมพันธภาพ ในครอบครัวซ่ึงเปSนระดับพ้ืนฐานของ
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สังคม ได,เปSนอยJางดี ความสําคัญของพJอลJาม-แมJลJาม ในสังคมชนชาวผู,ไทจึงเปSนวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม แสดงออกในแงJของการสร,างความเปSนผู,นําและผู,ตาม การเคารพศรัทธา 
เชื่อฟHงในระบบอาวุโสตาม ครรลองครองธรรม และขนบประเพณีของชนชาติไทยท่ีปฏิบัติกัน
มาต้ังแตJครั้งบรรพบุรุษสืบตJอมาจนถึง ปHจจุบันอยJางเหนียวแนJน ซ่ึงทําให,เห็นถึงการเปSน
แบบอยJางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนของพJอลJามท่ีต,อง รับบทบาทเปSนเบ,าหลอม เปSน
ตัวอยJางท่ีดี ในการสร,างสรรค�สังคม จากอดีตท่ีผJานมาและตJอเนื่องไปสูJ สังคมในอนาคตให,
เกิดความผูกพัน ความสมานฉันท� และความสามัคคีในหมูJชนในแตJละสังคมให,แนJนแฟ�น 
รวมท้ังการสร,างความเกรงใจ การต้ังม่ันในการประกอบกรรมดี และการตัดสินใจท่ีจะ
ประพฤติผิดจนขัดตJอ กฎเกณฑ� หรือขนบธรรมเนียมของสังคมนั้นๆ จนเกิดปHญหาข้ึนกับ
ตนเอง คนใกล,ตัวและสังคม 

หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย�งในครอบครัวของพJอลJาม-แมJลJามใน
ชุมชนผู,ไท ได,แกJ หลักปฏิบัติตามคือหลักทิศ ๖ วิริยะความเพียร ขันติ ความอดทน และข,อ
ห,ามไมJปฏิบัติคือ ศีล ๕ ข,อกาเมสุมิจฉาจารและข,อสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เปSนพ้ืนฐานใน
การครองเรือนผู,วิจัยจึงได,คัดสรรหลักธรรมสําหรับการครองเรือนของสมาชิกในครอบครัวมา
อธิบายขยายความ เพ่ือป�องกัน เสริมสร,างและแก,ไขปHญหาตJางๆ ในยุคปHจจุบัน หลักธรรม
บางข,อนั้นจําต,องประพฤติท่ีตัวสามีหรือท่ีตัวภรรยาเอง บางข,อบุตรธิดาจําต,องปฏิบัติตาม 
และบางข,อจําต,องประพฤติปฏิบัติรJวมกัน เพ่ือความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย� จาก
ปHญหาท่ีกลJาวมาพJอลJาม-แมJลJาม จะใช,หลัก ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของผู,ครองเรือน 
เปSนหลักธรรมข,อปฏิบัติท่ีจะทําให,ผู,ครองเรือนท้ังหลายแตJละครอบครัวมีชีวิตอยูJในสังคม
อยJางสงบสุขตามอัตภาพ มีอยูJ ๔ ประการ ได,แกJ 

(๑) สัจจะ ได,แกJ ความซ่ือสัตย�ตJอกัน ผู,ครองเรือนท้ังชายหญิงจําต,องมีความ
ซ่ือสัตย�ตJอกัน เชJน สามีกับภรรยาในฐานะท่ีเปSนคูJชีวิตของกันและกัน ซ่ือสัตย�ตJอตนเอง ไมJ
ฝ�นทําชั่วท้ังปวงโดยเฉพาะคูJชีวิตของตน ไมJคิดนอกใจ ไมJโกหกหลอกลวง มีความจริงใจ 
บริสุทธิ์ใจ มีความรับผิดชอบ ดูแลสั่งสอนบุตรธิดาในประพฤติปฏิบัติแตJสิ่งท่ีดีงาม และ
สงเคราะห�ญาติพ่ีน,องเปSนต,นคําวJา สัจจะ นี้มีลักษณะ ๕ สถานท่ีผู,ครองเรือนพึงประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ตรงตJอหน,าท่ี ได,แกJ การปฏิบัติหน,าท่ีให,เต็มกําลังความสามารถของตน ๒) 
ตรงตJอการงาน ได,แกJ การต้ังใจทํางานให,ดี มีสติสัมปชัญญะ ๓) ตรงตJอเวลา ได,แกJ การรักษา
คําม่ันสัญญาท่ีให,กันไว, ๔) ตรงตJอบุคคล ได,แกJ การประพฤติดีตJอกัน ๕) ตรงตJอความดี ได,แกJ 
การยึดม่ันอยูJในคุณงามความดีของตนตลอดไป และ ๒) ทมะ ได,แกJ ความขJมใจของตน การฝ�ก
ตนเองให,ขJมใจไมJให,อารมณ�แหJงความโลภโกรธ หลงเข,าครอบงําได, เชJน พยายามขJมใจไมJให,มี
เรื่องทะเลาะกันข้ึนได, และขJมใจไมJให,หลงมัวเมาในสิ่งไมJดีหรือในสิ่งท่ีจะเปSนเหตุให,เกิดความไมJ
สงบสุขข้ึนในครอบครัว สิ่งใดท่ีเห็นวJาเปSนสิ่งไมJดี ต,องขJมใจท่ีจะไมJทํา จะไมJให,เกิด เชJน ขJมใจท่ี
จะไมJเลJนอบายมุขมีการพนัน  เปSนต,น 
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(๓) ขันติ ได,แกJ ความอดทน ผู,ครองเรือนทุกคนต,องมีความอดทนตJอความ
ยากลําบากท่ีเกิดข้ึนจากการอยูJรJวมกัน อดทนตJอสิ่งท่ีเกิดในครอบครัวของตน อดทนตJอ
ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ การเลี้ยงดูบุตรหลาน อดทนตJอสิ่งท่ีสร,างความ
ลําบาก เชJน เม่ือเกิดการทะเลาะกันข้ึนต,องรู,จักอดทน พร,อมท้ังพยายามท่ีจะขจัดปHญหาการ
ทะเลาะนั้นออกไปจากจิตใจและอดทนตJออํานาจกิเลส หมายถึง อดทนตJออารมณ�ตJางๆ ท่ีนJา
เพลิดเพลินยินดีท่ีเข,ามายั่วยุ เชJน ความสนุกสนานบันเทิง การเท่ียวเตรJ เปSนต,น 

(๔) จาคะ ได,แกJ การเสียสละ การแบJงปHนสิ่งของๆ ตนให,แกJผู,อ่ืน เสียสละความสุข
สJวนตัวให,กับผู,อ่ืน ซ่ึงเปSนผู,มีพระคุณ ผู,ท่ีอยูJในความดูแลรับผิดชอบ ผู,ท่ีด,อยโอกาส และผู,ท่ีมี
ฐานะยากจนลําบากยิ่งกวJาเรา ผู,ครองเรือนมีน้ําใจกว,างขวางเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJตJอทุกคนท่ีรJวม
สุขรJวมทุกข�ด,วยกันในครอบครัว ในท,องถ่ิน หมูJบ,าน และประเทศชาติบ,านเมือง อีกนัยหนึ่ง 
เปSนการสละอารมณ�ตJางๆ ท่ีไมJดี เชJน ความทุกข� ความผิดหวังจากการงาน ความเก็บกดเรื่อง
ท่ีกลัดกลุ,มใจนั้นออกไปจากตน จากครอบครัวของตนให,ได, เปSนต,น 

สรุปได,วJา ปHจจัยท่ีมีผลตJอความสําเร็จในการจัดการความขัดแย,งของพJอลJาม-แมJ
ลJามในชุมชนผู,ไท ได,แกJสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ฆราวาสธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ได,แล,ว ก็สามารถครองใจของมวลสมาชิกในครอบครัวได, และ
หากทุกคนในครอบครัวมีคุณธรรมท้ัง ๔ ข,อ คือ มีความสัตย� มีความจริงใจ ซ่ือสัตย� สุจริตตJอ
กัน รู,จักขJมจิตขJมใจไมJให,อารมณ�แหJงความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยาเข,า
แทรกซึม รู,จักขJมใจไมJให,ลุJมหลงในอบายมุข ตลอดท้ังสิ่งเสพติดท้ังมวล มีความอดทนตJอ
ความยากลําบาก ท้ังรJางกายและจิตใจมีความขยันขันแข็งในการหาเลี้ยงชีพ และรู,จักการให, 
การเสียสละ มีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJตJอบุคคลท่ีมีพระคุณ ลูกหลาน ญาติพ่ีน,องและผู,ท่ีด,อยกวJา 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมจะสงบสุข รJมเย็นเปSนสุขครอบครัวท่ีล,มเหลวแตกแยก สังคมท่ี
วุJนวายเดือดร,อน หาความสุขไมJได, ก็เพราะบุคคลขาดฆราวาสธรรมนี่เอง ดังนั้น ผู,ครองเรือน
ท้ังหลายจึงจําต,องยึดเอาหลักธรรมท่ีกลJาวมานี้ไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความเปSนประโยชน�แกJ
ตนเองและครอบครัวสืบไปดังนั้นการนอกใจของสามีภรรยานั้น 

การจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของพJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู, ไทตามหลัก
พุทธธรรม ได,แกJ หลักทิศ ๖ เปSนท่ีเปSนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร,างการจัดการความ
ขัดแย,งในครอบครัว เพราะเปSนการสร,างสัมพันธ�ของพJอลJาม-แมJลJามในชุมชนผู, ไท ท่ีถือ
ปฏิบัติตJอลูกลJามท่ีแม,ไมJได,เปSนผู,ให,กําเนิด แตJก็ยึดหลักธรรมนี้เปSนเครื่องปฏิบัติเพ่ือเกิด
ความสัมพันธ�ระหวJางคนในครอบครัวและสังคมได, สถานภาพทางสังคมจะชJวยให,แตJละคนได,
ปรับตัวให,สอดคล,องกับลักษณะของแตJละคนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีจะทําให,เกิดความขัดแย,ง 
หาแนวทางท่ีจะปรับตัวปรับใจให,ใกล,เคียงกันและเข,าใจกันได,งJาย ในทางตรงกันข,ามหาก
บุคคลในครอบครัวไมJศึกษาแนวทางเพ่ือสร,างสัมพันธ�และทําความเข,าใจระหวJางกันและกัน 
ทําให,เกิดความขัดแย,งในครอบครัวและอาจจะเกิดตลอดเวลา 
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พJอลJาม-แมJลJาม ต,องทําการศึกษามุJงทําความเข,าใจระหวJางบุคคลในครอบครัว จะ
ทําให,ทราบถึงลักษณะนิสัย คJานิยม พ้ืนฐานทางจิตใจ การศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามวัย อาชีพและสถานภาพทางสังคมจะชJวยให,แตJละคนได,ปรับตัวให,
สอดคล,องกับลักษณะของแตJละคนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีจะทําให,เกิดความขัดแย,ง หา
แนวทางท่ีจะปรับตัวปรับใจให,ใกล,เคียงกันและเข,าใจกันได,งJาย ในทางตรงกันข,ามหากบุคคล
ในครอบครัวไมJศึกษาทําความเข,าใจระหวJางกันและกัน ยJอมจะขาดความระมัดระวังในการ
แสดงออก ทําให,เกิดความขัดแย,งในครอบครัวและอาจจะเกิด การแตกแยกหยJาร,างกันได,ใน
ท่ีสุด ดังนั้นนิสัยและทัศนคติเปSนเรื่องแตJละบุคคลในเม่ือหนุJมสาวตัดสินใจเลือกกันและกัน
เปSนคูJครอง ลูกลJามท้ังฝ�ายชายและฝ�ายหญิงควรจะต,องเตรียมความพร,อมท่ีใช,ชีวิตคูJอยูJ
รJวมกัน อยJางไรก็ตามความปรองดองนั้นจะเกิดข้ึนได,เสมอเม่ือมีพJอลJาม-แมJลJามเปSนผู,
ประสานสัมพันธ� ระหวJางคูJสามีภรรยา โดยเตือนสติให,ยึดม่ันในขนบประเพณีธรรมเนียมท่ีท้ัง
คูJได,เรียนรู,จากบุพการีของท้ังคูJ หรือจากคูJสามีภรรยาท่ีมีประสบการณ�มากJอนในชุมชนของ
ตนเอง ซ่ึงสังคมชนชาวผู,ไทจะเครJงครัดในเรื่อง ดังกลJาวมาต้ังแตJบรรพบุรุษ โดยต,องรู,จักใน
บทบาทของตนเองในการครองเรือนการครองตนตนวJาหน,าท่ี ของสามีหน,าท่ีของภรรยาต,อง
ปฏิบัติตJอตนเอง ตJอกันหรือตJอบุคคลในสังคมอยJางไร 

ปHจจัยท่ีมีผลตJอความสําเร็จในการจัดการความขัดแย,งของพJอลJาม -แมJลJามใน
ชุมชนผู, ไท ได,แกJสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามหลักฆราวาส
ธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ได,แล,ว ก็สามารถครองใจของมวลสมาชิกในครอบครัวได, และหากทุก
คนในครอบครัวมีคุณธรรมท้ัง ๔ ข,อ คือ มีความสัตย� มีความจริงใจ ซ่ือสัตย� สุจริตตJอกัน รู,จัก
ขJมจิตขJมใจไมJให,อารมณ�แหJงความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยาเข,าแทรกซึม 
รู,จักขJมใจไมJให,ลุJมหลงในอบายมุข ตลอดท้ังสิ่งเสพติดท้ังมวล มีความอดทนตJอความ
ยากลําบาก ท้ังรJางกายและจิตใจมีความขยันขันแข็งในการหาเลี้ยงชีพ และรู,จักการให, การ
เสียสละ มีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผJตJอบุคคลท่ีมีพระคุณ ลูกหลาน ญาติพ่ีน,องและผู,ท่ีด,อยกวJา 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมจะสงบสุข รJมเย็นเปSนสุขครอบครัวท่ีล,มเหลวแตกแยก สังคมท่ี
วุJนวายเดือดร,อน หาความสุขไมJได, ก็เพราะบุคคลขาดฆราวาสธรรมนี่เอง ดังนั้น ผู,ครองเรือน
ท้ังหลายจึงจําต,องยึดเอาหลักธรรมท่ีกลJาวมานี้ไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความเปSนประโยชน�แกJ
ตนเองและครอบครัวสืบไปดังนั้นการนอกใจของสามีภรรยานั้น พJอลJาม-แมJลJาม จะแนะนํา
ให,เห็นการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือความเปSนหนึ่งเดียวนั้น รวมท้ังการ
แก,ไขปHญหาตJางๆ ในครอบครัวนั้น จึงจําต,องเริ่มท่ีจิตใจกJอน จึงจะถือได,วJาเปSนการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีถูกต,องตรงประเด็น กลJาวคือ ต,องเริ่มท่ีจิตใจให,เกิดความรู,  ความเห็นท่ีชอบ 
(สัมมาทิฐิ) วJาคนแตJละคนตJางเปSนสิ่งหนึ่งท่ีมีชีวิต เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และต,องตกอยูJ
ภายใต,กฎของธรรมชาติเหลJานั้น โดยมีปHญหาตJางๆ ตJางทยอยเกิดข้ึนมาเพ่ือให,ได,ใช,
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สติปHญญาและพลังแรงกายใจรJวมกันขจัดปHดเป�าให,สิ้น เพ่ือให,สถาบันครอบครัวสามารถดํารง
ม่ันคงได,เปSนไปโดยราบรื่นตามแนวทางแหJงความเจริญรุJงเรืองท้ังทางโลกและทางธรรม  

๕. บทสรุป 
หน,าท่ีของพJอลJาม-แมJลJามในการแก,ปHญหาความขัดแย,งในชุมชนผู,ไท มีคุณคJามาก

ตJอสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของชาวผู,ไทด,านความม่ันคงของครอบครัว เพราะเปSนผู,
เสนอแนะแนวทางในการแก,ไขปHญหา ประโยชน� และหนทางท่ีจะเปSนไปได,มากท่ีสุดในทางท่ี
ถูกต,องและดีงามให,แกJคูJสามีภรรยานําไปสูJแนวทางของการแก,ปHญหาความขัดแย,ง โดยท้ัง
สองฝ�ายสมัครใจ สามารถหาข,อตกลงและทางออก หรือทางเลือกของปHญหา ในการจัดการ
กับปHญหาความขัดแย,งดังกลJาวได,ซ่ึงในกระบวนการการจัดการขัดแย,งเชิงพุทธนี้ คนกลางคือ
พJอลJาม-แมJลJามจะต,องทําหน,าท่ีหรือแสดงหน,าท่ีความเปSนกัลยาณมิตรตJอคูJกรณีท้ังสองฝ�าย
อยJางแท,จริง คือ พร,อมท่ีจะให,ความรู,ในทางท่ีถูกต,อง คําแนะนํา ชี้แจงชักจูง ชJวยบอก
ชJองทาง หรือทางออกของปHญหา ให,กับคูJกรณีให,ได,คิดพิจารณา และตัดสินใจด,วยตัวเองใน
การจัดการกับปHญหาความขัดแย,ง นั่นหมายถึงวJา คนกลางหรือกัลยาณมิตร ต,องเปSนกลางท้ัง
สองฝ�าย ไมJเข,ารJวม หรือทําการตัดสินใดๆท่ีเปSนการอคติ 

หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย,งในครอบครัวของพJอลJาม-แมJลJามใน
ชุมชนผู,ไท ได,แกJ หลักปฏิบัติตามคือหลักทิศ ๖ วิริยะความเพียร ขันติ ความอดทน และข,อ
ห,ามไมJปฏิบัติคือ ศีล ๕ ข,อกาเมสุมิจฉาจารและข,อสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เปSนพ้ืนฐานใน
การครองเรือน 

พJอลJาม-แมJลJามจึงทําหน,าท่ีเปSนผู,ท่ีประคับประครองและชี้แนะแนวทางท่ีดีใช,ชีวิต
คูJของการครองเรือนในยามปกติสุข ในยามวิกฤติต,องทําหน,าท่ีไกลJเกลี่ย ให,ข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง 
รวมท้ังให,ความรู,และความเข,าใจในการไกลJเกลี่ย โดยให,ตระหนักถึงประโยชน�ในการรJวมกัน
แก,ปHญหา คนกลางนั้นจะไมJมีอํานาจหน,าท่ีโดยตรงในการตัดสินใจ และ เม่ือคูJพิพาทหรือ
คูJกรณีสามารถตกลงกันได, คนกลางจะมีหน,าท่ีชJวยในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ซ่ึงผู,ท่ีจะเข,ามาทําหน,าท่ีของคนกลางในการเจรจาไกลJเกลี่ยเชิงพุทธ หรือกัลยาณมิตรของ
คูJกรณี จึงต,องมีคุณสมบัติท่ีเพียบพร,อมตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
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การปรับใช�โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในป/จจุบัน 
A Study Of Tradition Medicine In Theravada Buddhism As Found In 

Bhesajjakhandhaka 

พระครูอุดมฺวรปHญญา (กมล แสนวิเศษ)* 
ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน** 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้ มี วั ต ถุประสงค�  ๓  ข, อ คือ  ๑ )  เ พ่ือ ศึกษายาหรื อ โอสถใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการใช,ยาท่ีปรากฏในเภสัชชขันธกะ และ ๓) เพ่ือ
ศึกษาการปรับใช,โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน วิทยานิพนธ�นี้เปSนการ
วิจัยเชิงเอกสาร จากการศึกษาพบวJา 

ยา หมายถึงวัตถุหรือสารเคมีท่ีใช,ในการรักษาโรคภัยไข,เจ็บของมนุษย�และสัตว�โย
ต,องใช,ความรู,ทางวิทยาศาสตร�และศิลปะมาผนวกในการผสม ปรุงแตJง และแปรสภาพ
สาระสําคัญและสJวนประกอบอ่ืนตามสูตร ในพระวินัยป�ฎกแบJงยาออกเปSนประเภทยากิน ยา
ทา ยาดม โอสถมีความสําคัญในการรักษาโรคทางกายและสJงผลตJอการรักษาโรคทางใจได,อีก
ด,วย 

วิธีการใช,ยาท่ีปรากฏในเภสัชชขันธกะ พระพุทธเจ,าทรงอนุญาตเภสัช ๕ ประการ 
เพ่ือการรักษาโรคท่ีเกิดในฤดูตJางๆ ทรงอนุญาตน้ําด่ืม ๘ ประการ อนุญาตยามหาวิกัฏ ๔ 
อยJาง รวมถึงการรักษาโรคด,วยการใช,น้ําปHสสาวะ 

การปรับใช,ยาในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรค เปSนการใช,สมุนไพรบําบัดรักษา
แทนการรักษาโรคด,วยวิธีทางการแพทย�สมัยใหมJ โดยการศึกษาภูมิปHญญาท,องถ่ินการใช,
สมุนไพร และรJวมหาแนวทางสร,างจิตสํานักในการอนุรักษ�พืชสมุนไพร เปSนการพัฒนา
ศักยภาพขององค�กร ชุมชน ให,เกิดความเข,มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได, 

คําสําคัญ: โอสถ, เภสัชชขันธกะ 
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Abstract 

This thesis is consist of three purposes : 1) to study the medicine 
or osatha in Theravada Buddhism. 2) To study how to use the drug in 
Bhesajjakhandhaka and 3) to study the application of the drug in the 
pharmaceutical Khan's fight for a cure at present. This thesis research 
papers According to studies, it has been found that 

Drug refers to objects or chemicals used in the treatment of diseases of 
humans, animals and the need to integrate scientific knowledge and the art of 
mixing additives and processing material and other components, according to the 
formula. In Vinaya divide drugs into categories of topical oral drug salts are 
important in the treatment of physical ailments and diseases affecting the heart, 
too. 

To use the drug in the Bhesajjakhandhka. The Buddha allowed five 
pharmaceutical for the treatment of various diseases in the water, he allowed 
eight are allowed four medical university Vegas rules, including treatment with 
the use of urine. 

Application in pharmaceutical drug for the treatment of Bhesajjakhandhka. 
The use of herbal therapies with modern medical treatment. By studying the use 
of local herbs. And find ways to create mental Bureau for the conservation of 
medicinal plants. The development of a strong community organization.  

Keywords: Medicine, Bhesajjakhandhaka 

๑. บทนํา 
ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกได,ให,นิยามความหมายของคําวJา โรคไว,วJา ความเสียดแทง

บุคคลใดเปSนโรค บุคคลนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียดแทงอยูJ โรคเปSนสภาวะผิดปกติของรJางกาย
หรือจิตใจของสิ่งมีชีวิต ทําให,การทํางานของรJางกายเสียไปหรืออาจทําให,เกิดอันตรายถึงชีวิต
ได,๑ พระพุทธเจ,าจึงทรงสอนให,มนุษย�สนใจและรู,จักตัวเองเปSนสําคัญ คือ รู,จักรJางกายและ
จิตใจของตน เพ่ือท่ีจะได,บํารุงรักษารJางกายและจิตใจให,ดํารงอยูJอยJางปกติสุข โดยปราศจาก
สิ่งท่ีคอยเสียดแทงอยูJ ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกได,แบJงประเภทของโรคออกเปSน ๒ กลุJมใหญJๆ 

                                                           

๑  อภิสมาจาริกาสิกขา/มหาวรรค-ภาค-๒/๒-เภสัชชขันธกะ , แหลJ ง ท่ีมา : 
https://ariyavinaya.wordpress [๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 
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ได,แกJ๒ โรคทางรJางกายและโรคทางจิตใจ ซ่ึงโรคทางรJางกายประกอบด,วยโรคตามคํานิยาม 
(โรคท่ีคนเย,ยหยันและไมJเย,ยหยัน) และโรคตามอาการ (โรคท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอก
รJางกาย) สJวนโรคทางจิตใจนั้น เปSนความเจ็บป�วยท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ นอกจากนี้ในคัมภีร�
พระไตรป�ฎกยังได,ระบุถึงสมุฏฐานในการเกิดโรค ซ่ึงหมายถึงการรู,ท่ีต้ังแรกของการเกิดโรค 
สามารถจําแนกออกได,เปSน ๘ สมุฏฐาน๓ อันประกอบด,วยธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุ
สมุฏฐาน สัตวสมุฏฐาน วิธีสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน จิตสมุฏฐาน และกรรมสมุฏฐาน 
นับเปSนพ้ืนฐานในการวิเคราะห�สาเหตุในการเกิดโรคในปHจจุบัน ทําให,สามารถรักษาโรคได,
อยJางถูกต,องวิธีการรักษาโรคในคัมภีร�พระไตรป�ฎกนั้น แบJงออกเปSน ๔ วิธีการ๔ ได,แกJ การ
รักษาโรคด,วยสมุนไพร ท้ังจากพืช สัตว� และแรJธาตุ, การรักษาโรคด,วยเทคนิค ประกอบด,วย
การดัดกาย การนวดการปลJอยอสุจิ การนัตถุ�ยา การทายา และการผJาตัด, การรักษาโรคด,วย
การเจริญพระพุทธมนต� และการรักษาโรคด,วยการบําเพ็ญเพียรทางจิต 

ครั้งหนึ่งพระผู,มีพระภาคเจ,าขณะประทับอยูJ ณ วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายวJาน้ํามูตรเนJา (ปHสสาวะ) อันระคนประกอบด,วยยาตJางๆบุรุษท่ีเปSนโรคผอม
เหลือง (ดีซJาน) มาถึงเข,าพวกชาวบ,านบอกเขาวJาบุรุษผู,เจริญน้ํามูตรเนJาอันผสมด,วยยาตJางๆ
นี้ถ,าทJานหวังจะด่ืมก็ด่ืมเถิดน้ํามูตรเนJานั้นจักไมJทําให,ทJานผู,ด่ืมพอใจท้ังสีท้ังกลิ่นท้ังรสครั้น
ทJานด่ืมเข,าไปแล,วก็มีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล,วด่ืมมิได,วางน้ํามูตรนั้นก็ไมJทําให,เขาผู,ด่ืมพอใจ
ท้ังสีกลิ่นและรสครั้นด่ืมแล,วก็มีสุขแม,ฉันใดเรากลJาวการสมาทานธรรมนี้ท่ีมีทุกข�ในปHจจุบันแตJ
มีสุขเปSนวิบากในอนาคตวJามีอุปมาฉันนั้นในพระไตรป�ฎกได,กลJาวไว,วJาปHสสาวะจัดอยูJในยาม
หาวิกัฏ ๔ อยJางคือ ๑ คูถ (อุจจาระ) ๒มูตร (ปHสสาวะ) ๓ เถ,า ๔ ดิน๕ ในบรรดายามหาวิกัฏ 
๔ อยJางนี้หากภิกษุเปSนไข,ไมJสบายเชJนคราวถูกงูกัดหากมีคนประเคนควรรับประเคนหากไมJมี
คนประเคนก็ให,หยิบฉันเองได,ดังพระพุทธพจน�วJาภิกษุท้ังหลายเราตถาคตอนุญาตให,ใช,ยาม
หาวิกัฏ ๔ อยJางนี้คือคูถมูตรเถ,าดิน๖ หากภิกษุเปSนไข,ไมJสบายเปSนโรคผอมเหลือง (โรคดีซJาน) 
พระองค�ก็ทรงอนุญาตให,ด่ืมยาผลสมอดองน้ํามูตรได,นอกจากนี้ในอรรถกถามูลปHณณาสก�ยัง
ได,กลJาวอธิบายไว,วJาคําวJาน้ํามูตรคือน้ํามูตร(ปHสสาวะ) นั่นแหละ๗ 

ในอรรถกถาอัฏฐนิบาตอังคุตตรนิกายกลJาวไว,วJาคําวJาน้ํามูตรหมายถึงมูตรอยJางใด
อยJางหนึ่งแม,ท่ีถือเอาในขณะนั้นก็เรียกวJามูตรเหมือนกัน๘ เพราะมีกลิ่นเหม็น 
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ในอรรถกถาชาดกกลJาวไว,วJาปHสสาวะแม,ยังมีน้ําอุJนก็เรียกวJามูตรสุนัขจิ้งจอกแม,เกิด
ในวันนั้นก็เรียกวJาสุนัขจิ้งจอกแกJเถาหัวด,วนแม,ยังอJอนก็เรียกวJาเถาหัวเนJากายแม,จะมีสี
เหมือนทองก็เรียกวJากายเป�°อยเนJา๙ 

ยาดองน้ํามูตรในปHจจัย ๔ เปSนของไมJมีโทษมีครั้งหนึ่งพระผู,มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายวJาภิกษุท้ังหลายปHจจัย ๔ อยJางนี้มีคJาน,อยหาได,งJายและไมJมีโทษปHจจัย ๔ อยJางคือ๑๐ 

๑) บรรดาจีวรบังสุกุลจีวรมีคJาน,อยหาได,งJายและไมJมีโทษ 
๒) บรรดาโภชนะคําข,าวท่ีหาได,ด,วยปลีแข็งมีคJาน,อยหาได,งJายและไมJมีโทษ 
๓) บรรดาเสนาสนะ รุกขมูลเสนาสนะ (อยูJอาศัยโคนไม,) มีคJาน,อย หาได,งJาย  
๔) น้ํามูตรเปSนปHจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตน้ํามูตรมีความเก่ียวข,องกับพระสงฆ�

ทุกรูปท่ีเข,ามาบวชในพระพุทธศาสนา 
เพราะมูตรจัดอยูJในนิสสัย ๔ อยJางดังท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกคือ (ปHจจัยเครื่อง

อาศัยของบรรพชิต) มี ๔ อยJางคือ เท่ียวบิณฑบาต นุJงหJมผ,าบังสุกุล อยูJอาศัยเสนาสนะคือ
โคนไม,และฉันยาคือน้ํามูตรการด่ืมน้ําปHสสาวะเยี่ยวยารักษาโรคนั้นถือวJาเปSนเรื่องท่ีเคยเกิด
ข้ึนมาต้ังแตJสมัยพุทธกาลประมาณสองพันกวJาป�แล,วเม่ือครั้งสมัยท่ีการแพทย�ยังไมJ
เจริญก,าวหน,าเทJาท่ีควรท้ังหาหมอท่ีจะรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนนั้นให,หายหรือทุเลาไปด,วยการใช,ยา
คือน้ํามูตรเยี่ยวยารักษาโรค 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษายาหรือโอสถในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาวิธีการใช,ยาท่ีปรากฏในเภสัชชขันธกะ 
๓. เพ่ือศึกษาการปรับใช,โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิ จัย ในครั้ งนี้  เปSนการวิจั ย เชิ ง คุณภาพ โดยใช, วิ ธี การวิจั ย เอกสาร 

(Documentary research) มี ขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
ผู,วิจัยได,มุJงศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค�การวิจัย คือ 
๑) ศึกษาเรื่องยาหรือโอสถในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) ศึกษาเรื่องวิธีการใช,ยาท่ีปรากฏในเภสัชชขันธกะ 
๓) ศึกษาการประยุกต�ใช,โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน 
 

                                                           

๙ เรื่องเดียวกัน หน,า ๗. 
๑๐ เรื่องเดยีวกัน หน,า ๓๕. 
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๓.๒ ขอบเขตด�านเอกสาร 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู,วิจัยจะศึกษาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา และหนังสือตําราทาง

วิชาการ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง ได,แกJ พระไตรป�ฎก อรรถกถา อนุฏีกา หนังสือตําราทาง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช,วิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเก็บรวบรวมข,อมูลจากเอกสารทางวิชาการแล,วนํามาวิเคราะห� 
พรรณนา และผู,วิจัยได,กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

๔.๑ ศึกษาค,นคว,ารวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ ได,แกJ พระไตรป�ฎก 
๔.๒ ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได,แกJ อรรถกถา ฎีกา อนุ

ฎีกา วิทยานิพนธ� ตํารา บทความทางวิชาการ รวมถึงเว็บไซต�ตJางๆในอินเตอร�เน็ตท่ีมีความ
เก่ียวข,องกับงานวิจัยนี้ 

๔.๓ วิเคราะห�ข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ตามกรอบวัตถุประสงค� 
๔.๔ จัดทําข,อมูล สรุปผลการวิจัย และข,อเสนอแนะ  
๔.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา (Descriptive Analysis) 

๕. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการปรับใช,โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน โดยมี

วัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษายาหรือโอสถในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษา
วิธีการใช,ยาท่ีปรากฏในเภสัชชขันธกะ และ(๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต�ใช,โอสถในเภสัชชขันธ
กะเพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน โดยวัตถุประสงค�ดังกลJาวมานี้สรุปได,ดังตJอไปนี้ 

พระพุทธศาสนาได,กลJาวถึงความเจ็บป�วยหรือโรคเปSน ๒ ประเภท คือ โรคทางกาย
และโรคทางใจ ๑. โรงทางกายได,แกJ โรคท่ีเกิดข้ึนกับอวัยวะในสJวนตJางๆ ของรJางกาย เชJน 
โรคปวดศีรษะ โรคเจ็บตา โรคหิด โรคทางกายนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
และความไมJสมดุลของธาตุท่ี ๔ โรคบางอยJางไมJได,บอกวิธีการรักษาไว, เชJน โรค ลมบ,าหมู 
โรคหืด แตJโรคบางอยJางบอกชื่อและวิธีการรักษาไว, ได,แกJ โรคริดสีดวงทวาร โรคท,องรJอง 
เปSนต,น ๒. โรคทางใจเกิดจาการท่ีจิตใจถูกครอบงําด,วยอุปกิเลสอาสวะ คือ ความโลภ ความ
โกรธและความหลง ความเสียใจ ท่ีเกิดจากการพลัดพรากจากของท่ีรักท่ีชอบใจ ความคับ
แค,นใจ และความเจ็บป�วยท่ีมีในกายเพราะทําให,เกิดความทุกข�ทางใจ ในพระพุทธศาสนามี
หลักในการรักษาโรคท่ีเกิดจาการป�วยมี ๒ แนวทางด,วยกัน คือ การรักษาด,วยยาสมุนไพและ
การรักษาด,วยธรรมโอสถ ๑. สมุนไพรท่ีใช,รักษาโรคของภิกษุนอกจากเภสัชท้ัง ๕ แล,วท่ี
ปรากฏในพระไตรป�ฎกยังประกอบด,วยพืชตJาง ๆ เชJน รากไม, ใบไม, ผลไม, ยางไม, น้ําฝาด 
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เกลือ มูลโค น้ํามันเหลวท่ีได,จากสัตว� เนื้อดิบ เลือดหมู มูตร คูถ เถ,า ดิน สัตว� แรJธาตุ สิ่ง
เหลJานี้ล,วนได,มาจากธรรมชาติท่ีไมJมีการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร,างภายใน และมนุษย�ก็
สามารถนําเอามาทําเปSนยารักษาโรคตJาง ๆ และบํารุงรJางกายได, การรักษาด,วยยาสมุนไพร 
โดยการใช,สมุนไพรหลายชนิดผสมกันหลายอยJางมีท้ังใช,รับประทาน ใช,ทา ใช,หยอด ใช,นัตถุ�
ยาหรือการสูดดมควัน ตลอดจนการใช,หยอดเข,าทางชJองจมูก การรักษาด,วยการผJาตัด 

ต,นไมแตJละชนิดยJอมมีคุณสมบัติเฉพาะตัว การท่ีพระสงฆ�นําเอาพืชแตJละชนิดมา
ปรุงเปSนยาเพ่ือการบําบัดรักษาโรคทางกายจึงเปSนบทบาทสําคัญเพราะโรคนั้นเกิดข้ึนได,
มากมาย ,หลากหลายชนิด การรักษาโรคสมัยใหมJบางชนิดไมJหายขาด J เพราะเหตุแหJงธาตุ
ของคนแตJละJพ้ืนท่ีนั้นแตกตJางกันบางโรครักษาด,วยยาสมุนไพรได,ผลดีก็มีมาก การทพระสงฆ�
มีบทบาทตJอสังคมท้ังในด,านสาธารณสุข ด,วยการสงเคราะห�แกJผู,เจ็บป�วยอันเกิดจากโรค
พ้ืนฐาน คือ การไมJสมดุลของธาตุ ๔ ในรJางกาย พระสงฆ�คือผู,ศึกษาเรียนรู,มากมายจึงได,ปรุง
ยาเพ่ือปรับสมมุติฐานของโรคให,เสมอกัน เม่ือใช,ได,ผลก็มีการีแบJงปHนผู,อ่ืนใช, จนเปSนท่ียอมรับ
ของสังคม ชุมชน การให,การรักษาด,วยยาชนิด ทา ดม อบ และใช,รับประทานด,วยการนําเอา 
ราก ผล ใบ เมล็ดของพืช นอกจากยาเพ่ือการรักษาอาการเจ็บป�วยทางด,านรJางกาย แล,ว
ยังให,ธรรมโอสถ คือยาท่ีใช,รักษาทางด,านจิตใจด,วย โดยการใช,หลักธรรมมะไปประยุกต�ใช,ใน
ชีวิตประขําวัน ท้ังท่ีเปSนข,อห,ามและข,อปฏิบัติโดยการแนะนําของพระสงฆ� นับเปSนการ
อนุเคราะห�และสังเคราะห�แกJสัตว�โลกอยJาแท,จริง หากพระสงฆ�รุJนใหมJมีการอนุรักษ�และสืบ
ทอดการใช,ยาจากสมุนไพรเพ่ือการรักษาตนเอง เพ่ือชุมชน สังคมก็จะอยูJเย็นเปSนสุขเทJากับได,
สJงเสริมและเพ่ิมบทบาทของสาวกของพระตถาตคอยJางแท,จริง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช,โอสถในการใช,ยา เพ่ือการรักษาโรคในปHจจุบัน

พบประเด็นท่ีควรเสนอแนะดังนี้  
ในการดําเนินงานเก่ียวกับโอสถในเภสัชชขันธกะ พบวJา พระสงฆ�มีการใช,ลําต,น 

เครือ ใบ รากและลําต,น เนื่องจากวJาลักษณะของพืชสมุนไพรท่ีใช,ประโยชน�จากต,น ใบ ราก 
เครือมีการดําเนินงานได,งJาย ไมJวJาจะปลูกลงดินท่ีทําเปSนสวนหยJอม การปลูกใสJกระถางก็
สามารถกระทําได, นอกจากจะเปSนสมุนไพรแล,วยังสามารถเปSนไม,ประดับเพ่ือความสวยงาม 
สJวนมากจะมีการปลูกเปSนสวนหยJอมหน,ากุฏิวัด รอบศาลาการเปรียญ โดยการบํารุงรักษา
เปSนหน,าท่ีของพระลูกวัด การเรียนรู,เก่ียวกับคุณสมบัติด,านสรรพคุณทางยามีการสืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษ หรือจากหมอยาแผนโบราณ 

สมุนไพรโดยท่ัวไปมีท้ังการใช,สดและการใช,แห,ง การใช,สดนั้นมีข,อดีตรงสะดวกใช,งJาย
แตJวJาฤทธิ์การรักษาของยาไมJคงท่ี ดังนั้นสJวนมากนิยมใช,แห,ง โดยเลือกเก็บยาสมุนไพรตาม
ฤดูกาลเก็บของพืชแล,วนํามาแปรสภาพโดยผJานขบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือเก็บยาไว,ใช,ได,นาน  
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พืชท่ีใช,เปSนยาสมุนไพรนั้น การแปรสภาพในชั้นต,น โดยมากใช,วิธีทําให,แห,ง วิธีทํา
ให,แห,งมีวิธีตากแดดให,แห,ง วิธีอบให,แห,ง วิธีผึ่งให,แห,ง วิธีผึ่งให,แห,งในท่ีรJม เปSนต,น  

สJวนตJางๆ ของสมุนไพรมีวิธีการแปรสภาพดังนี้  
๑. รากและสJวนท่ีอยูJใต,ดิน ล,างดินและสิ่งสกปรกออกให,สะอาด เอารากฝอยออก

ให,หมด ถ,าเปSนพืชท่ีมีเนื้อแข็งหั่นเปSนชิ้นท่ีเหมาะสม ถ,าผJานการให,ความร,อนแบบต,มนึ่ง แล,ว
จะทําให,สะดวกในตอนทําให,แห,ง นํามาตัดเปSนชิ้น ๆ อบให,แห,งด,วยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  

๒. เปลือก หั่นเปSนชิ้นขนาดพอดี ตากให,แห,ง  
๓. ใบและท้ังต,น ใบพืชบางอยJางท่ีมีน้ําหอมระเหย ควรผึ่งอบไว,ในท่ีรJม ไมJควรตาก

แดด และกJอนท่ียาจะแห,งสนิท ควรมัดเปSนกําป�องกันการหลุดรJวงงJาย โดยท่ัวไปเก็บใบหรือลํา
ต,นมาล,างให,สะอาด แล,วนํามาตากแดดให,แห,งสนิท จากนั้นจึงเก็บให,มิดชิด ระวังอยJาให,ข้ึนรา  

๔. ดอก หลังจากเก็บมาแล,ว ตากแห,งหรืออบให,แห,ง แตJควรรักษารูปดอกไว,ให,
สมบูรณ�ไมJทําลายสูญเสียไป เชJน ดอกกานพลู  

๕. ผล โดยท่ัวไปเก็บแล,ว ก็ตากแดดให,แห,งได,เลย มีเพียงบางอยJางเทJานั้นท่ีต,อง
หั่นเปSนชิ้นกJอนตาก หรืออบด,วยความร,อนกJอน  

๖. เมล็ด เก็บผลมาตากให,แห,ง แล,วจึงเอาเปลือกออก เอกเมล็ดออก เชJน ชุมเห็ด
ไทย บางอยJางเก็บแบบผลแห,งเลยก็มี 

ข�อเสนอแนะในการใช�สมุนไพร 
การใช,สมุนไพรให,ถูกต,น ท้ังนี้เพราะสมุนไพรมีชื่อพ,องหรือซํ้ากันมาก โดยเฉพาะชื่อ

ท่ีเรียกกันในแตJละท,องถ่ินอาจแตกตJางกันออกไป ทําให,เกิดการสับสนได,งJาย ดังนั้นจึงควร
ระวังการใช,สมุนไพรผิดต,น 

๑. ใช,สมุนไพรให,ถูกสJวน สJวนตJางๆของพืชมีฤทธิ์ตJางกัน ดังนั้นการใช,สมุนไพรควร
เลือกใช,สJวนของพืชให,ถูกต,องตามท่ีกําหนดไว, 

๒. ใช,สมุนไพรให,ถูกขนาด การใช,สมุนไพรควรใช,ในขนาดท่ีถูกต,องตามท่ีระบุไว, 
๓. ใช,สมุนไพรให,ถูกวิธี การใช,สมุนไพรแตJละชนิดรักษาโรคนั้นมีวิธีใช,แตกตJางกันไป 
๔. ใช,สมุนไพรให,ถูกกับโรค 
๕. ไมJควรใช,ยาเข,มข,นเกินไป 
๖. ขนาดท่ีระบุไว,ในตํารับมักเปSนของผู,ใหญJ ดังนั้นถ,าใช,กับเด็กจึงควรลดขนาดลง

ตามสJวน 
๗. การใช,ยาสมุนไพรไมJควรดัดแปลงเพ่ือความสะดวกของผู,ใช, 
๘. เม่ือเริ่มใช,ยาสมุนไพรควรสังเกตอาการ หากพบวJามีอาการผิดปกติเกิดข้ึนควร

หยุดใช,ยา และรีบปรึกษาแพทย�แผนปHจจุบัน 
๙. ไมJควรใช,สมุนไพรนานเกินความจําเปSน เม่ือใช,ไปแล,วระยะหนึ่งอาการไมJดีข้ึน

ควรปรึกษาแพทย� 
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๑๐. ควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของสมุนไพร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช,
ในการเตรียมยา 

๑๑. อาการโรคท่ีไมJควรใช,สมุนไพร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สุนัขบ,า
กัด กระดูกหัก ฯลฯ 

๑๒. ควรท่ีจะสํารวจและศึกษาพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ี ท่ีกว,างมากกวJานี้ เพราะพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ อาจจะมีสมุนไพรอีกหลายชนิดท่ีไมJรู,จักและมีประโยชน� 

๑๓. ควรท่ีจะมีการสJงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน สถานศึกษา วัด  
๑๔. ควรท่ีจะให,ความรู,เก่ียวกับพืชสมุนไพรให,มากกับผู,ท่ีสนใจ และคนในท,องถ่ิน 
๑๕. ควรท่ีจะให,คนในชุมชนชJวยกันอนุรักษ�พืชสมุนไพรในท,องถ่ิน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
ทีฆนิกาย มหาวรรค. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ๒๕๓๐. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๐. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปKฎกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
______.  พระไตรปKฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ :  

โกมาตรจึงเสถียรทรัพย�. แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข�ได�ปEวยในภูมิป/ญญาชาวบ�านกับการ
พัฒนาชนบท. เลJม ๒. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร�พริ๊นต้ิงกรุป, ๒๕๓๖. 

บรรจบ ชุณสวัสดิกุล, วิทยาศาสตร�ว$าด�วยน้ําป/สสาวะบําบัดโรค.กรุงเทพ:สํานักพิมพ�
รวมทรรศน�, ๒๕๔๖. 

เพ็ญนภาทรัพย�เจริญ. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ. เรื่องการนวดไทยสําหรับ
 เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข, ๒๕๓๗. 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ . 

พระพุทธโฆสะ. คัมภีร�วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ 
อาสภมหาเถร). พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ�พริ้นท�ต้ิง
จํากัด, ๒๕๔๖. 
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พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค แปลโดย พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ
คณะ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พีระบุญจริง. การแพทย�แผนโบราณภูมิป/ญญาบรรพชน. ราชบุรี : ธรรมรักษ�การพิมพ�, 
๒๕๔๑. 

สุชญา ยาสุกแสง .  ยามหาวิ กัฏ ตอน น้ํ าป/สสาวะรักษาโรคได� .  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร: โรเนียวพรินเตอร� มหาจุฬาบรรณาคาร ทJาพระจันทร�, ๒๕๔๖. 

สุวิชญ� ปรัชญาปารมิตา, การแพทย�นอกระบบ ๑๗๗ทางเลือกไปสู$สุขภาพ.กรุงเทพ:หจก.
ภาพพิมพ� ,๒๕๔๑. 

วิไลพร ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม. บทบาทของพระสงฆ�ไทยท่ีเป�นหมอพระในด�านการ.
บําบัดรักษาโรคแห$งชุมชน. กรุ ง เทพมหานคร : ภาควิชามนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๑. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
พระมหาจรรยา สุทฺธิญา. พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค�รวม. วิทยานิพนธ�

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. ๒๕๔๓. 
พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ (จําปาศรี). “การป�องกันและการรักษาโรคตามหลัก

พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

พระครูอินทสารวิจักษ�อินฺทสโร (กิจไรJ). การรักษาโรคด,วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถท่ี
ปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ, ๒๕๕๑. 
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ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ�าอโศกมหาราช 
A Comparative Study of the Ruling Theories BetweenPlato and Ashoka 

พระสุเมียส คมฺภีรป!ฺโญ (อึม)*  
พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.** 

บทคัดย$อ 

 วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาทฤษฎี
การปกครองของเพลโต (๒) เพ่ือศึกษาทฤษฎีการปกครองของพระเจ,าอโศกมหาราช (๓) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราช ซ่ึงเปSนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได,ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว$า แนวความคิดทางการเมืองของเพลโตเกิดจากสภาพความ
ปH°นป�วนในนครเอเธนส� เปSนเหตุให,โสคราตีสผู,เปSนอาจารย�ถูกประหาร เพราะวิพากษ�วิจารณ�
สังคมการเมือง เม่ือนครเอเธนส�อยูJภายใต,การปกครองของสปาร�ตาแล,ว เพลโตก็ออก
ทJองเท่ียวไปยังสถานท่ีตJางๆ เพ่ือแสวงหาความรู,เพ่ิมเติม กลับมาสูJเอเธนส�เพ่ือต้ังสํานักอคาเด
มีเพ่ือใช,เปSนศูนย�กลางถJายทอดความรู,ทางการศึกษาและการเมืองแกJสังคม ลักษณะผู,นําทาง
การเมืองท่ีดีจะต,องมีรJางกายแข็งแรงและจิตแจJมใส ราชาปราชญ�ท่ีเปSนผู,ปกครองต,องมี
ความรู,ลักษณะการเมืองท่ีดีต,องให,การศึกษาแกJประชาชน รูปแบบการปกครองท่ีดีของเพลโต
ก็คืออภิชนาธิปไตย อิทธิพลของศาสนาท่ีมีตJอแนวความคิดทางการเมืองของเพลโตเชิง
อภิปรัชญาอยูJในโลกของแบบ จุดเดJนการพัฒนาทางการเมืองนั้นต,องเครJงครัดในกฎระเบียบ
และจุดอJอนทางการเมืองอยูJท่ีประชาชนขาดการศึกษา นักการเมืองเห็นประโยชน�ตนสําคัญ
กวJารัฐ สJวนแนวความคิดทางสังคมการเมืองของเพลโตอยูJท่ีการแบJงงานกันทํา ปHญหาสังคม
การเมืองมาจากความคิดจินตนาการเกินความจริง ความเข,มแข็งทางการเมืองอยูJท่ีการจัดต้ัง
องค�กรแบบมีสJวนรJวม อิทธิพลของมนุษย�ท่ีมีตJอการสรรค�สร,างสังคมการเมืองก็คือการพัฒนา
จิต การศึกษาท่ีเปSนเครื่องมือพัฒนาสังคมก็คือเลขคณิต เลขาคณิต และดาราศาสตร� 
 พระเจ,าอโศกมหาราชเปSนกษัตริย�แหJงราชวงศ�โมริยะ เปSนราชาท่ียิ่งใหญJใน
ประวัติศาสตร�ของชมพูทวีป และเปSนเอกอัครศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญท่ีสุด พระราชกรณียกิจ
ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในด,านการปกครอง ทรงถือหลักธรรมวิชัย มุJงชนะจิตใจ
ของประชาชนด,วยการปกครองแผJนดินโดยธรรม ยึดเอาประโยชน�ของประชาชนเปSนท่ีต้ัง 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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สJงเสริมกิจการสาธารณูปการประชาสงเคราะห�สวัสดิการสังคม ในด,านการปกครอง ทรงถือ
หลักธรรมวิชัย มุJงชนะจิตใจของประชาชนด,วยการปกครองแผJนดินโดยธรรม ยึดเอา
ประโยชน�สุขของประชาชนเปSนท่ีต้ัง สJงเสริมกิจการสาธารณูปการประชาสงเคราะห�
สวัสดิการสังคมรูปแบบการปกครองท่ีดี เพลโตยกยJองการเมืองการปกครองแบบอภิชนาธิป
ไตยมากท่ีสุด สJวนพระเจ,าอโศกมหาราชทรงองค�เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ผู,อุปถัมภ�
พระพุทธศาสนา จึงทรงใช,หลักทศพิธราชธรรม ในการปกครอง 
 ผลการศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบลักษณะของผู,ปกครองท่ีดี ตามแนวความคิด
ของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราชมีความเหมือนกันมาก คือ ท้ังเพลโตและพระเจ,าอโศก
มหาราช ผู,ปกครองท่ีดีเน,นความรู, ความยุติธรรมคุณธรรมและคุณงามความดี เพ่ือประโยชน�
แกJประชาชน และสรุป ผู,ปกครองท่ีดีในทรรศนะของเพลโตก็คือ ราชาปราชญ�เปSนผู,เหมาะสม
ท่ีสุด เพราะราชาปราชญ�เปSนผู,มีคุณลักษณะประกอบด,วยเหตุผล มีความจําดีเลิศ มีจิต
วิญญาณเปSนกุศลหรือความคิดแตJสิ่งดีงาม ไมJประพฤติเลวทราม มีความกล,าหาญ และการ
รู,จักตนเอง สJวนการปกครองโดยธรรมนําของพระเจ,าอโศกมหาราช หรือระบอบ "ธรรม
ราชา" 

คําสําคัญ: ทฤษฎีการปกครอง, เพลโต, พระเจ,าอโศกมหาราช 

Abstract 

 This dissertation was purposed of the research for 3 respects are (1) 
to study of the ruling theory of Plato, (2) to study of the ruling theory of 
Asoka the Great, (3) to study of comparison of the ruling theories between 
Plato and Asoka the Great that is a qualitative research. The research results 
has concluded as follows 
 The study results found that: political concept of Plato raised by 
agitation of Athens was a cause to Socrates a master was executed because 
criticized society, political. When Athens was ruled under Sparta’s ruling, 
Plato traveled to the places in pursuit of additional knowledge and return to 
Athens for established the Academic to be the center of taught knowledge of 
educational and political to society. Good characteristic of the political leader 
should be healthy and brilliant mind, the king of knowledgeable who is a 
governor shall be the cultivated about good political and shall educating to 
the public. Good model of ruling of Plato is Aristocracy; religion affected to 
political concept of Plato as metaphysics in forming model. Prominent point 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๒๘ 

of politic development shall be strict the rules and deficiency of politic is the 
ignorance public, the politician press own benefits more than the state’s 
benefits. Politic concept of Plato upon separating the tasks, problems of 
political society was raised by unreasonable imagination, strength of politic 
upon established the organization in type of participation. The human being 
affected to creation of political society is mind development, the education is 
the tool for develop the society is mathematics, geometry and astronomy 

Asoka the Great is the king of Moriya Dynasty to be the greatest king 
of India history and to be the Royal Defender of the Faith; the royal duties for 
preserve Buddhism, for the government; he keeps conquest by righteousness 
that get the support of the public by integrity of virtues, try to won the 
public’s heart by good governance, takes a stand for the public’s benefits, 
encourage the affairs of public assistance, public welfare, social welfare.  
Model of good governance; Plato valued the Aristocracy is a most but Asoka 
the Great who was a Royal Defender of the Buddhism Faith, was a patron of 
Buddhism therefore he used the Virtues of the king is a ruling principle 

The analysis and comparison results of the good administrator by 
concept of Plato and Asoka the Great which similar is both of Plato and Asoka 
the Great defined that emphasized knowledge, justice, virtue and goodness of 
the good administrator for the public’s benefits and concluded that the good 
administrator by Plato’s concept is the king of learned man as the most 
prospered because the king of learned man is the person who qualified with 
reasonable, has divine remembrance, has generous spirit or thinking for good, 
does not being a wick behavior, bravely and self-perception but the 
administration with virtue of Asoka the Great or called “Lord of Law”  

Keywords: Ruling Theories, Plato, Ashoka 

๑. บทนํา 
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองของลัทธิตJางๆ ท่ีผJานมาแล,วยังต,อง

สร,างความคิดใหมJข้ึนมาเปSนกลไก แบบฉบับ มาตรฐาน มาตรการ คุณคJา อุดมการณ� และ
แนวปฏิบัติในกิจการทางการเมือง เพ่ือให,เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหรือปฏิวัติซ่ึง
วิถีชีวิตของมนุษย�ตJอไป ในอนาคตอีกด,วยในแงJนี้ นักปรัชญาการเมืองมีความในใจสําคัญท่ีสุด



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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อยูJอยJางหนึ่ง คือ ต,องการกําหนดวิถีชีวิตให,แกJผู,อ่ืนต,องการเผยแพรJอุดมการณ� และมุJงให,
สังคมมนุษย�เปSนไปตามรูปแบบชีวิตท่ีตนกําหนดข้ึนตามแนวปรัชญาของตนเอง อนึ่งนัก
ปรัชญาเหลJานี้ยังเสนอแนะธาตุแท,ของมนุษย�ในสJวนท่ีเก่ียวกับอํานาจการเมืองท่ีมาแหJง
อํานาจ การขยายตัวของอํานาจ การให,อํานาจและผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช,อํานาจนั้นๆ 
ท้ังนี้เพราะเชื่อวJา “อํานาจเปSนใหญJในโลก”๑ 

เพลโต (Plato) ซ่ึงถือได,วJาเปSนผู,มีอิทธิพลอยJางมากตJออารยธรรมตะวันตก 
เนื่องจากเพลโตเปSนท้ังนักคิดนักเขียนและเปSนเมธีคนแรกของตะวันตก ท่ีวางแนวความคิดไว,
เปSนหลักและเปSนระบบท่ีคJอนข,างสมบูรณ� จนเปSนท่ียอมรับกันวJาเปSนผู,บุกเบิกวิชารัฐศาสตร�ใน
ปHจจุบัน แนวความคิดทางการเมืองของเพลโตนอกจากจะมีอิทธิพลอยJางมหาศาลตJอทฤษฎี
การเมือง สังคม การศึกษาและอ่ืนๆ แล,ว ระบบการเมืองหลายท้ังปวงในปHจจุบันรวมท้ังลัทธิ
คอมมิวนิสต� ล,วนแตJได,รับอิทธิพลมาจากปราชญ�ผู,นี้แทบท้ังสิ้น๒ เพลโตมีความใฝ�ฝHนทาง
การเมือง (Political Ambition) สูงมากมีแนวคิดวJา “ชJองวJางระหวJางมโนภาพนิยมกับสัจ
ธรรมนิยม จะต,องมีสะพานเชื่อมตJอโดยเอาสติปHญญากับอํานาจอยูJในบุคคลคนเดียวกันฉะนั้น 
นักปรัชญาจึงสมควรเปSนผู,ปกครองซ่ึงจะประสบความสําเร็จได, ต,องอาศัยความรJวมมือจากทุก
ฝ�ายคือ ท้ังตัวผู,ปกครองและผู,ถูกปกครองคือประชาชน๓ เพราะเพลโตถือวJานักปกครองจะต,อง
ปกครองรัฐได,ท้ังโดยความสมัคร ใจยินยอมและท้ังโดยไมJสมัครใจยินยอมแตJด,วยการจูงใจให,
ยินยอมของผู,อยูJในปกครองเพลโตยกตัวอยJางมาเปรียบเทียบให,คิดวJา นักปกครองก็เหมือน
นายแพทย�ท่ีรักษาคนไข,นายแพทย�จะรักษาคนไข, ตามหลักวิชาแพทย�ท่ีได,พบโรคแล,วอยJาง
ละเอียดรอบคอบนักปกครองจะต,องปฏิบัติไปตามกฎหมายคําสั่งระเบียบข,อบังคับกติกา 
(Order) วิจารณญาณ (Judgement) จิตสํานึกหรือความรู,สึกในใจวJาผิด (Conscience) และ
ประสบการณ� (Experience)ทางความรู,ความชํานาญท่ีได,ศึกษามาในการปกครองรัฐ๔ 
เชJนเดียวกับ พระเจ,าอโศกมหาราช ซ่ึงเปSนบุคคลสําคัญซ่ึงอาจกลJาวได,วJาเปSนนักปกครองท่ี
เน,นการสร,างจริยธรรม คุณธรรม ของคนในสังคม โดยอาศัยรากฐานมาจากพุทธศาสนาเปSน
เครื่องมือสําคัญ ธรรมลิป� หรือ ลายสือธรรม ท่ีพระเจ,าอโศกรับสั่งให,จารึกและประดิษฐานไว,

                                                           

๑ สิทธ์ิ  บุตรอินทร�, ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แพรJวิทยา, 
๒๕๒๓), หน,า๑๑. 

๒ พระสรสิช  รักพรม, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางการเมืองของเพลโตกับ
แนวความคิดทางการเมืองกับพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๗. 

๓ Arehie J. Bahm, The Heart of Confucius, (New York: John Weatherhill. 
Ine.,1969), p. 92. 

๔ ประยงค�  สุวรรณบุบผา, รัฐปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : โอ.
เอส. พริ้นติ้งเฮ,าส�, ๒๕๔๑), หน,า ๔๑. 
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ตามสถานท่ีตJางๆ ท่ัวพระราชอาณาจักร แสดงถึงพระราชประสงค�ของพระองค�ท่ีมีตJอ
ประชาชนบ,าง หลักธรรมท่ีทรงเห็นวJาเหมาะสมจะแนะนําให,ประชาชนและข,าราชการนําไป
ปฏิบัติบ,าง พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติให,เปSนตัวอยJางด,านการปกครอง๕  โดยสรุป ได,แกJ 
(๑) การปกครองแบบบิดากับบุตร โดยทรงอยูJในฐานะ "พJอประชาชนเปSน "ลูก" ของพระองค� 
มีความรักความเมตตาและความยุติธรรมเปSนพ้ืนฐานสําคัญ ข,าราชการท่ีคอยดูแลตJางพระ
เนตรพระกรรณเปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยงของประชาชน (๒) ถือประโยชน�สุดของประชาชนเปSน
หลัก เน,นความยุติธรรมไมJลําเอียง ถูกเปSนถูก ผิดเปSนผิด ข,าราชการต,องเปSนผู, "บําบัดทุกข�
บํารุงสุข" แท,จริง ดําเนินการให,เกิดความถูกต,อง ยุติธรรม ท่ัวไป (๓) การจัดให,มีเจ,าหน,าท่ี
สอนธรรมแกJประชาชน คอยดูแลแนะนําประชาชนในทางความประพฤติ และการดํารงชีวิต
อยJางท่ัวถึงและวางระบบราชการคุมคุมกันเปSนชั้นๆ (๔) การจัดบริการสาธารณประโยชน� และ
สังคมสงเคราะห� เชJน บJอน้ํา ท่ีพักคนเดินทาง ปลูกสวน สงวนป�า ต้ังโอสถศาลา โรงพยาบาล
สําหรับคนและสัตว� 

ดังนั้น ผู,วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ,า
อโศกมหาราชซ่ึงตJางเปSนปราชญ�ทางปรัชญาการเมือง ท่ีมองการเมืองในเชิงของการนํามาซ่ึง
ความสงบสุข โดยอาศัยสติปHญญาศีลธรรมและความยุติธรรม ซ่ึงการศึกษาแนวความคิดของ
ท้ังสองทJานจะศึกษาในประเด็นความเหมือนและความตJาง ท่ีจะทําให,เกิดประโยชน�ท้ังเชิง
วิชาการและการเปรียบเทียบนั้น จะเปSนสJวนสร,างสรรค�องค�ความรู,ใหมJ ท่ีเปSนประโยชน�และ
ยังเปSนแนวทางออกหรือทางเลือกในสังคมในทุกระดับ ไมJวJาจะเปSนสังคมแนวความคิดแบบ
ตะวันออกหรือแนวความคิดแบบตะวันตก และทําให,สามารถเข,าใจถึงแนวทางการแก,ปHญหา
สังคมการเมืองของท้ังสองทJานได,ดียิ่งข้ึน ท้ังยังสามารถมองเห็นถึงจุดแข็งและจุดอJอนของ
แนวความคิดดังกลJาวได,อีกด,วย ซ่ึงชวนให,ศึกษาในสJวนท่ีเปSนรายละเอียดปลีกยJอยในเชิง
วิเคราะห�และเปรียบเทียบ เพ่ือเปSนประโยชน�ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเมืองใน
รูปแบบการเมืองแบบ “สันติ” ตJอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาทฤษฎีการปกครองของเพลโต 
 ๒. เพ่ือศึกษาทฤษฎีการปกครองของพระเจ,าอโศกมหาราช 
 ๓. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราช 

 

                                                           

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห�) รัฐศาสตร�แห$ง
ธรรมาธิปไตย, (สมุทรปราการ: สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๒), หน,า ๑๑๙.  
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีลําดับและ
ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตJอไปนี้ 
 ๓.๑ ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary  Sources) 
คือ อุตมรัฐ แปลและเรียบเรียงโดย ปรีชา ช,างขวัญยืน กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๒๓ และพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) จารึกอโศก 
(ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห�) รัฐศาสตร�แหJงธรรมาธิปไตย สมุทรปราการ สํานักพิมพ�ผลิธัมม� 
๒๕๕๒ 
 ๓.๒ ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) มี ตําราตลอดท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องในเรื่องนี้ 
 ๓.๓ วิเคราะห� ข,อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค� 
 ๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร,อมเสนอแนะ 
 ๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีวิพากษ�และพรรณนาวิ เคราะห�  (Descriptive 
Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราช 

สรุปได,ดังนี้ 
๔.๑ ทฤษฎีการปกครองของเพลโต ผลการศึกษาแนวความคิดของเพลโตตJอสภาพ

บริบททางการเมืองนั้น พบวJาเกิดจากความปH°นป�วนทางสังคมการเมืองในนครเอเธนส�เอง จึง
เปSนเหตุให,โสคราตีสผู,เปSนอาจารย�ของเพลโตถูกประหารชีวิต เพราะการวิพากษ�วิจารณ�สังคม
การเมืองและยึดม่ันในคุณธรรม ในเวลาตJอมานครเอเธนส�ต,องอยูJภายใต,การปกครองของพวก
กลุJมสปาร�ตาตJอจากนั้นเพลโตก็ออกมาทJองเท่ียวไปยังสถานท่ีตJางๆ เพ่ือแสวงหาความรู,
เพ่ิมเติมไปพร,อมๆ กัน วันหนึ่งเพลโตหวนคิดข้ึนได,จึงหันกลับคืนมายังนครเอเธนส�ต้ังสํานักอ
คาเดมี เพ่ือใช,เปSนศูนย�กลางถJายทอดความรู,ทางการศึกษาและการเมืองการปกครองท่ีดีแกJ
สังคมยังถือได,วJาเปSนมหาวิทยาลัยแหJงแรกของกรีก เพลโตได,ให,ทรรศนะลักษณะผู,นําทาง
การเมืองท่ีดีวJา จะต,องเปSนผู,ท่ีมีสุขภาพรJางกายแข็งแรงและจิตแจJมใสเบิกบาน และต,องให,
ราชาปราชญ� ถือเปSนผู,ปกครองท่ีดีมีความพร,อมด,านความรู, ความอดทน ความยุติธรรม และ
ความดีงาม สJวนลักษณะการเมืองท่ีดีนั่นจะต,องให,การศึกษาแกJประชาชน โดยจัดระบบ
การศึกษาออกเปSน ๓ ชั้น อันได,แกJ ชั้นต,นเปSนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นกลางเปSนการศึกษา
เพ่ือผลิตคนสูJอาชีพชั้นสูงเปSนการศึกษาเพ่ือมุJงผลิตคนสูJราชการ ทหาร ถ,าบุคคลมีความรู,สูง
กวJานั้นไป ก็ให,การศึกษาเพ่ือเปSนปราชญ�ผู,ปกครอง เพลโตยังยกยJองรูปแบบการปกครองท่ีดี
ก็คือระบบอภิชนาธิปไตย โดยมีราชาปราชญ�เปSนผู,ปกครองบริหารจัดการรัฐ 
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๔.๒ ทฤษฎีการปกครองของพระเจ,าอโศกมหาราช พระเจ,าอโศกมหาราชเปSน
กษัตริย�แหJงราชวงศ�โมริยะ เปSนราชาท่ียิ่งใหญJในประวัติศาสตร�ของชมพูทวีป และเปSนเอก
อัครศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญท่ีสุด พระราชกรณียกิจในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 
ได,แกJ การสร,างมหาวิหาร ๘๔.๐๐๐ แหJง บําเพ็ญสมณธรรมสั่งสอนประชาชน เปSนต,น  

ในด,านการปกครอง ทรงถือหลักธรรมวิชัย มุJงชนะจิตใจของประชาชนด,วยการ
ปกครองแผJนดินโดยธรรม ยึดเอาประโยชน�สุขของประชาชนเปSนท่ีต้ัง สJงเสริมกิจการ
สาธารณูปการประชาสงเคราะห�สวัสดิการสังคม ทําให,ชมพูทวีปในรัชสมัยของพระองค�เปSน
บJอเกิดสําคัญแหJงอารยธรรมท่ีแผJไพศาลม่ันคง  

๙.๓ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศก
มหาราช ผลการเปรียบเทียบแนวคิดการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราช พบวJา
มีประเด็นความเหมือนและแตกตJางกัน คือ ผลงานท่ีทําให,เพลโตมีชื่อเสียงมากท่ีสุดก็คือ 
แนวคิดอุตมรัฐ จะเห็นได,วJาหลักอุตมรัฐของเพลโตเกิดข้ึนมาจากแนวความคิดท่ีไมJพอใจตJอ
สภาพสังคมท่ีถูกกดข่ีขJมเหงจากชนชั้นปกครอง ทําให,ประชาชนทุกข�ยากและขาดระเบียบ
วินัย ซ่ึงเพลโตได,เสนอแนวความคิดทางการเมืองการปกครองตJอสังคมในสมัยนั้น ถือเปSน
ปHจจัยท่ีมีอิทธิพลตJอแนวความคิดทางปรัชญาทางการเมืองการปกครองของเพลโต เพลโตจึง
เสนอแนวคิดทางการเมืองข้ึนมาในเรื่องธรรมชาติของมนุษย�วJา ประกอบด,วยจิต หรือ
วิญญาณท่ีแตกตJางกัน จึงเปSนตัวสําคัญผลักดันให,มนุษย�แสดงพฤติกรรมออกมาไมJเหมือนกัน  
แนวคิดการปกครองของพระเจ,าอโศกมหาราช เม่ือได,รับสถาปนาข้ึนเปSนกษัตริย�ใน
ระยะแรกๆ ทรงดุร,ายมากใครท่ีกระด,างกระเด่ืองหรือไมJปฏิบัติตามคําสั่งก็ฆJาด,วยมือตนเอง 
และมีวิธีลงทัณฑกรรมแบบตJางๆ ท่ีโหดเหี้ยมยิ่งนัก เชJน เผาไฟท้ังเปSน ต,มในกระทะทองแดง 
จับใสJครกเหล็กโขลกให,ละเอียด เปSนต,น พระเจ,าอโศกได,สถาปนาเมืองปาฏลีบุตรข้ึนเปSนนคร
หลวง และเปSนเมืองศูนย�กลางท่ีสําคัญแหJงความเจริญรุJงเรืองในทุกๆ ด,าน รวมท้ังในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาให,เจริญรุJงเรือง ยิ่งข้ึนด,วย  

แนวคิดการปกครองของเพลโต ถือวJา ระบบสังคมในทางการเมืองท่ีดีสJวนใหญJล,วน
แตJถูกกําหนดให,มีข้ึนมาเพ่ือมุJงไปสูJการจัดระบบของชนชั้นผู,พิทักษ�และผู,ปกครองเปSนสJวน
ใหญJ สJวนพระเจ,าอโศกมหาราช จะเน,นการปกครอง เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนท้ังมวล
พระองค�ทรงเปลี่ยนเสียงกลองรบ มาเปSนเสียงธรรม ทรงต้ังพระองค�เปSนธรรมิกธรรมราชา 
และถือหลักธรรมวิชัยมุJงชนะจิตใจของประชาชน ด,วยการปกครองแผJนดินโดยธรรม ยึดเอา
ประโยชน�สุขของประชาชนเปSนท่ีตั้ง 

ผลการเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการปกครองท่ีดีตามทรรศนะของเพลโตกับพระ
เจ,าอโศกมหาราช พบวJามีประเด็นความเหมือนและแตกตJางกัน คือ รูปแบบการปกครองท่ีดี
ในทรรศนะของเพลโตกับพระเจ,าอโศก เปSนรูปแบบการปกครองท่ีได,ตระหนักถึงสารธรรม 
คือความเปSนอยูJของผู,คนในสังคมแกJทุกฝ�ายมากกวJาการเรียกร,องประชาธิปไตยเพียงมอง
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รูปแบบเปลือกภายนอกเทJานั้นเม่ือเรียกร,องได,มาแล,ว จึงไมJสามารถสนองความต,องการของ
สังคมได,อยJางแท,จริง เพราะหลักการประชาธิปไตยเปSนชัยชนะของคนกลุJมมาก เม่ือคราวใด
คนกลุJมมากอJอนกําลังชนกลุJมน,อยก็ออกมาเรียกร,อง สังคมประชาธิปไตยยังต,องแสวงหาแนว
ทางแก,ไขอยูJร่ําไป และรูปแบบการปกครองท่ีดี เพลโตยกยJองการเมืองการปกครองแบบอภิ
ชนาธิปไตยมากท่ีสุด สJวนพระเจ,าอโศกมหาราชทรงองค�เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ผู,อุปถัมภ�
พระพุทธศาสนา จึงทรงใช,หลักทศพิศราชธรรม ในการปกครอง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การทําวิทยานิพนธ�เรื่องนี้ มุJงศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับ

พระเจ,าอโศกมหาราช เทJานั้นมีมุมมองอ่ืนท่ีเปSนประเด็นท่ีควรศึกษา เปSนข,อเสนอแนะ ดังนี้  
๕.๑ ข,อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑) เนื่องจากข,อมูลด,านการปกครองของพระเจ,าอโศกมหาราชมีน,อย ทําให,เกิด

ปHญหาตJอการศึกษาเปรียบเทียบจึงทําให,บางประเด็นไมJชัดเจนเทJาท่ีควร แตJอยJางไรก็ตาม 
ผู,วิจัยก็ได,พยายามหาหลักฐานมาอ,างอิง และแสดงให,เห็นความแตกตJางและจุดเหมือนกับ
แนวคิดการปกครองของเพลโต 

๒) ระหวJางแนวคิดการปกครองของเพลโตกับพระเจ,าอโศกมหาราช มีมุมมองท่ี
แตกตJางกัน เพราะพระเจ,าอโศกมหาราชทางเปSนพุทธมามกะ โดยเฉพาะแนวคิดด,านการ
ปกครอง หากนํามาเปรียบเทียบกับพุทธปรัชญานJาจะมาความคล,ายคลึงกันอยJางยิ่ง 

 
๕.๒ ข,อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตJอไป 
๑) ควรศึกษาเรื่องแนวคิดการปกครองเพ่ือการปรับใช,ให,เกิดประโยชน�ในสังคม

ปHจจุบัน 
๒) ควรศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีใช,ในการปกครองเพ่ือประโยชน�และความสุข

ของชนชั้นใต,ปกครอง 
๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการปกครองพระเจ,าอโศกมหาราชกับแนวคิด

การปกครองของบุคคลอ่ืนๆ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
สิทธิ์  บุตรอินทร�. ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต�น. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แพรJวิทยา, 

๒๕๒๓. 
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ประยงค�  สุวรรณบุบผา. รัฐปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส 
พริ้นต้ิงเฮ,าส�, ๒๕๔๑. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต).จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรส่ีสิงห�) รัฐศาสตร�แห$ง
ธรรมาธิปไตย. สมุทรปราการ: สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, ๒๕๕๒. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระสรสิช รักพรม. “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางการเมืองของเพลโตกับ
แนวความคิดทางการเมืองของพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรม
หาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๓๗. 

๒. ภาษาไทย 
(1) Book : 

Arehie J. Bahm. The Heart of Confucius. New York: John Weatherhill. Ine., 
1969. 
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ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับเทียนวรรณ 
A Comperative Study on Political Philosophy  

Of Thomas Hobbes and Tienone 

พระอนุพงศ� สิทฺธิเมธี (ตันหยี)* 

บทคัดย$อ 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับเทียน
วรรณ” มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญาการเมือง (๒) เพ่ือศึกษา
แนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ และ (๓) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ ผลจากการศึกษาวิจัย มีดังนี้ 

ปรัชญาการเมือง คือ ความรู,ท่ีมีคุณคJาท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง ความถูกต,องเหมาะสม ความดีงามของระเบียบทางการเมือง และความมี
เสถียรภาพของสังคม รวมถึงการมีเป�าหมายวJาระบบการเมืองการปกครองแบบไหนดีท่ีสุดใน
ประเด็นเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม จุดมุJงหมายของรัฐและสิทธิอันชอบ
ธรรมอํานาจรัฐ  

ปรัชญาการเมืองของ ฮอบส� เปSนแบบการนําเอาองค�อธิปHตย�เปSนประมุขทาง
การเมือง ศาสนา การเคลื่อนไหว และหลักการของความเฉ่ือยท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย� ในสJวน
ปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณ เปSนแบบการเอาแนวคิดของพราหมณ�และพุทธศาสนา โดย
เน,นแนวทางพุทธศาสนาผสมผสานกับแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก โดยแยกประเด็นเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย� รัฐ กฎหมาย การปกครอง อุดมคติทางการเมือง และรูปแบบการ
ปกครอง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน
วรรณ พบวJา ในด,านธรรมชาติของมนุษย�ของ ฮอบส� เห็นวJามนุษย�ทุกคนมีความต,องการการ
กระทําใดๆ จึงเปSนผลอันเกิดจากความต,องการ มนุษย�มีความต,องการตลอดเวลาโดยท่ีความ
ต,องการเปSนผลมาจากอํานาจหรือแรงผลักดันภายใน แตJทางเทียนวรรณนั้นได,ให,ความหมาย
ไว,วJา ธรรมชาติมนุษย�นั้นมีความแตกตJางกันมีหลายจําพวกและมนุษย�ทุกคนมีสิทธิ์ของความ
เปSนมนุษย�เทJาเทียมกัน ด,านเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม ฮอบส�อธิบายวJา
มนุษย�สามารถจะกระทําอะไรก็ได,นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติห,ามไว, แตJเทียนวรรณวJา
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองในการดําเนินชีวิต โดยไมJขัดกับหลักศีลธรรม รัฐและ
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อํานาจหน,าท่ีของรัฐรJวมไปถึงกฎหมาย แนวความคิดของเทียนวรรณเสนอวJา รัฐต,องสJงเสริม
ให,การศึกษา และความปลอดภัยแกJประชาชน ฮอบส�มองวJา มนุษย�โดยธรรมชาติจําต,องมี
อํานาจเหนือเหตุผลเสมอ รูปแบบการปกครองของฮอบส�จะเปSนเปSนแบบสมัยใหมJ
จริงๆ เทียนวรรรณเปSนแบบการนําเอาแนวความคิดแบบด้ังเดิมมาผสมผสานกับแบบ
ประชาธิปไตยได,อยJางเหมาะสม 

คําสําคัญ: ปรัชญาการเมือง, โธมัส ฮอบส�, เทียนวรรณ  

Abstract 

The thesis entitled “A Comparative Study on Political Philosophy of 
Thomas Hobbes and Tienwan” consists of 3 objectives as  )1) to study the 
concept of political philosophy,  )2) to investigate in political philosophy of 
Thomas Hobbes and Tienwan and  )3) to make a comparative study between 
Thomas Hobbes’s and Tienwan’s political philosophy. The results are as 
follows.  

According to the political philosophy, it is not only the valuable 
knowledge related to political activities and reasonable accuracy that 
involved with the righteousness of the political order, but also the stability of 
society. Moreover, it includes the goal of the political system on the freedom, 
equality, justice, as well as the aim and the rights of the state power. 

Regarding to Hobbes’s political philosophy, the sovereign is 
considered as the political leader and religion. All human beings are involved 
with the laws governing motion and collision. However, Tienwan’s political 
idea is conveyed by the Brahmanism, Buddhism and western political 
philosophy of separating the human nature, state, law, government, political 
ideas and forms of government.  

When comparing the political idea between Thomas Hobbes and 
Tienwan, it is found that on the human nature, Thomas Hobbes believed that 
human beings pursue their own self-interest relentlessly and mechanically, 
avoiding pain and pursuing pleasure. Regarding to Tienwan’s political idea of 
human nature, he believed that humans are different by races, but they have 
the same equality of freedom and justice. Hobbs explained that a man can 
do anything other than that prohibited by law. While Tienwan’s ideal upholds 
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that, all men have their right to live in freedom under the moral law and the 
rule of state. In addition, he has proposed that the state should promote 
education and security to the people. Hobbes believed that all humans by 
nature have their jurisdiction over reason, therefore, his form of government 
was considered as a real modernity. While Tienwan’s political was an 
appropriate combination of traditional democratic. 

Keywords: Political Philosophy, Thomas Hobbes, Tienone 

๑. บทนํา  
ปรัชญาการเมือง คือความพยายามของนักปรัชญาท่ีจะนําเสนอความคิดในเรื่อง

ของการอยูJรJวมกันของผู,คนในสังคมการเมืองโดยการสร,างกฎเกณฑ� กติกา ความเปSนระเบียบ 
ความยุติธรรม และความประสานสอดคล,อง ฉะนั้นความเปSนปรัชญาการเมือง คือ ความ
พยายามในการสถาปนาสิ่งท่ีเรียกวJาความเปSนรูปแบบ ระบบ ระเบียบท่ีอ,างอิงความสัมบูรณ�
ให,กับโลกการเมือง โดยมีสมมุติฐานเบ้ืองต,นวJา หากปราศจากมาตรฐานดังกลJาวแล,วโลกของ
การเมืองจะดํารงและดําเนินอยูJบนฐานของความสัมพันธ�ท่ีไมJมีความแนJนอน การกําหนด
ระบบระเบียบแบบแผนรJวมกันกระทําได,ยากลําบากข้ึน สิ่งตJางๆ ดําเนินไปในลักษณะท่ี
เรียกวJาสัมพันธ�นิยม อันจะนํามาถึงปHญญาพร,อมความเลวร,ายตJางๆ  

นอกจากสมมุติฐานดังท่ีได,กลJาวมาแล,ว ปรัชญาการเมืองในฐานะปรัชญาแหJงการ
ปฏิบัตินอกจากจะเก่ียวข,องกับความคิด ความเชื่อพร,อมกับการต้ังคําถามท่ีวJาอะไรคือความ
จริง อะไรคือความเปSนสากล อะไรคือธรรมชาติของความเปSนการเมือง ลงลึกไปจนถึง
ธรรมชาติของผู,ปกครอง ผู,ใต,ปกครองเปSนอยJางไร และการสํารวจสิ่งท่ีเปSนการเมืองแล,ว 
เนื้อหาในความสําคัญของปรัชญาการเมืองยังเก่ียวข,องกับความเชื่อและหลักการท่ีวJาอะไรคือ
สิ่งท่ีเรียกได,วJาถูกต,องและดีงามสําหรับมนุษย�และสังคมการเมืองอีกด,วย๑ 

โธมัส ฮอบส� (Thomas Hobbes ค.ศ.๑๕๘๘-๑๖๙๗) นักปราชญ�ชาวอังกฤษ เห็น
วJาธรรมชาติของมนุษย�เปSนคนก,าวร,าว และเห็นแกJตัว เต็มไปด,วยแรงปรารถนา กระหาย
อํานาจและกลัวตาย ทุกคนพยายามอยJางยิ่งท่ีจะให,ได,มาซ่ึงสิ่งท่ีต,องการและการได,มานั้นต,อง
ใช,อํานาจ ภาวะท่ีต,องแขJงขันกันนั้น ฮอบส�เห็นวJาเปSนเสมือนภาวะสงครามของทุกๆคน มีการ
ใช,เลJห�เหลี่ยมนานาประการ เม่ือเปSนเชJนนี้ ความสงบสุขและความม่ันคงในชีวิตมิอาจจะ
เกิดข้ึนได, ดังนั้น เพ่ือให,สามารถปกป�องมนุษย�มิให,ถูกทําร,ายหรือประทุษร,ายตJอกัน จึงต,องมี
การสร,างอํานาจรJวม โดยการมอบอํานาจและกําลังท้ังปวงท่ีแตJละบุคคลมีอยูJตามภาวะ
                                                           

๑ พิศาล มุกดารัศมี , บางบทสํารวจปรัชญาการเมืองคลาสสิก , พิมพ�ครั้งท่ี 
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ธรรมชาติให,แกJบุคคลหรือกลุJมบุคคล ด,วยเหตุนั้นบุคคลหรือกลุJมบุคคลจึงมีอํานาจสิทธิ์ขาด
ในการพิทักษ�ผลประโยชน�และชีวิตของคนในสังคม การกระทําเชJนนั้น ฮอบส�ถือวJาเปSนการ
ทอนเจตจํานงท้ังปวงซ่ึงมีความหลากหลายลงเปSนเจตจํานงเดียวท่ีเปSนตัวแทนของมนุษย�ใน
สังคม นั่นก็คือการเกิดองค�รัฐาธิปHตย�มีอํานาจสูงสุด ทําหน,าท่ีควบคุมและลงโทษ ท้ังนี้
ประชาชนจะต,องยินยอมให,องค�อธิปHตย�มีอํานาจเด็ดขาด เหนืออํานาจใดๆ แม,ศาสนา เพ่ือจะ
มารักษาความสงบสุขของสังคม องค�อธิปHตย�จะต,องมีอํานาจชี้ขาดในทุกเรื่องเก่ียวกับ
กฎหมาย หลักศีลธรรม การบังคับบัญชา กฎหมายเปSนเพียงคําบัญชาขององค�อธิปHตย� 
เสรีภาพของประชาชนจะมีได, หากไมJมีข,อห,ามไว,ในกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน 
ถือเปSนหลักท่ีสําคัญสูงสุดของกฎหมาย๒ อยJางไรก็ตามแม,วJาฮอบส�เสนอให,องค�รัฐาธิปHตย�มี
อํานาจสูงสุด แตJฮอบส�ก็ไมJได,สนับสนุนลัทธิเทวสิทธิ์ ไมJเคยอ,างวJาผู,ปกครองยJอมปกครอง
ประชาชนด,วยสิทธิท่ีมีมาแตJกําเนิดหรือเพราะได,รับสิทธิ์จากสวรรค�แตJประการใด ตรงกันข,าม 
ฮอบส�กลับถือวJาผู,ปกครองทําหน,าท่ีบริหารท่ัวๆ ไป เปSนบุคคลธรรมดาแตJมีอํานาจพิเศษทาง
การเมืองท่ีเด็ดขาดสูงสุด๓ 

ในขณะท่ีสังคมไทยยังมิได,มีการแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแตJ สังคม
ทางตะวันตกได,รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากระบบการผลิตเกษตรกรรมไปสูJระบบ
อุตสาหกรรมข้ันต,นโดยอาศัยความรู,ทางวิทยาศาสตร�เปSนสําคัญ สJวนรูปแบบการปกครองนั้น
ยังคงเน,นย้ําถึงสิทธิเสรีภาพและการมีสJวนรJวมในการปกครองเปSนหลักในทางการเมือง และ
ตJอมาอิทธิพลเหลJานี้ก็เข,าสูJประเทศไทย๔ 

สมัยท่ีเทียนวรรณ มีชีวิตอยูJ คือนับต้ังแตJสมัยรัชกาลท่ี ๓ แหJงกรุงรัตนโกสินทร�
จนถึงตลอดรัชสมัยแหJงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยูJหัว สังคมไทยในขณะนั้นกําลัง
ประสบปHญหาความยากจนและขาดการศึกษา และพวกจักรวรรดินิยมกําลังดําเนินการลJา
เมืองข้ึนขนาดใหญJในเอเชียอาคเนย� ทัศนะในทางการเมืองของเทียนวรรณ สําหรับสมัยนั้น
พบวJาเปSนทัศนะท่ีใหมJมาก คือ นิยมการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเทียนวรรณเรียกวJา 
การปกครองแบบปาลีเมนต� (รัฐสภา) มีผู,แทนราษฎรท่ีทําการเลือกต้ังโดยประชาชนมา
ประชุมกันพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารประเทศ นอกจากเสนอให,มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองแล,ว ในการปรับปรุงบ,านเมือง เทียนวรรณ ก็ได,เสนอให,จัดต้ัง

                                                           

๒ ทินพันธุ� นาคะตะ, ปรัชญาและทฤษฏีการเมือง, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ห,าง
หุ,นสJวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๑), หน,า ๖๙. 

๓ คํานวล คํามณี, “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของซุJนจ้ือกับโธมัส ฮอบส�”, 
วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม$, ๒๕๓๖), หน�า ๒-๓. 

๔ สุกัญญา ตีระวณิช, หนังสือพิมพ�ไทยจากปฏิวัติ ๒๔๗๕ - ปฏิวัติ ๒๕๑๖, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาวานิช, ๒๕๒๖), หน,า ๕๗. 
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ธนาคารหรือคลังไว,เงินท่ัวทุกมณฑล สําหรับรับและจJายเงินในทางราชการหรือการของ
ราษฎร  

ปรัชญาการเมือง เทียนวรรณ กลJาวถึง การให,ความสําคัญกับราษฎรโดย
พระมหากษัตริย�ในฐานะผู,ปกครองต,องคอยดูแลเอาใจใสJ เอ้ือเฟ��อ เห็นสิ่งใดเปSนอันตรายแกJ
ราษฎรต,องอยJาละท้ิง๔๐๕ นอกจากจะถือวJาราษฎรเปSนสJวนสําคัญท่ีสุดของประเทศชาติแล,ว 
เทียนวรรณยังได,กลJาววJาข,าราชการคือผู,รับใช,ราษฎร เพราะฉะนั้นบรรดาข,าราชการจึงควร
จะมีความกตัญ!ูตJอราษฎรผู,เสียภาษีให,เปSนเงินเดือน และควรปฏิบัติตJอราษฎรด,วยความ
เมตตากรุณา ไมJใชJด,วยการกดข่ีเพราะสําคัญวJาตนเปSนนาย ฉะนั้นจึงนับได,วJาเทียนวรรณเปSน
บุคคลคนแรกของเมืองไทยท่ีประกาศวาทะวJาข,าราชการเปSนผู,รับใช,ประชาชน จึงเปSนท่ี
นJาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางทางการเมืองของเทียนวรรณผู,นี้ในเชิงปรัชญา 

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู,ศึกษาเห็นวJาแนวคิดทางการเมืองของโธมัส ฮอบส� และของเทียน
วรรณ มีความนJาสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นเหลJานี้ คือ ด,านธรรมชาติของมนุษย� 
รัฐและอํานาจหน,าท่ีของรัฐ รูปแบบการปกครอง เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
กฎหมาย และอุดมคติทางการเมือง ซ่ึงเปSนปHญหาท่ีควรคJาแกJการศึกษาวิจัย เพ่ือนําเสนอใน
การประยุกต�ใช,หรือบูรณาการในด,านวิชาการ ด,านการเมืองการปกครอง และด,านการดําเนิน
ชีวิตของคนไทยในยุคปHจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญาการเมือง 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ 
๓. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน

วรรณ 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
๑. ขอบเขตด�านเอกสาร การวิจัยครั้ งนี้  เปSนการศึกษาวิจัยเชิ งเอกสาร 

(Documentary Research) เพ่ือให,เกิดผลลัพธ�การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของ
โธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ  

๒. ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยมุJงศึกษาด,วยการเปรียบเทียบแนวคิด
ปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ โดยศึกษาค,นคว,าจากข,อมูลเอกสารตJางๆ 
ท่ีเก่ียวข,อง เชJน หนังสือปรัชญาการเมือง บทความ และงานวิจัยของนักวิชาการ ในประเด็น

                                                           

๕ โอม มาฟู, “ปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณ,” วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ, ๒๕๓๔), หน,า ๔-๕. 
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ตJอไปนี้ ๑) ธรรมชาติของมนุษย� ๒) รัฐและอํานาจหน,าท่ีของรัฐ ๓) รูปแบบการปกครอง ๔) 
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม ๕) กฎหมาย ๖) อุดมคติทางการเมือง 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ เปSนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยจะ

ศึกษาค,นคว,าตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
๑. ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากงานวิทยานิพนธ�และงานวิจัยตJางๆ ของ

นักวิชาการสาขาปรัชญาการเมือง และนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,องเก่ียวกับแนวคิดทาง
ปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ 

๒. ต้ังประเด็นตJางๆ แล,วหาข,อมูลมาอธิบายและตีความแนวคิดปรัชญาการเมือง
ของเทียนวรรณ และโธมัส ฮอบส� 

๓. วิเคราะห�ข,อมูลจากเอกสารงานสัมมนาทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร หนังสือ
ตํารา และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข,องของนักวิชาการทางด,านปรัชญาการเมือง แล,วนํามา
เปรียบเทียบตามประเด็นท่ีตั้งไว, 

๔. เรียบเรียงในเชิงพรรณนา สJงคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาตรวจทานและนําเสนอ
เปSนรูปเลJม 

๕. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับ

เทียนวรรณ” มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดปรัชญาการเมือง (๒) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ (๓) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ โดยเปSนการศึกษาในเชิงเอกสาร 
(Documentary Study) จากการศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวข,อง มีอรรถกถา หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ� และบทความท่ี
เก่ียวข,อง เพ่ือเปรียบเทียบข,อมูลเชิงพรรณนา จึงสามารถสรุปผลจากการวิจัยและ
ข,อเสนอแนะได,ดังนี้ 

๕.๑ แนวคิดปรัชญาการเมือง จากการศึกษาในวัตถุประสงค�ข�อท่ี ๑ ผลสรุปวJา 
ปรัชญาการเมือง หมายถึง ความรู,ท่ีมีคุณคJาท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
ความถูกต,องเหมาะสม ความดีงามของระเบียบทางการเมือง ตลอดจนเปSนความพยายามคิด
ค,นหาแนวความคิดมาชี้นํากําหนดความดีข้ึน หรือเลวลงของการกระทํา และกิจกรรมท่ี
เก่ียวข,องกับการเมือง การเปลี่ยนแปลงกับความตJอเนื่องหรือความมีเสถียรภาพของสังคม
การเมือง ท้ังยังเปSนการวิพากษ�วิจารณ�การครุJนคิด คํานึง การเสวนา การแสวงหาในแนวทาง
เชJน วิธีท่ีจะพัฒนายกระดับทางศีลธรรมให,สูงข้ึน โน,มนําไปสูJการมีจิตสํานึกรับผิดชอบตJอ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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สังคมสJวนรวมมากข้ึน โดยเปSนกิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการเมืองการปกครอง เพ่ือศึกษาหา
ความรู,ระบบการเมืองการปกครองแบบไหนท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกับสังคมหรือประเทศนั้นๆ 
เพ่ือนําระบบการปกครองท่ีสังคมหรือประเทศนั้นยอมรับวJาเปSนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดท่ี
สอดคล,องกับวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตความเปSนอยูJท่ีดีและมีคุณคJากับการดํารงอยูJ
ของสังคมท่ีม่ันคง มีความสุขเกิดความปรองดองของคนในชาติอยJางยั่งยืน มีการแบJงประเภท
ขอ งป รั ช ญากา ร เ มื อ ง ใ นรู ปแบบตJ า งๆ  อ า ทิ เ ชJ น  (๑ )  ป รั ชญาการ เ มื อ ง แบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย� (จิตนิยม) เปSนการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเน,นไปทางด,านอิทธิพล
ของการมีแนวความคิดในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกและมี
รัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจหน,าท่ีและความสัมพันธ�ของสถาบันทางการปกครองท่ีสําคัญๆ ซ่ึง
ได,แกJ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล เปSนต,น (๒) ปรัชญาการเมืองแบบประชาธิปไตย (วัตถุ
นิยม) เปSนการปกครองแบบท่ียึดถืออํานาจอธิปไตยเปSนของปวงชน ประเทศท่ีเปSน
ประชาธิปไตยนั้นจําเปSนต,องมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปSนกฎหมายหลักหรือเปSนกติกา
ท่ีกําหนดแนวทางสําหรับการท่ีรัฐจะใช,อํานาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบ
การปกครองแตJรัฐธรรมนูญก็ไมJใชJเครื่องหมายแสดงความเปSนประชาธิปไตย เพราะประเทศท่ี
ปกครองด,วยระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเชJนเดียวกัน ประเทศท่ีมีประชาธิปไตยก็จําเปSน
จะต,องมีการเลือกต้ัง เพ่ือเป�ดโอกาสให,บุคคลสามารถเสนอตัวเข,ารับใช,สJวนรวมโดยการ
สมัครรับเลือกต้ัง และเป�ดโอกาสให,พลเมืองใช,สิทธิในการท่ีจะเลือกบุคคลท่ีตนต,องการให,
เปSนผู,ปกครอง หรือเปSนผู,ใช,สิทธิเปSนปากเสียงแทนตนในสภา ในระบอบประชาธิปไตยนั้นการ
มีสิทธิเลือกต้ังเพียงอยJางเดียวยังไมJเปSนการเพียงพอ ต,องมีหลักประกันในการใช,สิทธิในการใช,
สิทธินั้นด,วยวJา สามารถใช,ได,อยJางเสรีเต็มท่ีและมีโอกาสเลือกสรรตัวบุคคลท่ีต,องการจริงๆ 
เพ่ือมารับใช,ประเทศตJอไป (๓) ปรัชญาการเมืองแบบสัญญาประชาคม (ประสบการณ�นิยม) 
เปSนการปกครองแบบมีข,อตกลงเกิดข้ึนภายในรัฐท่ีวJาด,วยสิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ
และพลเมือง หรือในความหมายท่ัวไปหมายถึงข,อตกลงวJาด,วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ระหวJางกลุJมและสมาชิก โดยปกติถือกันวJาสมาชิกทุกคนในสังคมยJอมยอมรับกฎเกณฑ�ตJางๆ 
ในลักษณะของสัญญาประชาคมโดยปริยายเม่ือตนเองอยูJในสังคมนั้นๆ แตJอํานาจรัฐตาม
แนวคิดของนักปรัชญากลุJมสัญญาประชาคมเสนอข้ึนมาใหมJ อ,างท่ีมาของอํานาจรัฐวJาเกิด
จากการยินยอมพร,อมใจกันของมนุษย�ในสังคมมาตกลงจัดระเบียบการอยูJรJวมกันด,วยการ
มอบอํานาจให,ผู,นําทําหน,าท่ีแทนตนในนามของสJวนรวม นักปรัชญาให,เหตุผลแตกตJางกันใน
การอธิบายถึงความจําเปSนท่ีมนุษย�ยินยอมมาอยูJรJวมกันเปSนสังคมและยอมมอบอํานาจให,
ผู,อ่ืนปกครอง โดยนักทฤษฎีแตJละคนมีคําอธิบายอ,างถึงพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย�ในแงJมุมท่ี
แตกตJางกัน แตJท่ีมีทัศนะเหมือนกันคือธรรมชาติของมนุษย�เปSนเหตุแหJงการทําข,อตกลง
ยินยอมในการจัดต้ังและมอบอํานาจให,ผู,นํา ท่ีเรียกวJาการเมืองแบบสัญญาประชาคมนั่นเอง 
(๔) ปรัชญาการเมืองแบบสังคมนิยม (ธรรมชาตินิยม) เปSนการปกครองแบบท่ีรวมอํานาจไว,ท่ี
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ศูนย�กลางของประเทศ คือคณะรัฐบาลและประมุขของประเทศ เปSนระบอบการปกครองท่ีไมJ
มีกษัตริย�เปSนประมุข จึงมีลักษณะเปSนสาธารณรัฐเสมอ ทรัพย�สินสJวนใหญJรัฐบาลจะเปSนผู,
รวบรวมไว, และแจกจJายให,ประชาชนอยJางเทJาเทียมกันท่ีสุด เพ่ือไมJให,เกิดปHญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมและความไมJเทJาเทียม ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมไมJจําเปSนท่ีจะ
อยูJภายใต,ระบอบการปกครองแบบเผด็จการหรือระบอบใดระบอบหนึ่งแตJสามารถอยูJได,ทุก
ระบอบเพราะเปSนเพียงระบบเศรษฐกิจเทJานั้นไมJใชJระบอบการปกครอง แบJงประเภทของ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมไว,ดังนี้ (๑) การปกครองแบบสังคมนิยมแบบบังคับ เปSน
การท่ีรัฐควบคุมกิจการของเอกชนในประเทศท้ังหมดโดยจะใช,ในประเทศกลุJมคอมมิวนิสต� 
ได,แกJ จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว คิวบา (๒) การปกครองแบบสังคมนิยมเสรี เปSนการท่ี
รัฐให,อิสระในการบริหารของเอกชน แตJจะผูกขาดกิจการรัฐวิสาหกิจภายในประเทศโดยจะใช,
ในประเทศกลุJมสแกนดิเนเวียและบางประเทศในยุโรปเปSนต,น 

๕.๒ แนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณ ในวัตถุประสงค�
ข�อท่ี ๒ ผลสรุปวJา การศึกษาปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� ในยุคสมัยของฮอบส�นั้นจะมี
ความแตกแยกในเรื่องความเชื่อทางศาสนาเปSนปHญหาสําคัญท่ีกJอให,เกิดความขัดแย,งข้ึนใน
สังคม นอกจากจะเกิดนิกายตJางๆ แตกแยกออกไปจากนิกายโรมันคาธอลิคแล,ว บทบาท
องค�การทางศาสนาโรมันคาธอลิคซ่ึงมีศูนย�กลางอยูJท่ีกรุงโรม นับได,วJามีอิทธิพลตJอการ
เปลี่ยนแปลงกิจการทางศาสนาการเมืองการปกครองในทางโลกด,วย การท่ีเกิดความแตกแยก
ในทางความเชื่อก็ดี และการท่ีฝ�ายศาสนจักรมีอิทธิพลเหนือฝ�ายอาณาจักรก็ดี ปHญหาท่ีพบ
เห็นเหลJานี้ทําให,ฮอบส�เห็นวJาฝ�ายศาสนา เปSนผู,สJงเสริมความเชื่อถือสJวนบุคคลและเรJงเร,าให,
คนท้ังหลายคล,อยตามมโนธรรมหรือธรรมประจําใจมากกวJาท่ีจะฟHงคําสั่งของรัฐ การกระทํา
เชJนนั้นถือได,วJาพวกเขาท้ังหลายมีสJวนทําให,เกิดความแตกแยกข้ึนในสังคม รวมไปถึงสงคราม
กลางเมือง การท่ีศาสนามีสJวนทําให,เกิดความแตกแยกข้ึนภายในสังคมดังท่ีกลJาวแล,วนี้ ฮอบส�
จึงเสนอวิธีแก,ไขโดยการให,องค�อธิปHตย�เปSนประมุขทางศาสนาด,วย ซ่ึงเรื่องนี้ ฮอบส�เชื่อวJาทาง
เดียวท่ีจะแก,ปHญหาได,อยJางแท,จริงก็คือการสถาปนาศาสนาประจําชาติ (State Church) โดย
ให,องค�อธิปHตย�ดํารงฐานะเปSนประมุขในทางศาสนาด,วย ปHญหาความขัดแย,งระหวJางคําบัญชา
ของรัฐกับผู,มีอํานาจทางศาสนาจะไมJเกิดข้ึน เพราะวJาท้ังสองฝ�ายได,รวมอยูJในคนๆ คน
เดียวกันสJวนแนวความคิดทางปรัชญาการเมืองรJวมสมัยของโธมัส ฮอบส� ได,แกJ แนวความคิด
ทางปรัชญาของกาลิเลโอ ฟรานซิส เบคอน และยูคลิค อิทธิพลของกาลิเลโอ ท่ีมีตJอแนวคิด
ทางปรัชญาการเมืองรJวมสมัยของฮอบส� ได,แกJสิ่งท่ีเรียกวJา“วิธีการทางวิทยาศาสตร�” สําหรับ
กาลิเลโอแล,วเขาเน,นการค,นพบทางทฤษฎีวJาสําคัญมากกวJาการทดลอง การทดลองเปSนแตJ
เพียงเครื่องมือสําหรับชักจูงคนอ่ืนๆ ให,เห็นจริงตามผู,เสนอเทJานั้นไมJใชJวิธีการท่ีจะก,าวไปสูJ
สาเหตุท่ีแท,จริง อิทธิพลอีกประการท่ีกาลิเลโอมีตJอฮอบส� ได,แกJหลักการของการเคลื่อนไหว
และหลักการของความเฉ่ือยท่ีเชื่อวJาวัตถุท่ีเคลื่อนไหว ถ,าไมJมีสิ่งกีดขวางก็จะเคลื่อนไหวไป
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เรื่อยๆ สJวนเบคอนเน,นวJาวิทยาศาสตร�ในแนวใหมJควรจะเลิกอ,างอิงบุคคลท่ีเปSนหลักเสีย ควร
จะเริ่มด,วยข,อเท็จจริงจากสิ่งท่ีสังเกตเห็นได,มากกวJายึดทฤษฎีท่ียึดถือ แตJฮอบส�เอามาใช,ใน
บางสJวนเทJานั้น สJวนยูคลิคอาจกลJาวได,วJาเปSนต,นแบบทฤษฎีของฮอบส�เลยทีเดียว เพราะ
แนวคิดของยูคลิด ทําให,ฮอบส�ได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให,นิยามคําตJางๆ ท่ีใช,ในทาง
รัฐศาสตร�ให,แนJชัด จากนั้นพยายามท่ีจะสร,างจุดยืนรJวมกัน จากข,อสังเกตท่ีทุกคนยอมรับ
แล,วอนุมานไปสูJข,อสรุปท่ีต,องการ อํานาจสูงสุดยังคงเปSนของปวงชน ถ,าผู,ปกครองนั้นไมJได,ใช,
อํานาจในการรักษาความปลอดภัยกับปวงชน กลJาวคือเม่ือใดผู,ปกครองเปลี่ยนสภาพจาก
ราชาปราชญ� เปSนทรราชย� ใช,อํานาจเพ่ือประโยชน�ของตนเอง ให,ประชาชนลุกข้ึนมาโคJนล,ม
องค�อธิปHตย�ได, แตJในความเปSนจริง หากองค�อธิปHตย�เปลี่ยนจากราชาปราชญ� เปSนทรราชย� 
ยJอมต,องมีกองกําลังไว,ปกป�องตัวเองจํานวนมาก และเปSนการยากท่ีประชาชนจะลุกข้ึนมา
ตJอต,านด,วยมือเปลJาได, ดังนั้นแนวคิดของฮอบส� จึงยังไมJชัดเจนหลายประการ โดยท่ีโทมัส 
ฮอบส จะแบJงแยกแนวความคิดทางปรัชญาการเมืองของเขาออกเปSนประเด็นดังนี้ (๑) 
ธรรมชาติของมนุษย� ฮอบส�ชี้ให,เห็นวJามนุษย�ทุกคนมีความต,องการการกระทําใดๆ จึงเปSนผล
อันเกิดจากความต,องการ สิ่งท่ีทําให,มนุษย�แตกตJางจากสัตว�โลกท้ังหลายนั้นก็คือมนุษย�มี
ความต,องการท่ีจะได,รับสิ่งตอบแทนท่ีจะกJอให,เกิดความสุขในอนาคต การแสวงหาอํานาจจะ
เปSนหนทางท่ีจะทําให,มนุษย�สามารถบรรลุสูJความดีงาม หรือความสุขในอนาคตได, การ
แสวงหาอํานาจจึงเปSนธรรมชาติประการหนึ่งของมนุษย� การท่ีคนๆ หนึ่งจะมีอํานาจเหนืออีก
คนหนึ่ง (๒) รัฐและอํานาจหน,าท่ีของรัฐ เนื่องจากรัฐเปSนนามธรรม ดังนั้นจึงจําเปSนต,องมี
บุคคลหนึ่งเปSนตัวแทนของรัฐในการใช,อํานาจดังกลJาวซ่ึงเรียกวJารัฐาธิปHตย�มาทําหน,าท่ี
ดังกลJาว ทุกๆคนในประชาคมนั้นต,องยอมรับและเชื่อฟHงรัฐาธิปHตย� แนวความคิดดังกลJาวนี้ท่ี
สะท,อนให, เห็นถึงสัญญาสวามิภัก ด์ิ  อันเปSนการสJง เสริมระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย� และภาระหน,าท่ีของรัฐาธิปHตย�ตามความเห็นของฮอบส� คือให,ความ
ปลอดภัยแกJปวงชนเพ่ือกJอให,เกิดเสถียรภาพแกJทุกๆคนในประชาคมนั้น รัฐจึงเกิดข้ึนจาก
เจตนาของมนุษย�มิได,เกิดข้ึนตามธรรมชาติเพ่ือรักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย� รัฐจึงมี
หน,าท่ีคุ,มครองและปกป�องสิทธิตามธรรมชาติดังกลJาวโดยตรากฎหมายมาเปSนกลไกในการ
คุ,มครองและปกป�องสิทธิตามธรรมชาติของคนทุกคนในประชาคม การตรากฎหมายดังกลJาว
รัฐอาจนํากฎธรรมชาติมาบัญญัติเปSนลายลักษณ�อักษรก็ได,เพ่ือเปSนการทําให,เนื้อหาของกฎ
ธรรมชาติและเนื้อหาของกฎหมายสอดคล,องกัน ฮอบส�จึงมองวJา การปกครองแบบมีองค�
พระราชาถือวJาเปSนการปกครองท่ีดีท่ีสุด และผู,ถูกปกครอง ก็ได,รับประโยชน�สูงสุดเชJนกัน
เพราะสภาพของความระทมทุกข� จากความระส่ําระสายของสังคมก็จักถูกทําให,เปSนระเบียบ
ตามครรลองของกฏธรรมชาติในท่ีสุด (The Element of Law) นําพารัฐสูJความเปSนนิติรัฐ
อยJางสมบูรณ� เพ่ือรัฐจะได,เดินหน,าตJอไปอยJางม่ันคง (๓) กฎหมาย เปSนคําสั่งหรือเจตนารมณ�
ขององค�อธิปHตย� เพ่ือจะปกครองหรือควบคุมผู,ใต,บังคับซ่ึงอาจจะแสดงออกโดยคําพูด ลาย
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ลักษณ�อักษร หรือสัญลักษณ�อ่ืนใดก็ได,นอกจากนี้ กฎหมายยังเปSนมาตรฐานหรือเกณฑ�ท่ี
กําหนดวJาการกระทําเชJนใดเปSนสิ่งท่ีถูกหรือผิด อะไรเปSนสิ่งท่ีขัดแย,งหรือไมJขัดแย,งตJอการใช,
อํานาจปกครองบังคับบัญชา (authority) ผู,บัญญัติกฎหมายในจักรภพจึงเปSนองค�อธิปHตย�
เทJานั้น จะเปSนคนๆ เดียวดังเชJนในระบอบกษัตริย�หรือกลุJมบุคคลในระบอบประชาธิปไตย
หรืออภิชาธิปไตยก็ได, (๔) รูปแบบการปกครอง จะอํานาจการปกครองนั้นต,องรวมอยูJท่ีบุคคล
คนเดียวเพ่ือมิให,มนุษย�กลับไปสูJสภาพธรรมชาติของตนท่ีเลวร,าย กษัตริย�มีอํานาจการ
ปกครองสูงสุด มนุษย�ต,องเชื่อฟHงกฎหมายท่ีกษัตริย�บัญญัติข้ึน โดยเน,นวJาอํานาจของกษัตริย�
มาจากความยินยอมของประขาชนมิได,มาจาสกลัทธิเทวสิทธิ์ มนุษย�ควรเชื่อด,วยเหตุผลและ
วิธีทางวิทยาศาสตร� (๕) อุดมคติทางการเมือง ฮอบส�ได,อธิบายไว,วJา เปSนการมอบอํานาจและ
สิทธิตามธรรมชาติให,แกJองค�อธิปHตย� ซ่ึงอาจจะเปSนบุคคลคคนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได, แตJ
จะให,ดีท่ีสุดนั้น ฮอบส�มีความเห็นวJา การมีผู,ทรงอํานาจสูงสุดแตJเพียงผู,เดียวจะทําให,ระบบ
การเมืองมีความม่ันคงกวJาการท่ีจะให,บุคคลหลายคนรJวมกันใช,อํานาจ แม,วJาฮอบส�จะเสนอ
ให,ผู,ปกครองมีอํานาจเด็ดขาด แตJลักษณะการใช,อํานาจก็มีขอบเขตหรือเง่ือนไขท่ีจะไมJทํา
อันตรายตJอชีวิตของผู,ใต,ปกครอง การท่ีฮอบส�ให,ประชาชนยอมจํานนตJออํานาจรัฐอยJางไมJมี
เง่ือนไข เพียงเพ่ือจะได,รับการคุ,มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินเปSนการตอบแทน
นั้น (๖) เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม ฮอบส�อธิบายวJา เปSนภาวะท่ีมนุษย�
สามารถจะกระทําอะไรก็ได,นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติห,ามไว, เพราะฉะนั้น จะเห็นได,
วJาผู,ใต,ปกครองจะมีเสรีภาพมากน,อยแคJไหนจึงข้ึนอยูJกับกฎหมายของรัฐเปSนสําคัญ เสรีภาพก็
เปSนเรื่องของความสมัครใจในการท่ีจะกระทํา เพราะฉะนั้น ผู,ท่ีจะมีเสรีภาพหรืออยูJในฐานะท่ี
จะเรียกได,วJาเปSนเสรีชนนั้น จึงเปSนผู,ท่ีสามารถจะใช,กําลังกายและสติปHญญาตามเจตจํานง
ของเขาโดยไมJถูกขัดขวาง และฮอบส�ยังได,กลJาววJาธรรมชาติได,สร,างมนุษย�ให,มีความเทJาเทียม
กันท้ังทางรJางกายและจิตใจนั่นเอง ความเสมอภาคของมนุษย�นี้ได,กJอให,เกิดความเสมอภาค
ในความหวังท่ีจะได,ตามท่ีตนต,องการหรือไมJต,องการเม่ือมนุษย�เกิดความต,องการและความ
เสมอภาคในความหวังยJอมจะนําไปสูJสภาวะท่ีมนุษย�จะเกิดความขัดแย,งกันข้ึน ความยุติธรรม
หรืออยุติธรรมในทัศนะของฮอบส� จึงเปSนสิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีได,มีข,อตกลงหรือสัญญากัน
แล,วผลของการทําสัญญาประชาคมเปSนสิ่งท่ีกJอให,เกิดอํานาจรJวม เม่ือมีอํานาจรJวมก็มี
กฎหมายกฎหมายจึงเปSนคําสั่งขององค�อธิปHตย� ซ่ึงกําหนดข้ึนมาเพ่ือให,มนุษย�ทุกคนปฏิบัติ
ตามสัญญาผู,ละเมิดกฎหมายจึงเปSนผู,ไมJปฏิบัติตามสัญญา 

แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณนั้นจะเปSนแนวคิดทางปรัชญา
การเมืองท่ีเก่ียวข,องกับการเมืองอีกท้ังยังนําเอาหลักตJางๆของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปSน
พ้ืนฐานด้ังเดิมของแนวความคิดของชาวไทยมาใช,ในความคิดของตนเอง เปSนปรัชญาแบบ
ประชาธิปไตยในแบบฉบับของเทียนวรรณเอง โดยการผสมผสานแนวคิดแบบด้ังเดิม ซ่ึงก็คือ
แนวคิดของพราหมณ�กับแนวคิดของพุทธศาสนา โดยเน,นแนวทางพุทธศาสนามากข้ึน 
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ผสมผสานกับแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก ซ่ึงแนวคิดเชJนนี้ เปSนแนวคิดท่ีอยูJในสายกลางโดย
มิได,เอนเอียงไปเปSนแบบแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งถือเปSนพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวคิดทางการ
เมืองไทยในสมัยตJอมาเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองไทยสมัยกJอนเปSนการผสมผสานกัน
ระหวJางแนวคิดของพุทธศาสนา กับแนวคิดของพราหมณ� โดยเน,นแนวคิดของพราหมณ�เปSน
สJวนใหญJ ตJอมาต้ังแตJสมัยสุโขทัย แนวคิดทางพุทธศาสนาเริ่มมีอิทธิพลมากข้ึน และมีการ
พัฒนาด,านความคิดทางการเมืองมาเรื่อยๆ และตJอมาแนวคิดทางตะวันตกเริ่มแพรJเข,ามา
เรื่อยๆ ในสJวนของปรัชญาการเมืองเทียนวรรณนั้นก็จะแยกประเด็นท่ีได,ศึกษาไว,เปSนประเด็น 
คือ (๑) ธรรมชาติของมนุษย�ท่ีเก่ียวข,องกับปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณ ท่ีเทียนวรรณได,
กลJาวไว,วJาธรรมชาติของบุคคลนั้นต,องมีความรู,ท้ังทางโลกและทางธรรมท่ีสามารถท่ีจะชักจูง
ให,ผู,อ่ืนได,รับประโยชน�จากความรู,ของตัวบุคคลผู,นั้นได, มีถ,อยคําหรือวาจาท่ีได,กลJาวแนะนํา
สั่งสอนหรือห,ามปรามคนอ่ืนได, เปSนหมูJผู,ฟHงท่ีสามารถรับรู,ความจริงและสามารถนําคําท่ีได,รับ
ฟHงไปใช,ประโยชน�ได, (๒) เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม เทียนวรรณเห็นวJารัฐ
ควรให,ความเสมอภาคแกJประชาชนทุกคน ให,มีศักด์ิศรี มีเกียรติยศ และมีความสําคัญใน
ฐานะท่ีเปSนมนุษย�ด,วยกัน มิใชJอยูJภายใต,ระบบทาส ระบบศักดินา ถูกกดข่ี เอารัดเอาเปรียบ
มาชั่วลูกชั่วหลาน ดังเชJนสังคมสมัยนั้น และในสJวนของกฎหมาย เทียนวรรณก็เห็นวJา ควร
ได,รับความยุติธรรม ในระบบตัดสินของศาล มิใชJเลJนพรรคเลJนพวก เอารัดเอาเปรียบผู,ท่ี
ฐานะตํ่ากวJา หรือแม,แตJการแก,ไขกฎหมายท่ีสร,างความไมJเทJาเทียมกัน และมองสิทธิเสรีภาพ
ของมนุษย�ในแบบประชาธิปไตยอยJางแท,จริงเพราะเสรีภาพในความหมายตามแบบ
ประชาธิปไตยนั้น หมายถึง โอกาสของบุคคล จะทําสิ่งท่ีปรารถนาได,โดยจะถูกควบคุมน,อยท่ี
สุดแตJ (๓) อุดมคติทางการเมือง ของเทียนวรรณนั้นเริ่มต,นมาจากการเข,าสูJสมณเพศในธรรม
ยุติกาย ซ่ึงเปSนสงฆ�นิกาย ซ่ึงเปSนสงฆ�นิกายใหมJท่ีได,เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล,าเจ,าอยูJหัว ซ่ึงกJอต้ังโดยสมเด็จพระจอมเกล,าเจ,าอยูJหัวเม่ือครั้นผนวช ดังนั้นการท่ีเทียน
วรรณได,มีโอกาสรับรู,หลักธรรมคําสั่งสอนและหลักปฏิบัติของคณะสงฆ�ท้ังสองนิกายคือ 
ธรรมยุติกนิกายและมหานิกายนั้น ทําให,เทียนวรรณได,เห็นถึงข,อแตกตJางของคณะสงฆ�
ดังกลJาวในการปกครอง และได,นําเอาหลักการท่ีแตกตJางกันมาพิจารณาและปรับใช,ได,อยJาง
เหมาะสมในอุดมคติการเมืองการปกครองของตนเอง (๔) รัฐและอํานาจหน,าท่ีของรัฐ รัฐใน
ความหมายของเทียนวรรณนั้นก็คือ ประเทศหรือบ,านเมืองซ่ึงต,องประกอบด,วยชนผู,ปกครอง
ซ่ึงก็คือ พระมหากษัตริย�และขุนนางข,าราชการ และชนชั้นผู,ปกครอง ซ่ึงก็คือประชาชนซ่ึง
ท้ังหมดจะต,องมีสติปHญญาความรู, และอีกประการหนึ่งก็คือ ทรัพย�สมบัติ (๕) กฎหมาย ใน
ความคิดของเทียนวรรณก็เหมือนกัน ฉะนั้นกฎหมายท่ีออกมาในความคิดขิงเทียนวรรณจึง
เน,นหลักทางพุทธปรัชญาอยูJมากมายเชJนกัน ไมJวJาจะเปSนหลักในการประพฤติปฏิบัติของ
มนุษย�ทุกคนโดยท่ัวไป “ความดีในสันดารของบุคคล ๕ อยJาง คือ ๑. ความสุจริต ๒.ความ
ซ่ือสัตย� ๓.ความกตัญ!ู ๔.ความเมตตา ๕.ความอดทน” เหลJานี้ล,วนได,รับอิทธิพลจากพุทธ
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ศาสนาท้ังสิน หรือแม,แตJสิทธิและหน,าท่ีของบุคคลแตJละชนชั้น ไมJวJาจะเปSนทศพิธราชธรรม
ของพระมหากษัตริย� คุณสมบัติท่ีดีของเจ,านาย ขุนนาง ข,าราชการ หรือแม,แตJหลักการในการ
ประพฤติปฏิบัติของประชาชนท่ัวไปก็ตาม (๖) รูปแบบการปกครอง ท่ีเทียนวรรณได,นําเสนอ
คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย�เปSนประมุข ดังจะเห็นได,จากการท่ี
ประชาชนในประเทศควรท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพใต,ขอบเขตของกฎหมายบ,านเมือง และยังเสนอ
ให,เห็นวJาไทยควรมีพระมหากษัตริย�ปกครอง และมีความเชื่อม่ันในระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยดังจะเห็นได,จากการท่ีเทียนวรรณเสนอให,มีการต้ังรัฐสภาในประเทศไทยจนถึง
ทุกวันนี้  

๕.๓ เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียนวรรณใน
วัตถุประสงค�ข�อท่ี ๓ ผลสรุปวJา ๑) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส 
ฮอบส� และเทียนวรรณ ในด,านธรรมชาติของมนุษย�ของ โธมัส ฮอบส� ชี้ให,เห็นวJามนุษย�ทุกคน
มีความต,องการการกระทําใดๆ จึงเปSนผลอันเกิดจากความต,องการ มนุษย�มีความต,องการ
ตลอดเวลาโดยท่ีความต,องการเปSนผลมาจากอํานาจหรือแรงผลักดันภายใน เพราะฉะนั้น 
ตราบใดท่ีมนุษย�มีชีวิตอยูJมนุษย�จึงต,องมีความต,องการอยูJร่ําไป จากคุณสมบัติของมนุษย�
ประการนี้อธิบายได,วJามนุษย�จะกระทําการอันใดเพราะเขามีเป�าหมาย แตJทางเทียนวรรณนั้น
ได,ให,ความหมายไว,วJา ธรรมชาติมนุษย�นั้นมีความแตกตJางกัน เทียนวรรณจะแบJงธรรมชาติ
มนุษย�ในรัฐออกเปSนกลุJม คือ กลุJมผู,ปกครอง (พระมหากษัตริย�) เจ,านาย ขุนนาง ข,าราชการ
และกลุJมผู,ถูกปกครอง (ประชาชน) นั่นก็คือมนุษย�ในแตJละกลุJมมีฐานะหน,าท่ีตJางกัน แตJสิทธ�
ของความเปSนมนุษย�นั้น เทียนวรรณถือวJาวJามนุษย�ทุกคนมีสิทธิ์ของความเปSนมนุษย�เทJาเทียม
กัน เพราะในหน,าท่ีของมนุษย�ทุกคนไมJวJาในฐานะใดก็ตามมนุษย�ทุกคนจะเอารัดเอาเปรียบ
กันไมJได, จะกดข่ีขJมเหงรังแกกันกJอให,เกิดความอยุติธรรมในสังคมนั้นไมJได,นั่นก็เทJากับเปSน
บุคคลท่ีทําลายประเทศ 

๒) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน
วรรณ ในด,านเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม ฮอบส�อธิบายวJา เปSนภาวะท่ี
มนุษย�สามารถจะกระทําอะไรก็ได,นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติห,ามไว, เพราะฉะนั้น จะ
เห็นได,วJาผู,ใต,ปกครองจะมีเสรีภาพมากน,อยแคJไหนจึงข้ึนอยูJกับกฎหมายของรัฐเปSนสําคัญ 
ประชาชนอาจจะมีเสรีภาพท่ีจะกระทําในเรื่องใดๆ ตราบเทJาท่ีไมJมีกฎหมาย เชJนเดียวกับ
แนวความคิดของเทียนวรรณท่ีกลJาวไว,วJา ให,ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองในการ
ประกอบอาชีพ สิทธิในการเลือกวิธีทางการดําเนินชีวิตของตน โดยไมJขัดกับหลักศีลธรรม ไมJ
สร,างความเดือดร,อนให,ผู,อ่ืนแนวความคิดเชJนนี้ถือได,วJา เทียนวรรณมองสิทธิเสรีภาพของ
มนุษย�ในแบบประชาธิปไตยอยJางแท,จริงเพราะเสรีภาพในความหมายตามแบบประชาธิปไตย
นั้น หมายถึง โอกาสของบุคคล จะทําสิ่งท่ีปรารถนาได,โดยจะถูกควบคุมน,อยท่ีสุด แตJใน
ขณะเดียวกันฮอบส�กลJาววJาธรรมชาติได,สร,างมนุษย�ให,มีความเทJาเทียมกันท้ังทางรJางกายและ
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จิตใจนั่นเอง ความเสมอภาคของมนุษย�นี้ได,กJอให,เกิดความเสมอภาคในความหวังท่ีจะได,
ตามท่ีตนต,องการหรือไมJต,องการเม่ือมนุษย�เกิดความต,องการและความเสมอภาคในความหวัง
ยJอมจะนําไปสูJสภาวะท่ีมนุษย�จะเกิดความขัดแย,งกันข้ึน สJวนความเทJาเทียมกัน ซ่ึงจากการท่ี
ได,ศึกษา แนวคิดทางการเมืองของเทียนวรรณ ได,ให,เห็นถึงการยกยJองคุณคJา และความเทJา
เทียมกันของมนุษย� เชJน การเสนอให,มีการเลิกทาส การโจมตีระบบศาล ท่ีไมJให,ความ
ยุติธรรม ซ่ึงลักษณะเชJนนี้ แสดงให,เห็นความไมJเทJาเทียมของมนุษย� จะแตกตJางกันตรงท่ี
สติปHญญามากกวJาทรัพย�สมบัติ ดังท่ีเทียนวรรณได,ตJอต,านระบบทาส ระบบศักดินาวJา ทําให,
มนุษย�ไมJสามารถพัฒนาตัวเองได,อยJางอิสระ ซ่ึงถือได,วJา เปSนสาเหตุท่ีทําให,ประเทศชาติไมJ
เจริญก,าวหน,า  

๓) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน
วรรณ ในด,านอุดมคติทางการเมือง ในแนวปรัชญาการเมืองการปกครองของท้ังสองทJานก็จะ
มีเรื่องอุดมคติทางการเมืองท่ีได,ศึกษามา โดยท่ีฮอบส�ให,แนวคิดวJาการท่ีมีผู,ทรงอํานาจสูง
สุดแตJเพียงผู,เดียวจะทําให,ระบบการเมืองมีความม่ันคงกวJาการท่ีจะให,บุคคลหลายคนรJวมกัน
ใช,อํานาจ แตJในแนวคิดของเทียนวรรณ ได,ให,การยJอมรับกับ “ระบบประชาธิปไตย” ซ่ึง
นับวJาเปSนรูปการปกครองท่ีใหมJในสมัยนั้น เทียนวรรณก็เปSนสามัญชนอีกผู,หนึ่งท่ีมีความสนใจ
ทางด,านการเมืองมีจิตสํานึกทางด,านการเมืองสูง และได,รับอิทธิพลความคิดความเชื่อทาง
แบบตะวันตกอยูJมาก  

๔) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน
วรรณ ในด,านรัฐและอํานาจหน,าท่ีของรัฐรJวมไปถึงกฎหมาย รัฐจึงเกิดข้ึนจากเจตนาของ
มนุษย�มิได,เกิดข้ึนตามธรรมชาติเพ่ือรักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย� รัฐจึงมีหน,าท่ีคุ,มครอง
และปกป�องสิทธิตามธรรมชาติดังกลJาวโดยตรากฎหมายมาเปSนกลไกในการคุ,มครองและ
ปกป�องสิทธิตามธรรมชาติของคนทุกคนในประชาคม การตรากฎหมายดังกลJาวรัฐอาจนํากฎ
ธรรมชาติมาบัญญัติเปSนลายลักษณ�อักษรก็ได,เพ่ือเปSนการทําให,เนื้อหาของกฎธรรมชาติและ
เนื้อหาของกฎหมายสอดคล,องกัน และนี่จึงเปSนสาเหตุท่ีวJาทําไมฮอบส�ถึงเลือกพระราชามา
เปSนผู,ปกครอง มากกวJาสมาชิกในรัฐสภา และแนวความคิดของเทียนวรรณได,เสนอวJา รัฐเกิด
จากประชากรสJวนใหญJท่ีมีคุณภาพ มีความรู, ดังนั้นความเปSนรัฐดํารงอยูJเพ่ือประชาชนสJวน
ใหญJ มิใชJเพ่ือชนกลุJมใดกลุJมหนึ่ง รัฐควรสJงเสริมให,ประชาชนสJวนใหญJได,รับการศึกษารัฐ
จะต,องให,ความยุติธรรมแกJประชาชนทุกคน รัฐจะต,องให,ความปลอดภัยแกJประชาชน เพราะ
รัฐเกิดข้ึนได,ต้ังอยูJได,ก็เพราะประชาชนเปSนผู,เก้ือหนุน โธมัส ฮอบส�เห็นวJา กฎหมายมีบJอเกิด
จากเหตุผลภายในตัวมนุษย�ซ่ึงติดตัวมนุษย�มาแตJกําเนิด เหตุผลภายในตัวของมนุษย�จะออก
คําสั่งหรือค,นพบโดยประสบการณ� องค�อธิปHตย � หรือ กฎหมาย ท่ีมีอํานาจเด็ดขาด วิธีการท่ี
จะสร,างอํานาจกฎหมายรJวมกันข้ึนมาสําหรับคุ,มกันปHจเจกบุคคลจากศัตรูภายนอก ฮอบส�
เสนอวJาสมาชิกทุกคนต,องตกลงรJวมกันท่ีจะโอนสิทธิตามธรรมชาติของตนไปให,บุคคลอ่ืน 
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ปHจเจกบุคคลหรือกลุJมบุคคลท่ีได,รับมอบอํานาจนี้เรียกวJา องค�อธิปHตย� ฮอบส�มองวJา มนุษย�
โดยธรรมชาติถ,าไร,เสียซ่ึงองค�อธิปHตย� ก็มีแนวโน,มท่ีจะลําเอียงหยิ่งยะโสและต,องการจะล,าง
แค,นองค�อธิปHตย�จําต,องมีอํานาจ ตามท่ีเทียนวรรณได,ให,เหตุผลวJาพระมหากษัตริย�จะต,องมี
อํานาจสูงสุดเหนือกฎหมาย แม,วJากฎหมายนั้นควรจะได,รับความเห็นชอบจากทุกฝ�ายก็ตาม 
แตJย้ําตรงท่ีพระมหากษัตริย�จะต,องประพฤติปฏิบัติอยูJในกฎหมายของพระองค�อยJางเครJงครัด
เชJนกัน คือทศพิธราชธรรม ดังนั้น ตามแนวความคิดของเทียนวรรณ วJามนุษย�ทุกคนไมJ
บริสุทธิ์จะต,องมีกฎหมายจะต,องมีการลงโทษต,องอาศัยโทษทัณฑ�จึงจะทําให,อยูJรJวมกันได, 
โดยยกให,เปSนหน,าท่ีของพระมหากษัตริย�เปSนผู, กําหนดโดยใชJเหตุผลปHญญาและรับฟHง
ความเห็นของทุกฝ�ายท้ังขุนนางข,าราชการ และประชาชนด,วย โดยเปSนไปอยJางบริสุทธิ์
ยุติธรรมอยJางท่ีสุด  

๕) รูปแบบการปกครองของฮอบส�นั้นเขาเปSนผู,ตั้งทฤษฎีปรัชญาทางการเมืองท่ีเปSน
แบบสมัยใหมJจริงๆ แตJถ,าหากเปรียบเทียบกับระบบประชาธิปไตยแล,ว เราก็จะสรุปวJา
ผู,ปกครองสูงสุดในระบบประชาธิปไตยนั้นก็คือ ประชาชนท้ังหมด ไมJใชJผู,ปกครองคนเดียว 
ประชาชนได,มอบสิทธิทางธรรมชาติให,กับผู,ปกครองคนนี้คนเดียว อํานาจการปกครองต,อง
รวมอยูJท่ีบุคคลคนเดียวเพ่ือมิให,มนุษย�กลับไปสูJสภาพธรรมชาติของตนท่ีเลวร,าย กษัตริย�มี
อํานาจการปกครองสูงสุด มนุษย�ต,องเชื่อฟHงกฎหมายท่ีกษัตริย�บัญญัติข้ึน โดยเทียนวรรณได,
เรียกร,องมีรัฐสภาให,มีการเลือกต้ังผู,แทนจากประชาชน ข,าราชการและประชาชนนั้น เทียน
วรรรณได,นําเอาหลักการของพระพุทธศาสนามาใช,ท้ังหมด การนําเอาแนวความคิดแบบ
ด้ังเดิม แนวคิดแบบพุทธศาสนามาผสมผสานในแนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ได,อยJางเหมาะสม เชJน พระมหากษัตริย�จะต,องต้ังอยูJในทศพิธราชธรรมประชาชนทุกคน
จะต,องมีความสามัคคีมีความกตัญ!ู ไมJเอาเปรียบไมJคิดโกง ซ่ึงกันและกัน เหลJานี้เทียนวรรณ
ถือวJาเปSนหน,าท่ีท่ีทุกคนจะต,องทํา หรือแม,แตJการท่ีจะทําให,ประเทศชาติเจริญข้ึนได, 

๖  .ข�อเสนอแนะ  
งานวิจัยฉบับนี้ มุJงศึกษาการเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และ

เทียนวรรณ เปSนการศึกษาเชิงเอกสารอาจจะเปSนประโยชน�ในฐานะข,อมูลท่ีเปSนความรู,
พ้ืนฐานสําหรับผู,สนใจจะศึกษา วJาวิธีการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองจะศึกษาได,ใน
มิติไหนบ,างในวิทยานิพนธ�นี้ได,ศึกษาบ,างแล,วในบางสJวนเชJนในเบ้ืองต,น ฉะนั้นถ,าหากมีผู,วิจัย
อ่ืนได,ทําการศึกษาวิจัย ก็ควรจะมีการศึกษาในประเด็นดังตJอไปนี้ 

๑. การศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับปรัชญา
ทางการเมืองของนักปรัชญาในอาเซียน 

๒. การศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� และเทียน
วรรณท่ีมีอิทธิพลตJอการปกครองของแตJละศาสนาแบบบูรณาการเข,าด,วยกัน 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓. การศึกษาวิเคราะห�ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณ กับนัก
ปรัชญาการเมืองชาวไทยคนอ่ืนๆ 
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วิเคราะห�การเผชิญความตายอย$างสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
An Analytical Study Of Facing The Peaceful Death According To 

Contemplation On Death In Theravada Buddhism 

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง), ดร.* 

บทคัดย$อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความตายและวิธีการตายของมนุษย�ตามหลัก
มรณสติในพระพุทธศาสนา และเพ่ือวิเคราะห�การเผชิญความตายอยJางสงบตามหลักมรณสติ
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร 
หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 

ผลการศึกษาพบว$า ความตาย ก็คือความดับหรืออาการดับของขันธ� ๕ หรือกาย
กับจิตประเภทของการตายมี ๒ คือ กาลมรณะ การตายเม่ือถึงเวลาถึงท่ีตาย และอกาล
มรณะ การตายเม่ือยังไมJถึงเวลา สาเหตุการตายในลักษณะตJางๆ ของบุคคลและสัตว�ท้ังหลาย
นั้นเราจะพบวJาก็เนื่องด,วยอํานาจของผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมของแตJละบุคคล สJวน
วิธีการเจริญมรณสติโดยงJายๆ คือ การพิจารณาทุกเวลาทุกลมหายใจวJาเราต,องตายแนJๆ 
สามารถเจริญได,ทุกวันและในโอกาสใดก็ได, ซ่ึงมนุษย�มีทJาทีท่ีปฏิบัติตJอความตายเปSน ๓ 
ระดับด,วยกัน คือ ๑. บุคคลท่ัวไป ก็จะระลึกนึกถึงความตายด,วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัวตJอ
ความตาย ๒. บุคคลผู,มีการศึกษา ก็จะระลึกถึงความตายโดยเปSนเครื่องเตือนใจไมJให,ประมาท 
ให,รีบเรJงประกอบคุณงามความดี และ ๓. บุคคลผู,มีปHญญา คือ ให,รู,เทJาทันความตายเปSนอยูJ
ด,วยปHญญากระทําการไปตามเหตุผล  

การพิจารณามรณสติเปSนวิธีพิจารณาให,เห็นความจริงในชีวิตท้ัง ๕ ประการนี้ คือ 
ความแกJ ความเจ็บ ความชรา ความตายความพลัดพราก และมีกรรมเปSนเครื่องกําหนดชีวิต
ของคน และสัตว� ยJอมมีกับทุกชีวิต การปฏิบัติมรณสติเปSนประโยชน�ในการพัฒนาจิต คือการ
ไมJหลงตาย คนท่ัวไปเม่ือนาทีสุดท,ายของชีวิตมาถึง มักสูญเสียการควบคุมตัวเอง เม่ือสูญเสีย
การควบคุมตัวเองก็จึงดับจิตไปโดยขาดสติหรือโดยภาวะจิตท่ีเศร,าหมอง ทุรนทุราย เปSนทุกข� 
มีหJวงกังวลปนไปกับจิตดวงสุดท,าย จิตท่ีดับไปโดยขาดสตินั้นไมJอาจรับประกันภพใหมJได,วJา 
จะไปบังเกิดในสุคติภพ การเผชิญความตายตามหลักมรณสตินั้นถือวJาได,เตรียมตัวกJอนตาย 
คือ เอาสติน,อมระลึกถึงความตายอันมีแกJตนและคนอ่ืน ให,ต้ังม่ันอยูJกับคุณความดี ให,
ดํารงชีวิตด,วยสติปHญญา ซ่ึงเปSนจิตใจท่ีมีพลังดับความเรJาร,อนหวาดกลัวนานาประการได, 
จิตใจท่ีไมJตกอยูJในอํานาจของกิเลสฝ�ายตํ่า ยJอมเปSนจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ,นจากบJวงหมูJ

                                                           

* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มาร สามารถดับกิเลสได, มีสติรู,เทJาทัน ไมJหวาดหวั่นตJอความตายอยJางสงบ ทําให,มีความสุข
ในชีวิตประจําวันได, 

คําสําคัญ: วิเคราะห�, การเผชิญความตายอยJางสงบ, หลักมรณสติ, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 

This thesis was the main purposes to study the death and a way of 
human death according to the contemplation on death in Buddhism and to 
analyze facing the peaceful death according to the contemplation on death 
in Theravāda Buddhism. This was a qualitative research to collect all data 
from academic paper, books and related researches.  

A result of this study was found that: death was the end of five 
aggregates’, or the end of a body and mind. There were two types of death: 
Kālamarana (death after the proper time’s appearance) and Akālamarana 
(death before the proper time’s appearance). Causes of death in human 
beings and animals were found because of a result of the individual good 
action and bad action. A way of practicing the contemplation on death was 
to be conscious of the phrase, “we are assured to be dead” every breath. 
This object of meditation was possibly practiced everyday and every chance. 
Generally, human beings thought of death in three levels. Firstly, common 
people thought of death with fearing the death. Secondly, the educated 
people thought of death as a factor to remind them of carefulness and 
encourage them to make merit. Thirdly, wise people lived with wisdom to 
think of death as it really was according to the principle of cause and effect.  

The consideration of dearth was a way to learn the reality of life in 
five aspects: oldness, pain, death, separation, and action. When the action 
had the authority over the life of human beings and animals, they could not 
be free from those aspects. To practice the contemplation on death caused 
the mental development without mindfulness while a person was dying. On 
the contrary, the common people were actually different from the self-
control while they were dying. After losing the self-control, they died without 
mindfulness in the last breath or the state of depressed mind, hopeless, 
unhappy and anxious. The ended mind without mindfulness did not assure a 
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person that he went to the happy existence. To face the death according to 
the principle of contemplation on death was a way to prepare mind before 
its appearance. It was a way to be conscious of death coming to oneself and 
the other people. It was a factor to instruct mind free from delusion, 
carelessness in making merit, to make mind stable in moral action, and to live 
with mindfulness and wisdom. Here, mind was powerful to take out all 
anxiety and fear. It was free from defilement, pure from all enemies, able to 
cease all defilement, full of mindfulness and consciousness, courageous to 
face the death, and finally, able to make a person full of happiness in the 
daily life.  

KeyWords: An Analytical Study ,Facing the Peaceful Death ,Contemplation on 
Death ,Theravāda Buddhism  

๑. บทนํา 
ความเกิด ความแกJ ความเจ็บ และความตายเปSนธรรมดาของมนุษย� ดังพระพุทธ

องค�ได,ตรัสไว,ในอภิณหปHจจเวกขณะวJา เรามีความแกJเปSนธรรมดา จะลJวงพ,นความแกJไปไมJได, 
เรามีความเจ็บไข,เปSนธรรมดา จะลJวงพ,นความเจ็บไข,ไปไมJได, เรามีความตายเปSนธรรมดาจะ
ลJวงพ,นความตายไปไมJได, เราจะต,องพลัดพรากจากสิ่งอันเปSนท่ีรักท้ังปวงและสรรพสัตว�มี
กรรมเปSนของตนจะต,องรับกรรมท่ีกระทําไว,ด,วยตนเอง”๑ ปHญหาของมนุษย�อยJางหนึ่งไมJ
สามารถท่ีจะหลีกพ,นไปได,คือ ความตาย เพราะเปSนสิ่งแนJนอนสําหรับทุกชีวิต เปSนธรรมชาติ
ท่ีติดตามมนุษย�มาต้ังแตJเกิด และเปSนความทุกข�ของมนุษย�และไมJมีใครจะหลีกเลี่ยงได,  

ความตายคือ การสิ้นลมหายใจ ครั้นลมหายใจสิ้นแล,ว ตาก็ไมJเห็น หูก็ไมJได,ยิน 
จมูกก็ไมJได,กลิ่น ลิ้นก็ไมJได,รส กายก็แข็งเปSนทJอนไม, ครั้นท้ิงรJางกายไว,ก็เหม็นสาบเหม็นสาง
กลับกลายพองข้ึน ดูแล,วนJาเกลียด เป�°อยเนJาพังไป จนถึงคนท่ีรักใครJสนิทก็เอาไว,ไมJได,ต,องเอา
ไปเผาให,สูญเสียในไฟบ,าง เอาไปฝHงเสียในแผJนดินบ,าง อยJางนี้แลเรียกวJา ความตาย๒ ความ
ตายนั้น เปSนบททดสอบท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต บททดสอบอ่ืนๆ นั้นเราสามารถสอบได,หลาย
ครั้ง แม,สอบตกก็ยังสอบใหมJได,อีก แตJบททดสอบท่ีชื่อวJาความตายนั้น มีโอกาสสอบได,ครั้ง
เดียว และไมJสามารถสอบแก,ตัวได,เลย ยิ่งไปกวJานั้นยังเปSนบททดสอบท่ียากมาก และ
สามารถเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได,โดยไมJทันต้ังตัว แทบจะควบคุมอะไรไมJได,เลย ไมJวJาเวลา สถานท่ี 

                                                           

๑ องฺ .ปญจก. (ไทย) ๒๒ /๕๗/๘๑ . 
๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล,าเจ,าอยูJหัว, มหามกุฏราชานุสสรณีย�, (กรุงเทพมหานคร : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), หน,า ๓๔๓. 
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หรือแม,กระท่ังรJางกายและจิตใจของตนเอง อยJางไรก็ตามท้ังๆ ท่ีความตายเปSนบททดสอบท่ี
สําคัญอยJางยิ่งของชีวิต แตJน,อยคนนักท่ีได,เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับบททดสอบดังกลJาว 
ชีวิตของผู,คนสJวนใหญJหมดไปกับเรื่องอ่ืนๆ โดยเฉพาะการทํามาหากินและการหาความสุข
จากสิ่งมอมเมาท้ังหลาย และพร,อมจะให,เวลาเปSนป�ๆ สําหรับการฝ�กอาชีพ เข,าคอร�สฝ�กร,อง
เพลงเต,นรํานานเปSนเดือนๆ ไมJนับเวลา หากนับก็เปSนพัน หรือหม่ืนชั่วโมงกับการช็อปป��งและ
เลJนอินเตอร�เน็ต แตJมนุษย�เรากลับไมJเคยสนใจท่ีจะเตรียมตนเองให,พร,อมท่ีจะเผชิญกับความ
ตายหรือภาวะใกล,ตายอยJางสงบและไมJประมาท  

มนุษย�เรามักไมJคJอยนึกถึงความตายของตนเทJาใดนัก และเม่ือใดท่ีนึกถึงความตาย
ก็อยากให,ตัวเองตายดี ซ่ึงสJวนใหญJหมายถึงตายโดยไมJเจ็บปวด ไมJทุรนทุราย ไมJนJาเกลียด ไมJ
มีใครมาทําให,ตายหรือตายเพราะอุบัติเหตุ ความตายท่ีพึงปรารถนายังรวมถึงความตาย
ทJามกลางคนรักญาติมิตรอยูJพร,อมหน,า ไมJจากไปอยJางโดดเด่ียว อ,างว,าง และไมJสร,างความ
เดือดร,อนแกJคนท่ียังอยูJ กลJาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปSนการตายในสภาวะทางกายและทางสังคมท่ี
เก้ือกูลกัน ไมJมีความประมาทอะไร ท่ีร,ายแรงไปกวJาการท้ิงโอกาสท่ีจะฝ�กฝนตนเองให,เผชิญ
ความตายอยJางสงบ อยJางไรก็ตามยังมีองค�ประกอบอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งนั้น คือ
องค�ประกอบหรือสภาวะทางจิตวิญญาณ ได,แกJ สภาวะจิตท่ีสงบ โปรJงเบาเพราะได,ปลJอยวาง
ทุกสิ่ง ไมJมีอะไรเปSนภาระให,ต,องหJวงกังวลอยูJอีก น,อมรับทุกอยJางในวาระสุดท,าย โดยไมJ
ปฏิเสธ ไมJผลักไส ไมJหวาดกลัวตJอความตาย นอกจากเห็นความตายเปSนเรื่องธรรมดาแล,วยัง
รู,จักใช,ความตายให,เกิดประโยชน�ในทางจิตวิญญาณด,วย องค�ประกอบหรือเง่ือนไขประการ
หลังนี้ถือวJาสําคัญท่ีสุด คือการตายแบบไมJรู,ตัว เชJน ตายในขณะหลับ หรือหมดสติและตายไป
อยJางกะทันหัน แม,จะเปSนการตายท่ีไมJเจ็บปวดหรือทรมาน แตJจะเรียกวJาตายดีไมJได, หาก
วาระสุดท,ายของผู,ตายอยูJในอารมณ�ท่ีหมJนหมอง เนื่องจากกําลังฝHนร,ายหรือครุJนคิดในเรื่องท่ี
เปSนอกุศล เชJน โทสะ พยาบาท หรือเศร,าโศก ในทํานองเดียวกัน แม,จะอยูJทJามกลางญาติ
มิตร แตJหากตายไปในขณะท่ียังหJวงกังวลลูกหลาน ความวิตกกับภาระท่ียังไมJแล,วเสร็จ หรือมี
เรื่องค,างคาใจกับใครบางคนอยูJ ก็ยังไมJเรียกวJาผู,นั้นตายดี เพราะเปSนการตายท่ียังมีความทุกข�
เจือปนอยูJ และหากเชื่อในเรื่องภพภูมิหลังตาย การตายในสภาวะจิตเชJนนั้นยJอมมีทุคติเปSน
เบ้ืองหน,า จะนานเพียงใดก็ข้ึนอยูJกับความดี หรือความชั่วท่ีได,กระทําไว,ในขณะท่ียังมีชีวิตอยูJ
ในทางตรงกันข,ามแม,จะเผชิญกับความเจ็บปวดท่ีแผดเผาท่ิมแทงกาย ซ่ึงหJางไกลจากคนรัก 
โดดเดียวไร,ญาติมิตร แตJหากสามารถประคองจิตให,ปกติ มีสติรู,ตัว หรืออยูJในภาวะท่ีเปSนกุศล 
จนถึงวาระสุดท,ายของชีวิต ไมJมีอะไรเปSนภาระในจิตใจ เพราะปลJอยวางไปหมดทุกสิ่ง การ
ตายเชJนนั้น ยJอมจัดวJาเปSนการตายดี เพราะนอกจากจะจากไปโดยไมJทุกข�ใจแล,วยังจะนําไปสูJ
สุคติอีกด,วย มีคนจํานวนไมJน,อยท่ีแม,จะถูกโรคร,ายกัดกินรJางกาย เชJน มะเร็ง หรือเอดส� แตJก็
สามารถรักษาใจให,เปSนปกติได, ความเจ็บปวดทําร,ายได,แคJรJางกาย แตJไมJสามารถย่ํายีจิตใจ 
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บางคนใช,สมาธิภาวนาระงับความเจ็บปวด โดยไมJต,องใช,ยาแก,ปวดแตJอยJางใด และในท่ีสุดก็
จากไปอยJางสงบ 

สิ่งท่ีนJาแปลกท่ีวJาในยุคปHจจุบันซ่ึงเต็มไปด,วยเทคโนโลยียืดชีวิตนั้น การตายอยJาง
สงบกลับกลายเปSนเรื่องยาก แม,แตJอาจารย�กรรมฐานหรือเกจิอาจารย�ชื่อดังก็เลี่ยงปHญหานี้
ยาก สJวนใหญJต,องสิ้นลมในห,องไอซียูโดยมีสายระโยงท่ัวรJางกาย ท้ังนี้เพราะลูกศิษย�ลูกหา
พยายามหาทางหนJวงเหนี่ยวชีวิตของทJานให,อยูJนานท่ีสุด โดยหารู,ไมJวJานั้นเปSนการหนJวงการ
ตายให,เปSนไปอยJางยืดเยื้อ ซ่ึงไมJเปSนคุณแกJใครเลย ผลก็คือความตายของครูบาอาจารย�สJวน
ใหญJในปHจจุบันไมJสามารถสอนผู,คนให,รู,จักพร,อมรับความตายด,วยใจสงบ ดุจเดียวกับใบไม,ท่ี
พร,อมจะหลุดจากข้ัวเม่ือถึงเวลาแล,ว การตายอยJางสงบนั้น เปSนสิ่งท่ีทุกคนควรมีโอกาสเข,าถึง 
ไมJเว,นแม,กระท่ังฆราวาส หรือคนธรรมดาสามัญ สภาพแวดล,อมมีสJวนสําคัญท่ีชJวยให,เราตาย
อยJางสงบได, แตJท่ีสําคัญกวJานั้น ก็คือการฝ�กฝนพัฒนาตน ไมJใชJเฉพาะเวลาใกล,ตายเทJานั้น 
หากต,องทําไปท้ังชีวิต การดําเนินชีวิตอยJางถูกทํานองคลองธรรมและหม่ันสร,างความดีอยูJ
เสมอ เปSนปHจจัยสําคัญท่ีชJวยให,เราเผชิญความตายได,อยJางสงบ อานิสงส�ประการหนึ่งท่ีเกิด
จากการมีกาย วาจาและใจท่ีสุจริต ชJวยให,ไมJหลงตาย หรือลืมสติเวลาตาย ปHจจัยสําคัญ
ประการตJอมา คือการฝ�กฝนอบรมจิตด,วยสมาธิภาวนา เพ่ือประคองจิตให,มีสติอยJางตJอเนื่อง
ท่ีพร,อมเผชิญกับทุกขเวทนาและอาการตJางๆ ท่ีมากระทบอยJางรู,เทJาทัน แม,ทุกขเวทนาทาง
กาย ตลอดจนความพลัดพรากจากของรักเปSนสิ่งท่ียากจะหลีกพ,น แตJเราสามารถรักษาจิตมิ
ให,ทุกขเวทนาและความเศร,าโศกมาครอบงําได, ด,วยการมีสติและไมJประมาทในชีวิต 

ดังนั้น ผู,วิจัยได,เล็งเห็นวJา ความตายเปSนของสรรพสัตว�ท้ังหลาย เปSนสิ่งท่ีมนุษย�ทุก
คนต,องพบเจอไมJสามารถหลีกหนีพ,นไมJเลือกเพศ วัย วัน เวลาและสถานท่ี ถ,าคนท่ัวไปไมJได,
นําหลักศีลธรรมไปประพฤติปฏิบัติ หลงในอบายมุข ใช,ชีวิตอยูJในความประมาท เม่ือตายไปจึง
ตายแบบจิตไมJสงบ มนุษย�ท่ัวไปมีความเชื่อในสังสารวัฏ เชื่อในภพหน,า หากได,นําหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ,าไปปฏิบัติอยJางมีสติ ตามหลักศีล สมาธิ ปHญญาแล,ว เม่ือความตาย
มาถึง ก็จะตายอยJางมีจิตสงบ ถ,ายังมีชีวิตอยูJตJอไป ก็จะเปSนบุคคลท่ีมีประโยชน�ตJอสังคม เปSน
ตัวอยJางท่ีดีงามของชุมชนและครอบครัว ลดละความโกรธ ความโลภ ความหลง ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบด,วยหลักศีลธรรม ฉะนั้นผู,,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห�การเผชิญความ
ตายอยJางสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท ท้ังนี้เพ่ือให,,เข,าใจได,,อยJางละเอียด
ลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถนําไปศึกษาวิเคราะห�และประยุกต�ใช,ในการสJงเสริมสังคมให,มี
ความสงบสุข มีประโยชน�ตJอสังคมท่ัวไป เพ่ือลดความประมาทในการดํารงชีวิตและชJวยกัน
สJงเสริม และเผยแผJหลักพุทธธรรมให,สร,างสรรค�สังคมตJอไป 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๒.๑ เพ่ือศึกษาความตายและวิธีการตายตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห�วิธีการเผชิญความตายอยJางสงบตามหลักมรณสติใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปSนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช,

วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาข,อมูลปฐมภูมิ (primary 
sources) จากพระไตรป�ฎก อรรถกถา และข,อมูลทุติยภูมิ (secondary sources) จาก
เอกสาร บทความตJางๆ ท่ีเก่ียวข,องโดยการรวบรวมและวิเคราะห�ข,อมูล จากหนังสือท่ีกลJาว
มาแล,วข,างต,น ตลอดถึงตําราเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง ซ่ึงมีข้ันตอนการวิจัย โดยมีวิธี
การศึกษาดังนี้ 

๓.๑ ข้ันรวบรวมข,อมูล 
๑) ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ใน

สJวนท่ีวJาด,วยเรื่องการเผชิญความตายอยJางสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยได,ศึกษาค,นคว,าจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, CD ROM 
พระไตรป�ฎกภาษาไทยและภาษาบาลี 

๒) ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ได,แกJ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเสส วิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข,อง ตลอดท้ังงานวิจัยเอกสาร
และหนังสือตํารา ท่ีมีเนื้อหาสอดคล,องหรือท่ีเก่ียวข,องกับหัวข,อท่ีทําการวิจัย ซ่ึงได,จาก
แหลJงข,อมูลตJางๆ ท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาตJางประเทศ เปSนต,น 

๓.๒ ข้ันวิเคราะห� 
วิเคราะห�ข,อมูลการเผชิญความตาย อยJางสงบตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนา

เถรวาท โดยนําข,อมูลท่ีได,จากการศึกษาและรวบรวมข,อมูลดังกลJาว มาศึกษาวิเคราะห� 
แยกแยะประเด็น และอธิบายตามกรอบแนวคิดในประเด็นท่ีต,องการทราบ 

๓.๓ ข้ันสรุป 
สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห�ในประเด็นวJาด,วย การเผชิญความตายอยJาง

สงบตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือหาข,อสรุป และนําเสนอรายงาน
ผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนาตJอไป 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
วิเคราะห�การเผชิญความตายอยJางสงบตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท

สรุปผลการศึกษาวิจัยได,ดังนี้ 
๑) ความตายและวิธีการตายของมนุษย�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ความตาย

ตามความหมายของพุทธศาสนา ก็คือความดับหรืออาการดับของขันธ� ๕ หรือกายกับจิต สJวน
ระยะเวลาต้ังแตJการเกิดจนถึงการดับจะครอบคลุมระยะเวลาเทJาใดยJอมข้ึนอยูJกับวJาเปSน
ความตายประเภทใด เพราะความตายนั้นก็คือ การขาดแหJงชีวิตินทรีย� ทางรJางกายนั้นความ
ตายคือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบการทํางานของอวัยวะในรJางกาย เชJน การหยุดเต,น
ของหัวใจ หรือการท่ีสมองหยุดสั่งงาน หรือความตายหมายถึงการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพของ
การมีชีวิต, การสิ้นสภาพของบุคคลโดยธรรมชาติ ไมJสามารถท่ีจะรับและตอบสนองได, ไมJมี
การเคลื่อนไหวของการหายใจ ไมJมีการตอบรับหรือตอบสนองจากการกระตุ,นท้ังภายในและ
ภายนอก การตายในทัศนะทางการแพทย�คือการตายทางกายภาพได,แกJ หัวใจหยุดเต,น ไมJมี
การหายใจอีกตJอไป ไมJมีรีเฟล็กซ�หรือปฏิกิริยาใดๆ ของรJางกาย ความดันโลหิตตกลงเปSนศูนย� 
คลื่นหัวใจเปSนเส,นตรงไมJน,อยกวJา ๑๕ นาที การตายในทางกฎหมายคือ ตายตามธรรมชาติ 
ตายโดยคําสั่งศาลวJาเปSนคนสาบสูญ 

ประเภทของการตาย การตายเม่ือถึงเวลาถึงท่ีตายก็มี และเม่ือยังไมJถึงเวลาถึงท่ี
ตายก็มี สภาพท่ีมนุษย�จะประสบกับการตาย คือลักษณะท่ีรJางกายไมJมีชีวิตอยูJตJอไปได,อีก
กลJาวคือเม่ือบุคคลจะถึงซ่ึงการตายนั้นยJอมต,องมีอาการเข,าตรีทูตคือลักษณะบอกการตายจะ
มีอาการตามืดมัวมองไมJเห็นอะไรเลย หูก็ไมJได,ยินหมดท้ังความรู,สึกและอารมณ�ความนึกคิด 
มีลักษณะคล,ายนอนหลับผล็อยไปขณะบุคคลถึงแกJการตายจะไมJหายใจ หัวใจจะหยุดเต,นไมJ
ทํางาน ประสาทและสมองจะคJอย ๆ หมดความรู,สึกอันเปSนวาระสุดท,ายของชีวิตซ่ึงการตาย
ของมนุษย�นี้มีสาเหตุหลายประการ 

สาเหตุการตายในลักษณะตJางๆ ของบุคคลและสัตว�ท้ังหลายนั้น เราจะพบวJาก็
เนื่องด,วยอํานาจของผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมของแตJละบุคคล สัตว�ท่ีได,สร,างไว,และเม่ือ
ถึงคราวท่ีผลกรรมนั้นให,ผล ก็ยJอมทําให,เปSนไปในลักษณะตJาง ๆ อาจได,รับกรรมหนักบ,าง 
เบาบ,างมีอายุยืนบ,างอายุสั้นบ,าง ตามกรรมท่ีได,กระทําไว,ประโยชน�ของการตาย คือ เปSน
อนุสสติ ในการพิจารณาเพ่ือให,เข,าถึงสัจธรรม การตายเปSนเครื่องเตือนสติให,เราไมJประมาท 
การตายสามารถเปSนอุปกรณ�หรือสื่อในการสอน โทษของความตาย คือความตายคือความ
ทุกข� ความตายเปSนสิ่งท่ีตัดรอนการทําความดี 

ความหมายมรณสติในคัมภีร�ทางพุทธปรัชญาเถรวาทในพระวินัยป�ฎกนี้ แม,มิได,
กลJาวไว,ตรงๆ แตJสามารถยึดหลักได,วJาพฤติกรรมตJางๆ ท่ีดีและไมJดีนั้นล,วนเกิดจากความ
อยาก ความต,องการ อยากมีอยากเปSน และอยากเปSนอยากอยูJในสภาพนั้นนานๆ ในพระ
สุตตันตป�ฎกแสดงให,เห็นถึงความไมJประมาทของชีวิตท่ีมีตJอสรรพสิ่ง แม,กระท่ังความเปSนอยูJ
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ของตน และในพระอภิธรรมป�ฎกสรุปได,วJา มรณะ คือ ปHจจัยอยJางหนึ่งท่ีทําให,เกิดชีวิต เกิด
การเวียนวJายตายเกิดและความทุกข�ทรมานของสรรพสัตว� วิธีการเจริญมรณสติโดยงJายๆ คือ 
การพิจารณาทุกเวลาทุกลมหายใจวJาเราต,องตายแนJๆ สามารถเจริญได,ทุกวันและในโอกาสใด
ก็ได, ตลอดถึงการไปรJวมทําบุญงานศพหรือการไปปฏิบัติธรรมในโอกาสตJางๆ ซ่ึงมนุษย�มีทJาที
ท่ีปฏิบัติตJอความตายเปSน ๓ ข้ันด,วยกัน คือ ๑. มนุษย�ปุถุชนท่ัวไป ก็จะระลึกนึกถึงความตาย
ด,วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัวตJอความตาย ๒. มนุษย�ผู,มีการศึกษา ก็จะระลึกถึงความตาย
โดยเปSนเครื่องเตือนใจไมJให,ประมาท ให,รีบเรJงประกอบคุณงามความดี ๓. มนุษย�ผู,มีปHญญา 
คือ ให,รู,เทJาทันความตายเปSนอยูJด,วยปHญญากระทําการไปตามเหตุผลด,วยความรู,เทJาทันเหตุ
ปHจจัยตJางๆ อยJางมีสติ 

๒) วิ เคราะห� วิธี การ เผ ชิญความตายอย$ างสงบตามหลักมรณสติ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ความตายคือการสิ้นใจ สิ้นชีวิต ไมJมีชีวิตตJอไป ปรากฏการณ�กJอน
ตายปรากฏการณ�กJอนตาย มี ๒ ลักษณะ คือ มรณาสันนกาล คือ วิถีจิตใกล,ตายชนิดธรรมดา 
ได,แกJวิถีจิตใกล,ตายท่ีเกิดข้ึนแกJบุคคลท่ีจะตายภายในเวลา ๑-๒ นาที หรือ ๑-๒ ชั่วโมง เปSน
ต,นจนถึง ๗ วัน มรณาสันนวิถี คือวิถีจิตใกล,ตาย ซ่ึงจะทําหน,าท่ีรับอารมณ� เปSนครั้งสุดท,าย
จะเปSนบุญ หรือเปSนบาปของผู,ท่ีใกล,จะตาย อารมณ�สุดท,ายนี้เกิดแตJกรรมท่ีมีอํานาจมาก ท่ี
เคยกระทําไว,สJงผลให,จิตนึกคิดถึงได,กJอน จิตจับอารมณ�ใดไว, ก็เหมือนเปSนผู,นําทางวJาจะไป
เกิดในภพภูมิไหน วิถีจิตนี้ หากเกิดข้ึนแกJผู,ใด ผู,นั้นต,องตายแนJนอน  

อารมณ�ปรากฏให,เห็นของบุคคลผู,ใกล,ตาย มี ๓ อยJาง คือ กรรมหรือกรรมอารมณ� 
กรรมนิมิต คตินิมิต ฉะนั้น บุคคลจึงควรรักษาเรื่องมรณาสันนวิถี (วิถีจิตใกล,ตาย) ให,เข,าใจ
เปSนอยJางดี จะได,ชJวยเหลือคนเจ็บป�วยในระยะสุดท,ายท่ีกําลังจะจากไปด,วยทุคตินิมิต ให,
กลายเปSนผู,จากไปด,วยสุคตินิมิต เข,าถึงสุคติภูมิเสวยสุขสมบัติตามสมควร แกJกุศลกรรมท่ีเคย
ทําไว, ซ่ึงหลักธรรมเก่ียวกับคือขันธ� ๕ อันเปSนท่ีตั้งอยูJของชีวิต เม่ือมีชีวิตก็ต,องมีการรับสารสJง
สารโดยผJานอายตนะ ท้ัง ๖ เม่ือมีการรับสารแล,วก็เกิดภาวะไตรลักษณ�มีการเกิดข้ึน ต้ังอยูJ 
และดับไป ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักมรณสติ จะชJวยทําให,มรณาสันนวิถีอยูJในอารมณ�ท่ีดี ซ่ึงมี
หลักในการปฏิบัติดังนี้ ๑. ให,ต้ังใจระลึกถึงความตายเปSนอารมณ� เปSนท่ียึดเหนี่ยว เอาเปSน
ท่ีตั้งของใจไมJปลJอยใจให,ตกไปในท่ีอ่ืน นอกจากการระลึกถึงความตายเทJานั้น ด,วยการต้ังสติ
กําหนดรู,ความตายอันจะมีแกJตนและคนอ่ืนอยูJทุกลมหายใจเข,าออก โดยไมJเผลอ ๒. ให,
พิจารณาถึงสาเหตุท่ีทําให,เกิดความตาย เปSนอารมณ�ของมรณสติ ๓. ให,ระลึกถึงชีวิตของเรา
วJาไมJแนJนอน เราอาจจะตายได,ทุกเม่ือ ๔. ให,ระลึกถึงความตายวJายJอมครอบงําสัตว�ท้ังปวง 
ไมJวJาจะเปSนบุคคลชั้นไหน ก็ไมJพ,นความตายไปได, และเราก็จะถูกความตายมาย่ํายีแนJนอน ๕. 
ให,ระลึกวJาเราอาจจะตายด,วยโรคภัยไข,เจ็บอยJางใดอยJางหนึ่ง เชJน ถูกทําร,ายตายหรืออาจจะ
ตายด,วยความร,อนจัด หนาวจัด หรืออาจจะตายบนบกหรือในน้ําก็ได, และ๖. ให,ระลึกถึง
ความจริงวJาชีวิตของเราไมJมีกําหนดจะมีชีวิตอยูJนานเทJาไร 
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ประโยชน�ของมรณสติและการประยุกต�ใช,ในชีวิตประจําวัน ได,แกJ ๑. เก้ือหนุนตJอ
การปฏิบัติหน,าท่ี ๒. พัฒนาจิตใจ ๓. บําเพ็ญบารมี การประยุกต�มรณสติมาใช,ในชีวิต ได,แกJ 
๑. ใช,เปSนคติเตือนใจไมให,ประมาท ๒. ใช,เปSนอุบายระงับกิเลส ๓. ใช,เปSนแนวทางในการ
เจริญสติในภาวะมรณาสันนวิถี คือ ถ,าได,ปฏิบัติตามหลักมรณสติ คือ การระลึกถึงความตาย
อันจะมีถึงตน สามารถทําให,เรารักษาจิตใจไมJป�วยไข, จนให,บรรเทาจากความสะดุ,งหวาดกลัว 
ไมJมีความกังวล และไมJมีความเครียดกับเรื่องความตายท่ีจะถึงนั้น 

๕.ข�อเสนอแนะ 
๕.๑ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาครั้งนี้ผู,วิจัยได,ยังพบวJาคนสJวนมาก ยังไมJเข,าใจและเข,าถึงหลักมรณ

สติจึงทําให,เกิดความรู,สึกสะดุ,งหวาดกลัวตJอความตาย มีความทุกข�เศร,าโศกกับคนท่ีเรารักท่ี
จากไป และไมJรู,จักวิธีรักษาจิตใจไมJรู,จักวิธีทําใจให,ปลJอยวาง จึงเปSนเหตุให,เกิดความทุกข�แกJ
ตน แกJสังคม ฉะนั้น เพ่ือให,คลายจากความทุกข�ดังกลJาว ผู,วิจัยเห็นควรวJาควรหม่ันฝ�กตน 
ตามหลักมรณสติอยูJเนืองๆ 

๕.๒ ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต$อไป 
๑. ศึกษาแนวโน,มและทิศทางแหJงการปฏิบัติตามหลักมรณสติในโลกยุคเทคโนโลยี 
๒. ศึกษาหลักมรณสตินําไปประยุกต�ใช,กับเยาวชน 
๓. ศึกษาการวิธีการเผยแผJหลักมรณสติในโรงเรียน ชุมชน และการประยุกต�ใช,ใน

ชีวิตประจําวัน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปKฎกภาษาบาลี.ฉบับมหาจุฬาเตปKฏกํ.๒๕๕๐.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕. 
______ .พระไตรปKฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โ ร ง

พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
______ .อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏNฐกถา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ�มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๒. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ :  

พุทธทาสภิกขุ. ตายก$อนตาย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๐. 
_______. ตายก$อนตายดับไม$มีเหลือ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
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พระไพศาล วิสาโล, มรณสติ. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, ๒๕๕๒. 
พระไพศาล วิสาโลและปรีดา เรืองวิชาการ. เผชิญความตายอย$างสงบ:สาระและ

กระบวนการเรียนรู� (ฉบับความรู�พ้ืนฐาน). กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๔๙. 

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปHญญานันทภิกขุ) มรณานุสติ.กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,ม.ป.ป. 
สูธี อยูJสถาพร. แนวคิดและการจัดการกับการตาย : กรณีศึกษาเง่ือนไขทางสังคม 

เศรษฐกิจและกฎหมาย, วารสารบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ป�ท่ี ๑๓ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
กาญจนา จิตต�วัฒน,ผ.ศ. การบูรณาการการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

วัชรยาน.วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ธนวัฒน� พวงทะวาย. ศึกษาความสัมพันธ�ระหวJางอาสันนกรรมกับชีวิตหลังความตาย. 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร�มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมหาวันชัย ธมฺมชโย (ชJวงสําโรง). “การศึกษาเชิงวิเคราะห�เรื่องความตายตามทัศนะของ
พุทธทาสภิก ขุ”.วิทยานิพนธ � พุทธศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 

พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง,า). “ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรป�ฎก”. วิทยานิพนธ�พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
(1) Book :  

Albom,Mitch.Tuesday with Morrie.Great Britain: Glays Ltd., 1999. 
Burnet John. Early GreekPhilophy. Gleveland : The World Publishing Company, 

1985. 
Lager wrener. aristotle. London:Oxford University Press, 1948. 
Naradamahathera.The Buddha and His Teachings. ColumboSrilanka: Saranaseva 

Foundation, 1973. 
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การศึกษาวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาป/ญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
The study analyzes the development of intelligence, according to 

Theravada philosophy. 

พระมหาสังคม ชJางเหล็ก* 

บทคัดย$อ 

งานวิจัย เรื่ องกระบวนการพัฒนาปHญญาตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมี
วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาวิเคราะห� (๑) ความสําคัญของปHญญาด,านตJางๆ ตามแนวพุทธปรัชญา
ท่ีปรากฏอยูJในพระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร�ชั้นหลังๆ (๒) กระบวนการพัฒนา
ปHญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทและการนําไปปฏิบัติหรือใช,เปSนเครื่องมือในการแก,ปHญหาตJาง 
ๆ ตามหลักพุทธปรัชญา (๓) แนวทางในการนําปHญญาในพุทธปรัชญามาประยุกต�ใช,ใน
ปHจจุบันได,ถูกต,อง การวิจัยนี้ เปSนการศึกษาเชิงวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาปHญญาในพุทธ
ปรัชญาตามท่ีมี ปรากฎในพระไตรป�ฎกเถรวาท ซ่ึงผู,ศึกษาจะได,มุJงศึกษาเก่ียวกับการเกิดของ
ปHญญา บJอเกิด องค�ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดปHญญาและพัฒนาปHญญา โดย
วิเคราะห�จากคัมภีร�ตJางๆ ตลอดถึงหนังสือและเอกสารท่ีทJานผู,รู,ได,แสดงทรรศนะไว,แล,ว โดย
ยึดหลักพระไตรป�ฎกเปSนสําคัญ การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ รวบรวมข,อมูลจากหลักฐาน
คําสอน ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกท้ังฉบับภาษาไทยและบาลี คัมภีร�อรรถกถา ฎีกา รวบรวม
ข,อมูลจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเปSนผลงานการค,นคว,าของทJานผู,รู,ทาง
พระพุทธศาสนาอันเปSนท่ียอมรับของนักวิชาการและบุคคลโดยท่ัวไป เม่ือได,ศึกษาจากข,อมูล
ดังกลJาวแล,ว ก็นําข,อมูลท่ีได,มาวิเคราะห�แล,วสรุปข,อมูลท้ังหมดท่ีได,จากการค,นคว,า มา
ประกอบกับทรรศนะของผู,วิจัยเขียนเปSนวิทยานิพนธ� ผลการศึกษาวิจัยสรุปได, ดังนี้ ใน
การศึกษาเชิงวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาปHญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงผู,วิจัยได,ศึกษา
ค,นคว,ามาโดยลําดับ ต้ังแตJบทท่ี ๑ ถึงบทท่ี ๔ ชJวยให,เกิดความรู,ความเข,าใจในเรื่องของ
ปHญญาและกระบวนการพัฒนาปHญญาในด,านตJาง ๆ มากข้ึน กลJาวคือ ได,ทราบความหมาย 
โดยลักษณะท่ีแตกตJางกันออกไปจากเดิม และความหมายในลักษณะกว,างและใน
ลักษณะเฉพาะ ท้ังในความหมายท่ีคนท่ัวไปรู,เข,าใจได, และความหมายลึกซ้ึงอันเกิดจากการ
ปฏิบัติ เฉพาะผู,ปฏิบัติสมถวิปHสสนา เชJน ปHญญาความรู,ดีชั่ว รู,เหตุผล รู,ผิดถูก รู,คุณโทษ 
ประโยชน�มิใชJประโยชน� และรู,จัดแจง จัดสรร จัดการเปSนต,นจนถึงความรอบรู,ในกองสังขาร
มองเห็นตามเปSนจริง ความรู,ท่ีถูกต,องครบถ,วนตามท่ีควรจะรู,สําหรับจะแก,ปHญหาได,หรือ
สามารถท่ีจะดับทุกข�ได,เชJนความรู,แจ,งอริยสัจ๔ และไตรลักษณ� เปSนต,น ได,รู,ศัพท�ท่ีใช,แทนกัน
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ได, มีความหมายเหมือนกันเรียกวJา ไวพจน�ของปHญญา คือ ญาณํ ความรู, , วิชชา ความรู,แจ,ง 
ได,แกJวิชชา ๓ วิชชา ๘, โพธิ ปHญญาตรัสรู, เปSนต,น ฯ ได,รู,บJอเกิดของปHญญา ได,รู,ลักษณะของ
ปHญญาอันมีอยJางตJางๆเชJน มีลักษณะแหJงการรู,แจ,งความจริงท่ีเรียกวJาอริยสัจ ๔ คือ ทุกข� 
สมุทัย นิโรธ มรรค, รู,สภาวะธรรมดาแหJงธรรมท้ังหลายเปSนไตรลักษณะเปSนต,น  

ในกระบวนการพัฒนาปHญญานั้น มนุษย�เราจะสร,างปHญญาหรือพัฒนาปHญญาให,
เกิดข้ึนต้ังแตJระดับโลกๆ จนถึงระดับโลกุตระได, ในทางพุทธศาสนานั้น ก็ต,องอาศัยปHจจัยตัว
หนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เรียกวJาสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบหรือความเข,าใจถูกต,องเปSนนิมิตแหJงการ
เกิดข้ึนแหJงกุศลธรรมความดี 

ท้ังหลายซ่ึงก็รวมถึงปHญญาด,วย มวลมนุษย�จะต,องอาศัยสัมมาทิฏฐิ เปSนปHจจัย
เบ้ืองต,นในการพัฒนาให,เจริญยิ่งข้ึนๆ เปSนไปในทางท่ีถูกต,อง ท้ังทางโลกและทางธรรม 
เพ่ือให,เกิดปHญญา เพราะมนุษย�ต,องใช,ปHญญาอันเปSนเหมือนกับเครื่องมือท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดใน
การพัฒนาชีวิต ดําเนินชีวิตอยูJในปHจจุบัน และพัฒนาตนเองให,มีปHญญาข้ันสูงข้ึนระดับโลกุต
ตระ ตลอดถึงพาตนให,พ,นจากทุกข�ท้ังปวงได,ก็ต,องสมาทานสัมมาทิฏฐิเปSนอันดับแรก ดัง
พระพุทธเจ,าตรัสวJา “สมฺมาทิฏNฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจฺจคุº แปลวJา บุคคลจะลJวงพ,นทุกข�
ได,เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ” แตJจะให,เกิดสัมมาทิฏฐิและเกิดปHญญาในระดับท่ีสูงข้ึนไปนั้น
จะต,องมีปHจจัยท่ีเก้ือหนุนและสJงเสริม ท่ีสําคัญมีอยูJ ๒ ประการคือ  

- ปHจจัยภายนอก เรียกวJา ปรโตโฆสะ คือเสียงจากผู,อ่ืน หรือเสียงจากภายนอก  
- ปHจจัยภายใน เรียกวJา โยนิโสมนสิการ คือ การทําไว,ในใจโดยแยบคาย 

คําสําคัญ: การศึกษาวิเคราะห�, กระบวนการพัฒนา,ปHญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

Abstract 

Research on the development of intelligence, according to 
Buddhism's philosophy aims to analyze (1) the importance of intelligence in 
various Buddhist philosophy that existed in the Holy Scriptures and scriptural 
exegesis petition after class. (2) the development of intelligence in Theravada 
Buddhist philosophy and its implementation or use it as a tool to solve 
problems based on Buddhist philosophy (3) ways to understand Buddhist 
philosophy in the present application was correct. This research study 
analyzes the development of intelligence in accordance with Buddhist 
philosophy. Appears in the Theravada Buddhist scriptures The study will focus 
on the intellectual origins of the character. The wisdom and wit The analysis 
of the various scriptures All the books and documents that you already know 
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the views expressed. Based on the Holy Scriptures is the key. The research on 
this is as follows. Evidence gathered from the teachings In the Bible, the Holy 
Scriptures to the Pali and Thailand. Bible Commentary petition to gather 
information from books and other technical documents. The discovery of a 
way of life accepted by scholars and individuals. After studying the 
information above. The data is then summarized and analyzed all the data 
from the research. The opinions of the authors attributed to a thesis. The 
study concluded that the analytical study of the development of intelligence 
in Theravada Buddhist Philosophy. The research studies by the order.  

From Chapter 1 to Chapter 4 provides a better understanding of the 
intellectual and cognitive development in areas more. That is not to know 
the meaning By the looks different from the original. And in a broad sense 
and in a specific manner. Both in the sense that people have to understand. 
And the profound implications posed by the practice. Only practitioners 
Samatha wipassna. Such intellectual knowledge is good reason to know that 
you are not taken advantage and knowledge management, and allocation 
arrangements to attain a pile'd seen on reality. Knowledge is accurate as it 
should be for a solution, or can be suffering, such as the Trinity and the four 
Noble Truths Enlightenment onwards. Know the terminology used 
interchangeably. Has the same meaning as that. Bologna is synonym of 
intelligence N ํ knowledge, wisdom and enlightenment, transcendence and 
enlightenment 3 eighth, intellectual enlightenment or Bodhi's. Know the 
source of wisdom Know the nature of wisdom are like. The enlightenment of 
the fact that four Noble Truths of Suffering accumulation Nirodha Samak, 
knowledge of common conditions were fairly characterized as a trilogy.The 
process of developing the intellectual Humans build cognitive or intellectual 
development to take place until the global level has lokutra. In Buddhism it 
It must be one of the most important factors.It was the right views. Approval 
or understanding must be a vision of the place of good works, charity fair, 
which was included with intelligence. People will be living Samma viewpoint. 
A primary factor in the development of a more civilized people. Is the right 
way. Both secular and religious To wit, Because humans must use intelligence 
as a wonderful tool in the development of life. Living in the present And 
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develop a more advanced level of intelligence Lo Gangut basket. In all, about 
taking himself from suffering, it must Smatan gained a first viewpoint. The 
Buddha said, “สมฺมาทิฏNฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจฺจคุ"sammaditthisamadana 
sabbam dukkham upaccgu” that person is Transcendental suffering because 
Smatan gained viewpoint" but the Samma viewpoint and wisdom on a higher 
level to it. factors that need to be supportive and encouraging. There are two 
important reasons :  

- External factors referred to an older Sa Jose is distinguished from 
others. Or from external noise 

- Internal factors called reflective thinking is done by depriving them 
in mind. 

Keywords: The study analyzed, development process, Intelligence in Theravada 
Buddhist Philosophy 

๑. บทนํา 
ในปHจจุบันการศึกษาพระพุทธศาสนาได,แพรJหลายไปท่ัวโลกมีท้ังในประเทศไทย 

และในตJางประเทศ ท่ีมีความเจริญก,าวหน,าในด,านการศึกษา ได,ให,ความสนใจกันอยJาง
กว,างขวาง จัดการศึกษากันท้ังในแงJของศาสนาโดยตรงและในแงJของปรัชญา การศึกษา การ
เรียนรู,และการเผยแผJหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได,มีการปรับปรุงแก,ไขขบวนการซ่ึงก็
รวมไปถึงการจัดเนื้อหาให,ถูกต,องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู,ศึกษา และความเหมาะสมกับ
กาลเวลาอยูJตลอดมาเสมอๆ เพ่ือให,ผู,ศึกษาทุกระดับชั้นได,เรียนรู,ได,มีความเข,าใจและสามารถ
นําไปใช,จนเกิดประโยชน�ในชีวิตประจําวันของตนได,ตามสมควร เพ่ือให,มีการพัฒนาไปถึงการ
บรรลุเป�าหมายอันสูงสุดในสิ่งท่ีดีท่ีสุดแหJงชีวิตมนุษย�ท่ีทุกคนควรปฏิบัติให,สําเร็จ อีกประการ
หนึ่ง เนื่องด,วยคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากมาย มีนัยอันหลากหลาย ลึกซ้ึง
ละเอียดอJอนยิ่งนัก กับท้ังเปSนเรื่องนามธรรม คําสอนอีกหลายเรื่องหลายอยJางจึงยังต,องการ
คําอธิบายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน หรือต,องตีความโดยวิเคราะห�จากหลักคําสอนนั้นเองด,วย และจาก
การใช,ภาษาอธิบายคําสอน ท้ังนี้ก็เพ่ือให,ได,เนื้อความและสาระของคําสอนท่ีชัดเจนแจJมแจ,ง
และเปSนไปในแนวเดียวกัน ดังนั้นปHญหาการศึกษาอีกมากจึงมีแกJผู,ให,การศึกษาและผู,ศึกษา
เอง แม,แตJในหมูJบรรพชิตผู,เปSนบุคลากรทางพระพุทธศาสนาจํานวนมาก ก็ยังมีปHญหาอยูJมาก
เชJนเดียวกัน 

หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธ�กับชีวิตมนุษย� ในทุกแงJทุก
มุมของชีวิตและการดําเนินชีวิต เชJนปHญญาหรือความรู,เปSนต,น ซ่ึงมนุษย�จะต,องใช,เปSนอาวุธ
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หรือเครื่องมือในการกําจัดปHญหาตJางๆ คําสอนท้ังหมดสามารถประมวลสรุปลงได,คือ 
หลักธรรมคําสอนท่ีแสดงถึงความเปSนจริงแหJงมวลรวมของสิ่งท้ังหลายซ่ึงได,แกJคําสอนท่ีเปSน
สมมติสัจจะ และหลักคําสอนอันแสดงถึงข,อควรประพฤติท้ังปวง ได,แกJ สJวนท่ีเปSนจริยธรรม
อันเปSนได,ท้ังสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ หลักธรรมคําสอนท้ังสองสJวนคือสมมติสัจจะ
และปรัตถสัจจะนี้ อันมวลมนุษย�ต,องได,สัมผัสตลอดชีวิตอยJางแนJนอนด,วยกันทุก ๆ คน  

ดังนั้น ผู,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะค,นคว,าศึกษาวิเคราะห�เรื่องกระบวนการพัฒนา
ปHญญาในพุทธปรัชญาตามท่ีได,มีปรากฎในคัมภีร�พระไตรป�ฎกฝ�ายเถรวาท ท้ังในด,านโลกิย
ธรรม และด,านโลกุตตรธรรม ให,ชัดเจนให,มากท่ีสุดเทJาท่ีปHญญาและความสามารถของผู,วิจัย
จะพึงมี เพราะได,เห็นวJาหลักคําสอนในพุทธปรัชญาได,สอนถึงกระบวนการพัฒนาปHญญาได,
สูงสุดจนถึงข้ันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท้ังปวง พ,นจากความทุกข�ท้ังมวลได, โดยการศึกษา
และปฏิบัติตามกระบวนการให,เกิดปHญญาในทางพุทธปรัชญา จึงจะบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด
ของมนุษย�ได, ซ่ึงก็ไมJมีใครปฏิเสธได,วJาชีวิตมนุษย�ต้ังแตJเด็กจนแกJชราและก็ตายไป ต,องอาศัย
สติปHญญา ความรอบรู,ท่ีเรียกวJา ปHญญา ท้ังระดับโลกิยะปHญญา และ โลกุตตระปHญญา มา
ชJวยในการดําเนินชีวิต ท้ังท่ีเก่ียวข,องกับรJางกายและจิตใจ ท้ังทางโลกและทางธรรม ซ่ึง
จะต,องใช,ปHญญาในทางพุทธปรัชญา เปSนเครื่องดําเนินชีวิตไปตามวิถีทางท่ีถูกต,อง ทุกยุคทุก
สมัยต้ังแตJเกิดมีชีวิตเปSนตัวเปSนตนข้ึนมาจนถึงวาระสุดท,ายคือการดับสิ้นชีวิตลงไป. 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ความสําคัญของปHญญาด,านตJาง ๆ ตามแนวพุทธปรัชญาท่ี

ปรากฏอยูJในพระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร�ชั้นหลัง ๆ  
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ถึงกระบวนการพัฒนาปHญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทและ

การนําไปปฏิบัติหรือใช,เปSนเครื่องมือในการแก,ปHญหาตJางๆ ตามหลักพุทธปรัชญา 
๓. เพ่ือเปSนแนวทางในการนําปHญญาในพุทธปรัชญามาประยุกต�ใช,ในปHจจุบันได,

ถูกต,อง  

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปSนการศึกษาเชิงวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาปHญญาในพุทธปรัชญา
ตามท่ีมี ปรากฎในพระไตรป�ฎกเถรวาท ซ่ึงผู,ศึกษาจะได,มุJงศึกษาเก่ียวกับการเกิดของปHญญา 
บJอเกิด องค�ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดปHญญาและพัฒนาปHญญา โดยวิเคราะห�จาก
คัมภีร�ตJางๆ ตลอดถึงหนังสือและเอกสารท่ีทJานผู,รู,ได,แสดงทรรศนะไว,แล,ว โดยยึดหลัก
พระไตรป�ฎกเปSนสําคัญ 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู,วิจัย ใช,วิธีการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
๑. รวบรวมข,อมูลจากหลักฐานคําสอน ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกท้ังฉบับภาษาไทย

และบาลี คัมภีร�อรรถกถา ฎีกา 
๒. รวบรวมข,อมูลจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเปSนผลงานการ

ค,นคว,าของทJานผู,รู,ทางพระพุทธศาสนาอันเปSนท่ียอมรับของนักวิชาการและบุคคลโดยท่ัวไป 
๓. เม่ือได,ศึกษาจากข,อมูลดังกลJาวแล,ว ก็นําข,อมูลท่ีได,มาวิเคราะห�แล,วสรุปข,อมูล

ท้ังหมดท่ีได,จากการค,นคว,า มาประกอบกับทรรศนะของผู,วิจัยเขียนเปSนวิทยานิพนธ� 
ความสําคัญของป/ญญาในพุทธปรัชญา ปHญญาเปSนสิ่งท่ีสําคัญมาก สําหรับมนุษย�

ท่ีเกิดมาในโลกนี้ จะต,องพ่ึงพาอาศัยปHญญาในการทํากิจตJางๆ การดําเนินชีวิตในโลกปHจจุบัน 
ต,องพัฒนาสิ่งแวดล,อมและชีวิตให,เจริญก,าวหน,ายิ่งข้ึน ในการพัฒนาชีวิตท้ังในระดับโลกและ
ระดับธรรมต,องควบคูJกันไปให,พอเหมาะพอดี ถูกต,องทุกข้ันตอนแหJงวิวัฒนาการของชีวิตท้ัง
ตนเองและผู,อ่ืน ดังนั้นปHญญาจึงเปSนสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการทํากิจการงาน การพัฒนา
มนุษย�และโลก โดยเฉพาะในสJวนตัวบุคคลแล,วปHญญายิ่งเปSนสิ่งสําคัญมาก จะต,องพัฒนาให,
เกิดให,มีข้ึนทุกระดับคือสุตมยปHญญา จินตามยปHญญา ภาวนามยปHญญา ให,ถูกต,องสามารถ
นํามาใช,พัฒนาชีวิตได,ถูกต,องกับเรื่องหรือเหตุการณ�นั้นๆ โดยไมJจํากัดกาลเวลา ถ,ามีปHญหา
เกิดข้ึนก็ต,องสามารถใช,ปHญญาแก,ไขได,ทันที แตJกJอนอ่ืนควรจะต,องทราบความสําคัญท่ัวไป
เก่ียวกับปHญญาท้ังในความหมาย ชื่อเรียกแทน บJอเกิด องค�ประกอบ ลักษณะ ประเภทแหJง
ปHญญา ระดับ และปHญญาตามแนวพระสูตรในพุทธศาสนา เปSนอันดับแรก กJอนท่ีจะได,ศึกษา
กระบวนการพัฒนาตJอไป  

ความหมายแห$งป/ญญา ปHญญา แปลโดยพยัญชนะวJา รู,ท่ัว มาจากคําบาลีวJา 
ป!ฺญา แยกศัพท�ได, ป เปSนศัพท�อุปสัค แปลวJา ท่ัว กับ ญา เปSนธาตุ แปลวJา รู, จึงได,รูปเปSน 
ป!ฺญา แปลวJา รู,ท่ัว หรือ รู,รอบ ปHญญาแปลโดยอรรถ(เนื้อความ)วJาความรู,ท่ัวหมายถึง 
ความรู,ท่ีถูกต,องครบถ,วนตามท่ีควรจะรู,สําหรับจะแก,ปHญหาได,หรือสามารถท่ีจะดับทุกข�ได,ฯ 

ปHญญา แปลวJาความรู,ท่ัว, ปรีชาหยั่งรู,เหตุผล, ความรู,เข,าใจชัดเจน, ความรู,เข,าใจ
หยั่งแยกได,ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน�มิใชJประโยชน� เปSนต,น และ รู,ท่ีจะจัดแจง 

จัดสรร จัดการ, ความรอบรู,ในกองสังขารมองเห็นตามเปSนจริง ๑  
ปHญญาในทางพุทธปรัชญา หมายเอา วิปHสสนา อันสัมปยุตด,วยกุศลจิตเปSนปHญญา 

สรุปแล,วในพุทธปรัชญา ปHญญา แปลวJา ความรอบรู,หรือความรู,ท่ัว หมายถึง ความรู,แจ,งซ่ึง
อริยสัจ ๔ มีทุกขอริยสัจเปSนต,น และไตรลักษณ�มีอนิจจลักษณะเปSนต,น หมายเอาปHญญาญาน 

                                                           

๑ พระธรรมป�ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน�ฉบับประมวลศัพท�, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ทJาพระจันทร�, ๒๕๓๘), หน,า ๑๖๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๖๖ 

ซ่ึงเปSนความรู,ท่ีเกิดจากการเจริญกระทําให,มากซ่ึงสมถวิปHสสนา ท่ีถือวJาเปSนปHญญาท่ีแท,จริง 
เพราะสามารถบรรลุสัจธรรมความจริงหรือเข,าถึงความจริงได,สูงสุด ปHญญานี้มีหลายระดับ
ตามแหลJงท่ีเกิดและตามหน,าท่ีท่ีกําจัดกิเลสได,ตามระดับชั้น ซ่ึงมีศัพท�ท่ีเปSนชื่อใช,แทนกันได,
เชJนญาณ วิชชา วิปHสสนาฯ  

บ$อเกิดของป/ญญา เม่ือกลJาวถึงแหลJงกําเนิดแหJงปHญญาในพุทธปรัชญาแล,ว ก็มี
แหลJงกําเนิดใหญJๆ ซ่ึงมีปรากฏอยูJในสังคีติสูตรมี ๓ ประการคือ ๑. สุตามยปHญญา (ปHญญา
สําเร็จด,วยการฟHง) ๒. จินตามยปHญญา (ปHญญาสําเร็จด,วยการคิด) ๓. ภาวนามยปHญญา 
(ปHญญาสําเร็จด,วยการอบรม)๒ แหลJงกําเนิดแหJงปHญญาท้ัง ๓ นี้ ถือได,เปSนแหลJงการพัฒนา
เพ่ิมพูลปHญญาท่ีสมบูรณ�ท่ีสุด เปSนไปตามลําดับข้ัน ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน มีท้ังการรับความรู,จาก
ภายนอก และการพัฒนาข้ึนจากภายใน  

องค�ประกอบของป/ญญา ในองค�ประกอบแหJงธรรมท่ีทํางานรJวมกัน หรือประกอบ
ทําให,เกิดปHญญา อันถือได,วJา เปSนการอาศัยซ่ึงกันและกัน ทําให,เกิดการพัฒนาปHญญาระดับ
โลกิยะให,ยิ่งๆข้ึนไปจนเปSนชั้นโลกุตระ แตJในข,อนี้จะได,ศึกษาวิเคราะห�ถึงองค�ประกอบท่ัวไป 
องค�ประกอบทางไตรสิกขาคือศีลสิกขา จิตตสิกขา(สมาธิ) ปHญญาสิกขา ซ่ึงเปSนองค�ประกอบท่ี
ทํางานรJวมกัน แบบสัมพนธ�อาศัยซ่ึงกันและกันเปSนกระบวนการ และองค�ประกอบแบบ
สามัคคีธรรม ตJอไปดังนี้  

องค�ประกอบท่ัวไป ในองค�ประกอบท่ัวไป ซ่ึงก็ได,มีถJายทอดกันมาแตJโบราณแล,ว
เรียกกันวJาหัวใจบัณฑิต คือ  

๑. สุ. หมายถึง สุตะ คือ การฟHงจากครู อาจารย� ทJานผู,รู,หรือนักปราชญ� และการอJาน
ตําราหรือคัมภีร�ท่ีนJาเชื่อถือได, ก็จัดเปSนสุตะ แตJอJานด,วยจิตอันเปSนสมาธิจริงๆ จึงจะเกิดปHญญา 

๒. จิ. หมายถึง จินตา คือการคิด การใครJครวญ การตริตรอง การวิเคราะห� วิจัยตาม
เนื้อหาวิชาท่ีได,อJานหรือได,ฟHงมาด,วยดีให,ถ่ีถ,วน มีเหตุผล รอบคอบด,วยสติปHญญาท่ีถูกต,อง 

๓. ปุ.หมายถึง ปุจฉา คือการไตJถามในเรื่องท่ียังไมJเข,าใจแจJมแจ,ง ยังแคลงใจ สงสัย
อยูJ เพ่ือให,เข,าใจ รู,จริงดียิ่งข้ึนและให,ถูกต,อง ไมJผิดพลาด 

๔. ลิ. หมายถึง ลิขิต คือ การจดบันทึกข,อความท่ีเข,าใจแจJมแจ,งด,วยดีนั้น ลงในสมุด
บันทึก เพ่ือกันลืม หรือแม,ลืมก็จะสามารถค,นคว,า เป�ดอJานดูอีกได, จะได,เกิดความรู,ข้ึนอีก 

องค�ประกอบทางไตรสิกขา องค�ประกอบทางสิกขา ๓ หรือโดยทางธรรมก็คือมีศีล
เปSนพ้ืนฐาน, มีสมาธิเปSนกําลัง, มีการเห็นแจ,งแทงตลอด(วิปHสสนา), ซ่ึงเปSนตัวการกระทํา
อยJางท่ีไมJอาจจะแยกกันได, ๓ จําจะต,องอาศัยธรรม ๓ ประการเหลJานี้ไปตามลําดับ โดย

                                                           

๒ ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๓ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมโฆษณ�อรรถานุกรม เล$ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ� จํากัด, 

๒๕๓๓), หน,า ๑๒๙.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๕๖๗

จะต,องสัมพันธ�กันจึงจะให,ได,ปHญญาท่ีถูกต,องเปSนจริง เปSนปHญญาชั้นโลกุตระท่ีสามารถทําให,
บรรลุเป�าประสงค�คือความหลุดพ,นจากกิเลสาสวะได, ดังมีเนื้อความแสดงไว,ในมหาปรินิพพาน
สูตร  

ในสJวนท่ีเก่ียวข,องกับไตรสิกขา คือ สมาธิท่ีศีลอบรมแล,วยJอมมีผลมาก มีอานิสงส�
มาก ปHญญาท่ีสมาธิบJมรอบแล,วยJอมมีผลมากมีอานิสงส�มาก, จิตท่ีปHญญาบJมรอบแล,วยJอม
หลุดพ,นโดยชอบเทียว จากอาสวะท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ๔  

วิปHสสนา แปลวJาการเห็นแจ,งหรือวิธีทําให,เกิดการเห็นแจ,ง หมายถึงการอบรม
ปHญญานั่นเอง ให,มีความเห็นแจ,งรู,ชัดในสิ่งท้ังหลายตรงตJอสภาวะของมัน ทําให,เข,าใจตาม
ความเปSนจริง จนถอนความหลงผิด ความรู,ผิดและความยึดติดในสิ่งท้ังหลายได, ทําให,กําจัด
อวิชชาคือความไมJรู,ให,หมดสิ้นไป ทําให,เกิดมีวิชชาข้ึนแทน ผลมุJงหมายแหJงการเจริญ
วิปHสสนาคือปHญญาหรือวิชชานั่นเอง ดังนั้น เม่ือต,องการท่ีจะพัฒนาปHญญาให,เจริญข้ึนจนได,
ชื่อวJาวิชชา ก็ต,องเจริญและกระทําให,มากซ่ึงธรรมท่ีเปSนสJวนแหJงวิชช ๒ อยJางคือสมถะและ
วิปHสสนา จนละอวิชชาได,แล,วทําวิชชาให,เกิดข้ึน ๕  

ศีล สมาธิ ปHญญา จึงเปSนองค�ประกอบซ่ึงกันและกันโดยแท, ไมJแยกจากกัน มี
ความสัมพันธ�กันเปSนปHจจัยซ่ึงกันและกันและเปSนไปเพ่ือความรู,ยิ่ง ซ่ึงพระพุทธเจ,าทรงได,ตรัสรู,
แล,ว และได,ทรงนํามาสั่งสอนผู,อ่ืนให,รู,ตามด,วย เพ่ือความรู,ยิ่งเห็นจริงในธรรมท้ังปวงท่ีควรรู,ควร
เห็น  

ลักษณะของป/ญญานั้นมีปรากฏในคัมภีร�ตJาง ๆ มากมายหลายอยJาง เชJน มีลักษณะ
แหJงการรู,แจ,งความจริงท่ีเรียกวJาอริยสัจ ๔ คือ ทุกข� สมุทัย นิโรธ มรรค, มีลักษณะแหJงการรู,
สภาวะธรรมดาแหJงธรรมท้ังหลาย คือ ลักษณะ ๓ มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา , มีลักษณะสJอง
แสงให,ความสวJางและกําจัดความมืดหรือกําจัดอวิชชา คือความไมJรู,ซ่ึงเปSนเหมือนกับความ
มืดอันทําให,หลง ให,สิ้นสูญไป ขณะเดียวกันก็ทําวิชชาคือความรู,ซ่ึงเปรียบเสมือนความสวJาง
ให,เกิดข้ึนทําให,หายจากความหลง, มีลักษณะรู,ท่ัวถึงธรรมท้ังหลาย , มีลักษณะการแทงตลอด
สภาวะธรรม ,มีลักษณะแหJงการรู,ตามความเปSนจริงซ่ึงคุณและโทษของโลก และอุบายเปSน
เครื่องออกไปจากโลก เปSนต,นฯ ๖ 

ป/ญญา ๓ ประเภท ได�แก J๗  
๑. สุตมยปHญญา ปHญญาเกิดจากการฟHง หมายถึง ปHญญาท่ีได,มาโดยการเรียนจาก

ผู,อ่ืนหรือเรียนจากคัมภีร�ตJางๆ เชJน สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ เปSนต,น  

                                                           

๔ ที.ม. ๑๐/๗๗/๙๙. 
๕ องฺ.ทุก. ๒๐/๒๗๕ /๗๗–๗๘. 
๖ องฺ.ติก. ๒๐/๕๔๕,๕๔๖/๓๓๓–๓๓๕.  
๗ ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. , อภิ.วิ. ๓๕/๘๐๔/๔๓๘–๔๓๙.)  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๖๘ 

๒. จินตามยปHญญา ปHญญาเกิดจากการคิด หมายถึงปHญญาท่ีบุคคลได,มาโดยไมJได,
เรียนจากผู,อ่ืน เปSนปHญญาท่ีเกิดจากกรรมท่ีเปSนของแตJละบุคคล หรือปHญญาท่ีตรงกับความ
จริงเปSนความรู,ท่ีเก่ียวกับหน,าท่ีการงาน หรือเก่ียวกับศาสตร� เปSนต,น  

๓. ภาวนามยปHญญา ปHญญาเกิดจากการเจริญภาวนา หมายถึง ปHญญาท่ีได, 
จากการบําเพ็ญสมาธิแล,ว(สมถวิปHสสนา) ทําปHญญาให,เกิดข้ึน  
ระดับข้ันของป/ญญา เม่ือกลJาวถึงระดับปHญญาคือความรู, ตามแนวพุทธปรัชญา 

อาจแบJงได,หลายระดับตามความรู,หรือการรับรู,ตJอโลกภายในหรือภายนอกตามแตJกรณี ซ่ึงก็
เริ่มแตJความรู,ธรรมดาของโลกเรียกวJาโลกิยะ จนถึงความรู,ลึกซ่ึงท่ีละเอียดยิ่งข้ึน เปSนความรู,
เห็นตามความเปSนจริงตรงตามสภาวะ ไมJข้ึนตJอเหตุผลและสิ่งใด ๆ เหนือวิสัยของโลก 
เรียกวJาโลกุตระปHญญา ซ่ึงแบJงเปSน ๕ ระดับ คือ 

๑. ความรู,ระดับวิญญาณ คือ ความรู, เกิดจากการรับรู,ทางอินทรีย� ๖ อยJาง คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปSนความรู,ระดับพ้ืนฐานคือความรู,เบ้ืองต,น จะเกิดข้ึนได,ต,องอาศัย
อายตนะภายในมีตาเปSนต,นไปกระทบกับอายตนะภายนอกมีรูปเปSนต,น เกิดความรู,ข้ึนเรียกวJา
จักขุวิญญาณ อันเปSนความรู,ท่ีเกิดข้ึนทางตา ท่ีเหลือนอกนั้นก็มีชื่อเรียกตามอินทรีย�๖ แล,วแตJ
กรณี วิญญาณนี้เปSนความรู,ยืนโรงท่ีเปSนกิจกรรมประจําของจิต ทําหน,าท่ีคอยรับรู,กิจกรรมทุก
อยJางของจิตด,วย  

๒. ความรู,ระดับสัญญา ความรู,ระดับนี้สืบเนื่องมาจากความรู,ระดับวิญญาณ เปSน
ความรู,ท่ีเกิดจากการจําไว, กําหนดหมายไว, ทําให,มีการรู,จัก รู, เข,าใจ และคิดได,ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
เรียกวJา สัญญา  

๓. ความรู,ระดับทิฐิหรือระดับความเห็น เปSนความรู,ท่ีเกิดจากความเข,าใจตาม
แนวคิดความเห็นของตน อาจจะเปSนความรู,ท่ีมาจากแหลJงภายนอก โดยนํามาเปรียบเทียบ
แล,วสรุปลงเปSนความเห็นหรือทฤษฎี(ทัศนะ) อยJางใดอยJางหนึ่ง แล,วยึดครองเปSนของตน 
อาจจะเริ่มแตJข้ันไมJมีเหตุผลจนถึงมีเหตุน,อยบ,างมีเหตุมากบ,าง แตJถ,าได,พัฒนาข้ึนไปจนเปSน
ความรู, ความเห็น ความเข,าใจท่ีถูกต,องตามความเปSนจริง ก็เปSนปHญญา เรียกวJาสัมมาทิฏฐิ  

๔. ความรู,ระดับอภิญญา เปSนความรู,เกิดจากความสามารถพิเศษทางจิตใจ เพราะ
จิตสามารถรู,อารมณ�หรือสิ่งเร,าได,โดยตรงไมJต,องอาศัยผัสสะใด ๆและไมJข้ึนอยูJกับกาละและ
อวกาศแตJสามารถรู,เห็นเหตุการณ�ท่ีอยูJในสถานท่ีหJางไกลได, หรือเห็นเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนเกิน
วิสัยคนธรรมดาเปSนต,น  

๕. ความรู,ระดับญาณ คือ ความรู,ท่ีเกิดจากการหยั่งรู, เปSนความรู,บริสุทธิ์ เปSน
ความรู,ตรงตามสภาวะ ท่ีผุดโพลงสวJางแจ,งข้ึน ทําให,มองเห็นธรรมชาติอันแท,จริงของสิ่งนั้นๆ 
ตามท่ีมันเปSนจริง โดยไมJมีความเห็น(ทัศนะ)สJวนตนหรือเหตุผลสJวนตัวเข,าไปเก่ียวข,อง เปSน
ความรู,ท่ีเกิดภายในของบุคคลผู,ท่ีรู,ญาณเทJานั้น เปSนความรู,โดยอาศัยประสบการณ�ทางจิต
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โดยตรงอันเกิดจากการปฏิบัติโดยเฉพาะ ความรู,ระดับญาณ เปSนความรู,สูงสุดใน
พระพุทธศาสนา  

กระบวนการพัฒนาป/ญญา เม่ือกลJาวโดยหลักการแล,ว จุดมุJงหมายสูงสุดใน
การศึกษาพัฒนาชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือ
การเข,าถึงปHญญานั่นเอง ปHญญาดังกลJาวมีอยูJ ๒ ระดับคือ โลกิยะและโลกุตตระ ในทาง
พระพุทธศาสนาเน,นให,เข,าถึงปHญญาข้ันโลกุตตระ แตJก็ให,ความสําคัญท้ัง ๒ ข้ันซ่ึงก็ต,องมีการ
พัฒนาไปตามลําดับ แตJก็ข้ึนอยูJกับความสามารถและความเพียรของแตJละบุคคลในการท่ีจะ
พัฒนาตัวเองให,เข,าถึงปHญญาในระดับนั้นๆ 

ในทางพระพุทธศาสนาได,แสดงกระบวนการเกิดปHญญาแล,วพัฒนาให,ยิ่งข้ึนไปเปSน
ลําดับข้ันคือจากสุตมยปHญญาไปสูJจินตามยปHญญา จากจินตามยปHญญาไปสูJภาวนามยปHญญา 
เทJากับพัฒนาจากระดับโลกิยะสูJโลกุตตระ ซ่ึงจะได,ศึกษาวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาปHญญา
เปSนลําดับไป 

ป/จจัยท่ีเก้ือหนุนและส$งเสริมให�เกิดป/ญญา ในการสร,างปHญญาให,เกิดข้ึน และ
พัฒนาให,เจริญยิ่งข้ึนไป ต้ังแตJปHญญาระดับโลกิยะจนถึงระดับโลกุตตระนั้น ทางพุทธศาสนา
อาศัยปHจจัยตัวหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เปSนบJอเกิดแหJงความดีหรือเปSนนิมิตหมายสิ่งแรกแหJงกุศล
ธรรมท้ังหลาย ท่ีพระพุทธเจ,าตรัสเรียกวJา สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบหรือความเข,าใจถูกต,อง) ๘  

ในหลักของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาท่ีดีท่ีสุด ถูกต,องท่ีสุดเรียกวJามัชฌิม
ปฏิปทา ซ่ึงเปSนหลักท่ีทําให,เกิดความดีท้ังหลายและเกิดปHญญาท้ัง ๒ ระดับ ก็ต,องมี
สัมมาทิฏฐิเปSนหัวหน,า เปSนเบ้ืองต,นในการพัฒนาให,เจริญยิ่งๆ ดังนั้น กระบวนการพัฒนา
ปHญญาก็ต,องมีสัมมาทิฏฐิเปSนเบ้ืองต,น 
เหมือนกัน แตJสัมมาทิฏฐิท่ีถือเปSนสิ่งสําคัญอยJางยิ่งนี้ จะเกิดข้ึนได,ก็ต,องอาศัยปHจจัยอ่ืนมา
ชJวยสร,างเสริมให,พัฒนายิ่งๆ ข้ึน เรียกวJาเปSนปHจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหJงสัมมาทิฐิ มี ๒ 
ประการ๙ คือ 

๑. ปHจจัยภายนอกเรียกวJา ปรโตโฆสะ คือเสียงจากผู,อ่ืน เปSนการกระตุ,นหรือ ชักจูง
จากภายนอกเชJนการแนะนํา สั่งสอนบอกเลJา ขJาวสารเปSนต,น จากผู,อ่ืนท่ีดีงามถูกต,องถูก
ธรรม โดยเฉพาะอยJางยิ่งการรับฟHงธรรม คําแนะนําจากบุคคลท่ีเปSนกัลยาณมิตรเปSนต,น ข,อนี้ 
เปSนวิธีการแหJงศรัทธา  

๒. ปHจจัยภายในเรียกวJาโยนิโสมนสิการคือการทําไว,ในใจโดยแยบคาย เปSนการใช,
ความคิด ความรู,จักคิด คิดเปSนระเบียบหมายถึงการรู,จักมอง รู,จักพิจารณาสิ่งท้ังหลาย โดย
มองตามท่ีสิ่งนั้นๆ มันเปSนของมัน และโดยวิธีคิดหาเหตุผล สืบค,นถึงต,นเค,าสืบสาวให,ตลอด

                                                           

๘ องฺ.ทสก. ๒๔/๑๒๑ / ๒๕๔ . 
๙ องฺ.ติก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๗๐ 

สาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ ออกให,เห็นตามสภาวะตามความสัมพันธ�สืบทอดแหJงเหตุปHจจัยเปSนต,น 
ข,อนี้เปSนวิธีการแหJงปHญญา 

ป/จจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ แปลวJา เสียงจากผู,อ่ืน หมายถึงเสียงท่ีดีงาม เสียง
ท่ีมีความถูกต,อง ท่ีบอกกลJาวแสดงความจริง มีเหตุมีผล ประกอบด,วยประโยชน� อันเกิดจาก
ความเมตตาความหวังดีของคนดี มีปHญญา มีคุณธรรม เรียกวJาสัตบุรุษบ,าง สัปปุริสบุรุษบ,าง 
บัณฑิตบ,าง ซ่ึงได,แกJ พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า สาวกของพระพุทธเจ,า พระอรหันต
สาวก พJอแมJ ครู อุปHชฌาย� อาจารย�บุคคลผู,มีการศึกษามากเรียกวJาพหูสูต ผู,มีปHญญามีความรู,
มาก สามารถแนะนําสั่งสอน ให,คําปรึกษาในทางท่ีถูกต,องได, บุคคลเหลJานี้ถือเปSนมิตรท่ีดี 
ความมีกัลยาณมิตรเปSนการเจริญปHญญาข้ันศรัทธา ในการศึกษาฝ�กฝนอบรมหมายรวมเอา
ท้ังตัวกัลยาณมิตรและคุณสมบัติของกัลยาณมิตร หลักการ วิธีการ อุปกรณ� อุบายตJางๆ ใน
การฝ�กสอนและการจัดทํา การให,บริการตJางๆ และการเจริญโพชฌงค� คือองค�ธรรมเพ่ือ
ปHญญาตรัสรู, ซ่ึงท้ังหมดก็เปSนไปเพ่ือกําจัดมูลความชั่วตJางๆ และเพ่ือเกิดปHญญา๑๐  

ป/จจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการปHจจัยระดับท่ี ๒ นี้ ตJอจาก
ปHจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตร เปSนปHจจัยภายในท่ีสําคัญอยJางยิ่ง ในการพัฒนาปHญญา เปSน
ข้ันท่ีเริ่มใช,ความคิดพิจารณาอยJางเปSนอิสระภายในของบุคคลแตJละคน โดยไมJต,องอาศัย
ปHจจัยภายนอกอีก เรียกวJา ได,ก,าวข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง สําหรับผู,ท่ีจะพัฒนาปHญญาของตนเอง ซ่ึง
จะได,ศึกษาถึงความหมาย อิทธิพลแหJงปHจจัยภายในโดยยJอ โยนิโสมนสิการทําให,คนเปSนผู,ใช,
ความคิด คนเปSนนายของความคิดเอาความคิดมารับใช,ชJวยแก,ไขปHญหาทําให,คนอยูJสุขสบาย 
ในทางตรงกันข,าม อโยนิโสมนสิการทําให,คนกลายเปSนทาสของความคิด ถูกความคิดปลุกปH°น
ชักนํา จับลากไปหาความเดือดร,อนวุJนวายตJางๆ ให,ได,รับความทุกข�ทรมานตJาง ๆ ไมJเปSนตัว
ของตัวเอง อีกอยJางหนึ่ง ในกระบวนความคิดท่ีมีโยนิโสมนสิการนี้ สติสัมปชัญญะจะเข,า
มารJวมทํางานอยูJด,วยโดยตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเปSนอาหารคอยหลJอเลี้ยงสติอยูJเรื่อย ๆ 
และโยนิโสมนสิการยังเปSนความคิดท่ีสกัดก้ันอวิชชาตัณหาอันเปSนตัวขัดขวางการเกิดและการ
พัฒนาปHญญา โยนิโสมนสิการเปSนปHจจัยให,เกิดปHญญาแล,วชJวยสJงเสริมให,เจริญงอกงามยิ่งๆ 
ข้ึนอีกด,วย 

วิเคราะห�กระบวนการพัฒนาป/ญญาและการใช�ป/ญญา วิเคราะห�ปHญญาในด,าน
ตJาง ๆ เชJน จุดหมายแหJงการพัฒนาปHญญา ปHญญาเปSนสิ่งจําเปSนสําหรับมนุษย� ปHญญากับ
การพัฒนาการศึกษา ปHญญาท่ีพัฒนาแล,วนํามนุษย�ผู,มีภาวนาไปสูJอิสระ ปHญญาเครื่อง
พิจารณาบริโภคปHจจัย ๔ ปHญญาเปSนเครื่องพิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบในการรับรู,ขJาวสาร
ข,อมูล ปHญญา กับบทบาทในการสร,างสรรค�พัฒนามนุษย� ปHญญากับการแก,ปHญหาชีวิต 
วิเคราะห�บJอเกิดปHญญาในปรัชญากับพุทธศาสนา ซ่ึงจะได,วิเคราะห�ดังตJอไปนี้ 

                                                           

๑๐ สํ.ม.๑๙/๑๒๙–๑๓๐/๓๖, ๑๔๗–๑๔๘/๔๐. 
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จุดหมายแห$งการพัฒนาป/ญญาตามหลักพุทธธรรมในพุทธปรัชญา เม่ือจะ
กลJาวถึงจุดหมายแหJงการพัฒนาปHญญา ก็คือ ประโยชน� หรือคุณคJา(อัตถะหรืออรรถ) 
หมายถึง ประโยชน�ท่ีเกิดจากปHญญาท้ัง ๓ ข้ัน ประโยชน�หรือคุณคJาถือวJาเปSนจุดหมายของ
ชีวิต ท่ีมนุษย�ทุกคนควรจะมีจะได, สําหรับใช,ในการดําเนินชีวิตแบบให,เปSนอยูJด,วยปHญญา ท้ัง
ในปHจจุบันและในอนาคต  

ป/ญญาเป�นส่ิงจําเป�นสูงสุดสําหรับชีวิตมนุษย� เม่ือวJาโดยสิ่งสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย� เพ่ือจุดหมายท่ีดีท่ีสุดท่ีกลJาวแล,ว การพัฒนาปHญญาจึงมีความสําคัญสูงสุด 
เพราะมนุษย�ต,องใช,ปHญญาเปSนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด มนุษย�จะมีพฤติกรรม
อะไร อยJางไรและแคJไหน ก็ข้ึนอยูJท่ีปHญญาเปSนเครื่องชี้นําหรือบอกทางให,เทJาใด และปHญญาก็
เปSนตัวปลดปลJอยจิตใจ ให,ทางออกแกJจิตใจ เชJน เม่ือจิตใจรู,สึกอึดอัดเพราะมีปHญหามาติดตัน
อยูJ พอปHญญาเกิดข้ึนรู,วJาจะทําอยJางไร จิตใจก็โลJงโปรJงเปSนอิสระได, การพัฒนาปHญญาก็
กว,างขวาง  

ป/ญญากับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษย� เม่ือจะกลJาวถึงการพัฒนา
ชีวิตมนุษย� สิ่งท่ีจะต,องพัฒนาให,ดีท่ีสุดคือการศึกษา เพราะการศึกษาชJวยพัฒนาชีวิตมนุษย� 
เม่ือมนุษย�มีการศึกษาแล,ว ก็เกิดองค�ความรู,คือปHญญา แล,วมนุษย�ก็เอาปHญญามาพัฒนาชีวิต
ตนเองดําเนินชีวิตอยูJด,วยปHญญา ดําเนินชีวิตอยูJอยJางมีความสุขและมีคุณคJา เปSนชีวิตท่ี
ประเสริฐ ดังนั้น พัฒนาการศึกษาก็ต,องเพ่ือให,เกิดปHญญา ปHญญาพัฒนาชีวิตมนุษย� เพ่ือบรรลุ
จุดหมาย เพ่ือจุดหมายท่ีดีท่ีถูกต,องแหJงการศึกษาจึงต,องพัฒนาด,วยปHญญา  

ป/ญญา กับ บทบาทในการสร�างสรรค�พัฒนามนุษย� ในการพัฒนาเพ่ือมนุษย� มี
หลักสําคัญคือก็จะต,องพัฒนามนุษย�ให,มีปHญญา จนถึงข้ันให,สามารถดํารงชีวิตอยูJได,ด,วย
ปHญญา จึงมีชีวิตท่ีประเสริฐ แตJจะเปSนเชJนนั้นได, ก็จะต,องพัฒนามนุษย�ด,วยการศึกษา เม่ือ
มนุษย�มีการศึกษาแล,วก็เกิดมีปHญญารู,จักฝ�กอบรมตนเอง ปHญญาจึงมีบทบาทอยJางสําคัญตJอ
ชีวิตมนุษย� ซ่ึงก็หลายอยJาง เชJนเปSนยอดแหJงคุณสมบัติของมนุษย� ปHญญานํามนุษย�ผู,ต,อง
ศึกษาสูJอิสรภาพ ปHญญาเข,าถึงธรรมชาติและสามารถจัดสรรสังคม ปHญญาชJวยให,เข,าถึงความ
จริงและเปSนอยูJางรู,เทJาทัน เปSนต,น ซ่ึงพระธรรมป�ฎกได,กลJาวถึงบทบาทของปHญญาไว,หลาย
ประการ  

ป/ญญา กับ การแก�ป/ญหาชีวิต ในโลกยุคปHจจุบันนี้ คนจํานวนมากเสียดุลย�ทาง
ความเปSนปกติด,านจิตใจกันเปSนจํานวนมาก เพราะถูกปHญหาตJางๆ รุมเร,าชีวิต จนให,มีความ
กระวนกระวาย กระเสือกกระสน ท้ังทางด,านอาชีพและด,านเศรษฐกิจ เพ่ือความอยูJรอดของ
ชีวิตและครอบครัว ดังนั้น เพ่ือให,ชีวิตและครอบครัวมีความปลอดภัยจากปHญหา ทุกคนต,องมี
ปHญญาคิดท่ีแยบคาย ใช,ในการดําเนินชีวิตและแก,ไขปHญหาตJางๆ เม่ือได,ประสบกับมัน การคิด
ท่ีเปSนปHญญานี้ก็มีถึง๑๐วิธีด,วยกัน ซ่ึงได,แสดงไว,แล,วในหัวข,อจินตามยปHญญา แตJในท่ีนี้ จะ
กลJาวถึงการคิดแก,ปHญหา พอเปSนตัวอยJางโดยสังเขป ดังนี้คือ  
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วิธีคิดแบบอริยสัจจ�หรือคิดแก,ปHญหา เปSนหลักแหJงวิธีคิดเพ่ือแก,ปHญหา เปSนวิธีการ
แหJงการดับทุกข� วิธีคิดแบบอริยสัจจ�นี้ มีลักษณะคิดตามเหตุตามผล และคิดแบบตรงจุด
ตรงไปตรงมา  

วิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุJงตรงตJอสิ่งท่ีจะต,องทําต,องปฏิบัติต,อง
เก่ียวข,องของชีวิต ใช,แก,ปHญหา ไมJฟุ�งซJานออกไปในเรื่องฟุ�งเฟ�อท่ีสักวJาคิดเพ่ือสนองตัณหา
มานะทิฏฐิ ซ่ึงไมJอาจนํามาใช,ปฏิบัติได,และไมJเก่ียวกับการแก,ไขปHญหา  

๕. ผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยพบวJา 
สุตมยปHญญา ปHญญาในข้ันแรกนี้เกิดจากการได,ยินได,ฟHง ได,รับรู, ได,รับการถJายทอด

สืบตJอมาโดยเฉพาะจากกัลยาณมิตร ในทางพุทธปรัชญา และรวมถึงการได,ยินได,ฟHง ได,ศึกษา 
ได,ทJองบJน สาธยายพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ,าแล,ว ทรงจําไว,ได, รู,ท่ัวถึงอรรถ รู,
ท่ัวถึงธรรมผู,ได,ศึกษามาแล,วเรียกวJา เปSนพหูสูต เปSนผู,ทรงธรรม๑๑ ในหลักพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ,าประกอบด,วยองค� ๙ ประการ ซ่ึงเรียกวJา นวังคสัตถุสาสน� คือ สุตตะ เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ  

ในทางพุทธปรัชญาได,แสดงถึงความเปSนผู,ได,ยินได,ฟHงมาก เรียนรู,มาก ผู,คงเรียนวJา
เปSนพหูสูตประกอบด,วยองค� ๕ ประการ คือ พหุสฺสุตา ความเปSนผู,ได,ยินได,ฟHง , ธตา จําได, มี
ความทรงจําเปSนเลิศ, วจสา ปริจิตา คลJองปาก คือ ทJองบJนไว,เสมอ สาธยายไว,บJอย ๆ จน
คลJองแคลJวชัดเจน, มนสานุเปกฺขิตา เพJงด,วยใจ ใสJใจนึกคิดจนชัดเจนในใจ เม่ือคิดข้ึนครั้งใด 
ก็ให,เนื้อความปรากฎชัดเจน มองเห็นโลJงตลอดไปท้ังเรื่อง, ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา แทงตลอด
ด,วยดีด,วยความเห็น คือ เข,าใจความหมายและเหตุผลแจJมแจ,งลึกซ้ึง รู,ท่ีไปท่ีมา เหตุผลจิน
ตามยปHญญา ในทางพุทธศาสนา ได,แสดงถึงเปSนปHญญาท่ีเกิดจากการคิด คือโยนิโสมนสิการ 
แปลวJาการคิดโดยอุบายอันแยบคาย ถือเปSนวิธีคิดท่ีทําให,เกิดปHญญาท่ีละเอียดลึกซ้ึงข้ึนมาอีก
ข้ันหนึ่ง ซ่ึงในหลักของบาลีท่ีแสดงการคิดโดยอุบายอันแยบคายหรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ไว,มี ๑๐ วิธีคือ 

๑. คิดแบบสาวหาสาเหตุและปHจจัย เปSนการคิดพิจารณาปHญหา เพ่ือหาทางแก,ไข 
เริ่มด,วยค,นหาเหตุและปHจจัยตJางๆ ท่ีเก่ียวข,องผูกพันกันมาเปSนทอดๆ 

๒. คิดแบบวิเคราะห�แยกองค�ประกอบ เปSนการคิดแบบมีเป�าหมายเพ่ือให,มองเห็น
และให,รู,จักสภาพความจริงของสิ่งท้ังหลาย 

๓. คิดแบบรู,เทJาทันสามัญลักษณะ คือ การคิดแบบรู,เทJาทันสามัญลักษณะหรือไตร
ลักษณะหรือสภาวะเปSนไปของสิ่งท้ังหลายตามธรรมชาติ อันถูกปรุงแตJงเกิดข้ึนจากเหตุปHจจัย
ตJางๆ และจะต,องเปSนไปตามเหตุปHจจัยนั้น  
                                                           

๑๑ อง.จตุกก. ๒๑/๑๘๖/ ๒๔๑–๒๔๓. 
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๔. คิดแบบอริยสัจ เปSนการคิดแบบแก,ปHญหา คือ คิดไปตามเหตุและผล สืบสาว
จากผลไปหาสาเหตุแล,วแก,ไขและจัดทําการท่ีต,นเหตุให,ถูกต,อง  

๕. คิดแบบธรรมสัมพันธ�กับอรรถ เปSนการคิดพิจารณาให,เข,าใจหลักการ(ธรรม)ท่ี
สัมพันธ�กับความมุJงหมาย(อรรถ)  

๖. คิดแบบคุณโทษและทางออก เปSนการคิดพิจารณาเห็น คุณ(อัสสาทะ) โทษ(อา
ทีนวะ) และทางออก(นิสสรณะ ) คิดพิจารณามองสิ่งท้ังปวงตามท่ีมันเปSนจริง  

๗. คิดแบบคุณคJาแท,และคุณคJาเทียม เปSนการคิดพิจารณาเก่ียวกับการใช,สอยหรือ
บริโภค เปSนวิธีคิดสกัดหรือบรรเทาตัณหา สกัดก้ันไมJให,กิเลสเข,าครอบงําจิตใจได,  

๘. คิดแบบอุบายปลุกเร,าคุณธรรม เปSนการคิดบรรเทาตัณหา และชJวยสJงเสริมคุณ
งามความดี(กุศลธรรม)และความเห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ)ระดับโลกิยะให,เจริญงอกงามยิ่งข้ึน  

๙. คิดแบบเปSนอยูJในขณะปHจจุบัน เปSนการคิดท่ีมีปHจจุบันธรรมเปSนอารมณ� เปSน
การคิดท่ีคลุมถึงการคิดแบบอ่ืนๆ ด,วย  

๑๐. คิดแบบเทียบกับการพูดแยกแยะ (วิภัชชวาท) เปSนการใช,แสดงระบบความคิดท่ี
เปSนแบบของพระพุทธศาสนาและมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีคิดแบบตJางๆ ท่ีกลJาวข,างต,น  

ข้ันภาวนามยปHญญา ในข้ันนี้ เปSนปHญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ หรือประกอบ 
กระทําให,เกิด เปSนการพัฒนาตJอจากฟHงและการคิดซ่ึงยังไมJแจJมแจ,ง ชัดเจน และให,ผลจริงถึง
ท่ีสุด ด,วยการลงมือประกอบกระทําหรือปฏิบัติสมถะและวิปHสสนา 

ในกระบวนการ แหJงภาวนามยปHญญา กลJาวโดยหลักแบบองค�รวมตามไตรสิกขา
ในทางพระพุทธศาสนาแล,วต,องประกอบด,วยองค� ๓ ประการคือ ศีล สมถะและวิปHสสนา ซ่ึง
ในข้ันภาวนามยปHญญานี้ได,ผJานการมีศีลมาแล,ว เปSนการพัฒนาปHญญาด,วยสมถะวิปHสสนา จะ
เปSนการเจริญสมถะกJอนแล,วจึงเจริญวิปHสสนาก็ได, ซ่ึงมี ๔ วิธี คือ สมถะปุพพังคมะวิปHสสนา
ภาวนา คือ การเจริญวิปHสสนามีสมถะนําหน,า, วิปHสสนาปุพพังคมสมถะภาวนา คือ การเจริญ
สมถะมีวิปHสสนานําหน,า, ยุคนัทธสมถวิปHสสนาภาวนา คือ การเจริญสมถะและวิปHสสนาคูJกัน, 
ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส คือ วิธีปฎิบัติเม่ือจิตถูกชักให,เขวเพราะธรรมุธัจจ�  

ได,รู,ถึงจุดหมายแหJงการพัฒนาปHญญาคือประโยชน�หรือคุณคJาอันเปSนจุดหมายของ
ชีวิต ๓ ระดับ คือประโยชน�ปHจจุบันทันตาเห็นเรียกวJาทิฏฐธัมมิกัตถะ,ประโยชน�เบ้ืองหน,า 
เรียกวJา สัมปรายิกัตถะ, ประโยชน�อยJางยิ่งเรียกวJาปรมัตถะคือความมีจิตใจท่ีหลุดพ,นจาก
กิเลสและความทุกข�ท้ังปวง บรรลุนิพพาน เปSนอิสรภาพ สันติและความสุขอยJางสูงสุด ในทาง
พุทธศาสนา ได,รู,ถึงประโยชน�แหJงปHญญาในด,านตJางๆ คือปHญญาเปSนยอดแหJงคุณสมบัติของ
มนุษย�ในการดําเนินชีวิต เพราะมนุษย�ต,องใช,ปHญญาเปSนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ท้ังหมด เพ่ือทําดําเนินชีวิตอยJางมีคุณภาพให,บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีถูกต,องดีงาม ก็
คือ ประโยชน�ท้ัง ๓ ระดับดังกลJาวแล,ว ตลอดถึงได,รู,บทบาทหน,าท่ีของปHญญาท่ีมีตJอ
การศึกษาชJวยวิจัยการศึกษาให,บรรลุจุดหมายท่ีสมบูรณ�ในการค,นหาความจริง ค,นหาสิ่งท่ีดี 
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สิ่งท่ีต,องการ สิ่งท่ีเปSนประโยชน� ค,นหาทางท่ีจะทําให,ดี หรือหาวิธีการท่ีจะทําให,ดีและหาวิธีท่ี
จะทําให,สําเร็จ ในการพัฒนาการศึกษาท่ีเปSนประโยชน�แกJชีวิตของมนุษย� เพ่ือเข,าถึงความ
จริงของธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปSนและเพ่ือทําให,ชีวิตและสังคมมนุษย�มันดีท่ีสุด 

ได,รู,ถึงปHญญาในกระบวนการพัฒนามนุษย�ด,วยหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปHญญา 
เปSนแบบองค�รวม ท่ีต,องสัมพันธ�เก่ียวเนืองกันไป ซ่ึงจะแยกออกจากกันไมJได, เชJน ถ,าเปSนการ
พัฒนาชีวิตมนุษย�ด,วยปHญญาแล,วก็ต,องพัฒนาให,สัมพันธ�กันท้ังด,านศีล ด,านจิตใจและด,าน
ปHญญา คือ 

ทางด,านศีล เปSนด,านพฤติกรรม ท่ีรวมท้ังกายและศีล คือให,มีพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล,อมทางกายภาพหรือโลกแหJงวัตถุ(กายภาวนา)  

ด,านจิตใจ มีสภาพจิตท่ีดี มีสมาธิเปSนฐานท่ีตั้ง คือ มีคุณภาพจิตเชJนมีเมตตา กรุณา 
กตัญ!ูกตเวที หลJอเลี้ยงจิตใจงอกงาม และเปSนพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม มีสมรรถภาพ
จิต มีความเข,มแข็ง ม่ันคง  

ด,านปHญญาให,มีสัมมาทิฏฐิเปSนประธานในการพัฒนาการศึกษาและชีวิต อบรม
ตนเอง ให,เปSนมนุษย�ท่ีมีการฝ�กแล,วเปSนผู,ประเสริฐ ดําเนินชีวิตอยJางประเสริฐ  

หลักไตรสิกขา ๓ ประการนี้ ถือเปSนหลักปฏิบัติแหJงมรรค ๘ อันข,อปฏิบัติท่ีประเสริฐ 
ท่ีพอเหมาะพอดี เรียกวJา มัชฌิมาปฏิปทา หรือ อริยะมรรค เห็นองค�มรรคในไตรสิกขาได, คือ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเปSนฝ�ายศีล, สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
เปSนฝ�ายจิต, สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปSนฝ�ายปHญญา ท้ัง ๓ สJวนเปSนสJวนประกอบของชีวิต
ท่ีดีงาม เราก็ฝ�กคนให,เจริญงอกงามในองค�ประกอบเหลJานี้ และให,องค�ประกอบเหลJานี้นําเข,าสูJ
การเข,าถึงอิสระภาพและสันติสุขท่ีแท,จริง  
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พัฒนาการด�านการอุปถัมภ�และคุ�มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
Development of the Supporting and Protection of Buddhism In Thailand 

ดร.สุวิบูลย� จํารูญศิริ*  
ผศ.ดร.เทพพร มังธานี** 

บทคัดย$อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความหมายและความสําคัญของการ
อุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา สภาพการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาใน
ประวัติพระพุทธศาสนา และพัฒนาการด,านการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย วิธีการศึกษาครั้งนี้ เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห�เอกสาร 
ผลการวิจัยพบวJา  
 การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา หมายถึง การทํานุบํารุงสJงเสริม 
ชJวยเหลือพระพุทธศาสนา และการระวังภัยพระพุทธศาสนาท้ังภัยภายในและภัยภายนอก
และรักษาหลักคําสอนพระพุทธศาสนาให,ทรงคุณคJาและสาระสําคัญตามพระไตรป�ฎกของ
ไทย การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนามีความสําคัญตJอพระพุทธศาสนาเปSนอยJางยิ่ง 
พระพุทธศาสนาจะเจริญข้ึนหรือเสื่อมลงก็ข้ึนอยูJกับการอุปถัมภ�และคุ,มครองด,วยเชJนกัน 
เพราะพระพุทธศาสนาเปSนสิ่งท่ีมีคุณคJาสูงสุด ท่ีชาวไทยภาคภูมิใจมาในอดีตและหวงแหนไว,
เปSนสมบัติของชาติไทยตลอดไป 

สภาพการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนาได,
ดําเนินการโดยคณะสงฆ� ผู,มีอํานาจทางการปกครองและผู,มีอํานาจทางการเงินตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปโดยประพฤติปฏิบัติเก้ือกูลตJอพระพุทธศาสนา ตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ี
ของแตJละบุคคลสJวนใหญJมุJงอุปถัมภ�และคุ,มครองพุทธศาสนาธรรมซ่ึงเปSนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ,าเอาไว,  

การพัฒนาการการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือ ศาสน
ธรรม โดยการศึกษาพระธรรมให,เข,าใจอยJางลึกซ้ึง แล,วน,อมนํามาปฏิบัติ และเผยแผJให,คนอ่ืน
ได,ปฏิบัติตาม ศาสนบุคคล โดยการสJงเสริม สนับสนุนการอุปถัมภ�และปกป�องคุ,มครองศาสน
บุคคลท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคําสอนขององค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,า ตลอดจน
รJวมกันสร,างศาสนทายาทเพ่ือเปSนกําลังในการเผยแผJพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน โดยการ
กําหนดหลักเกณฑ�การสร,างวัดและต้ังวัดให,เหมาะสมกระจายอํานาจการดูแลรักษาวัดให,กับ

                                                           

* อาจารย�พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�เลย 
** อาจารย�มหาวิทยาลยับูรพา 
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ชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให,มีความรู,สึกรัก หวงแหน และมีสJวนรJวมในการเปSนเจ,าของวัด ศาสนวัตถุ 
โดยการดูแลรักษาและเคารพบูชารูปเคารพพระพุทธเจ,าและพระสาวกและน,อมรําลึกถึง
พระคุณอันยิ่งใหญJท่ีชJวยสรรพสัตว�ให,รอดพ,นจากความทุกข� ศาสนพิธี โดยศึกษาพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาให,รู,ซ้ึงถึงคุณคJาความสําคัญ ชJวยกันรักษาปฏิบัติตาม และถJายทอดคน
รุJนหลังได,ปฏิบัติสืบตJอไป 

คําสําคัญ: พัฒนาการ, การอุปถัมภ�และคุ,มครอง, พระพุทธศาสนา 

Abstract 
 The purposes of this study were to study the meaning and importance 
of the support and protection of Buddhism, to study the support and protection 
of Buddhism in the Buddhist history, and the development of the support and 
protection of Buddhism in Thailand. This was a qualitative research with the 
documentary analysis.  

A result of the present study was found that the support and 
protection of Buddhism meant supporting, keeping, protecting Buddhism from 
the internal and external threats, and making the Buddhist principles valuable 
and essential as seen in Thai Tipitaka. The support and protection of Buddhism 
were very important for Buddhism. The stability or the instability of Buddhism 
depended upon this support and protection because Buddhism was most 
valuable for Thai people who were proud through the present and protected it 
greatly as great property in Thailand for ever.  

The state of support and protection of Buddhism in the Buddhist 
history was generally made by the Sangha, the rich men, authorized people, and 
all other people who sacrificed their lives to Buddhism according to the given 
roles and duties. Generally, they aimed at protecting the Buddhist principles.  

The support and protection of Buddhism in Thailand: Sāsana-dhamma 
by studying it clearly, practicing it, and spreading it towards the other people, 
Sāsana-puggala by promoting the support and protection of moral religious 
personnel who followed the Buddha’s teachings and by establishing the religious 
heir to spread Buddhism, Sāsana-sathana by issuing the proper rules to establish 
the temples and calling for the communities to take care of the temples and be 
conscious of them as their own property, Sāsana-vatthu by keeping and 
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respecting the Buddha images and the disciple images with recognizing their 
value to help all creatures from suffering, and finally, Sāsana-bidhi by studying 
the Buddhist rites clearly and recognizing their value, importance and keeping 
them for the next generations. 
 

Keywords : Development ,Support and Protection ,Buddhism 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาเปSนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสJวนใหญJนับถือมาต้ังแตJบรรพบุรุษ

และเปSนท่ียอมรับเชื่อถือปฏิบัติจนเคยชินอยJางกว,างขวางท่ัวไปในสังคม และได,รับการปลูกฝHง
ถJายทอดกันมาตลอดเวลายาวนาน พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของไทยในปHจจุบันนี้ ได,
รับมาจากลังกาอีกทีหนึ่ง แตJเดิมนั้นรับมาจากพระเจ,าอโศกมหาราช เม่ือคราวสังคายนาครั้งท่ี 
๓ ประมาณป�  พ.ศ .  ๒๓๕ โดยพระเจ, าอโศกมหาราชสJ งสมณทูตออกไปเผยแผJ
พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีพระปฐมเจดีย�เปSนประจักษ�พยานให,เห็นอยูJจน
ปHจจุบัน แม,จะมีการนําพระพุทธศาสนาเข,ามาประเทศไทยหลายยุคและมีท้ังนิกายมหายาน
และเถรวาท ก็ไมJทําให,เกิดปHญหากับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแตJอยJางใด และเพราะ
การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวJางสถาบันพระมหากษัตริย�และสถาบันพระพุทธศาสนา 
ทําให,พระพุทธศาสนาได,รับการอุปถัมภ�และคุ,มครองด,วยดีเสมอมาต้ังแตJสมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรีและรัตนโกสินทร� กลJาวได,วJา พระพุทธศาสนามีความม่ันคงอยJางยิ่งในประเทศไทย 
เพราะมีกฎหมายคณะสงฆ�ได,กําหนดบทบาทและสถานะของพระพุทธศาสนาไว,อยJางชัดเจน 
แม,จะมีผู,มองวJา พระราชบัญญัติคณะสงฆ�ท่ีมีอยูJในปHจจุบันยังไมJมีบทบัญญัติท่ีกลJาวถึงเรื่อง
การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาไว, แตJโดยความเปSนจริงแล,ว พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ�ดังกลJาวได,กําหนดองค�กรหลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ไว,ภายใต,การปกครอง ดูแล
ของคณะสงฆ�เอง คือ มหาเถรสมาคม ให,มีอํานาจท้ังนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ใน
องค�กรเดียวกันท้ังหมด สามารถบัญญัติระเบียบ ข,อบังคับและกฎมหาเถรสมาคมบังคับใช,ใน
แวดวงคณะสงฆ�เอง ท้ังนี้ต,องอยูJภายใต,กฎหมายหลักของประเทศไทย  

แม,รัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทย ได,บัญญัติให,รัฐต,องให,การอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนาซ่ึงเปSนศาสนาท่ีประชาชนสJวนใหญJนับถือมาช,านานและศาสนาอ่ืน 
ท้ังต,องสJงเสริมความเข,าใจอันดีและความสมานฉันท�ระหวJางศาสนิกของทุกศาสนา รวมท้ัง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช,เพ่ือเสริมสร,างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ซ่ึง มีผู,นําชาวพุทธสJวนหนึ่ งต,องการท่ีจะให, มีพระราชบัญญัติอุปถัมภ�และคุ,มครอง
พระพุทธศาสนาออกมาใช,เพ่ือเสริมบทบาทของรัฐตามรัฐธรรมนูญให,สมบูรณ�  
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แตJปHจจุบันสังคมโลกได,เปลี่ยนไป ความเจริญทางด,านวัตถุท่ีเปSนภัยคุกคามจาก
วัฒนธรรมบริโภคนิยม ได,เข,ามามีบทบาทชี้นําคนไทยมากยิ่งข้ึน เปSนเหตุให,มีผลกระทบตJอ
คุณธรรม จริยธรรมของชาวไทยโดยท่ัวไป โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ในการอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวไทยได,เอาใจใสJและดูแลเรื่องนี้มาช,านาน ปHจจุบันมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ�ท่ีตราข้ึนมาเปSนเครื่องมือในการปฏิบัติของรัฐและประชาชนท่ัวไป 
ซ่ึงเน,นไปทางการปกครองคณะสงฆ�และการดูแลศาสนสมบัติ ยังมิได,ครอบคลุมถึงการ
อุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาท่ีเปรียบเสมือนภูมิคุ,มกันในการสJงเสริมความเปSน
ป�กแผJนม่ันคงของพระพุทธศาสนา 

การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา มีมาเปSนเวลานานต้ังแตJครั้งสมัย
พุทธกาล ผู,อุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาก็มีท้ังชาวบ,านธรรมดา มหาเศรษฐีและ
พระมหากษัตริย� และการให,การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาก็ข้ึนอยูJกับศักยภาพ
ของผู,นั้นเอง หากมีศักยภาพน,อยก็ให,การอุปถัมภ�และคุ,มครองตJอพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ธรรมดาสามัญ เชJน ในเรื่องปHจจัยสี่เปSนต,น แตJหากมีศักยภาพมาก ก็ให,การอุปถัมภ�และ
คุ,มครองในงานท่ียากมากข้ึน เชJนในลักษณะการปลูกสร,างสิ่งซ่ึงเปSนถาวรวัตถุ และการเผย
แผJพระพุทธศาสนาให,ขยายกว,างขวางออกไป ชาวพุทธไมJควรประมาทและปลJอยให,
พระพุทธศาสนาเปSนไปตามสภาพปHจจัยท่ีเกิดข้ึนโดยอิสระ ไร,การควบคุมและกํากับ เพราะ
แท,จริงหลักพระพุทธศาสนาเองก็สอนไว,วJาไมJมีอะไรเกิดข้ึนเองโดยไมJมีสาเหตุ แท,ท่ีจริงทุกสิ่ง
ทุกอยJางล,วนเกิดข้ึนจากเหตุปHจจัยท้ังสิ้น กJอสาเหตุดี ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็ต,องดี กJอสาเหตุไมJ
ดีไว,ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็เปSนสิ่งไมJดีแนJนอน พระพุทธศาสนาได,เจริญรุJงเรื่องในแตJละยุค ล,วน
มีผู,ให,การอุปถัมภ�และคุ,มครองมาเปSนลําดับ ในสมัยใดท่ีมีผู,อุปถัมภ�และคุ,มครองอยJางดี 
พระพุทธศาสนาก็เจริญรุJงเรื่อง สมัยใดท่ีขาดผู,อุปถัมภ�และคุ,มครองหรือมีผู,มีอํานาจและ
อิทธิพลซ่ึงมีอคติตJอพระพุทธศาสนา มุJงร,ายทําลายพระพุทธศาสนาก็ทําให,บังเกิดภัยพิบัติ
อยJางใหญJหลวงตJอองคาพยพทุกสJวนของพระพุทธศาสนา ทําให,พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป
จากแผJนดินนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นได,ในประวัติพระพุทธศาสนาอยJางชัดเจนเชJนเหตุการณ�ภัยพิบัติ
ของพระพุทธศาสนาในอดีตท่ีผJานมา เชJน การเผาทําลายมหาวิทยาลัยนาลันทา รวมถึง
พระไตรป�ฎก และการเขJนฆJาพระภิกษุสงฆ�ในประเทศอินเดีย เม่ือศาสนาอ่ืนบางศาสนาได,
รุกรานเข,าไป การลJมสลายด,วยวิธีตJาง ๆ ของพระพุทธศาสนาก็ด,วยความรักสงบของชาวพุทธ 
ซ่ึงไมJคิดจองเวรตJอผู,รุกราน จนถูกศาสนาอ่ืนรุกรานจนต,องสูญหายไปจากหลายประเทศ 
ดังเชJนประเทศอินเดีย อินโดนีเชีย ศรีลังกา อาฟกานิสถานและปากีสถาน เปSนต,น ในประวัติ
พระพุทธศาสนา ภัยของพระพุทธศาสนามีมาในลักษณะใดบ,าง การอุปถัมภ�และคุ,มครอง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได,พัฒนาการมาอยJางไร มีข,อท่ีชาวพุทธควรระมัดระวัง
อะไรบ,าง เปSนสิ่งท่ีผู,วิจัยสนใจต,องการหาคําตอบ นั้นคือสาเหตุท่ีต,องศึกษาเรื่องนี้ 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาความหมายและความสําคัญของการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือศึกษาพัฒนาการด,านการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เปSนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยดังตJอไปนี้ 
ศึกษาข,อมูลท่ีเก่ียวกับความหมายของการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา

และความสําคัญของการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา สภาพการอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนา และพัฒนาการด,านการอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ข้ันรวบรวมข,อมูล ข้ันวิเคราะห�ข,อมูล 
และเขียนงานรายงานการวิจัย 

๔. ผลการวิจัยพบว$า  
ข�อท่ี ๑ ความหมายและความสําคัญของการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา 

พบวJา การอุปถัมภ�พระพุทธศาสนา หมายถึง การคํ้าจุน การอุดหนุน การสนับสนุน การทํานุ
บํารุงสJงเสริม การชJวยเหลือพระพุทธศาสนา ท้ังในเรื่อง ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี  การคุ,มครอง หมายถึงการระวังภัยพระพุทธศาสนาท้ังภัยภายใน
และภัยภายนอก และรักษาหลักคําสอนพระพุทธศาสนาให,ทรงคุณคJาและสาระสําคัญตาม
พระไตรป�ฎกของไทย การคุ,มครองพระพุทธศาสนา จึงเปSนการคุ,มครองป�องกันภัยอันอาจ
เกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา หมายความวJา ต,องมีภัยนั้นเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจึงจะมีการ
คุ,มครอง หรือดําเนินการป�องกันไว,กJอนโดยไมJต,องรอให,ภัยเกิดข้ึน ซ่ึงเปSนสิ่งท่ีต,องอาศัย
อํานาจรัฐในการออกกฎหมาย ป�องกันความเสียหายซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา  

สJวนการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนามีความสําคัญตJอพระพุทธศาสนาเปSน
อยJางยิ่ง พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมก็ข้ึนอยูJกับการอุปถัมภ�และคุ,มครองนั้นเอง ทําไม
ต,องอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา ก็เพราะพระพุทธศาสนาเปSนสิ่งท่ีมีคุณคJาสูงสุด ท่ีชาว
ไทยภาคภูมิใจและหวงแหนไว,เปSนสมบัติของชาติไทยตลอดไป ด,วยเหตุผล คือ พระพุทธศาสนา
เปSนศาสนาของมนุษยชาติ พระพุทธศาสนาเปSนศาสนาประจําชาติไทยพระพุทธศาสนาเปSนวิถี
ชีวิตของคนไทย คนไทยสJวนใหญJนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปSนมรดกและเปSนคลัง
สมบัติอันล้ําคJาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนาเปSนศาสนาคูJบ,านคูJเมืองมาต้ังแตJบรรพบุรุษไทย 
พระพุทธศาสนาเปSนหลักนําในการพัฒนาชาติไทยชJวยให,การพัฒนาประเทศชาติดําเนินไปอยJาง
ถูกทางและครบถ,วนสมบูรณ� พระพุทธศาสนาเปSนแหลJงของดีมีคJาท่ีชนชาติไทยมอบให,แกJอารย
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ธรรมโลก พระพุทธศาสนาเปSนสถาบันหลักของไทยและพระพุทธศาสนาเพ่ิมความอบอุJนแกJโลก
และเปSนดวงประทีปแหJงโลก 

ข�อท่ี ๒ สภาพการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนา 
พบวJา สภาพการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพระพุทธศาสนาแบJงออกเปSนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 
๑ -๒ สมัยพระเจ,าอโศกมหาราช สมัยพระเจ,ามิลินทร� สมัยพระเจ,า เทวานัมป�ยติสสะ สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร�ตอนต,น และสมัยรัชกาลท่ี ๗ จนถึงปHจจุบัน สภาพการ
อุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประวัติพระพุทธศาสนาได,ดําเนินการโดยคณะสงฆ� ผู,
มีอํานาจทางการปกครองและผู,มีอํานาจทางการเงินตลอดจนประชาชนท่ัวไปโดยประพฤติ
ปฏิบัติเก้ือกูลตJอพระพุทธศาสนา ตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ีของแตJละบุคคลสJวนใหญJมุJง
อุปถัมภ�และคุ,มครองพุทธศาสนาธรรมซ่ึงเปSนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ,าเอาไว,  

ข�อท่ี ๓ พัฒนาการด,านการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พบวJา การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาไทยในอดีต การอุปถัมภ�และคุ,มครอง
พระพุทธศาสนาไทยในปHจจุบัน และการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาจําแนกเปSน ๕ 
ด,าน มีรายละเอียด ดังนี้  

ก. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาไทยในอดีต 
๑. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยได,แกJ ทรงรับพุทธ

ศาสนาและประเพณีสมณศักด์ิมาจากลังกา ทรงพระราชนิพนธ�เรื่องเตภูมิกถา ซ่ึงกลJาวถึง
ความเปSนไปของสัตว�ท้ังหลายใน ๓ ภูมิ นับเปSนกษัตริย�ไทยพระองค�แรกท่ีรอบรู,แตกฉานใน
ภาษามคธและพระไตรป�ฎก และพระองค�ยังทรงเสด็จออกผนวช และเปSนพระมหากษัตริย�
ไทยพระองค�แรกท่ีออกผนวชในขณะครองราชย� ทรงสJงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและ
ทรงดําเนินการปกครองคณะสงฆ�มหายานและเถรวาทให,เปSนหนึ่งเดียวกันได, 

๒. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาได,แกJ การสร,างวัด 
พระพุทธรูป พระเจดีย�และวิหารเปSนจํานวนมากได,สร,างปราสาทครอบรอยพุทธบาท เนื่อง
ด,วยพบรอยพุทธบาทท่ีสระบุรี ให,กําเนิดประเพณีการบวชเรียนของลูกผู,ชาย โดยกําหนดให,
ชายไทยทุกคนบวชเพ่ือทดแทนคุณพระพุทธศาสนาและคุณของบิดามารดาสJงเสริมการศึกษา
ธรรมในพระพุทธศาสนา และสJงพระอุบาลีเถระไปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาท่ีลังกา จน
เกิดลัทธิสยามวงศ�ข้ึนท่ีประเทศศรีลังกา  

๓. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร� (รัชกาลท่ี ๑-๖)
ได,แกJ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก ทรงออกกฎหมายคณะสงฆ� เพราะทรงมีพระ
ราชประสงค�มุJงกวดขันให,ภิกษุสามเณรมีศีลาจารวัตรอันดีงาม ทรงสร,างและปฏิสังขรณ�วัด
ตJางๆ ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ�ข้ึน เพ่ือจัดระเบียบการปกครองของสงฆ�ให,เรียบร,อย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,านภาลัย ในป� พ.ศ. ๒๓๕๗ ทรงจัดสJงสมณทูต ๘ 
รูป ไปฟ��นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา ได,จัดให,มีการจัดงานวันวิสาขบูชาข้ึนเปSนครั้ง
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แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร� เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๐ ทรงให,แตJงหนังสือโอวาทานุสาสนี เพ่ือสร,าง
หลักคําสอนพระพุทธศาสนาให,มีความชัดเจนในหมูJสงฆ� พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล,า
เจ,าอยูJหัวโปรดให,มีการสร,างพระไตรป�ฎกฉบับหลวง เพ่ิมจํานวนข้ึนไว,อีกหลายฉบับครบถ,วน
กวJารัชกาลกJอนๆ โปรดให,แปลพระไตรป�ฎกเปSนภาษาไทย ทรงบูรณะปฏิสังขรณ�วัดวาอาราม
หลายแหJง  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล,าเจ,าอยูJหัว โปรดให,มีพระราชพิธี "มาฆบูชา" ข้ึนเปSน
ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ณ ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนได,ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยูJหัวโปรดให,ย,ายท่ีราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมแกJ
พระภิกษุสามเณร จากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาเปSนบาลีวิทยาลัย ชื่อมหาธาตุ
วิทยาลัย ท่ีวัดมหาธาตุ และตJอมาป� พ.ศ. ๒๔๓๙ ได,ประกาศเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย
เปSนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปSนท่ีศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงของ
พระภิกษุสามเณร ป� พ.ศ. ๒๔๓๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ,า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
จัดต้ัง "มหามกุฏราชวิทยาลัย" ข้ึน เพ่ือเปSนแหลJงศึกษาพระพุทธศาสนาแกJพระภิกษุสามเณร
ฝ�ายธรรมยุตินิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยูJหัวทรงเสด็จเป�ดในป�เดียวกัน  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล,าเจ,าอยูJหัวในป� พ.ศ. ๒๔๕๔ สมเด็จพระมหาสมณ
เจ,า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปลี่ยนวิธีการสอบบาลีสนามหลวงจากปากเปลJามาเปSน
ข,อเขียน เปSนครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงเริ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมใหมJข้ึนอีกหลักสูตร
หนึ่ง เรียกวJา "นักธรรม" โดยมีการสอบครั้งแรกเม่ือ เดือนตุลาคม ๒๔๕๔  

ข. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาไทยในปHจจุบัน  
๑) การอุปถัมภ�และคุ,มครองโดยพระสงฆ� 
(๑) การอุปถัมภ�และคุ,มครองภายใต,กรอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๔๘๔ 
สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนJงสกลสังฆปรินายกและทรงบัญชาการคณะ

สงฆ�โดยคําแนะนําของสังฆสภา สังฆมนตรี และคณะวินัยธร ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดย
คําแนะนําของสังฆสภา ทรงบริหารงานคณะสงฆ�ทางคณะสังฆมนตรีและทรงวินิจฉัยอธิกรณ�
ทางคณะวินัยธร 

(๒) การอุปถัมภ�และคุ,มครองภายใต,กรอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และแก,ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคม มีอํานาจหน,าท่ีดังตJอไปนี้ (๑) ปกครองคณะ
สงฆ�ให,เปSนไปโดยเรียบร,อยดีงาม (๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบคุม
และสJงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผJ การสาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ� (๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติ
หน,าท่ีอ่ืนๆ เพ่ือการนี้ ให,มหาเถรสมาคมมีอํานาจตากฎมหาเถรสมาคม ออกข,อบังคับ วาง
ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติออกประกาศ โดยไมJขัดหรือแย,งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช,
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บังคับได, และจะมอบหมายให,พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเปSน
ผู,ใช,อํานาจหน,าท่ีแทนก็ได, 

๒) การอุปถัมภ�และคุ,มครองโดยรัฐ  
(๑) รัชกาลท่ี ๗ (๒๔๖๘-๒๔๗๗) พระบาทสมเด็จพระปกเกล,าเจ,าอยูJหัว ทรงโปรด

ให,มีการทําสังคายนาพระไตรป�ฎกข้ึน ต้ังแตJ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๓ เพ่ือถวายเปSนพระราชกุศล
แดJพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูJหัว รัชกาลท่ี ๖ ตJอมาป� พ.ศ. ๒๔๗๑ กระทรวงธรรมการ
ประกาศเพ่ิมหลักสูตรทางจริยศึกษาสําหรับนักเรียน ได,เป�ดให,ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหมJ เรียกวJา "ธรรมศึกษา"  

(๒) รัชกาลท่ี ๘ (๒๔๗๗-๒๔๘๙) ได,มีการแปลพระไตรป�ฎกเปSนภาษาไทย รัฐบาล
ได,ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๔๘๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม เพ่ือให,การปกครองคณะ
สงฆ�มีความสอดคล,องเหมาะสมกับการปกครองแบบใหมJ  

(๓) สมัยรัชกาลท่ี ๙ (ต้ังแตJ พ.ศ.๒๔๘๙ ถึงปHจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูJหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเปSนศาสนูปถัมภก ทรงให,
การอุปถัมภ�แกJทุกศาสนา และทรงปกครองบ,านเมืองโดยสงบรJมเย็น ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปSนประมุข ในสมัยรัชกาลปHจจุบันได,มีการสJงเสริม
พุทธศาสนาด,านตJาง ๆ มากมาย เชJน ด,านการศึกษา ด,านการเผยแผJ ด,านพิธีกรรม และด,าน
วรรณกรรม เปSนต,น นอกจากนี้ยังมีสJวนราชการสําคัญอยูJ ๒ สJวนราชการท่ีทําหน,าท่ีในการ
อุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหJงชาติและกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

๓) การอุปถัมภ�และคุ,มครองโดยพุทธศาสนิกชน  
ประชาชนชาวไทยสJวนใหญJนับถือพระพุทธศาสนา เปSนพุทธศาสนิกชนและสJวน

หนึ่งได,รวมตัวกันเปSนสมาคมและมูลนิธิเพ่ืออุปถัมภ�บํารุงพระพุทธศาสนาให,มีพลังและยั่งยืน 
พุทธศาสนิกชนต,องมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี ๕ ประการ คือ (๑) มีศรัทธา เชื่อมี
เหตุผล ม่ันในคุณพระรัตนตรัย (๒) มีศีล อยJางน,อยดํารงตนได,ในศีล ๕ (๓) ไมJถือมงคลต่ืน
ขJาว เชื่อกรรม ไมJเชื่อมงคล (๔) ไมJแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้ (๕) เอาใจใสJทํานุ
บํารุงและชJวยกิจการพระศาสนา พุทธศาสนิกชนทุกคนจะต,องสร,างจิตสํานึกในความเปSน
เจ,าของพระพุทธศาสนาให, เ กิด ข้ึน จะต,องมีความรู, สึกในการมีสJวนรJวมวJานี้ เปSน
พระพุทธศาสนาของเรา เรามีสJวนรJวมรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา เม่ือมีเหตุการณ�ท่ีไมJดี
เกิดข้ึน เราต,องมองในฐานะผู,เปSนเจ,าของและผู,รับผิดชอบ 

ค. การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในด,านตJางๆ  
การอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนา ขอจําแนกออกเปSนด,านตJางๆ จํานวน ๕ 

ด,าน ได,แกJ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๕๘๔ 

ด�านศาสนธรรม พJอขุนรามคําแหงได,ไปอาราธนาพระสงฆ�สายลังกาวงศ�จาก
นครศรีธรรมราชมาเปSนต,นแบบการประพฤติปฏิบัติธรรม และในสมัยรัตนโกสินทร� คริสต�
ศาสนาออกมาเผยแผJในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล,าเจ,าอยูJหัวได,พัฒนา
การศึกษาของพระสงฆ�เพ่ือให,มีความรู,ความประพฤติดีไมJน,อยกวJาบาดหลวงและพวก
มิชชันนารี การเป�ดประเทศอาเซียน ในป� ๒๕๕๘ จะเกิดผลกระทบตJอพระพุทธศาสนาท้ัง
ทางดีและทางร,าย ข้ึนอยูJกับองค�กรบริหารงานพระพุทธศาสนาในกลุJมประเทศอาเซียนมี
ความเข,มแข็งเพียงใด 

ด�านศาสนบุคคล สําหรับประเทศไทย พระมหากษัตริย�ไทย ได,ให,การอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาทุกพระองค� การสJงเสริม สนับสนุนและอุปถัมภ�บํารุง 
ศาสนบุคคลท่ีเห็นวJา ทJานปฏิบัติถูกต,องตรงตามคําสอนขององค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,า 
ปกป�องคุ,มครองทJานเม่ือเห็นวJาทJานไมJได,รับความเปSนธรรม หรือเกิดความไมJปลอดภัย 
รJวมมือกันในการสรรหาศาสนทายาทและสJงเสริมพัฒนาให,มีสมรรถภาพสูงไว,เปSนกําลังใน
การเผยแผJพระพุทธศาสนา 

ด�านศาสนสถาน ศาสนสถานท่ีสร,างไว,อยJางวิจิตรงดงามถูกทําลายด,วยภัยสงคราม 
แตJเม่ือกรอบกู,เอกราชได,พระมหากษัตริย�ไทยก็ได,ดําเนินการกJอสร,างใหมJวิจิตรงดงามยิ่ง
กวJาเดิม ในสมัยปHจจุบันวัดสJวนหนึ่งในชนบทไมJได,จัดแบบแปลนแผนผังกJอสร,างให,เปSนระบบ 
ศาสนสถานถูกทําลายโดยชาวพุทธเองโดยไมJต้ังใจ ศาสนสถานถูกปลJอยให,รกร,าง ทรุดโทรม
และท่ีสําคัญศาสนสถานไมJเสริมสร,างสติปHญญาประชาชน จูงประชาชนไปในทางโงJเขลา ต,อง
อาศัยพลังจิตศรัทธาและสติปHญญาของชาวพุทธรJวมมือกันในการอุปถัมภ�และคุ,มครองศาสน
สถานให,สงJางาม สร,างปHญญา เชิดชูพระพุทธศาสนาให,อยูJคูJชาติไทยตJอไป  

ด�านศาสนวัตถุ พระพุทธรูปเริ่มสร,างข้ึนในสมัยพระเจ,ามิลินทร� และได,พัฒนา
ออกไปอยJางกว,างขวางจนถึงปHจจุบัน เม่ือมีภัยสงครามมีการทําลายพระพุทธรูปเพ่ือลอกเอา
ทองคําและปHจจุบัน มีคนบางพวกเหยียดหยาม ย่ํายีศีลธรรมลักขโมยพระพุทธรูปเพ่ือนําไป
ขาย ทางการได,รณรงค�พัฒนาจริยธรรมแกJพJอค,าและนักธุรกิจท่ีทําการค,าขายพระพุทธรูป
และโบราณวัตถุ จึงทําให,เกิดความเรียบร,อยข้ึน สิ่งท่ีชาวพุทธต,องตระหนักคือ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ�ของวัดเม่ือถูกหยิบยืมไปใช,แล,วสูญหาย จึงเปSนหน,าท่ีเจ,าอาวาสต,องอบรมวJากลJาว
มอบหมายให,บุคคลในวัดชJวยกันดูแลรักษา จึงจะทําให,วัดทําหน,าท่ีศูนย�กลางกิจกรรมชุมชน
ได,ตลอดไป  

ด�านศาสนพิธี ประชาชนเม่ือกJอนมีความเชื่อในโชคลางของขลังและคาถาอาคม 
เพราะการจัดการศึกษาสมัยใหมJจึงทําให,มีความเชื่อตามหลักธรรมพระพุทธศาสนามากข้ึน 
ปHญหาการบวชในพระพุทธศาสนามีน,อย พระเจ,าบรมโกศใช,นโยบายรับเฉพาะคนผJานการ
บรรพชาอุปสมบทเทJานั้นเข,ารับราชการ จึงทําให,ความนิยมในการบวชของชายไทยมีมากข้ึน 
ปHจจุบันมีการนํากิจกรรมของวัดเชJนการทอดผ,าป�าไปใช,เพ่ือหาเงินบํารุงสJวนราชการ เพราะ
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อาศัยความศรัทธาตJอพระพุทธศาสนาของประชาชน จึงต,องสร,างความเข,าใจรJวมกันระหวJาง
วัดและราชการในกิจกรรมศาสนาและสาธารณประโยชน� การหารายได,ด,วยวิธีงมงายหรื
อบายมุขตJางๆ ขัดหลักการพระพุทธศาสนา เปSนสิ่งท่ีชาวพุทธต,องตระหนัก หนJวยงานท่ี
เก่ียวข,องต,องรณรงค�ยับยั้งโดยต้ังเงือนไขยกยJองเชิดชูวัดปลอดอบายมุข เพ่ือให,วัดเปSนท่ีพ่ึง
ทางใจให,กับประชาชนได,อยJางแท,จริง 

๕. ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ควรปรับปรุงแก,ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ� เพ่ือให,การบริหารและการปกครอง
คณะสงฆ�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ให,เหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๒) ควรปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ�ให,ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ�
ปHจจุบันเพ่ือให,พระสงฆ�มีความรู, ความสามารถในการเผยแผJธรรมะ เพ่ือจะได,เปSน ศาสน
ทายาทท่ีดีเปSนผู,นําทางจิตใจของประชาชนและเยาวชน 

๓) ควรมีโครงการสร,างศาสนทายาท หาเด็กท่ียากจนท่ีมีสติปHญญาดีมาบวช ให,
ความอุปถัมภ�ในการศึกษาเพ่ือให,มีความรู,ความสามารถในการเผยแผJธรรมะ จะได,เปSน ศาสน
ทายาทท่ีดี 

๔) ควรมีโครงการสJงเสริมพระสงฆ�ท่ีมีความรู, ความสามารถไปอยูJตJางจังหวัด ใน
ท,องถ่ินตJางๆ โดยรJวมมือกับองค�กรปกครองสJวนท,องถ่ินเพ่ือสั่งสอนอบรมประชาชนใน
ท,องถ่ินให,มีความรู, ความเข,าใจอยJางถูกต,องในพระพุทธศาสนา   

๕) รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการทํานุบํารุงสJงเสริมพระพุทธศาสนา ในการ
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตJอรัฐสภา ควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับการอุปถัมภ�และ
คุ,มครองพระพุทธศาสนาให,ชัดเจน 

๖) รัฐบาลจะต,องมีนโยบาย ยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการในการทํานุบํารุง
สJงเสริมพระพุทธศาสนาอยJางชัดเจนเปSนบูรณาการ มีการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�และ
แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว,อยJางจริงจังตJอเนื่อง 

๗) รัฐบาลควรจัดทําแผนทํานุบํารุงสJงเสริมพระพุทธศาสนาแหJงชาติ เพ่ือเปSนแผน
แมJบทและกรอบในการทํานุบํารุงสJงเสริมพระพุทธศาสนาซ่ึงเปSนศาสนาประจําชาติ 

๘) รัฐบาลควรออกกฎหมายอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาเพ่ือเปSน
กฎหมายลูกรองรับรัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทยฉบับปHจจุบัน 

๒. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
๑) ศึกษาการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในกลุJมประเทศอาเซียน 
๒) ศึกษาการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
๓) ศึกษาการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาในภาคของคณะสงฆ� 
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๔) ศึกษาการอุปถัมภ�และคุ,มครองพระพุทธศาสนาเปSนรายจังหวัด 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กนก แสนประเสริ ฐ  .เอกสารคู$ มือว$ าด� วยประมวลพระราชบัญญัติ คณะสงฆ� .

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหJงชาติ, ๒๕๔๙.  
แก,ว ชิดตะขบ  .คู$ มือพุทธศาสนิกชน  ,พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๓  . กรุง เทพมหานคร:สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหJงชาติ, ๒๕๕๒. 
จํานงค� ทองประเสริฐ  .ประวัติพระพุทธศาสนาในลังกา  .พิมพ�ครั้งท่ี ๓   .กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๔๗. 
ดุสิต โสภิตชา .ทําไมรัฐธรรมนูญไม$บัญญัติรับรองให�พระพุทธศาสนาเป�นศาสนาประจํา

ชาติ. กรุงเทพมหานคร : ทองกมล ,๒๕๔๕.  
บรรจง โสดาดี และคณะ  .ประวัติพระพุทธศาสนา  .พิมพ�ครั้งท่ี ๔   .กรุงเทพมหานคร :มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๐.  
พระพรหมคุณาภรณ�  )ป .อ .ปยุ ตฺ โต  . ( ธรรมนูญชีวิต  .กรุง เทพมหานคร:สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหJงชาติ, ๒๕๔๐. 
พระธรรมธัชมุนี  )ประยูร สนฺตํกุโร  .( พุทธศาสนประวัติสมัยรัตนโกสินทร�และราชวงศ�จักรี 

๒๐๐ ป� .กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ�, ๒๕๒๕. 
พระราชธรรมนิเทศ  )ระแบบ ฐิตญาโณ  .( ประวัติพระพุทธศาสนา  .พิมพ�ครั้ง ท่ี ๒ .

กรุงเทพมหานคร:มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
พระไพศาล วิสาโล .พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน�มและทางออกจากวิกฤต .พิมพ�ครั้งท่ี 

๒  .กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปHญโญ  .ประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย  .กรุงเทพมหานคร: พิมพ�

สวย, ๒๕๔๖. 
วศิน อินทสระ.ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย   .พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๒ . กรุงเทพมหานคร:บรรณาคาร, ๒๕๓๕ 
สมพร เทพสิทธา  .ได�หรือเสียอย$างไรในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป�นศาสนาประจํา

ชาติ .กรุงเทพมหานคร : กองทุนอริยมรรค, ๒๕๕๐. 
สิริวัฒน� คําวันสา  .พุทธศาสนาในอินเดีย  .พิมพ�ครั้งท่ี ๒   .กรุงเทพมหานคร :พิทักษ�อักษร, 

๒๕๔๕. 
สายัณห� อินนันใจ และคณะ   .การปกครองคณะสงฆ�ไทย  .กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๑ .  
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วินัย พงศ�ศรีเพียร  .การพระศาสนากับการจัดระเบียบสังคมไทยต้ังแตJรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล,า

เจ,าอยูJหัว  .ใน พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ�กับสังคมไทย จัดพิมพ�โดย วินัย 
พงศ�ศรีเพียร และวีรวัลย� งามสันติกุล  .กรุงเทพมหานคร : สามลดา ,๒๕๔๙.  
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

สนิท ไชยวงศ�คต   . ” ประชาคมอาเซียน:มหาจุฬาฯพร,อมหรือยัง?  “ .  สารนิพนธ�พุทธศาสตร
บัณฑิต ประจําป� ๒๕๕๕  ,) ๑๑ -๑๓ พฤษภาคม พ. ศ .๒๕ ๕๕.( 
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หลักพุทธธรรมในการจัดค$ายคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน 
โรงเรียนฟากกวUานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Buddhadamma in Virtue Camp Youth Development of                
Fakkwanwittayakom School Muang Phayao, Phayao Province 

กฤตภาส ใสคําฟู* 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาเยาวชน ๒) เพ่ือศึกษาการประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรม โรงเรียน
ฟากกว²านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๓) เพ่ือวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ของการจัดคJาย
คุณธรรมของโรงเรียนฟากกว²านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิจัยนี้เปSนวิจัยแบบผสม
คือเปSนท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เปSนการศึกษาโดยใช,ประชากรคือ นักเรียนและผู,ปกครอง 
จํานวน ๒๓๔ คน  

ผลการวิจัยพบว$า หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาเยาวชน ในพระพุทธศาสนาถือวJา
เยาวชนเปSนผู,ท่ีอยูJในชJวงปฐมวัย อายุต้ังแตJแรกเกิดถึงอายุ ๓๓ ป� เปSนวัยแหJงการศึกษา ให,
ต้ังอยูJในความดี ให,ศึกษาศิลปวิทยาเพ่ือพัฒนา ๔ ด,านอันได,แกJ กาย ศีล จิต และปHญญา 
กระบวนการพัฒนาเยาวชน เปSนกระบวนการเพ่ิมความรู, ทักษะ และพัฒนาการปฏิบัติหน,าท่ี 
สมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในทางท่ีดีข้ึน 
การพัฒนาเยาวชนเปSนกรรมวิธีชJวยป�องกันปHญหา และปรับปรุงคุณภาพงานให,ดีข้ึน สJวนการ
ประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรม เปSนกิจกรรมเพ่ือให,มีพ้ืนฐานชีวิตโดยใช,
ไตรสิกขาประกอบด,วย ศีล สมาธิ และปHญญา เปSนปHจจัยสําคัญในการนําไปสูJการพัฒนาการ
ทางพฤติกรรม มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตJอความดีงามและงอกงามของสังคม  (ศีล) มี
พัฒนาการทางอารมณ� มีความงอกงามทางอารมณ� เข,มแข็ง ต้ังม่ัน มีภูมิคุ,มกันท่ีดี (สมาธิ) 
และมีพัฒนาการทางปHญญา มีเหตุผลรองรับตามความถูกต,องเปSนจริงสามารถแยกแยะได,วJา
สิ่งใดเปSนคุณคJาแท,หรือคุณคJาเทียม (ปHญญา)  

ผลจาการตอบแบบสอบถาม ด�านนักเรียน พบวJา การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรม
กับการพัฒนาตนเองของเยาวชน พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๐๐) โดย
เชื่อวJาพระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจของตนเอง มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๒๕ การ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
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ประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย 
(µ  = ๓.๘๖) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนมีความเปSนกลาง ม่ันคง มี
เหตุมีผล มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๓๕ การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน พบวJา 
โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๗๘) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริม
ให,นักเรียนสามารถควบคุมตนเอง รู,จักปรับตัวเข,ากับผู, อ่ืนได,ในหน,าท่ีตนรับผิดชอบ มี
คJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕ ด,านผู,ปกครอง การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาตนเองของ
เยาวชน โดยรวมอยูJในระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๑๐) โดยผู,ปกครองคิดวJา
พระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจของบุตรหลานของตน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๙ การ
ประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย 
(µ = ๓.๙๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,บุตรหลานมีการทําประโยชน�ตJอสังคม 
ท้ังการชJวยเหลือด,วยแรงกาย และขวนขวายชJวยเหลือกิจการตJางๆ มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕ 
การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมี
คJาเฉลี่ย (µ = ๔.๐๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,บุตรหลานสามารถแยกแยะ
สิ่งท่ีควร/ไมJควร ถูก/ผิด ในภาระงานท่ีได,รับมอบหมายได,ดียิ่งข้ึน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕  

สJวนการสังเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ของการจัดคJายคุณธรรมของโรงเรียนฟากกว²าน
วิทยาคม ผลการวิเคราะห�ด,านคน (ตน) สังคม (คน) และแชมป� (งาน) พบวJา เยาวชน เปSนคน
ดี คิดดี พูดดี ทําดี มีสมาธิในการทํางาน รู,จักใช,ปHญญาในการแก,ปHญหา สามารถนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช,ในชีวิตประจําวัน  

คําสําคัญ: หลักพุทธธรรม คJายคุณธรรม การพัฒนาเยาวชน 

Abstract 

This thesis has three objectives: 1) to study Buddhadhamma and youth 
development, 2) to study the application of Buddhadhamma in the virtue camp 
of Fakkwanwittayakom School Muang Phayao, Phayao Province and 3) to analyze 
the achievement of the virtue camp of Fakkwanwittayakom School Muang 
Phayao Phayao Province. This research was both qualitative and quantitative 
research. The population was 234 students and parents in total. 

The study revealed that  the youth, according to Buddhism, was in early 
ages. It is a suitable period for study to be  good person. The youth should study 
to complete four aspects of development including physical, moral, mental and 
intellectual.  Youth development process is a process to increase their 
knowledge, skills and development of duties and capacity as well as to change 
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the attitude of  youth in a better way. The youth development is a key to protect 
the social problems and to improve the quality of work.  For the application of 
Buddhadhamma in the virtue camp, it  is an activity based on the Threefold 
Training  (Tisikkha) which consists of Sila (morality), Samadhi (concentration) and 
Panna (wisdom). It is the major factor leading to develop desirable behaviors, 
self-discipline, and concerning for the good and progress of a society (Sila). It also 
develops emotional growth, strength, and immunity (Samadhi). Moreover, it can 
develop intellectual and ability to distinguish facts and values of things (Panna). 

For the respondents of the questionairs, for the students, it is found 
that the application of Buddhadhamma for the development of youth is in a 
high level of the average (µ = 4.00). The respondents believed that Buddhism 
can develop their minds with the overall level of the average 4.25. The 
application of Buddhadhamma for the social development is in a high level (µ = 
3.86). They believed that the virtue camp encouraged them to be neutral, stable 
and reasonable with an average 4.35. The application of Buddhadhamm for work 
development is in a high level (µ = 3.78). They believed that the virtue camp can 
encouraged them to control themselves. They also learned to live with others 
for the sake of their duties.  

The parents responded that the application of Buddhadhamma for the 
youth development is in a high level (µ = 4.10). They thought that Buddhism can 
develop their children in a high level (4.19). The application of Buddhadhamma 
for social development is in a high level (µ = 3.91). They believed that the virtue 
camp encouraged their children to sacrifice for the society in a high level (4.15). 
The application of Buddhadhamma for work development is in a high level (µ = 
4.01). They believed that the virtue camp encouraged their children to 
distinguish what should or should not be done, right or wrong in assignments 
better than before with an average of 4.15. 

For the achievement of the camp, it is found that the youth from the 
virtue camp of Fakkwanwittayakom School Muang Phayao, Phayao Province, is a 
good person, think good and speak good. They focus on their work, apply the 
wisdom to solve the problems as well as in everyday life. 

Keywords: Buddhadhamma, Virtue Camp, Youth Development  
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๑.บทนํา 
ปHญหาในปHจจุบันท่ีเปSนเรื่องหนักใจแกJสังคมไทยท่ัวไป ไมJน,อยไปกวJาปHญหาด,าน

อ่ืนๆ นั่นคือเม่ือโลกมีความเจริญด,านวัตถุมากยิ่งข้ึนเทJาใดความเจริญด,านจิตใจของมนุษย�ใน
สังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง เพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกได,วJา คนในปHจจุบันตกอยูJ
ภายใต,อํานาจของวัตถุนิยมก็วJาได,๑ เพราะแทบไมJมีกิจกรรมใดๆในโลกนี้ ซ่ึงจะไมJอิงอาศัยสิ่ง
อํานวยความสะดวกด,านวัตถุเลย อยJางเชJน เครื่องอํานวยความสะดวกด,านสื่อสาร มี
โทรศัพท�มือถือ คอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต โทรทัศน� วิทยุกระจายเสียง เปSนต,น แตJเม่ือวัตถุ
เจริญก,าวหน,าไปเทJาใด ด,านจิตใจของมนุษย�ก็สับสนวุJนวายมากเปSนเทJาตัว เพราะการไมJ
สามารถจะพัฒนาตนให,รู,ทันตJอสภาพความจริง จึงตกเปSนทาสวัตถุเหลJานั้นได,งJายและยังทํา
ให,เกิดปHญหาท่ีตามมาตJางๆ คือ การบูชาวัตถุเงินทอง การบูชาคนมีฐานะร่ํารวย การบูชาคน
มีอํานาจ คนสมัยนี้ชอบความสุขทางกายทางเนื้อหนัง ความสุขปHจจุบันเฉพาะหน,า๒ โดยไมJได,
มุJงหวังท่ีจะพัฒนาตนให,อิสระจากเรื่องเหลJานี้ มีแตJจะแสวงหาเพ่ิมเติมไมJมีความอ่ิม แม,พระ
พุทธองค� ก็ตรัสเตือนไมJให,เพลิดเพลินด,วย อํานาจแหJงตัณหาความอยากดังตรัสไว,วJาโลก
พรJองอยูJเปSนนิตย� ไมJรู,จักอ่ิม เปSนทาสแหJงตัณหา๓  

จุดเริ่มต,นของการพัฒนาเยาวชนคือ มีสัมมาทิฏฐิ๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.  
ปยุตฺโต) ได,ให,ความหมายของสัมมาทิฏฐิวJา ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกต,อง๕ ซ่ึงสัมมาทิฏฐิ 
เปSนจุดเริ่มต,นหรือเปSนตัวนํา ในทุกข้ันตอนของการประพฤติปฏิบัติ มีความสําคัญคือเม่ือเชื่อ
หรือเห็นเชJนนั้นแล,ว ก็ยJอมพร,อมท่ีจะพัฒนา๕ ปHจจัยท่ีจะสJงเสริมให,เกิดสัมมาทิฎฐิ คือ ปร
โตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ปHจจัยแรกคือ ปรโตโฆสะ๖ หมายถึง เสียงจากผู,อ่ืน คือ อิทธิพล
จากภายนอก เปSนคําท่ีมีความหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ได, ถ,าปรโตโฆสะ
นั้นเปSนบุคคลท่ีดี เรียกวJากัลยาณมิตร ซ่ึงเปSนปรโต-โฆษะชนิดท่ีกลั่นกรองแล,ว ในการ
พัฒนาปรโตโฆสะโดยท่ัวๆ ไป เชJนพJอ แมJ พ่ีน,อง ครูอาจารย� สื่อมวลชน และการถJายทอด
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงถือวJาเปSนสิ่งสําคัญมากในสังคม ถ,าบุคคลและสถาบันเหลJานี้เปSนปรโตโฆสะ

                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, บางแง$มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 
๒๕๔๒), หน,า ๔๕-๔๗.  

๒ พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ� ป/ญหาท่ีรอทางออก, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน,า ๔๘–๔๙.  

๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๕/๓๖๕. 
๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖ . 
๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.  ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�

ครั้งท่ี ๒๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน,า ๓๑๙. 
๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, หน,า ๖๙. 
๖ ม.มู. (ไทย) ๒/๔๕๒/๔๙.  
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ท่ีดี ก็จะนําเยาวชนไปสูJสัมมาทิฏฐิ โดยในข้ันนี้เยาวชนยังต,องอาศัยศรัทธา เพ่ือพิสูจน�ด,วย
ปHญญาของเยาวชนเองให,เห็นเหตุผลชัดเจน จนม่ันใจหมดความลังเลสงสัย ปHจจัยท่ีสอง คือ 
โยนิโสมนสิการ๗ หมายถึง การทําใจโดยแยบคาย เปSนตัวหลักของการใช,ปHญญา ทําให,
เยาวชนเปSนรู,จักใช,ความคิดให,ถูกต,องอยJางไร เปSนเจ,าของความคิด เอาความคิดมาชJวยแก,ไข
ปHญหาทําให,อยูJสุขสบาย 

สรุปได,วJา จุดเริ่มต,นของการพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธคือ การมีสัมมาทิฏฐิในสิ่งท่ี
ต,องพัฒนา ทําให,เยาวชนเชื่อในสิ่งท่ีจะกระทําวJาถูกต,องดีงามและพร,อมท่ีจะกระทําสิ่งนั้นได,งJาย  

๒.วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน  
๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรม โรงเรียนฟาก

กว²านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
๓. เพ่ือวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ของการจัดคJายคุณธรรมโรงเรียนฟากกว²านวิทยาคม

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. รูปแบบการวิจัย การงานวิจัยนี้เปSนแบบผสม (Mix Method) โดยใช,การวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช,วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และการานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช,การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู,ให,ข,อมูลสําคัญ (Key Informants) 

๒. ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง/ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
ประชากร (Population) ท่ีใช,ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้น ม.๔ 

รวมท้ังผู,ปกครองของนักเรียนโรงเรียนฟากกว²านวิทยาคมตําบลบ,านตุJน อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ในป�การศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๒๓๔ คน โดยใช,ประชากรท้ังหมดเปSนกลุJมตัวอยJาง 

ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) คือ พระวิทยากรซ่ึงทําหน,าท่ีในการจัดการ
อบรม จํานวน ๒ รูป และคณะครูผู,รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๕ คน รวมท้ังสิ้น ๗ รูป / คน 

๓.เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน ๕ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ เก่ียวกับข,อมูลพ้ืนฐานของผู,ตอบแบบสอบถาม ได,แกJ เพศ สถานะทาง

ครอบครัว และรายได,ของครอบครัว/ เดือน มีลักษณะแบบเลือกตอบ 

                                                           

๗ ม.มู. (ไทย) ๒/๔๕๒/๔๙. 
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ตอนท่ี ๒ เปSนแบบสอบถามการประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของ
เยาวชน มีลักษณะเปSนแบบมาตราสJวนประเมินคJาตามมาตรวัดของลิเคิร�ท (Likert’s Scale) มี 
๕ ระดับ คือ เห็นด,วยอยJางยิ่ง เห็นด,วย ไมJแนJใจ ไมJเห็นด,วย และไมJเห็นด,วยอยJางยิ่ง 

ตอนท่ี ๓ เปSนแบบสอบถามการประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม มี
ลักษณะเปSนแบบมาตราสJวนประเมินคJาตามมาตรวัดของลิเคิร�ท (Likert’s Scale) มี ๕ 
ระดับ คือ เห็นด,วยอยJางยิ่ง เห็นด,วย ไมJแนJใจ ไมJเห็นด,วย และไมJเห็นด,วยอยJางยิ่ง 

ตอนท่ี ๔ เปSนแบบสอบถามการประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน มี
ลักษณะเปSนแบบมาตราสJวนประเมินคJาตามมาตรวัดของลิเคิร�ท (Likert’s Scale) มี ๕ 
ระดับ คือ เห็นด,วยอยJางยิ่ง เห็นด,วย ไมJแนJใจ ไมJเห็นด,วย และไมJเห็นด,วยอยJางยิ่ง 

ตอนท่ี ๕ เปSนแบบสอบถามปลายเป�ด(Open-ended Questions) 
๒) แบบสัมภาษณ� (Interview Form) เปSนคําถามแบบปลายเป�ด (Open-

ended Questions) เพ่ือให,ผู,รับการสัมภาษณ�ได,แสดงความคิดเห็นได,อยJางอิสระ 
๔. การเก็บรวมรวมข�อมูล เก็บรวมรวมข,อมูลแบบสอบถามจากนักเรียนและ

ผู,ปกครองของนักเรียนด,วยตนเอง และเก็บข,อมูลแบบสัมภาษณ�ด,วยตนเอง ตรวจความถูก
ต,อง ความครบถ,วนสมบูรณ� แล,วนําไปวิเคราะห�ข,อมูล 

๕. การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ท่ีได,จากแบบสอบถาม 
โดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร� สถิติท่ีใช,ในการวิเคราะห�ข,อมูล มีดังนี้ 

๑) การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีได,ทําการเก็บรวบรวมข,อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร,อยแล,ว  นําข,อมูลท่ีได,ไปวิเคราะห�ข,อมูลด,วยคอมพิวเตอร� โดยใช,
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� ดังนี้ 

แบบสอบถามสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายข,อมูล
ท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถามโดยหาคJาความถ่ี (Frequency) ร,อยละ (Percentage) 
คJาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใช,ในการวัดคJากลางของข,อมูลประชากร และคJาสJวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช,ในการกระจายของข,อมูลของประชากร 

๒) การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสัมภาษณ� วิเคราะห�ข,อมูลแบบสัมภาษณ�(In-depth 
Interview) และจากแบบสอบถามปลายเป�ด (Open-ended Questions) วิเคราะห�โดยใช,
เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน ผลการวิจัยพบวJา พระพุทธศาสนา

มองวJาเยาวชนเปSนผู,ท่ีอยูJในชJวง ปฐมวัยเปSนชJวงอายุต้ังแตJแรกเกิดถึงอายุ ๓๓ ป� เปSนวัยแหJง
การศึกษา ให,ต้ังอยูJในความดี ให,ศึกษาศิลปวิทยาเพ่ือพัฒนา ๔ ด,านอันได,แกJ กาย ศีล จิต 
และปHญญา กระบวนการพัฒนาเยาวชน เปSนกระบวนการเพ่ิมความรู, ทักษะ และพัฒนาการ
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ปฏิบัติหน,าท่ี สมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคน
ในทางท่ีดีข้ึน การพัฒนาเยาวชนเปSนกรรมวิธีชJวยป�องกันปHญหา และปรับปรุงคุณภาพงานให,
ดีข้ึน เพ่ือให,คนสามารถปฏิบัติหน,าท่ีในตําแหนJงหน,าท่ีในปHจจุบันอยJางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และใช,ความสามารถอยJางเต็มท่ี การพัฒนาเยาวชน มีความสําคัญและจําเปSนกJอให,เกิด
ประโยชน�ตJอหนJวยงานในการป�องกันปHญหาซ่ึงจะเกิดในอนาคตและแก,ปHญหาในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล,องกับหลักพระพุทธศาสนาท่ีให,มนุษย�เปSนศูนย�กลางในการพัฒนา 
กลJาวคือ มนุษย�ต,องเปSนผู,กระทําด,วยการฝ�กอบรมให,เกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงได,แกJ 
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปHญญาท่ีสJงผลไปสูJภายนอกตน เปSนความสัมพันธ�
กับมนุษย�และวัตถุ ซ่ึงแสดงออกผJานพฤติกรรมทางกายและวาจาดังนั้น มนุษย�จึงเปSน
ผู,กระทํา หรือผู,สร,างให,เกิดมีคุณสมบัติดังกลJาวนี้ ให,เกิดการพัฒนาในแงJความเปSนมนุษย� 
และมนุษย�ก็ยังเปSนผู,ท่ีถJายทอดคุณสมบัติท่ีตนทําให,มีข้ึนไปสูJภายนอก ซ่ึงเปSนการพัฒนาใน
แงJของทรัพยากรมนุษย� ด,วยเหตุนี้ เม่ือพระพุทธศาสนาเน,นความสําคัญของมนุษย�ด,วยการ
พัฒนา 

๔.๒ การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการจัดค$ายคุณธรรม ผลการวิจัยพบวJา
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มท่ีหลักการของการศึกษา เพราะสิ่งท่ีต,องพัฒนา 
แยกออกไปเปSน ๓ ด,านใหญJๆ โดยสอดคล,องกับองค�ประกอบแหJงการดําเนินชีวิตของมนุษย�
ท่ีมี ๓ ด,าน คือ พฤติกรรม จิตใจและปHญญา เรียกวJา ไตรสิกขา ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ด,านพฤติกรรม (ศีล) คือ การฝ�กฝนพัฒนาด,านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา
พฤติกรรม ทางกาย และวาจา ให,มีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล,อมอยJางถูกต,องมีผลดี ต้ังอยูJใน
ระเบียบวินัย ไมJเบียดเบียนหรือกJอความเดือดร,อนเสียหาย อยูJรJวมกับผู,อ่ืนได,ด,วยดี เก้ือกูล
แกJกัน 

๒. ด,านจิตใจ (สมาธิ) คือ การฝ�กพัฒนาในด,านจิตใจ มีความสําคัญอยJางยิ่งเพราะ
จิตใจเปSนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยJางเกิดข้ึนจากความต้ังใจหรือเจตนา
และเปSนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูJเบ้ืองหลัง การฝ�กอบรมจิตใจ ให,เข,มแข็งม่ันคง 
เจริญงอกงามด,วยคุณธรรมท้ังหลาย เชJน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และ
สดชื่น เบิกบาน เปSนสุข ผJองใส เปSนต,น  

๓. ด,านกระบวนการคิด (ปHญญา) คือ การพัฒนาปHญญา ซ่ึงมี ความสําคัญสูงสุด
เพราะปHญญาเปSนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด การฝ�กอบรมปHญญา ให,รู,เข,าใจ
ท้ังหลายตามเปSนจริง รู,เทJาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให,เปSนอิสระ ทํา
ตนให,บริสุทธิ์ จากกิเลสและปลอดพ,นจากความทุกข� แก,ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนได,ด,วยปHญญา 

๔.๓ ผลจาการตอบแบบสอบถาม ในสJวนนี้เปSนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช,
เครื่องมือ เปSนแบบสอบถามใช,กับประชากรท้ังหมด คือ นักเรียนและผู,ปกครอง จํานวน 
๒๓๔ คน 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๕๙๕

ด�านนักเรียน พบวJา เพศ ของผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเปSนเพศหญิง จํานวน 
๖๑ คน คิดเปSนร,อยละ ๕๒.๑๔  

สถานะทางครอบครัว พบวJา ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีสถานะทางครอบครัว
คือ อยูJกับพJอและแมJ (อยูJด,วยกัน) จํานวน ๗๓ คน คิดเปSนร,อยละ ๖๒.๓๙ 

รายได�ครอบครัว / เดือน พบวJา ผู,ตอบแบบสอบถาม รายได,อยูJท่ี ๕,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๖๔ ครอบครัว คิดเปSนร,อยละ ๕๔.๗๐ 

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของเยาวชน พบวJา โดยรวม
อยูJในระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ= ๔.๐๐) โดยเชื่อวJาพระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจ
ของตนเอง มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๒๕ 

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม พบวJา โดยรวมอยูJในระดับ
มาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๘๖) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนมีความ
เปSนกลาง ม่ันคง มีเหตุมีผล มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๓๕  

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก 
โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๗๘) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนสามารถ
ควบคุมตนเอง รู,จักปรับตัวเข,ากับผู,อ่ืนได,ในหน,าท่ีตนรับผิดชอบ ความรู,และประสบการณ�
หลังจากเข,าคJายคุณธรรม สามารถพัฒนางานท่ีได,รับมอบหมาย มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕  

ด�านผู�ปกครอง พบวJา เพศ ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเปSนเพศหญิง จํานวน ๘๘ 
คน คิดเปSนร,อยละ ๗๕.๒๑ 

สถานะทางครอบครัว พบวJา ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีสถานะทางครอบครัว
คือ อยูJด,วยกัน จํานวน ๗๓ คน คิดเปSนร,อยละ ๖๒.๓๙ 

รายได�ครอบครัว / เดือน พบวJา ผู,ตอบแบบสอบถาม มีรายได,อยูJท่ี ๕,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๖๔ ครอบครัว คิดเปSนร,อยละ ๕๔.๗๐ 

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของเยาวชน โดยรวมอยูJใน
ระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๑๐) โดยเชื่อวJาพระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจของ
บุตรหลานของทJาน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๙ 

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม พบวJา โดยรวมอยูJในระดับ
มาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ  = ๓.๙๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,บุตรหลานของ
ทJานมีการทําประโยชน�ตJอสังคม ท้ังการชJวยเหลือด,วยแรงกาย และขวนขวายชJวยเหลือ
กิจการตJางๆ มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕  

การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก 
โดยมีคJาเฉลี่ย (µ  = ๔.๐๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,บุตรหลานของทJาน
สามารถแยกแยะสิ่งท่ีควร/ไมJควร ถูก/ผิด ในภาระงานท่ีได,รับมอบหมายได,ดียิ่งข้ึน และ เชื่อ
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วJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนมีความขยันหม่ันเพียร เข,มแข็งอดทน ไมJหวั่นไหว 
ม่ันในจุดหมาย ไมJท,อถอยในงาน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕ 

๔.๔ วิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ของการจัดค$ายคุณธรรมของโรงเรียนฟากกวUาน
วิทยาคม ผลการวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ พบวJา 

๔.๔.๑ ค (ด�านคน) เกิดความเปSนคนดี หJางไกลจากสิ่งท่ีไมJดี หJางไกลจากอบายมุข 
ฝ�กทําความดี ไมJทําความชั่ว รู,จักคิด รู,จักทํา มีสติ เพ่ิมปHญญาแก,ปHญหา ทําจิตใจให,สงบ อยูJ
ในศีลธรรม มีวินัยในตัวเองความสามัคคี มีสมาธิ มีธรรมมะในจิตใจ มีการพัฒนาจิตใจท่ีดี 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตระหนักถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน พัฒนาเพ่ือการมีคุณภาพ ตนเปSนท่ีพ่ึง
แหJงตน ให,ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได, ทําให,มีจิตใจท่ีดีไมJโหดร,าย มีการกระทําท่ีดี 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง การคิดดีทําดี ฝ�กสมาธิ ใช,ปHญญาแก,ปHญหา ประพฤติปฏิบัติดี 
การมีจิตสํานึก รับผิดชอบ ความประพฤติปฏิบัติตนอยJางเหมาะสม มีความรู, มีวินัย เกิด
ความรู,ทางกายและทางใจเกิดความเข,าใจ 

๔.๔.๒ ส (ด�านสังคม)การอยูJรJวมกับผู, อ่ืน มีความสามัคคี อยูJ ในศีลธรรม 
เสริมสร,างวินัย มีคุณธรรม สร,างเสริมให,เยาวชนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ตระหนักถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเปSนการนําแนวคิดมาประยุกต�เพ่ือพัฒนาเยาวชน
มีคุณภาพ การคิดดีทําดี คุณธรรมอยูJในใจ การกระทําของบุคคลท่ีได,รับความรู, การมีความ
รJวมมือ การซ่ือสัตย�ตJองานท่ีทํา การเข,ารJวมกิจกรรม 

๔.๔.๓ ช (ด�านแชมป�/งาน) มีตัวอยJางท่ีดีในการใช,ชีวิต ดําเนินชีวิตบนทางสาย
กลาง การคิดดีทําดี คุณธรรมอยูJในใจ ดําเนินการไปด,วยคุณธรรม การจัดคJายท่ีมีสาระไมJนJา
เบ่ือ ควรรู,จักสิ่งท่ีดีและไมJดี มีจิตสํานึกมากข้ึน ความมีระเบียบ มีการคิดสร,างสรรค�โดยใช,
หลักพระพุทธศาสนาเข,ามาชJวย ควรปลูกฝHงในด,านความจริงของสังคม โดยยึดเรื่องของการ
ปฏิบัติตนเปSนหลัก ประยุกต�เปลี่ยนตามสมัย นําหลักธรรมไปเปรียบเทียบกับสิ่งใกล,ตัว นํา
ความรู,ไปเผยแผJ สามารถนําพุทธศาสนาไปใช,ในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมให,รJวมกันทํา 
ประยุกต�ใช,ในการพัฒนาอนาคต ได,ศึกษาหลักธรรม และนําหลักธรรมไปใช, การมีคุณธรรม 
รับผิดชอบของนักเรียน ความประพฤติปฏิบัติตนอยJางเหมาะสม ทุกคนได,เข,ารJวมหรือมีสJวนรู,
เห็นปฏิบัติตนในทางท่ีดีทําให,ในสิ่งท่ีดีแกJชุมชน การมีความรJวมมือ การซ่ือสัตย�ตJองานท่ีทํา 
การเข,ารJวมกิจกรรม 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยข,างต,นนั้น สามารถอภิปรายผลได,ดังนี้ 
๑. หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน พบวJาพระพุทธศาสนาถือวJาเยาวชนเปSน

ผู,ท่ีอยูJในชJวง ปฐมวัยเปSนชJวงอายุตั้งแตJแรกเกิดถึงอายุ ๓๓ ป� เปSนวัยแหJงการศึกษา ให,ต้ังอยูJ
ในความดี ให,ศึกษาศิลปวิทยาเพ่ือพัฒนา ๔ ด,านอันได,แกJ กาย ศีล จิต และปHญญา 
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กระบวนการพัฒนาเยาวชน เปSนกระบวนการเพ่ิมความรู, ทักษะ และพัฒนาการปฏิบัติหน,าท่ี 
สมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในทางท่ีดีข้ึน 
การพัฒนาเยาวชนเปSนกรรมวิธีชJวยป�องกันปHญหา และปรับปรุงคุณภาพงานให,ดีข้ึน 

ผลการวิจัยยังสอดคล,องกับผลงานของพระใบฎีกาไพศาล  กมฺพูสิริ (มงคลทอง) ได,
วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ�ท่ีมีตJอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน ในจังหวัด
นครปฐม”ผลการศึกษางานวิจัยสรุปวJา ครู ผู,ปกครอง และพระสงฆ�ต,องรJวมกันสอนและ
อบรมเยาวชน เริ่มจากวินัยในใจตน ฝ�กฝนตนให,ใฝ�ดี ไมJควรให,นักเรียนอยูJในทฤษฎีหรือ
วิชาการมากจนเกินไป และควรให,นักเรียนได,ลงมือทํา หรือแสดงผลงานในด,านตJาง ๆ ทําให,
เกิดระบบการแขJงขันกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให,พวกเขาได,แสดงโอกาส นอกจากพJอแมJ ครู
บาอาจารย�แล,ว ธรรมะยJอมสามารถขัดเกลาให,เยาวชนคJอย ๆ เปลี่ยนนิสัยจากการขาดวินัย
ไมJมีความรับผิดชอบ ก็หันมารู,หน,าท่ีมากข้ึน เกิดจิตสํานึกให,กับเยาวชนมากข้ึน และควร
ชี้ให,เห็นภาพความสุข ความทุกข� กรรมเวร รวมถึงบาปท่ีเปSนผลมาจากกระทําผิด และควรทํา
ให,เด็ก ๆ เปลี่ยนทัศนคติให,พวกเขารู,สึกวJามาเจอกับพระแล,วได,แตJความรื่นรมย� แล,วกลับไป
ใช,ในชีวิตประจําวันได,อยJางสุขใจและสนุกสนานอยJางรJาเริง ดังนั้นทุกภาคต,องเดินหน,าไป
พร,อมกันในรูปแบบของธรรมะ อยJาปลJอยให,เปSนภาระกับฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง แล,วจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด 

๒.การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรม เปSนกิจกรรมเพ่ือให,มี
พ้ืนฐานชีวิตโดยใช,ไตรสิกขาประกอบด,วย ศีล สมาธิ และปHญญา เปSนปHจจัยสําคัญในการ
นําไปสูJการพัฒนาการทางพฤติกรรม มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตJอความดีงามและงอกงาม
ของสังคม  (ศีล) มีพัฒนาการทางอารมณ� มีความงอกงามทางอารมณ� เข,มแข็ง ต้ังม่ัน มี
ภูมิคุ,มกันท่ีดี (สมาธิ) และมีพัฒนาการทางปHญญา มีเหตุผลรองรับตามความถูกต,องเปSนจริง
สามารถแยกแยะได,วJาสิ่งใดเปSนคุณคJาแท,หรือคุณคJาเทียม (ปHญญา)  

ผลการวิจัยยังสอดคล,องกับผลงานของ พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ  โพธิสาโร / 
ศรีโพธิ์วัง) ได,วิจัยเรื่อง “การประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชน: ศึกษากรณี พระเทพ
วงศาจารย� (คูณ  ขนฺติโก)” ผลการศึกษางานวิจัยสรุปวJา พระเทพวงศาจารย� (คูณ  ขนฺติโก) 
ได,ประยุกต�หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาด,านคุณธรรมแกJเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ๓ 
ดังตJอไปนี้ 

หลักศีล ประยุกต�สอนในรูปแบบปาฐกถา (หรือบรรยาย) การใช,ระเบียบข,อบังคับ 
การใช,หลักศีลบารมี การให,รางวัลแกJเยาวชนผู,ทําความดี 

หลักสมาธิ ประยุกต�สอนให,เยาวชนมีสติในชีวิตประจําวันและสอนด,วยทสบารมี ใน
ข,อวJาด,วยวิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานะบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 

หลักปHญญา ประยุกต�สอนให,เยาวชนเปSนคนดีรู,จักเหตุและผล สิ่งควรไมJควรทํา 
สอนด,วยความเปSนกัลยาณมิตร ใช,อุบายวิธีในการสอบถามกระตุ,นปHญญา สอนให,รู,คุณคJา
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ปHญญา เลJานิทานหรือเหตุการณ�ให,เกิดปHญญาสอนโดยใช,สื่อทางประเพณีท,องถ่ิน และสอน 
โดยการสาธิตให,เยาวชนดูเปSนตัวอยJางเพ่ือเกิดปHญญารู,จริง 

๓. ผลจาการตอบแบบสอบถาม 
ด�านนักเรียน พบวJา เพศ ของผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเปSนเพศหญิง คิดเปSน

ร,อยละ ๕๒.๑๔ ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีสถานะทางครอบครัวคือ อยูJกับพJอและแมJ 
(อยูJด,วยกัน) คิดเปSนร,อยละ ๖๒.๓๙ ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีรายได,อยูJท่ี ๕,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปSนร,อยละ ๕๔.๗๐ 

การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของเยาวชน พบวJา โดยรวมอยูJ
ในระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๐๐) โดยเชื่อวJาพระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจของ
ตนเอง มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๒๕ การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม พบวJา 
โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๘๖) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริม
ให,นักเรียนมีความเปSนกลาง ม่ันคง มีเหตุมีผล มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๓๕ การประยุกต�ใช,หลัก
พุทธธรรมในการพัฒนางาน พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๗๘) โดย
เชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนสามารถควบคุมตนเอง รู,จักปรับตัวเข,ากับผู,อ่ืน
ได,ในหน,าท่ีตนรับผิดชอบ และความรู,และประสบการณ�หลังจากเข,าคJายคุณธรรม สามารถ
พัฒนางานท่ีได,รับมอบหมายมีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕ 

ด�านผู�ปกครอง พบวJา เพศ ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเปSนเพศหญิง คิดเปSนร,อย
ละ ๗๕.๒๑ ผู,ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีสถานะทางครอบครัวคือ อยูJด,วยกัน คิดเปSนร,อยละ 
๖๒.๓๙ ผู,ตอบแบบสอบถามมีรายได,อยูJท่ี ๕,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปSนร,อยละ ๕๔.๗๐ 

การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของเยาวชน โดยรวมอยูJใน
ระดับมาก มีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๑๐) ผู,ปกครองเชื่อวJาพระพุทธศาสนาจะสามารถพัฒนาจิตใจของ
บุตรหลานของตน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๙ การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม 
พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๓.๙๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรม
สJงเสริมให,บุตรหลานมีการทําประโยชน�ตJอสังคม ท้ังการชJวยเหลือด,วยแรงกาย และขวนขวาย
ชJวยเหลือกิจการตJางๆ มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕ การประยุกต�ใช,หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน 
พบวJา โดยรวมอยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉลี่ย (µ = ๔.๐๑) โดยเชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรม
สJงเสริมให,บุตรหลานสามารถแยกแยะสิ่งท่ีควร/ไมJควร ถูก/ผิด ในภาระงานท่ีได,รับมอบหมายได,
ดียิ่งข้ึนและ เชื่อวJาการเข,าคJายคุณธรรมสJงเสริมให,นักเรียนมีความขยันหม่ันเพียร เข,มแข็ง
อดทน ไมJหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมJท,อถอยในงาน มีคJาเฉลี่ยเทJากับ ๔.๑๕  

ผลการวิจัยยังสอดคล,องกับผลงานของ อรุณวรรณ  บุญเทียบทิฆัมพร ท่ีได,วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนด,วยพุทธภาวนา : กรณีศึกษาคJายคุณธรรมวัด
อุโมงค�” ผลการศึกษางานวิจัยสรุปวJา ด,านวิธีการฝ�กอบรมคJายคุณธรรมวัดอุโมงค�จะเน,นการ
อบรมตามหลักพุทธภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปHญญาภาวนาโดยการ 
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แบJงกลุJมและธรรมบรรยายเปSนวิธีท่ีมีประโยชน�ทําให,มีความเข,าใจถึงเนื้อหาสาระได,มากด,าน
ความเหมาะสมของการปฏิบัติ พบวJามีความเหมาะสมของการฝ�กมากท่ีสุด คือมารยาทชาว
พุทธ การเข,ารJวมกิจกรรมในฝ�กอบรมพุทธภาวนาครั้งนี้ พบวJาเปSนสิ่งท่ีชJวยสนับสนุนให,
นักเรียนได,เรียนรู,ถึงคุณคJาของอาหารความกตัญ!ูการเคารพบิดามารดาครูอาจารย�เปSนสิ่งท่ี
ควรกระทํา ด,านเวลาพบวJาระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน มีความเหมาะสมกับการฝ�กอบรม
คุณธรรม และตารางเวลาการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได,มากและนําไป
ประยุกต�ใช,ในชีวิตประจําวันได,มาก ด,านวิทยากรพบวJาวิทยากรแตJละทJานมีความรู,
ความสามารถมีการเตรียมข,อมูลมาเปSนอยJางดี สามารถถJายทอดและให,ความรู,ตามเนื้อหา
สาระของหลักสูตรได,มากท่ีสุด 

๔.จากการท่ีได,ศึกษาเรื่องหลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรมกับการพัฒนา
เยาวชนโรงเรียนฟากกว²านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช,การวิจัยแบบ
ผสมผสานคือเปSนท้ังงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปSนการศึกษาเอกสารกับ
การสัมภาษณ�เชิงลึก และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช,เครื่องมือใน
การวิจัยเปSนแบบสอบถามเปSนการศึกษาโดยใช,ประชากรคือ นักเรียนและผู,ปกครอง จํานวน 
๒๓๔ คน ในสJวนผู,วิจัยได,นําผลการศึกษา สังเคราะห�เปSนผลสัมฤทธิ์ของการจัดคJายคุณธรรม
ของโรงเรียนฟากกว²านวิทยาคม ผลการวิเคราะห�ด,านคน (ตน) สังคม (คน) และแชมป� (งาน) 
พบวJา เยาวชน เปSนคนดี คิดดี พูดดี ทําดี มีสมาธิในการทํางาน รู,จักใช,ปHญญาในการ
แก,ปHญหา สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช,ในชีวิตประจําวัน 

ผลการวิจัยสอดคล,องกับผลงานของ วงศสถิตย�  วิสุภี ได,วิจัยเรื่อง “คJายคุณธรรม
จริยธรรม: รูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค ๙” ผลการศึกษาสรุปได,วJา คJายคุณธรรมจริยธรรม: รูปแบบการ
จัดการท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ทุกภาคีเครือขJายต,องรJวมมือกันสJงเสริม สนับสนุนให,
เยาวชนได,เข,าฝ�กอบรมคJายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให,ดีข้ึนตJอไป 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
การศึกษาหลักพุทธธรรมในการจัดคJายคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชนโรงเรียน

ฟากกว²านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยายังไมJสามารถศึกษาครอบคลุมได,ในทุกเรื่อง 
เพราะยังขาดการศึกษาในอีกหลายเรื่อง เชJน การจัดหมวดหมูJหัวข,อหลักพุทธธรรมให,
เหมาะสมแตJละระดับเพ่ือไมJให,เกิดความซํ้าซ,อน กระบวนการการสJงเสริม การขัดเกลาอันดี
งามนี้ยังคงถือวJาเปSนประเด็นท่ีนJานํามาศึกษาวิเคราะห� ซ่ึงผู,วิจัยหวังเปSนอยJางยิ่งวJางานวิจัย
ฉบับนี้สามารถท่ีตJอยอดในการท่ีจะศึกษาในมิติอ่ืนๆ เชJน การจัดคJายในครั้งตJอไป 
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๒. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
๑. ควรมีการศึกษารูปแบบการถJายทอดองค�ความรู,พุทธธรรมในการจัดคJาย

คุณธรรมกับการพัฒนาเยาวชนเชิงลึกในรูปแบบคJายอ่ืน ๆ สําหรับนักเรียนระดับตJาง ๆ เชJน 
คJายกล,าดี คJายกล,าธรรม เปSนต,น 

๒. ควรมีการศึกษาการถJายทอดหรือสอดแทรกหลักพุทธธรรมในการเรียนการ
สอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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ศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย�ในอาบัติปาราชิก 
สิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญา 

A Comparative Study of the Judgement Criteria on 
Killing in the Parajika 3 and Criminal Law 

เผด็จ อนุกุล* 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเกณฑ�การตัดสิน
การฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ๒) เพ่ือศึกษาเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ แก,ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ ๓) เพ่ือวิเคราะห�เปรียบเทียบ
เกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.
๒๔๙๙ แก,ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ 

ผลการวิจัยพบว$า เกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ 
ยึดถือเอาเจตนาเปSนหลักในการตัดสินเปSนลําดับสุดท,าย กลJาวคือ หลังจากท่ีพระพุทธเจ,าองค�
ทรงสอบสวนผู,กระทําความผิดอยJางละเอียดถึงบริบทด,านตJาง ๆ ของเหตุการณ�แล,ว ทรงมี
พระวินิจฉัยการละเมิดสิกขาบทท่ี ๓ โดยยึดเจตนาของผู,ลJวงละเมิดเปSนหลัก ซ่ึงสอดคล,องกับ
หลักคําสอนวJาด,วยเรื่องกรรม ท่ีวJา เจตนาหํภิกฺขเวกมฺมํวทามิ ภิกษุท้ังหลาย เรากลJาวเจตนา
วJาเปSนกรรม 

ในการศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ในการวินิจฉัยการฆJามนุษย�ในประมวลกฎหมายอาญา 
พบวJา เกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในกฎหมายอาญานั้น โดยท่ัวไปบุคคลใดจะต,อง
รับผิดชอบในทางอาญา ก็ตJอเม่ือการกระทําของบุคคลนั้นเข,าลักษณะของโครงสร,างความรับ
ผิดทางอาญา คือ มีการกระทําครบองค�ประกอบท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้ ๑) มีการกระทํา ๒) 
การกระทํานั้นครบองค�ประกอบภายนอกของความผิดอาญานั้น ได,แกJ ผู,ใด ฆJา ผู,อ่ืน นั้นเอง 
๓) การกระทํานั้นครบองค�ประกอบภายในของความผิดอาญานั้น ซ่ึงก็คือ สิ่งท่ีอยูJในจิตใจ
ของผู,กระทํา ได,แกJ เจตนา ประมาท หรือไมJเจตนาและไมJประมาท 

เม่ือวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิก สิกขาบท
ท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญา สรุปได,วJาการฆJามนุษย�ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีระดับ
เดียวคือ ถ,ามีเจตนาต,องการให,ผู,อ่ืนถึงแกJความตาย ไมJวJาจะใช,วิธีการใด ๆ ก็ตาม เพ่ือให,
บุคคลนั้นตาย โทษท่ีได,รับคือปาราชิกอยJางเดียว ปราศจากการลดหยJอนหรือผJอนโทษ ภิกษุผู,

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา 
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นั้นยJอมไมJสามารถอยูJรJวมกับภิกษุท้ังหลายเหมือนกJอนได,อีก หรือเปSนปาราชิกหาสังวาสมิได, 
ไมJอาจได,รับการอุปสมบทอีกตลอดชีวิต แตJในทางกฎหมายนั้นถึงแม,จะมีเจตนาเพ่ือให,ผู,อ่ืน
ตาย แตJการลงโทษไมJจําเปSนจะต,องได,รับโทษประหารชีวิตอยJางเดียว อาจมีการลงโทษอยJาง
อ่ืน เชJน จําคุกตลอดชีวิต เปSนต,น ท้ังนี้ข้ึนอยูJกับปHจจัยอ่ืน ๆ มาเก่ียวข,องด,วย เชJน ระดับ
ความรุนแรง รูปแบบของการฆJา ตลอดจนความสําคัญของผู,ถูกฆJา เปSนต,น 

คําสําคัญ: ปาราชิก, เกณฑ�การตัดสิน, ประมวลกฎหมายอาญา 

Abstract 

The purposes of the study were to (1) investigate judgment criteria 
on killing in the Parajika 3 and the CriminalLaw , to (2) to study criteria on 
killing human being according to the Criminal Law 2499 B.E. , Amendment 
2551, and to (3) analyze and compare judgment criteria on killing in the third 
rule of Parajikaandthe Criminal Law 2499 B.E. , Amendment 2551. 

Findings showed that judgment criteria on killing in the Parajika 3 is 
based on intention or volition as the ultimate judgment after the case being 
investigated by the Buddha with details pertaining to different contexts of 
each incident. The act with volition is the principal criteria to make the final 
decision for violation of the disciplinary rules by Buddhist monksas stated by 
the Buddha “cetnāhambhikkhavekammamvadāmi” O! Bhikkhus, it is volition 
– cetanā that I call Kamma. 

With regard to analytical study of judgment criteria on killing in the 
criminal law, it was found that an individual has to be under the criminal 
responsibility when one’s act is accorded with the Structure of Crime , that is 
the act committed with the completion of elements of crime as required by 
law; (1) the act, (2) the act with completion of external element of criminal 
act viz. whoever kills a person, (3) the act with completion of internal 
elements of the criminal offence, that is a doer’s volitional act, carelessness 
or without intention and negligence. 

On the comparative basis of both judgment criteria on killing in the 
Parajika 3 and CriminalCode, it can be concluded that judgment criteria on 
killing in Buddhism is only one level. Whoever kills a person by whatsoever 
means with the purpose to deprive his or her life, the punishment is the most 
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serious one, the Parajika 3, without being given a decreased penalty that 
results in automatically losing committer’s status as a Buddhist monk or nun 
for life and the perpetrator cannot be ordained for life. In contrast, although 
the offender commits crime with intension, criminal law does not punish the 
committer with capital punishment only, but also with other punishments 
like life sentence etc. depending on related factors such as level of violence, 
types of killing including importance of the dead etc. 

Keywords: Parajika, judgment criteria, Criminal Law 

๑. บทนํา 
ในวันท่ีพระพุทธเจ,าปรินิพพานนั้น พระองค�ได,ตรัสแกJพระอานนท�และพระภิกษุ

ท่ีมาเข,าเฝ�า เก่ียวกับการให,ความเคารพตJอพระธรรมวินัย โดยให,ถือวJาพระธรรมวินัยเปSน
ศาสดาแทนพระองค� ถ,าพระองค�เสด็จดับขันธ�ปรินิพพานไปแล,ว ดังปรากฏในมหาปรินิพพาน
สูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค วJา “อานนท� บางทีพวกเธออาจจะคิดวJา ปาพจน�มีพระศาสดา
ลJวงลับไปแล,ว พวกเราไมJมีพระศาสดา ข,อนี้พวกเธอไมJพึงเห็นอยJางนั้น ธรรมและวินัยท่ีเรา
แสดงแล,วบัญญัติแล,วแกJเธอท้ังหลาย หลังจากเราลJวงลับไป ก็จะเปSนศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย”๑ 

ดังนั้นพระธรรมวินัยจึงถือวJาสําคัญและเปSนรากฐานของพระพุทธศาสนา พระ
ธรรมวินัยประกอบด,วยคําสําคัญ ๒ คํา คือพระธรรม๒ หมายถึง คําสั่งสอนของพระพุทธเจ,า 
ท้ังหลักความจริงและหลักความประพฤติ สJวนพระวินัย๓ คือ ระเบียบแบบแผนสําหรับฝ�กฝน
ควบคุมความประพฤติของบุคคลให,มีชีวิตท่ีดีงามเจริญก,าวหน,า สJวนการลJวงละเมิดพระธรรม
วินัยหรือท่ีเรียกวJาปรับอาบัตินั้นมีอยูJด,วยกัน ๗ กองคือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย� ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ ทุพภาษิต โดยอาบัติท่ีมีโทษหนักคืออาบัติปาราชิกมีด,วยกัน  
๔ สิกขาบท ได,แกJ 

๑. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑๔ ก็ ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ภิกษุนั้นเปSนปาราชิก หา
สังวาสมิได,  

                                                           

๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�

ครั้งท่ี ๒๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน,า ๒๖๐. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ�  )ป .อ  .ปยุตฺโต ( , พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, หน,า 

๓๗๑. 
๔ วิ.ม. (ไทย) ๑/๔๐/๒๙. 
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๒. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒๕ ก็ ภิกษุใด ถือเอาทรัพย�ท่ีเจ,าของมิได,ให,โดยสJวนแหJงจิต
คิดจะลัก มีมูลคJาเทJากับอัตราโทษท่ีพระราชาท้ังหลายจับโจรได,แล,วประหารบ,าง จองจําบ,าง 
เนรเทศบ,าง บริภาษวJา “เจ,าเปSนโจร เจ,าเปSนคนพาล เจ,าเปSนคนหลง เจ,าเปSนขโมย” ดังนี้ 
เพราะถือวJาเอาทรัพย�ท่ีเจ,าของมิได,ให,เชJนใด ภิกษุผู,ถือเอาทรัพย�ท่ีเจ,าของมิได,ให,เชJนนั้น แม,
ภิกษุนี้เปSนปาราชิก หาสังวาสมิได, 

๓. ปาราชิกบทท่ี ๓๖ ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย�จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตรา
อันจะพรากกายมนุษย�นั้น แม,ภิกษุนี้ก็เปSนปาราชิก หาสังวาสมิได, 

๔. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔๗ ก็ ภิกษุใด ไมJรู,ยิ่ง กลJาวอวดอุตริมนุสสธรรมอันเปSน
ญาณทัสสนะท่ีประเสริฐอันสามารถ ให,น,อมเข,ามาในตนวJา “ข,าพเจ,ารู,อยJางนี้ เห็นอยJางนี้” 
ครั้นสมัยตJอจากนั้น อันผู,ใดผู,หนึ่งโจทก็ตามไมJโจทก็ตาม เธอผู,ต,องอาบัติแล,วหวังความ
บริสุทธิ์ พึงกลJาวอยJางนี้วJา “ทJานท้ังหลาย ข,าพเจ,าไมJรู,อยJางนั้น ได,กลJาววJารู, ข,าพเจ,าไมJเห็น
อยJางนั้น ได,กลJาววJาเห็น ข,าพเจ,ากลJาวคําไร,ประโยชน�เปSนคําเท็จ” แม,ภิกษุนี้เปSนปาราชิก หา
สังวาสมิได, 

อาบัติปาราชิกท้ัง ๔ ข,อนี้มีโทษหนัก ทําให,ผู,ลJวงละเมิดขาดจากความเปSนภิกษุ 
เปรียบได,กับโทษประหารของกฎหมายอาญาในปHจจุบัน๘ ในสJวนสิกขาบทท่ี ๓๙ วJาด,วยเรื่อง 
การพรากกายมนุษย� อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย�จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ
พรากกายมนุษย�นั้น กลJาวพรรณนาคุณความตายหรือชักชวนเพ่ือให,ตาย เปSนอาบัติท่ีกลJาวถึง
การฆJามนุษย�ด,วยตนเองหรือใช,ให,คนอ่ืนฆJา ต,องอาบัติปาราชิก ท้ังนี้เพราะวJาพระพุทธเจ,า
ทรงให,ความสําคัญกับชีวิตมนุษย�มากท่ีสุด ชีวิตมนุษย�ในทัศนะของพุทธศาสนานั้น เปSนสิ่งท่ี
ได,มาด,วยความยากลําบาก ดังท่ีพระองค�ได,ตรัสไว,วJา การได,เกิดมาเปSนมนุษย�เปSนของยาก๑๐ 
เปSนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุด เชJนเดียวกับในทางกฎหมาย ท่ีการฆJามนุษย�ต,องได,รับโทษเชJนกัน 

การบัญญัติพระธรรมวินัยกับการตรากฎหมายในปHจจุบันมีสJวนคล,ายกันก็คือ 
เพ่ือให,เกิดความสงบสุขและลดความขัดแย,งในสังคม ไมJวJาจะเปSนสังคมพระสงฆ�หรือสังคม
คฤหัสถ�ก็ตาม หรือจะกลJาวอีกอยJางหนึ่งก็คือสังคมจะอยูJได,ก็ต,องมีกฎเกณฑ�หรือกติกาข้ึนใน
สังคม ดังนั้นพระธรรมวินัยและกฎหมาย นJาจะมีบางสJวนหรือบางเรื่องของเกณฑ�การตัดสินท่ี
เหมือนหรือคล,ายคลึงกัน และก็อาจจะบางสJวนบางเรื่องท่ีแตกตJางกันไป 
                                                           

๕ วิ.ม. (ไทย) ๑/๘๙/๗๘. 
๖ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙. 
๗ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙๖/๑๘๒. 
๘ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ�างอิง, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เดือนตุลา, ๒๕๔๙), หน,า ๔๑๑ - ๔๒๐. 
๙ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๗๐/๑๔๐. 
๑๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๔/๑๘๒/๙๐. 
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ด,วยเหตุนี้ผู,วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�
ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ภิกษุพรากกายมนุษย� ต,องอาบัติปาราชิก ในพระไตรป�ฎก อรรถ
กถา และ ฎีกา เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาวJาด,วยการฆJามนุษย�ในปHจจุบัน ในสJวน
กฎหมายอาญาจะศึกษาในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ แก,ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ เปSน
หลัก โดยจะศึกษาถึงสาเหตุ ข้ันตอน และเกณฑ�การวินิจฉัยการบัญญัติสิกขาบท เปรียบเทียบ
กฎหมายอาญาของไทยในปHจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓  
๒. เพ่ือศึกษาเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.

๒๔๙๙ แก,ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑  
๓. เพ่ือวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิก

สิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.๒๔๙๙ แก,ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้จะเปSนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การศึกษาค,นคว,าทางเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) : ศึกษาค,นคว,า รวบรวม

ข,อมูลท่ีเก่ียวข,องกับปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ จากแหลJงข,อมูล ข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) 
ได,แกJพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ แก,ไข พ.ศ.๒๕๕๑ วJาด,วยเรื่อง เกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย� 
ข,อมูลข้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได,แกJ อรรถกถา หนังสือ ตํารา บทความ เอกสาร
วิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ� สารนิพนธ� รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส� (อินเทอร�เน็ต)  

๓.๒ การวิเคราะห�ข,อมูลและสรุปข,อมูล : นําข,อมูลท่ีได,ศึกษามาจากท้ังภาค
เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาศึกษาวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว, สรุปข,อมูลเพ่ือ
นําเสนอผลงานในรูปการบรรยายเขิงพรรณนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติปาราชิก

สิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญา ผู,วิจัยได,สรุปตามวัตถุประสงค�การศึกษาดังนี้ 
๑. สรุปเกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย�ในอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ใน

การศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ในการวินิจฉัยการปรับอาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ท่ีปรากฏในพระ
วินัยพบวJา พระพุทธองค�ทรงใช,เจตนาเปSนหลักในการตัดสินเปSนลําดับสุดท,าย หลังจากท่ี
พระองค�ทรงสอบสวนผู,กระทําความผิดอยJางละเอียดถึงบริบทด,านตJาง ๆ ของเหตุการณ�แล,ว 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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เจตนาถือเปSนหลักท่ีใช,เปSนเกณฑ�ในการวินิจฉัยการลJวงละเมิดพระวินัยของพระสงฆ� เจตนา
จึงเปSนหัวใจของการตัดสิน เพราะเปSนการนําเอาการทํางานของจิตของมนุษย� ผู,รู,ดีกระจJาง
แกJใจตัวเองดีท่ีสุดวJา กระทําการใดไปเพราะเหตุใด มีเจตนาใดเปSนแรงกระตุ,น หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีมีเจตนาเปSนตัวกําหนด ดังท่ีพระพุทธองค�ตรัสเสมอวJา เจตนาหํภิกฺข
เวกมฺมํวทามิ แปลความวJา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลJาววJา กรรม ประกอบด,วย เจตนา 
แปลวJา ความจงใจ ความต้ังใจท่ีจะทํา๑๑ ดังนั้นเจตนาในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความหมาย
ท้ังทางด,านรJางกายและจิตใจ 

๒. สรุปเกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย�ในประมวลกฎหมายอาญา ในการศึกษา
วิเคราะห�เกณฑ�ในการวินิจฉัยการฆJามนุษย�ในประมวลกฎหมายอาญาสรุปได,วJา เกณฑ�การ
ตัดสินการฆJามนุษย�ในกฎหมายอาญานั้น โดยท่ัวๆ ไปบุคคลใดจะต,องรับผิดชอบในทางอาญา 
ก็ตJอเม่ือการกระทําของบุคคลนั้นเข,าลักษณะของโครงสร,างความรับผิดทางอาญา คือ มีการ
กระทําครบองค�ประกอบท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้  

๑. มีการกระทํา 
๒. การกระทํานั้น ครบองค�ประกอบภายนอกของความผิดอาญานั้นได,แกJ ผู,ใด ฆJา 

ผู,อ่ืน นั้นเอง 
๓. การกระทํานั้นครบ องค�ประกอบภายใน ของความผิดอาญานั้น ซ่ึงก็คือ สิ่งท่ีอยูJ

ในจิตใจของผู,กระทํา ได,แกJ เจตนา ประมาท หรือไมJเจตนาและไมJประมาท๑๒ ปกติกฎหมาย
จะบัญญัติเอาผิดเฉพาะการกระทําโดยเจตนาเทJานั้น๑๓ ดังนั้นเจตนาจึงเปSนเรื่องท่ีสําคัญ
เพราะการกระทําใดๆ ไมJวJาจะออกมาในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ตาม ประเด็นสําคัญท่ีสุดท่ี
จะเปSนตัวกําหนดเกณฑ�ในการตัดสินหรือดําเนินการใดๆ จะต,องพิจารณาจากเจตนาเปSน
เบ้ืองต,นท้ังสิ้น 

๓. สรุปการเปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย�ในอาบัติปาราชิกกับ
ประมวลกฎหมายอาญา ข,อเหมือนหรือข,อแตกตJางกันของการตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติ
ปาราชิก กับประมวลกฎหมายอาญานั้น สามารถแยกออกเปSนข,อๆ ดังตJอไปนี้ 

๑) ความเป�นมนุษย�ในฐานะส่ิงมีชีวิต มนุษย�หรือบุคคลในทางพระพุทธศาสนา
เริ่มต้ังแตJดวงจิตหรือจิตวิญญาณเกิดข้ึนในครรภ�ของมารดาและสิ้นสุดสภาพลงเม่ือตาย๑๓ 
สJวนในทางกฎหมายบุคคลเริ่มต,นเม่ือคลอดออกมาแล,วมีชีวิตรอดเปSนทารก และสิ้นสุดลงเม่ือ
                                                           

๑๑ อง.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๑๒ อนันต� ชุมวิสูตร, กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๖, (นนทบุรี : โรงพิมพ�

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), หน,า ๕-๖. 
๑๓ สมชาย พงษ�พัฒนาศิลป�และเผJาพันธุ� ชอบนํ้าตาล, ประมวลกฎหมายอาญา, พิมพ�ครั้งท่ี 

๔, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ�, ๒๕๕๔), หน,า ๓๒. 
๑๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๓-๔๔๔. 
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ตาย๑๔ นอกจากนี้ยังมีการสิ้นสภาพบุคคลหรือการตายอีกอยJางหนึ่งของกฎหมายเรียกวJา 
การสาบสูญ๑๕ 

๒) การฆ$าและรูปแบบการฆ$า การฆJามนุษย� ในอาบัติปาราชิกของทาง
พระพุทธศาสนากับทางกฎหมายอาญามีข,อเหมือนกันดังนี้ 

๑. การทําให,มนุษย�ตาย ไมJวJาจะทําเองหรือสั่งให,คนอ่ืนทํา ดังตJอไปนี้ การลงมือทํา
เอง เชJน ใช,มือบีบคอ ทําแท,ง ชก เปSนต,น  

๒. การใช,อาวุธตJางๆ เชJน ดาบ หอก ค,อน หิน มีด เชือก เปSนต,น  
๓. การสั่งให,คนอ่ืนฆJา การขุดหลุมพรางเพ่ือฆJา  
๔. การนํารูป นําเสียง นํากลิ่น นํารส ท่ีไมJนJาพอใจ นJารังเกียจหรือนJากลัว เปSนต,น 

เข,าไปใกล,เพ่ือให,เขาตกใจ หรือกลัว จนตาย  
๕. การชักชวนเพ่ือให,เขาฆJาตัวตาย ได,แกJการชักชวนให,นํามีดมา ให,กินยาพิษ ให,

เอาเชือกผูกคอตาย ให,โดดลงบJอเหวตาย เปSนต,น  
สJวนข,อแตกตJางของการฆJาและรูปแบบการฆJา คือ การฆJามนุษย� ในทาง

พระพุทธศาสนานั้นมีการพรรณนาคุณของความตาย ได,แกJ การแสดงโทษในความมีชีวิตอยูJ 
พรรณนาคุณของความตายไมJวJาจะเปSนพรรณนาด,วยกาย วาจา กายและวาจา หนังสือ เปSน
ต,น โดยมีจุดประสงค�เพ่ือให,เขาตาย ซ่ึงในทางกฎหมายไมJได,พูดถึงการทําให,ผู,อ่ืนตายใน
ลักษณะนี้ 

นอกจากนี้การฆJาทารกในครรภ� (ทําแท,ง) หรือ ขณะคลอด ในทางพระพุทธศาสนา
ถือวJา เปSนการฆJามนุษย�อยJางหนึ่ง ซ่ึงถ,าพระภิกษุเปSนผู,ลงมือหรือสั่งให,บุคคลอ่ืนทํา เม่ือ
ทารกในครรภ�ตาย ภิกษุนั้นต,องอาบัติปาราชิก สJวนในทางกฎหมายนั้น สภาพบุคคลเริ่มต้ังแตJ
คลอดแล,วอยูJรอดเปSนทารก ดังนั้นทารกในครรภ�มารดาจึงยังไมJเปSนบุคคล ผู,ท่ีทําให,ทารกใน
ครรภ�ตาย (แท,ง) ไมJวJาบุคคลนั้นจะเปSนผู,ใดก็ตาม จะลงมือทําเองหรือสั่งให,บุคคลอ่ืนทํา ไมJมี
ความผิดฐานฆJาผู,อ่ืนตามกฎหมายอาญา๑๖ 

๓) เจตนา การกระทําความผิดใดๆ ก็ตามท้ังในทางพระพุทธศาสนาและทาง
กฎหมายอาญา ท่ีสําคัญและเหมือนกันก็คือ การมีเจตนาเปSนองค�ประกอบในการกระทํา
ความผิด กลJาวคือในการกระทําความผิดของบุคคลในแตJละครั้งจะต,องมีเจตนาเปSน
                                                           

๑๔ สมชาย พงษ�พัฒนาศิลป�และเผJาพันธุ� ชอบนํ้าตาล, ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�, 
พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ�, ๒๕๕๔), หน,า ๑๓. 

๑๕ สมชาย พงษ�พัฒนาศิลป�และเผJาพันธุ� ชอบนํ้าตาล, ประมวลกฎหมายแพJงและพาณิชย�, 
พิมพ�ครั้งท่ี ๔, หน,า ๒๕-๒๖. 

๑๖ เฉลิมวุฒิ สาระกิจ, ความผิดฐานทําให�แท�งลูก (Offence of abortion), [ออนไลน�], 
แหลJงท่ีมา: www.law.up.ac.th/www/e-learning/100205/ความผิดฐานทําให,แท,งลูก%20ม.295-
300.pdf [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
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องค�ประกอบภายในท่ีสําคัญท่ีสุด กJอนท่ีผู,กระทําผิดจะลงมือกระทําความผิดตามรูปแบบ
ตJางๆ ตามท่ีตนเองคิดหรือกําหนดไว, 

สJวนข,อแตกตJางกันนั้น เจตนาในทางพระพุทธศาสนาจะพิจารณาการกระทํา
ความผิด หรือถือวJาผิด และเปSนการกระทําท่ีครบเจตนาแล,ว คือจะพิจารณาถึงเจตนาท่ี
ปรากฏออกมา ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ แม,วJาผู,ใดมีเจตนา และได,กระทํา
กรรมท่ีปรากฏทางใจอยJางเดียวก็ถือวJาเกิดเปSนกรรมแล,ว ดังจะเห็นได,จากพุทธพจน�ท่ีวJา 
เจตนาหํกมฺมํวทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํกโรติ กาเยน วาจายมนส แปลความได,วJา ดูกJอนภิกษุ
ท้ังหลายเรากลJาวเจตนาวJาเปSนกรรม บุคคลคิดแล,ว จึงกระทํากรรม ด,วยกาย ด,วยวาจา ด,วย
ใจ หรือท่ีเรียกวJา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม๑๗ แตJในประมวลกฎหมายอาญานั้น 
ถึงแม,วJาจะมีเจตนาแตJการท่ีจะพิสูจน�วJาบุคคลใดครบองค�ประกอบในการกระทําความผิด
หรือไมJ จะพิจารณาได,แคJทางกาย และวาจาเทJานั้น สําหรับทางใจ ถึงแม,บุคคลนั้นจะมีเจตนา
แตJก็ไมJสามารถพิจารณาลงโทษบุคคลนั้นได,เพราะทางประมวลกฎหมายอาญาถือวJาอยูJแคJใน
ข้ันตอนการคิดเทJานั้น ยังไมJได,ลงมือกระทําความผิดจึงยังไมJสามารถกําหนดโทษ และลงโทษ
บุคคลผู,นั้นได,  

นอกจากนี้ยังมีเจตนาในทางกฎหมายอาญาอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือการสําคัญผิดใน
ตัวบุคคล การสําคัญผิดในตัวบุคคล หมายถึง ผู,กระทําได,เจตนาจะกระทําตJอบุคคลหนึ่ง แตJ
ได,กระทําตJออีกบุคคลหนึ่งโดยสําคัญผิด หรือเรียกอีกอยJางหนึ่งวJา เจตนาโดยพลาด๑๘ ซ่ึง
ในทางกฎหมายอาญาถือวJาเปSนเจตนาท่ีสําคัญอีกอยJางหนึ่งท่ีสามารถเอาผิดหรือลงโทษ
ผู,กระทําผิดได, ถือวJาเปSนข,อแตกตJางอีกอยJางหนึ่งของเจตนา 

๔) เกณฑ�การตัดสินการฆ$ามนุษย� ข,อเหมือนของเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ใน
พระพุทธศาสนาและกฎหมายอาญา ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการมีเจตนานั้นเอง ไมJวJารูปแบบการฆJา
นั้น จะเปSนรูปแบบใดก็ตาม โดยมีจุดประสงค�เพ่ือให,เขาตาย เม่ือเขาตาย ความผิดนั้นก็
สมบูรณ� 

สJวนข,อแตกตJางกันนั้น ในกฎหมายอาญาได,กลJาวถึงการฆJาอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกวJา
การกระทําโดยพลาด การกระทําโดยพลาดหมายถึง การท่ีบุคคลมีเจตนาจะกระทําตJอบุคคล
หนึ่ง แตJผลของการกระทําผิดเกิดแกJบุคคลอีกคนหนึ่งโดยพลาด ซ่ึงกฎหมายบัญญัติวJาให,ถือ
วJาผู,นั้นกระทําโดยเจตนาแกJบุคคลซ่ึงได,รับผลร,ายจากการกระทํานั้น พบวJาในทาง
พระพุทธศาสนาถือวJาไมJอาบัติปาราชิกเพราะไมJได,ตั้งใจหรือจงใจฆJาบุคคลนั้น  

                                                           

๑๗ อง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๑๘ สมชาย พงษ�พัฒนาศิลป�และเผJาพันธุ� ชอบนํ้าตาล, ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�, 

พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ�, ๒๕๕๔), หน,า ๓๓. 
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๕) ข�อยกเว�นการไม$ปรับโทษ ข,อเหมือนของการฆJาแล,วไมJปรับโทษท้ังทาง
กฎหมายอาญาและอาบัติปาราชิก คือกลุJมบุคคลท่ีมีความบกพรJองทางจิต เปSนโรคจิต หรือ
เปSนบ,านั้นเอง ตลอดจนบุคคลมึนเมาเนื่องจากถูกบังคับให,เสพของมึนเมา เม่ือฆJาคนตาย จะ
ไมJปาราชิก หรือมีความผิดถึงข้ันประหารชีวิต นอกจากนี้บุคคลใดฆJาคนตายโดย ไมJจงใจ ไมJรู, 
ไมJประสงค�ท่ีจะให,เขาตาย ถือวJาไมJเจตนา เม่ือฆJาคนตาย จะไมJปาราชิก หรือมีความผิดถึงข้ัน
ประหารชีวิต เชJนเดียวกับผู,บกพรJองทางจิต แตJอาจต,องอาบัติอ่ืนหรือถูกลงโทษโดยวิธีอ่ืน 

สJวนข,อแตกตJางกันนั้น ทางพระพุทธศาสนาถือวJาพระภิกษุท่ีเปSนต,นบัญญัติหรือ
บุคคลแรกท่ีกระทําความผิดฆJาคนตาย ซ่ึงก็คือ กลุJมพระภิกษุในกรุงเวสาลี วJาไมJปาราชิก แตJ
ในทางกฎหมายอาญา เนื่องจากเปSนกฎหมายท่ีตราข้ึนมาในภายหลัง จึงไมJมีเรื่องการยกโทษ
ให,กับผู,ทําผิดคนแรก  

นอกจากนี้ยังพบวJาในกฎหมายอาญายังยกโทษให,บุคคลอายุตํ่ากวJา ๑๔ ป�ถ,าฆJาคน
ตาย ไมJต,องถูกลงโทษโดยการประหาร๑๙ เนื่องจากถือวJาเปSนเด็ก ยังไมJบรรลุนิติภาวะ แตJในทาง
พระพุทธศาสนา ไมJมีการกลJาวถึงในเรื่องนี้ เนื่องจากพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนานั้น 
จะต,องมีอายุ ๒๐ ป�ข้ึนไปและได,รับการอุปสมบทเปSนพระภิกษุแล,ว ถึงจะเรียกวJาเปSนภิกษุ  

๖) ผลจากการฆ$า ผลจากการฆJามนุษย�ไมJวJาจะทางพระพุทธศาสนาหรือทาง
กฎหมายอาญา มีโทษสูงสุดเหมือนกันคือ ปาราชิกหรือประหารชีวิต โดยจะพิจารณาจาก
เจตนาเปSนหลักในการตัดสินการลงโทษเชJนเดียวกัน ผลจากการฆJามนุษย�ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น จะดูท่ีเจตนาเปSนหลักแล,วจึงตัดสินโทษวJา ปาราชิกหรือไมJ ถ,ามีเจตนาก็
ตัดสินได,วJาปาราชิก โดยไมJมีการลดโทษหรืองดโทษได,เลย ถึงแม,วJาผู,ฆJาจะสารภาพก็ตาม แตJ
ถ,าไมJมีเจตนาฆJาก็ไมJปาราชิก สJวนในทางกฎหมายก็ถือเจตนาเปSนตัวตัดสินเชJนกัน แตJจะ
พิจารณาปHจจัยด,านอ่ืนๆประกอบด,วย เชJน อายุของผู,ฆJา ถ,าเปSนเด็กการลงโทษก็จะเบากวJา
ผู,ใหญJ ความสําคัญของคนท่ีถูกฆJา ถ,าเปSนเจ,าพนักงานผู,ทําตามหน,าท่ีหรือบุพการี การลงโทษ
ก็จะหนักกวJาบุคคลท่ัวไป รูปแบบการฆJา การฆJาผู,อ่ืนด,วยการทรมานกJอนตาย การลงโทษก็
จะหนักกวJาการฆJาในรูปแบบธรรมดา เปSนต,น จึงจะตัดสินลงไปวJาความผิดนั้นต,องลงโทษ
หนักจนถึงข้ันประหารชีวิตหรือไมJ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาจะเห็นได,วJาเกณฑ�การฆJามนุษย�ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีระดับ

เดียวคือ ถ,ามีเจตนาต,องการให,ผู,อ่ืนถึงแกJความตาย โดยใช,วิธีการใดๆ ก็ตาม เพ่ือให,เขาตาย 
โทษท่ีได,รับคือปาราชิกอยJางเดียว ไมJมีการลดหยJอนหรือผJอนโทษ เปSนปาราชิกหาสังวาสมิได, 
แม,จะอุปสมบทอีก ก็ไมJเปSนภิกษุโดยชอบด,วยพระวินัยตลอดชาติ เพราะถือวJาเปSนผู,พJายแพ,ท่ี
                                                           

๑๙ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ�างอิง, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เดือนตุลา, ๒๕๔๙), หน,า ๑๗๙. 
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จะอยูJประพฤติพรหมจรรย�อีกตJอไปได, อาบัติในสิกขาบทนี้จึงเปSน อเตกิจฉา คือแก,ไขไมJได, เปSน 
อนวเสสา คือหาสJวนเหลือมิได, เปSน มูลเฉท คือตัดรากเหง,า ภิกษุจะลJวงมิได,เลยเด็ดขาด แตJ
ในทางกฎหมายนั้น ถึงแม,จะมีเจตนาเพ่ือให,ผู,อ่ืนตาย แตJการลงโทษไมJจําเปSนจะต,องได,รับโทษ
ประหารชีวิตอยJางเดียว ยังมีการลงโทษอยJางอ่ืนด,วย ท้ังนี้ข้ึนอยูJกับปHจจัยอ่ืนๆ มาเก่ียวข,องด,วย 
เชJน ระดับความรุนแรง รูปแบบของการฆJา ตลอดจนความสําคัญของผู,ถูกฆJา เปSนต,น  

๖. ข�อเสนอแนะ  
๑. ควรมีการศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในอาบัติ

ปาราชิกกับเกณฑ�การตัดสินการฆJามนุษย�ในศาสนาอ่ืน 
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นาโค นาคี : ความเช่ือกับสถานะในการวางตน 
Nakho Nakhī: Belief and Behavioral Status 
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บทคัดย$อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือจะอธิบายศรัทธา ความเชื่อท่ีมีมาแตJเดิมคือความเชื่อ
ในสJวนท่ีเก่ียวข,องกับพญานาคและกระแสสังคมปHจจุบันกับความเชื่อเรื่องพระยานาคท่ี
ปรากฏในละครเรื่องนาคี ทําให,เกิดเปSนกระแสสังคมไทยปHจจุบันเพ่ิมข้ึนอยJางตJอเนื่องจึงยาก
ท่ีจะฉุดกระแสความเชื่อนี้ได, เพ่ือเสนอแนวทางในการปลงใจคือ การทําความเข,าใจ เข,าถึงและ
การพิจารณาเลือกถือเอาสิ่งท่ีเปSนสาระสําคัญของชีวิต จุดมุJงหมายของชีวิตทางพระพุทธศาสนา
ควรเปSนเชJนไร ประโยชน�หรือสารัตถะแหJงความเชื่อเหลJานั้นคืออะไร จึงอธิบายข,อเท็จจริง
เก่ียวกับทJาทีทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให,สังคมได,เห็นประเด็นหรือมุมมองแนวความคิดเพ่ือ
ประกอบกับศรัทธาท่ีมีมาแตJเดิม พร,อมอธิบายฐานะท่ีได,โดยยาก ๔ อยJางท่ีมุJงจะเปSนการพัฒนา
ชีวิตท่ีถูกต,องโดยเริ่มจากหลักสัมมาทิฏฐิและข,อธรรมคือทิฏ¯ุชุกรรม ตJอไป   

คําสําคัญ: ศรัทธา, ฐานะท่ีได,โดยยาก ๔, สัมมาทิฏฐิ, ทิฏ¯ุชุกรรม 

Abstract 

The first objective of this paper is to describe faith and original belief 
in relation to Phraya Nak (celestial snake) and current movement in the 
society, affected by the popularity of Thai drama ‘Nakhī’. The esteem of this 
drama is increasing, at the same time; the faith in Phraya Nak is increasing 
accordingly. The second aims at presenting the ways to understand, reach 
and consider the method of making choice of the matters considered as the 
essence of life, the ultimate goal of Buddhism and advantages of the belief. 
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This paper therefore explains facts and position of Buddhism towards the 
belief in Phraya Nak and the original faith together with consideration of the 
concept of ‘Four Rear Conditions’ for life development based on Right View 
and Righteous Conduct. 

Keywords: Faith, Four Rear Conditions, Right View, Righteous Conduct 

๑. บทนํา 
ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นมีปรากฏในดินแดนท้ังสองฝH°งโขง ต้ังแตJตอนใต,มณฑลยู

นานของจีนลงมาจนถึงปากแมJน้ํา ตํานานท่ีเก่ียวกับพยานาคในดินแดนภาคอีสานของไทย
ปรากฏเรื่องราวมากมายมีตํานานท,องถ่ินหลายเรื่อง เชJน ตํานานพระอุรังคธาตุ ตํานาน
สุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนิวัติกุมาร ตํานานหนองแส เปSนต,น ล,วนแตJกลJาวถึงพญานาคใน
แงJมุมท่ีหลากหลาย ท้ังในแงJของการเปSนผู,คุ,มครองและดลบันดาลให,เกิดสิ่งตJางๆ ในแงJของ
สัญลักษณ�ของความอุดมสมบูรณ� กJอให,เกิดแมJน้ําสายหลักคือ แมJน้ําโขง๑ แมJน้ํามูลและแมJน้ํา
ชี โดยเฉพาะในดินแดนภาคอีสานเชื่อวJา ”พญานาคมีตัวตนจริง  “ดังจะสังเกตได,ชัดเจนวJาวัด
วาอารามจะมีการสร,างรูปเหมือนพญานาคข้ึนแทบทุกแหJง โดยเฉพาะแถบชุมชนตามริมฝH°ง
แมJน้ําโขง เพราะชาวบ,านเชื่อวJาพญานาคอาศัยอยูJในเมืองบาดาลลึกลงไปในแมJน้ําโขง ท่ีเห็น
เปSนประจักษ� ท่ีสุดคือ วันออกพรรษาท่ีประชาชนมากมายตJางเดินทางกันไปพิสูจน�
ปรากฏการณ�ท่ีเรียกวJา บ้ังไฟพญานาค  

กระแสสังคมในปHจจุบันเก่ียวข,องกับความเชื่อเรื่องพญานาคมีปรากฏให,เห็นตลอด 
จากการค,นหาเอกสารท่ีเก่ียวข,องด,านความเชื่อกับพญานาค ทําให,ผู,เขียนได,เห็นกระแสละคร
เรื่องนาคี ซ่ึงเปSนบทประพันธ�ของตรี อภิรุม และกํากับการแสดงโดยคุณพงษ�พัฒน� วชิ
รบรรจง ตัวละครเรื่องนี้นําแสดงโดยคุณภูภูมิ พงศ�ภาณุ รับบทเปSนทศพล  /ไชยสิงห�  และ
คุณณฐพร เตมีรักษ� รับบทเปSนคําแก,ว /เจ,าแมJนาคี เริ่มฉายตอนแรกวันจันทร�ท่ี ๒๖  กันยายน 
๒๕๕๙ ทางไทยทีวีสีชJอง ๓ ซ่ึงก็เปSนธรรมดาปกติของการดูละครทีวีท่ีละครจบอารมณ�ไมJจบ 
ละครเรื่องนี้ทําให,เกิดการทJองเท่ียวในสJวนท่ีถJายทําละคร ทําให,เกิดความสนใจในการศึกษา
เก่ียวกับพญานาคท้ังทางด,านวิชาการและพิธีกรรมความเชื่อ ซ่ึงเปSนประเด็นทําให,ผู,เขียน
อยากท่ีจะนําเสนอแนวคิดทางพระพุทธศาสนา พร,อมยกเหตุยกผลมาประกอบกับประเด็นท่ี
นําเสนอให,องค�ความรู,ด,านวิชาการตJอไป 

 

                                                           

๑ ช่ือของแมJนํ้าโขงในตํานานน้ัน เรียกวJา อุรังคมาลนที แปลวJา แมJนํ้าสายงู เพราะมีเรื่องเลJาวJา
แมJนํ้าโขงเกิดจากพญานาคได,ไถดินเปSนรJองนํ้าลึกจนกลายเปSนกลายแมJนํ้าโขง  
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๒. สาระสําคัญเก่ียวกับนาค 
๒.๑ ความหมายของคําว$านาค  ในเบ้ืองต,นผู,เขียนขอเริ่มต,นด,วยการนําเสนอท่ีไป

ท่ีมาของคําวJา นาโค และคําวJา นาคี มารากศัพท�มาจากคําบาลีวJา นาคะ  อะ การันต�ใน
ปุงลิงค� (เพศชาย) แจกแบบปุริสะ จึงมีรูปเปSนนาโค เนื่องจากการนําศัพท�มาใช,ในความหมาย
ของพญานาคเพศเมีย จึงลง อี การันต� เปSนนาคี แจกแบบนารี จึงแตกตJางกันโดยความหมาย 
นาคะ ศัพท� ปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน๒ วJา นาค หมายถึง งูใหญJมีหงอนเปSน
สัตว�ในนิยาย, หมายถึง ชนเผJาหนึ่งอยูJบริเวณเทือกเขานาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศอินเดียและทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพมJา มีหลายสาขา เชJน อาโอนาคา กู
กินาคา, หมายถึง ช,าง, ต,นไม,ชื่อกากระทิง, แปลวJา ผู,ประเสริฐ, ผู,ไมJทําบาป ใช,เรียกคนท่ีไป
อยูJวัดเตรียมตัวท่ีจะบวช 

ตามหลักภาษาตระกูลอินโด-ยุโรป วJา รากศัพท�เดิมของคําวJา นาค มาจากคําวJา นอค 
(Nog) แปลวJา เปลือย, แก,ผ,า แล,วจึงมาปรับใช,ในภาษาอังกฤษวJา Naked๓ ซ่ึงตระกูลไทย-ลาว, 
เขมร-มอญ รับมาใช,ในความหมายวJางู เพราะงูเปSนสัตว�เลื้อยคลานไมJมีขนปกป�ดแล,วสร,างจินต
การเพ่ิมเติมตJอมาวJา หัวหน,างูท้ังหลายคือ พญานาค มีถ่ินท่ีอยูJใต,ดินคือเมืองบาดาล 

นอกจากนั้น ศัพท�วJา นาค ยังมีความหมายอีกหลายอยJางเชJน ชื่อทวีป, เมฆ, 
สายรุ,ง บางแหJงยังให,ความหมายท่ีละเอียดลงไปวJา นาคหรือนรเทพ มีพักตร�เปSนมนุษย� มีหาง
เปSนงู เกิดจากนางกัทรูชายาของพระกัศยปฤาษี๔  

ในการนําเสนอบทความครั้งนี้ ผู,เขียนประสงค�จะอธิบายความเปSนมาพร,อมกับ
นําเสนอแนวคิดเชื่อมกับอิทธิพลความเชื่อเก่ียวข,องกับนาคท่ีสื่อความหมายวJา งูใหญJซ่ึงมี
อิทธิพลตJอความเชื่อของสังคมอีสานวJาเปSนเทพเจ,าผู,รักษาน้ํา สามารถดลบันดาลให,ผู,เคารพ
นับถือกราบไหว,บูชาสําเร็จตามความปรารถนา อีกความหมายหนึ่ง มุJงประสงค�ถึงพญานาคท่ี
มีความเก่ียวข,องกับพระพุทธศาสนา ท้ังโดยกําเนิดและความคุ,มครองอันกJอให,เกิดการสถิต
สถาพรของอายุพระพุทธศาสนา และพญานาคผู,บําเพ็ญสร,างสมบารมีเพ่ือบรรลุพุทธิภาวะอีก
ด,วย 

๒.๒ กําเนิดของพญานาค การถือกําเนิดของพญานาคในทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ,าได,ตรัสถึงกําเนิดแหJงพญานาคไว,ในสุทธกสูตรวJา พญานาคมีกําเนิด ๔ อยJาง คือ 
๑) อัณฑชะ เกิดในฟองไขJ ๒) ชลาพุชะเกิดในครรภ�  ๓) สังเสทชะ เกิดในท่ีหมักหมม  ๔) 
                                                           

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ²คส�พับลิเคช่ันส�, ๒๕๔๖), หน,า ๕๗๓. 

๓  ไมเคิล ไรท�, “นาค ภาษาอะไร? มาจากไหน แปลว$าอะไร?”, ศิลปวัฒนธรรม, (สิงหาคม 
๒๕๔๕), หน,า ๕๖-๕๗. 
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โอปปาติกะ เกิดแล,วโตทันที๕ และในพระสุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย ขันธวรรค นาคสังยุตร 
พระพุทธเจ,าทรงแสดงเหตุและปHจจัยท่ีบุคคลเม่ือตายไปแล,วถือกําเนิดเปSนนาคท้ัง ๔ ประเภท 
คือ อัญทชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ ล,วนด,วยอํานาจบุญ ได,แกJ การบริจาคทาน 
และการต้ังความปรารถนาอยJางแรงกล,าในอดีตชาติวJา เม่ือตนละจากอัตภาพนี้แล,ว ขอให,
เกิดเปSนนาค ซ่ึงไปสอดคล,องกับจัมเปยยชาดก สังขปาลชาดก และวิธุรชาดก พระองค�ก็ได,
แสดงคติเก่ียวกับการกําเนิดของนาคไว,วJาบุคคลท่ีปรารถนาเกิดเปSนนาค เม่ือสิ้นชีวิตแล,วก็จะ
ได,บังเกิดเปSนนาค อยูJในนาคพิภพอันสวยงาม  

ในคัมภีร�สันสกฤต มีการกลJาวถึงการกําเนิดของพญานาคไว,วJา นาคท่ีกําเนิดจาก
พระกัศยปฤาษีตนนี้มีภรรยา ๒ คน เปSนพ่ีน,องกันคือ นางกัทรูและนางวินตาท้ังสองได,รับพร
จากพระฤาษี โดยนางวินตานั้นได,ให,กําเนิดลูกเพียง ๒ คน คือ พระอรุณและครุฑนกผู,มี
อํานาจเหนือนาคท้ังปวง สJวนนางกัทรูนั้นถือกําเนิดฟองไขJให,ลูกเปSนนาคมีฤทธิ์เดชเสมอกัน 
๑,๐๐๐ ตน๖  

การถือกําเนิดของพญานาคๆ มีกําเนิดท้ัง ๔ อยJางดังอธิบายมาแล,ว และผู,ท่ีจะเกิด
เปSนพญานาคได,นั้นจะต,องเปSนผู,มีบุญญาธิการและต,องต้ังความปรารถนาไว,ต้ังแตJอดีตชาติ 
เพราะพญานาคก็นับวJาเปSนเทวดาอีกภพภูมิหนึ่ง ซ่ึงมีพญานาคชื่อวJาวิรูปHกขนาคราชเปSน
หัวหน,า และพญานาคนั้น ก็มี ท้ังสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ  นอกจากนั้นในหิตสูตร 
พระพุทธเจ,าได,ตรัสถึงพญานาค ๔ ตระกูล คือ ๑) ตระกูลวิรูปHกขะ เปSนพญานาคท่ีมีผิวกาย
เปSนสีทองคํา๒) ตระกูลเอราปHกถะ เปSนพญานาคท่ีมีผิวกายเปSนสีเขียว ๓) ตระกูลฉัพยา
ปุตตะ เปSนพญานาคท่ีมีผิวสีรุ,ง ๔) ตระกูลกัณหาโคตรมะ เปSนพญานาคท่ีมีผิวสีดํา๗ จะเห็นได,
วJา สีผิวกายของพญานาคนั้นมีความแตกตJางกัน เพราะผลบุญหรือบุรพกรรมของแตJละตนนั้น
ไมJเทJากันทําให,มีความแตกตJางกันท้ังท่ีอยูJ กําเนิด สีผิว อาหาร เปSนต,น 

๒.๓ ถ่ินท่ีอยู$ของพญานาค ท่ีอยูJของพญานาค ตามความเชื่อโดยท่ัวไปเรียกวJา 
เมืองบาดาล นาคพิภพ และนาคโลก เปSนเมืองเนรมิตมีความงดงามมาก ปรากฏในชาดก
หลายเรื่อง เชJน จัมเปยยชาดก สังขปาลชาดก ภูริทัตตชาดก วิธุรชาดก เปSนต,น ได,พรรณนา
ถึงนาคพิภพไว,วJา “พิภพนาคนั้นสมบูรณ�ไปด,วยภูมิภาคพ้ืน ไมJมีกรวดอJอนงามคือมีแตJทราย
รัตนะชาติท้ัง ๗ ประการ คือ ทอง เงินและแก,วมณี หาหญ,าในเบ้ืองตํ่าไมJมีแตJราบเสมอด,วย
แก,วไพฑูลย� คือ มีสระโบกขรณีดาดาษไปด,วยกออุบลมีพรรณเปSนอเนก”๘ นอกจากนั้น 
                                                           

๕สํ.ข.อ. (ไทย) ๓๕/๖๗/๒๑๕ 
๖อรพิมพ�  บุญอาภา, คัมภีร�ปุรณะกําเนิดพญานาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป�การพิมพ�, 

๒๕๒๔), หน,า ๑๒.   
๗ องฺ.จตุก.อ. (ไทย) ๓๕/๖๗/๒๑๕. 
๘ ราตกัฏฐกถา ภาค ๗, วีสตินิบาต จัมเปยยชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ไท, ๒๔๖๕), 

หน,า ๑๑๑. 
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๑๖๑๕

พญานาคยังสามารถอยูJในท่ีอ่ืนๆ อีก ได,แกJ จอมปลวก เปSนสถานท่ีสําหรับบําเพ็ญศีล ภาวนา 
โดยลักษณะของพญานาคนาคท่ีอาศัยจอมปลวกในอัตภาพของงูธรรมดาแตJมีลักษณะเปSน
สัตว�ทิพย�, ทะเลสาบ แมJน้ํา ทะเลและมหาสมุทร, ป�าไม,และต,นไม, เปSนท่ีอยูJของพญานาคตน
หนึ่งชื่อมุจจลินท�และในมหาวาณิชชาดก กลJาววJา พญานาคอาศัยอยูJท่ีต,นไม,ใหญJเม่ือพJอค,า
ตัดต,นไม,เพ่ือเอาสมบัติด,วยความโลภ พญานาคท่ีอาศัยอยูJจึงออกมาฆJาบรรดาพJอค,าด,วย
ความโกรธ๙๙, ภูเขา เปSนสถานท่ีพญานาคและนาคบริวารอาศัย 

ถ่ินท่ีอยูJของพญานาคนั้นมีท้ังละเอียดและหยาบตJางกันจะอาศัยด,วยเหตุการณ�และ
บุรพกรรมของนาคท่ีเกิดในตระกูลนั้นๆ เหตุการณ�ก็ถือเอาจากพญานาคท่ีต,องการจะบําเพ็ญ
ศีลภาวนาจะต,องอาศัยรJางเปSนงูข้ึนมาบําเพ็ญศีลในโลกมนุษย� โดยสJวนใหญJจะกลJาวถึงจอม
ปลวก เชJน ในภูริทัตตชาดก จัมเปยชาดก เปSนต,น แตJก็มีลักษณะเปSนสัตว�ทิพย� นอกจากนั้น
แล,วพญานาคท่ีถือกําเนิดในนาคพิภพก็ถือวJาเปSนผู,มีบุญท่ีสร,างมามาก เพราะผลบุญวิมาน
แหลJงอยูJก็วิจิตรงดงามตJางกัน ยังมีแมJน้ํา ทะเล มหาสมุทร ป�าไม, ต,นไม,และภูเขาล,วนแตJเปSน
สถานท่ีอยูJของเหลJาพญานาคและบริวาร 

๓. ความเช่ือและอิทธิพลของพญานาคในสังคมไทยป/จจุบัน   
สังคมไทยนอจากจะมีความเชื่อวJาพญานาคนั้นเปSนสัญลักษณ�แหJงสายน้ําในฐานะ

เปSนผู,พิทักษ�รักษา อีกท้ังยังเปSนสัญลักษณ�แหJงความอุดมสมบูรณ� ในด,านการสร,างความ
สามัคคีปรองดอง สงบสันติสุขในสังคมอีกด,วย นอกจากนั้นพญานาคมีอิทธิพลในด,านตJางๆ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ด�านศิลปกรรม ในแถบภูมิภาคเอเชียใต,และเอเชียตะวันออกเฉียงใต, อิทธิพล
ความเชื่อเรื่องพญานาคกับงานศิลปกรรมจะมีปรากฏโดยท่ัวไป โดยมีความเชื่อวJาพญานาค
เปSนสัญลักษณ�ของความมีพลังอํานาจท่ียิ่งใหญJ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ�ของท,องถ่ินนั้นๆ เม่ือ
พบเห็นแล,วทําให,จิตใจสงบรJมเย็น ด,วยเหตุดังกลJาว ได,เกิดการถJายทอดจากความเชื่อเข,าสูJ
งานศิลปกรรมไทยในแขนงตJางๆ เชJน สถาปHตยกรรม พญานาคเปSนสJวนประกอบท่ีสําคัญ มี
คตินิยมท่ีวJาเปSนสัญลักษณ�ของความยิ่งใหญJ ทําให,ผู,พบเห็นได,รู,สึกสงบรJมเย็น ทําให,เกิด
ความสุข บางที ก็ทําให,เกิดมีประเด็นการตีความวJา รูปปH�นพญานาคท่ีบันไดพระอุโบสถ 
เหมือนทําหน,าท่ีเปSนพาหนะข,ามทะเลแหJงวัฏสงสารและเทินพระวิหารไว, เปรียบเสมือนเรือ
สําเภาทอง ท่ีจะนําพามนุษย�ข,ามพ,นโอฆสงสารไปได,๑๐ นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมและปติมา
กรรมท่ีสะท,อนให,เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคได,อยJางชัดเจน  
                                                           

๙ ชาตกัฏฐกถา ภาค ๖, ปกิณณกนิบาตร มหาวาณิชชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
พาณิชย�ศุภผล, ๒๔๖๖), หน,า ๓๔๘. 

๑๐ สมเด็จพระเจ,าบรมวงศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นาคท่ีปรากฏในงานศิลปกรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ไพลิน, ๒๕๐๓), หน,า ๕๔. 
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๒) ด�านประเพณี สถานการณ�พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปHจจุบัน ทําให,
พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาตJอศาสนบุคคลและศาสนธรรมลดลงอยJางเห็นได,ชัดเจน โดย
เปSนผลมาจากการเสพสื่อตJางๆ แตJเนื่องจากสังคมไทยในอดีตมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม จึงทําให,เปSนปHจจัยตัวเชื่อมท่ีสําคัญอีกด,านหนึ่งทําให,สถานะทางสังคม
ของพระพุทธศาสนายังม่ันคงอยูJได,จนถึงปHจจุบัน ในประเพณีงานบุญตJางๆ ก็จะมีการนําเอา
สัญลักษณ�จะเปSนรูปสัตว�หรือรูปตัวแทนเทพนพเคราะห�ตJางๆ มาเก่ียวข,องเสมอ สืบ
เนื่องมาจากศรัทธาความเชื่ออันมีมาแตJเดิม อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคท่ีสJงผลตJอ
สังคมไทยด,านประเพณีนั้น ปรากฏในหลายประเพณี เชJนประเพณีบวชนาค สืบเนื่องจากใน
ครั้งพุทธกาลพญานาคตนหนึ่งเกิดศรัทธาอยากบวชในพระพุทธศาสนา จึงได,แปลงกายเปSน
มนุษย�เข,ามาขอบวชเปSนพระภิกษุ กระท่ังวันหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเข,านอนตอนกลางวันขาด
สติรJางจึงกลับกลายเปSนพญานาคด่ังเดิม เม่ือพระพุทธเจ,าทรงทราบจึงให,พ,นจากการเปSน
พระภิกษุ แล,วมีพุทธบัญญัติห,ามให,สัตว�ดิรัจฉานบวช ด,วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พญานาคได,ทูลขอและถวายคําวJานาค สําหรับผู,ท่ีเข,ามาขอบวชในพระพุทธศาสนา จึงได,มี
อิทธิพลสJงผลให,เกิดประเพณีเรียกขานผู,ท่ีจะมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาวJานาค สืบแตJ
นั้นมาจนถึงปHจจุบัน ประเพณีบุญกองฮดและประเพณีขอฝน เปSนต,น 

๓) ด�านเกษตรกรรม อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคตJอการทําเกษตรกรรม คือ
การทําไรJ ทํานาสวนต,องข้ึนอยูJกับดินฟ�าอากาศ ฟ�าฝนน้ําชลธาตกต,องตามฤดูกาล สําหรับผู,ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นถือวJาเรื่องน้ําเปSนเรื่องใหญJ พืชไรJพืชสวนจะงอกงามได,ก็ต,อง
อาศัยน้ํา จึงมีความเชื่อเรื่องพญานาคเพราะเปSนสัญลักษณ�แหJงน้ํา และมีหน,าท่ีรักษาแหลJงน้ํา
ให,อุดมสมบูรณ� คุ,มครองรักษา ถ,าเห็นรูปปH�นหรือสิ่งท่ีสื่อถึงพญานาคก็จะทําให,ชุJมชื่นใจอีก
อยJางหนึ่ง ผู,ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังมีความเชื่อเรื่องการพยากรณ�ในแตJละป� คือ ในแตJ
ละป�จะมีประกาศมหาสงกรานต�และจะมีการพยากรณ�เกณฑ�การให,น้ําของนาค จะมีน,อยหรือ
มากข้ึนอยูJจํานวนของนาคมาพJนน้ําให,ฝนตก หากป�ใดนาคมีจํานวนน,อยป�นั้นน้ําจะมาก แตJ
ถ,าหากป�ใดนาคมีจํานวนมากป�นั้นน้ําทJาจะมีน,อย เพราะนาคหลายตัวก็จะเก่ียงกันพJนน้ํา๑๑  

๔) ด,านตํานานและพงศาวดารในการสร,างศาสนวัตถุ เรื่องราวความเชื่อความเลื่อมใส
การบูชาเคารพกราบไหว,พญานาค มีปรากฏในตํานานอุรังคธาตุมีการกลJาวถึงอาณาจักรศรีโคตร
บูรณ� ความเปSนมาของชุมชนในอาณาจักร ประวัติการสร,างพระธาตุพนม การรับอิทธิพลจาก
อินเดียมีการปกครองโดยกษัตริย�ท่ีนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวาราวดี มี
ความเชื่อพ้ืนเมืองในการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ อีกท้ังการบูชาพญานาคตามศาสนสถานท่ีสําคัญ

                                                           

๑๑ ไพโรจน�  เพชรสังหาร, นาคในประเพณีพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป�การพิมพ�, 
๒๕๓๐), หน,า ๔๕. 
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ของอาณาจักร คือ พระธาตุพนม๑๒ สJวนใหญJเปSนการเคารพกราบไหว,พระพุทธรูป เจดีย� ความ
เชื่อเรื่องพญานาคเข,ามามีบทบาทกับการกJอสร,างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน จะเห็นได,จากท่ีมีการ
ปH�นรูปพญานาคเปSนสJวนประกอบสําคัญของพระอุโบสถ วิหารศาลาการเปรียญ เพราะถือวJา
พญานาคเปSนสัญลักษณ�ท่ีสูงสJง ยิ่งใหญJคูJควรกับงานศิลป�ในสถาบันพระพุทธศาสนาและ
พระมหากษัตริย� เชJน นาคสะดุ,ง คันทวยรูปนาค และนาคทันต� เปSนต,น    

ความเชื่อและอิทธิพลของพญานาคในสังคมไทยในปHจจุบัน ความเชื่อการนับถือ
บูชาพญานาคนั้น สืบเนื่องจากความเชื่อด้ังเดิมต้ังแตJอดีตสูJยุคปHจจุบัน เนื่องเปSนสัญลักษณ�
แหJงสายน้ําและทําหน,าท่ีพิทักษ�รักษาแมJน้ําและยังมีความเชื่ออีกด,วยวJาเปSนผู,คุ,มครอง
พระพุทธศาสนาให,สถิตสถาพรถ,วน ๕,๐๐๐ ป� นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตJอสังคมไทยในด,าน
ศิลปกรรม ซ่ึงปรากฏชัดเจนจากงานศิลป�แขนงสถาปHตยกรรม จิตรกรรมและปติมากรรม  
ด,านประเพณีพิธีกรรมนั้นสืบทอดจากคติความเชื่อการบวชนาค การทําประเพณีกองฮด 
ประเพณีไหลเรือไฟของผู,คนท่ีอาศัยอยูJริมฝH°งโขง ประเพณีขอฝน  ด,านการเกษตรกรรม ความ
เชื่อเรื่องพญานาคทําให,ผู,ท่ีมีอาชีพทําสวนไรJนา เคารพนับถือบูชาพญานาคเพราะเปSนลัญ
ลักษณ�แหJงสายน้ําและความอุดมสมบูรณ� ยังมีความเชื่อเรื่องพญานาคกับการพยากรณ�เกณฑ�
ของปริมาณน้ําฝนของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกด,วย  

๔. กรณีศึกษาจากละครเรื่องนาคี สู$ท$าทีของพระพุทธศาสนา 
กระแสสังคมเรื่องพญานาคซ่ึงก็เปSนความเชื่อมาคูJกับผู,คนในสังคมไทย ไมJวJาจะเปSน

การบูชา บวงสรวงขอพรสิ่งท่ีตนเองปรารถนา เม่ือได,ในสิ่งท่ีขอพรไว,ก็เกิดแก,บนด,วยการรํา
ถวายบ,างและถวายสิ่งของบ,าง ซ่ึงเม่ือไมJนานมานี้มีกระแสเรตต้ิงของละครเรื่องนาคี เนื้อเรื่อง
จะเก่ียวข,องกับความรักของมนุษย�และนางนาคชื่อวJาเจ,าแมJนาคี สามารถสร,างความสนใจให,
ผู,ชมติดตามดูตลอดเรื่อง บางกลุJมถึงกับติดตามไปดูสถานท่ีถJายทําจริงและบวกกับความเชื่อแรง
ศรัทธาของผู,ชมอีกกลุJมทําให,เกิดปรากฏการณ�ละครจบอารมณ�คนดูไมJจบ ตามหาสถานท่ี
ประกอบพิธีบวงสรวง มีความเชื่อวJาตัวเองเปSนลูกหรือเคยเกิดเปSนพญานาค ก็นําเครื่อง
บวงสรวงเซJนไหว,ตJางๆ มาบูชา จึงเปSนอีกกระแสหนึ่ง และในการนําเสนอของละครเรื่องนี้ก็
ประกอบกับแนวความเชื่อเรื่องพญานาคท่ีมีอยูJแล,ว จึงทําให,มีผู,สนใจติดตามชมเปSนจํานวนมาก 

ความเปSนจริงนั้น ความรักก็สามารถท่ีจะเกิดข้ึนได,ในทุกสถานการณ�กับทุกเพศทุก
วัย แตJในละครเรื่องนี้นําเสนอความรักท่ีเจ,าแมJนาคีท่ีอยูJในเรือนรJางของคําแก,วมีให,ตJอคุณทศ
พลหรือเจ,าชายไชยสิงห� ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค�ก็ได,ตรัสเหตุแหJงการเกิด
ความรักไว,วJา “ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสน  ปจฺจุปนฺนหิเตน วา  เอวนฺตํ  ชายเต  เปมํ  อุปลํว  
ยโถทเก” แปลความไทยวJา ความรักยJอมเกิดด,วยเหตุ ๒ อยJาง คือเคยอยูJรJวมกันในกาล
                                                           

๑๒ อุรังคธาตุ, ตํานานพระธาตุพนม, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 
๒๕๓๗), หน,า ๑๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๑๘ 

กJอน และด,วยความเก้ือกูลในปHจจุบัน เสมือนดอกบัวอาศัยเปลือกตมเกิดข้ึนในน้ํา ฉะนั้น 
ด,วยความเก้ือกูลกันในชาติปางกJอนทําให,คุณทศพลได,เกิดความรักในคําแก,วข้ึน ซ่ึงก็มีเนื้อ
เรื่องคล,ายกับในคัมภีร�สันสกฤต คัมภีร�กําเนิดพญานาคในสJวนของความรักอันเกิดข้ึนระหวJาง
พระกัศยปฤาษีและพญานาคีในรJางของนางกัทรู มีการกลJาวไว,วJา นาคท่ีกําเนิดจากพระ
กัศยปฤาษีตนนี้มีภรรยา ๒ คน เปSนพ่ีน,องกันคือ นางกัทรูและนางวินตาท้ังสองได,รับพรจาก
พระฤาษี โดยนางวินตานั้นได,ให,กําเนิดลูกเพียง ๒ คน คือ พระอรุณและครุฑนกผู,มีอํานาจ
เหนือนาคท้ังปวง สJวนนางกัทรูนั้นถือกําเนิดฟองไขJให,ลูกเปSนนาคมีฤทธิ์เดชเสมอกัน ๑,๐๐๐ 
ตน๑๓ ตJางแตJในเรื่องนี้เจ,าแมJนาคีต,องปฏิบัติในการลดละความโกรธเพ่ือท่ีเธอจะได,รJางกาย
ของมนุษย�อยJางสมบูรณ� แตJแล,วเจ,าแมJนาคีก็ทําไมJได,เพราะอารมณ�ท่ีมากระทบทําให,ความ
อดทนอดกลั้น ขJมใจสู,กับความโกรธไมJไหว คุณงามความดีของเธอท่ีบําเพ็ญทํามาตลอด
ระยะเวลา ๙๙๙ ป�ต,องพังพินาศไป  

สิ่งท่ีควรนําเสนอให,เปSนข,อคิดท่ีได,จากละครเรื่องนาคี ก็คือความอดทน ความ
พากเพียรพยายามในการปรารถนาท่ีจะปฏิบัติเพ่ือสละสภาวะคือ เพศรJางกายพญานาคท่ี
ขัดขวางความรักของเจ,าแมJนาคี ซ่ึงตัวเธอต,องขJมใจทุกครั้ง เม่ือมีอารมณ�ร,ายมากระทบจาก
สถานการณ�ตJางๆ ท่ีมาทดสอบและคุณธรรมข,อท่ีเห็นเปSนประจักษ�ชัดเจนคือ การรอคอย รอ
คอยในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา พร,อมกันนั้นเจ,าแมJนาคีก็ไมJสักแตJวJารอคอยเฉยๆ ยังปฏิบัติ
บําเพ็ญกิจทุกอยJาง ควบคุมอารมณ�ร,ายทุกอยJาง แตJแล,วความเปSนจริงก็คือความจริง เธอก็คือ
เจ,าแมJนาคี ขJมใจ อดทนตJออารมณ�โกรธไมJได, แตJแล,วก็กลายรJางเปSนเจ,าแมJนาคีเหมือนเดิม 
ซ่ึงคติสอนใจผู,ดูละครได,เปSนอยJางดีวJา เวลาใดก็ตามท่ีคุณไมJรู,จักขJมใจ อดทนอดกลั้นตJอ
อารมณ�ความโกรธ เวลานั้นคุณก็ไมJตJางจากสัตว�เดรัจฉานหรือได,กลายเปSนสัตว�เดรัจฉานไป
เสียแล,ว 

ข,อเท็จจริงท่ีละครเรื่องนาคี ท่ีผู,เขียนเห็นเปSนประเด็นท่ีควรจะนําเสนอ ตJอจาก
ละครเรื่องนาคีนี้และความเชื่อด้ังเดิม คือ การปรารถนาอัตภาพรJางกายความเปSนมนุษย�ของ
เจ,าแมJนาคี เพราะความเชื่อด่ังเดิมของบรรพบุรุษต้ังแตJอดีตเก่ียวกับพญานาคคือสิ่งท่ีสูงสุด 
ความเคารพศักด์ิสิทธิ์ บูชากราบไหว,ขอพรในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา แตJในทางกลับกันเจ,าแมJ
นาคีหรือพญานาคในเรือนรJางของคําแก,ว หรือแม,แตJในคัมภีร�พระไตรป�ฎกก็หลายแหJงท่ีพระ
พุทธองค�ทJานตรัสถึงการท่ีพระองค�ต,องทรงขันติธรรม คืออดทนอดกลั้นตJออารมณ�ร,ายในพระ
ชาติท่ีเสวยพระชาติเปSนพญานาคชื่อภูริทัตต� เพ่ือต,องการท่ีจะพ,นจากอัตภาพท่ีเปSนสัตว�
เดรัจฉาน ปฏิบัติเพ่ือหลีกหนีความทุกข� แตJในทางกลับกันกับกระแสสังคมในปHจจุบัน ท่ีมีผู,คน
แหJไปไหว,กราบสักการะ ขอพรตามสิ่งท่ีปรารถนาจนถึงข้ันนับญาติวJาชาติท่ีแล,วตนเคยเกิด
เปSนลูก เปSนพJอพญานาค แล,วต้ังศาลทรงเจ,าเข,าผี สืบเนื่องความพยายามท่ีจะพ,นจากความ

                                                           

๑๓ อรพิมพ�  บุญอาภา, เรื่องเดียวกัน, หน,า ๑๒. 
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ทุกข�แตJแล,วกลับเกิดเปSนสัตว�เดรัจฉานนั้น มีตัวอยJางเรื่องพระผู,ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นกิเลส พ,น
ทุกข�แตJแล,วทJานกลับชาติเกิดในกําเนิดสัตว�เดรัจฉานคือพญานาค  

๕. พระผู�ปฏิบัติเพ่ือความพ�นทุกข�แต$เกิดเป�นพญานาค๑๔ 
เหตุการณ�นี้เกิดข้ึนในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ,า ภิกษุหนุJมข้ึนเรือไป

ในแมJน้ําคงคาเผอิญมือของทJานไปเก่ียวยึดใบตะไคร,น้ํา เม่ือเรือแม,แลJนไปด,วยความเร็ว ทJาน
ก็ไมJทันปลJอยใบตะไคร,น้ําขาด จนกาลเวลาผJานไป ภิกษุหนุJมนั้นก็ไมJแสดงอาบัติด,วยคิดวJานี้
เปSนโทษเพียงเล็กน,อย ทJานก็คงปฏิบัติสมณธรรมในป�า ๒ หม่ืนป� ในเวลาใกล,มรณภาพ 
พระภิกษุรูปนั้นทุรนทุรายเหมือนใบตะไคร,น้ําผูกคอ แม,ทJานอยากจะแสดงอาบัติ ก็ไมJเห็น
ภิกษุจึงเกิดความเดือดร,อนใจวJาเรามีศีลไมJบริสุทธิ์ ครั้นจุติ (มรณภาพ) จากอัตภาพนั้นแล,ว 
ได,ไปบังเกิดเปSนพญานาคมีรJางกายประมาณเทJาเรือโกลนชื่อวJาเอรกปHตต� ในขณะท่ีเกิด
นั่นเอง พญานาคได,แลดูอัตภาพแล,วร,อนใจวJา เราทําสมณธรรมมาเปSนเวลาต้ัง ๒ หม่ืนป�แตJ
กลับบังเกิดเปSนพญานาคมีกบเปSนอาหาร ในกําเนิดแหJงอเหตุกสัตว�  

ในกาลตJอมา เขาได,ธิดาคนหนึ่งจึงแผJพังพานใหญJบนหลังน้ําทJามกลางแมJน้ําคงคา
วางธิดาไว,บนพังพาน ให,ฟ�อนรําขับร,องเพลง ด,วยเหตุท่ีมีความคิดวJา เราจะได,ยินขJาวท่ี
พระพุทธเจ,านั้นบังเกิดข้ึนด,วยอุบายนี้แนJ พร,อมกับออกอุบายวJา ทJานผู,ใดร,องเพลงแก,เพลง
ขับของเราได, เราจักยกธิดาให,ผู,นั้นพร,อมกับนาคพิภพ ดังนี้แล,วจึงวางธิดานั้นไว,บนพังพาน
ทุกๆวันอุโบสถก่ึงเดือน  ธิดานั้นยืนฟ�อนอยูJบนพังพานนั้น สJวนเนื้อความของบทเพลงขับนั้นก็
มีใจความวJา ผู,เปSนใหญJอยJางไรเลJา ชื่อวJาพระราชาอยJางไรเลJา พระราชาชื่อวJามีธุลี     บน
พระเศียรอยJางไรเลJา  ชื่อวJาปราศจากธุลี อยJางไรทJานจึงเรียกวJา คนพาล. ชาวชมพูทวีปตJางก็
พากันมาด,วยหวังวJา เราจะรับเอานางนาคมาณวิกามาเปSนเมียให,จงได, แล,วแตJงเพลงขับมา
ร,องแก,ด,วยเชาว�ปHญญาของตน นางก็ปฏิเสธเพลงท่ีชาวชมพูทวีปนั้นๆ มาขับตอบ นางยืนอยูJ
บนพังพานร,องเพลงอยูJอยJางนี้ จนเวลาลJวงไปพุทธันดรหนึ่ง 

เม่ือกาลสมัยผJานพ,นไป ครั้นเม่ือพระศาสดาทรงอุบัติข้ึนในโลก ตรัสรู,อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณแล,ว วันหนึ่งเวลาใกล,รุJง พระองค�ได,ทรงตรวจดูโลก ทรงเห็นพญานาคเอรกปHตต
และมาณพชื่ออุตตระ ผู,เข,าไปในขJายพระญาณของพระองค� จึงทรงใครJครวญดูวJาจักมีเหตุ
อะไรเกิดข้ึนหรือหนอ แล,วได,ทรงทราบ วันนี้ เปSนวันท่ีเอรกปHตตนาคราชวางธิดาของตนเอง
ไว,บนพังพานแล,วให,ฟ�อน สJวนวJาอุตตรมาณพนี้เรียนเอาบทเพลงขับแก,ท่ีเราให,แล,วจักเปSน
โสดาบัน จําเอาบทเพลงขับนั้นไปสํานักของนาคราช พอนาคราชนั้นได,ฟHงเพลงขับแก,นั้นแล,ว 
ก็จะทราบวJา พระพุทธเจ,าทรงอุบัติข้ึนแล,วจักมาสํานักของเรา เม่ือมาถึงแล,วเราจักกลJาว
คาถาในสมาคมอันใหญJ ในกาลจบคาถา  สัตว�ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ก็จักตรัสรู,ธรรม 
                                                           

๑๔ กองตํารา มหากุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, (พระนคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๔๘๑), หน,า ๑๔๕-๑๕๓. 
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เม่ือทรงทราบดังนั้นแล,ว พระศาสดาจึงเสด็จไปประทับนั่งท่ีโคนต,นซึกซ่ึงไมJไกล
จากเมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปตJางก็นําเพลงขับของตนเองไปในท่ีประชุมเพ่ือท่ีจะร,องแก,
นางนาคมาณวิกา พระศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นอุตตรมาณพซ่ึงกําลังเดินอยูJไมJไกล จึง
ตรัสเรียกให,เข,ามาหาพระองค�กJอน ทีนั้นพระศาสดาตรัสถามอุตตรมาณพวJา จะไปไหน อุตตร
มาณพทูลวJา จะไปยังท่ีท่ีธิดาของเอรกปHตตนาคราชขับเพลง พระศาสดาตรัสถามเพลงขับแก,
เพลงขับ อุตตระก็ทูลเพลงขับนั้น พระศาสดาจึงตรัสบอกวJาอุตตระ  นั่นไมJใชJเพลงขับแก, 
พระศาสดาจึงตรัสบอกบทเพลงขับแก,ซ่ึงมีเนื้อความวJา ผู,เปSนใหญJในทวารหกชื่อวJาเปSน
พระราชา พระราชาผู,กําหนัดอยูJ ชื่อวJามีธุลีบนพระเศียร, ผู,ไมJกําหนัดอยูJ ชื่อวJาปราศจากธุลี, 
ผู,กําหนัดอยูJ ทJานเรียกวJา คนพาล.  

ครั้นประทานเพลงขับแก,แกJอุตตรมาณพนั้นอยJางนี้แล,ว พระศาสดาจึงตรัสตJอวJา 
อุตตระ เม่ือเธอร,องเพลงขับนี้ นางก็จักร,องเพลงขับแก,เพลงของเธอวJา คนพาลอันอะไรเอJย 
ยJอมพัดไป, บัณฑิตยJอมบรรเทาอยJางไร,  อยJางไร จึงเปSนผู,มีความเกษมจากโยคะ,  ทJานผู,อัน
เราถามแล,ว โปรดบอกข,อนั้นแกJเรา. แล,วเธอต,องร,องเพลงขับแก,ด,วยบทเพลงวJา คนพาลอัน
ห,วงน้ํา คือกามโอฆะเปSนต,นยJอมพัดไป, บัณฑิตยJอมบรรเทาโอฆะนั้นเสียด,วยความเพียร, 
บัณฑิตผู,ไมJประกอบด,วยโยคะท้ังปวง ทJานเรียกวJา ผู,มีความเกษมจากโยคะ. อุตตรมาณพ
กําลังเรียนเพลงขับแก,เทJานั้นก็บรรลุธรรมข้ันโสดาปHตติผล เขาเปSนโสดาบัน มีความม่ันใจ
เรียนเอาบทเพลงขับแก,ไปแล,ว  กลJาววJา ทJานผู,เจริญท้ังหลาย ฉันนําเพลงขับแก,เพลงขับ
มาแล,ว พวกทJานจงให,โอกาสแกJฉันเถิด เม่ือได,โอกาสจึงร,องบทเพลงท่ีเรียนจากพระศาสดา
ท้ังสองบท 

นาคราชฟHงคาถานั้นแล,วก็ทราบได,วJาพระพุทธเจ,าบังเกิดข้ึนแล,ว ดีใจวJา เราไมJเคย
ฟHงชื่อบทท่ีไพเราะ เห็นปานนี้ ตลอดพุทธันดรหนึ่ง พระพุทธเจ,า บังเกิดข้ึนในโลกแล,ว จึงเอา
หางฟาดน้ําบังเกิดเปSนคลื่นใหญJฝH°งแมJน้ําท้ังสองได,พังทลายลง พวกมนุษย�ท่ียืนอยูJริมฝH°งแมJน้ํา
ท้ังสองได,จมลงไปในน้ํา นาคราชนั้นก็ยกมหาชน ข้ึนวางไว,บนพังพานแล,วพาเข,าฝH°งอยJาง
ปลอดภัย นาคราชนั้นเข,าไปหาอุตตรมาณพแล,วถามวJา ทJานตอนนี้ พระศาสดาประทับอยูJท่ี
ไหน อุตตรมาณพตอบวJา ประทับนั่งท่ีโคนไม,แหJงหนึ่ง นาคราชนั้นก็เอJยชวนเข,าเฝ�าพระ
ศาสดาด,วยกัน พร,อมกับชาวชมพูทวีปท่ีมาประชุม ณ ท่ีนั้น  นาคราชไปถึงเข,าไปถวายบังคม
พระศาสดาแล,วได,ยืนร,องไห, พระศาสดาจึงตรัสถามนาคราชวJา นี่อะไรกัน มหาบพิตร 
นาคราชจึงได,ทูลวJา ข,าพระองค�เปSนสาวกของพระพุทธเจ,า ผู,เชJนกับพระองค� ได,ปฏิบัติสมณ
ธรรมเปSนเวลาต้ัง ๒ หม่ืนป� สมณธรรมท่ีข,าพระองค�ปฏิบัตินั้น ก็ไมJอาจจะชJวยข,าพระองค�ได, 
ข,าพระองค�ต,องอาบัติเพราะทําให,ใบตะไคร,น้ําขาดไปเล็กน,อย ทําให,เกิดในกําเนิดพญานาคท่ี
ต,องเลื้อยไปด,วยอก ไมJได,ความเปSนมนุษย� ไมJได,ฟHงพระธรรม ไมJได,เห็นพระพุทธเจ,า ผู,เชJนกับ
พระองค�ตลอดพุทธันดรหนึ่ง จึงต,องร,องไห,พระพุทธเจ,าข,า 

พระศาสดาครั้งได,สดับถ,อยคําของนาคราชนั้นแล,วจึงตรัสวJา มหาบพิตร ชื่อวJา
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ความเปSนมนุษย�หาได,ยากนัก การฟHงพระสัทธรรม ก็อยJางนั้น การอุบัติข้ึนแหJงพระพุทธเจ,า ก็
หาได,ยาก เพราะวJาเหตุท้ัง ๓ อยJางนี้ บุคคลยJอมได,โดยลําบากยากเย็น ดังนี้แล,วได,ตรัสคาถา
วJา ความได�อัตภาพเป�นมนุษย� เป�นการยาก, ชีวิตของสัตว�ท้ังหลาย เป�นอยู$ยาก, การฟ/ง
พระสัทธรรม เป�นของยาก, การท่ีอุบัติข้ึนของพระพุทธเจ�าท้ังหลายเป�นการยาก. เม่ือพระ
ศาสดาเทศนาจบ ชาวชมพูทวีป จํานวน ๘๔,๐๐๐ คน ได,ตรัสรู,ธรรมแล,ว ฝ�ายนาคราชในวัน
นั้นจะต,องได,บรรลุโสดาปHตติผลแนJนอน แตJก็ไมJได,เพราะตนเปSนสัตว�เดรัจฉาน นาคราชนั้นจึง
ไมJต,องลําบากในฐานะ ๕ อยJาง คือการถือปฏิสนธิ  การลอกคราบ  การวางใจแล,วก,าวลงสูJ
ความหลับ  การเสพเมถุนกับด,วยนางนาคผู,มีชาติเสมอกัน  และจุติ และได,เท่ียวไปด,วยรูป
แหJงมาณพ 

๖. ท$าทีทางพระพุทธศาสนาต$อพญานาคผู�เป�นกรณีตัวอย$าง 
เม่ือศึกษากรณีตัวอยJางไปแล,ว เม่ืออJานแล,วพิจารณาใครJครวญโดยตลอดจะพบวJา 

การเกิดเปSนพญานาคไมJใชJเรื่องวิเศษวิโสอะไรเลย เพราะแม,แตJพญานาคเอรกปHตนั้นทJานยังบอก
วJาทJานกําเนิดในอเหตุกสัตว�เพียงเพราะเหตุวJาต,องอาบัติมิใชJความปรารถนาท่ีจะบังเกิดเปSน
พญานาคเลย จึงไมJควรดูหม่ินอกุศลกรรมวJามีปริมาณน,อย ไมJควรผัดวันประกันพรุJงในกิจท่ีต,อง
ทําในเรื่องนี้ก็คือการปลงอาบัติท่ีแกล,งทําใบตะไคร,น้ําให,ขาด จึงต,องอาบัติปาจิตตีย� เม่ือ
กาลเวลาผJานไปกลับให,ผลทําให,เกิดในกําเนิดแหJงพญานาค ดังนั้นจึงสมควรยกเรื่องพญานาคเอ
รกปHตต�นี้มาอธิบายเพ่ือประกอบในประเด็นท่ียังไมJชัดเจนให,เห็นเปSนตัวอยJาง เพ่ือท่ีจะเปSน
การศึกษาทําความเข,าใจเสียใหมJในการพยายามหรือต้ังความปรารถนาท่ีเกิดเปSนพญานาค หรือ
เปSนบริวารของพญานาค อยJางไรก็ตามเม่ือกระแสความแรงประกอบกับความศรัทธาท่ีมีมาแตJ
เดิมนั้นมีอยูJจึงจําเปSนอยJางยิ่งท่ีจะต,องทําความเห็นให,ตรง หรือให,เห็นตามความจริง 

ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวJา ทิฏ¯ุชุกรรม คือทําความเห็นให,ตรง ให,เห็นตาม
ความเปSนจริง เม่ือพิจารณาใครJครวญโดยตลอดแล,วประกอบกับเหตุกับผล จึงตกลงปลงใจ
เชื่อตามนั้น อีกประการหนึ่งอาจจะสงเคราะห�เข,าในหลักสัมมาทิฏฐิ ก็เรียก ความเชื่อท่ีมีมา
แตJเดิมนั้นเชื่อวJาการบังเกิดเปSนพญานาคนั้นเปSนผู,วิเศษ สามารถดลบันดาลให,สําเร็จดังคํา
ปรารถนา แตJในทางตรงกันข,ามผู,เขียนได,มองเห็นเปSนประเด็นท่ีควรจะทําให,ปรากฏแนวคิดท่ี
สังคมจะต,องศึกษาถึงสภาพการบังเกิดมาเปSนพญานาค เพราะการเกิดเปSนพญานาคนั้นต,อง
พลาดโอกาสท่ีจะฟHงธรรมจากพระศาสดา ถึงแม,วJามีโอกาสได,ฟHงธรรมก็ไมJสามารถท่ีจะบรรลุ
ธรรมเปSนพระอริยบุคคลนั่นก็เพราะวJาสัตว�เดรัจฉานไมJสามารถท่ีจะบรรลุธรรมเปSนพระ
อริยบุคคลได, อีกประการหนึ่งท่ีนําเสนอไปกJอนนั้นก็คือผู,ใดก็ตามท่ีสามารถขJมใจ อดทนอด
กลั้นตJออารมณ�โกรธได, ผู,นั้นก็สามารถท่ีจะพัฒนาตนให,พ,นจากกําเนิดแหJงสัตว�เดรัจฉาน 
สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาตนเองให,พ,นจาก
ทุกข�ได, ตรงกันข,ามผู,ใด ไมJสามารถขJมใจตJออารมณ�โกรธ ไมJอดทนอดกลั้นก็ไมJตJางจากสัตว�
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เดรัจฉานนั่นเอง หรือไมJสามารถหลีกหนีให,พ,นกําเนิดของสัตว�เดรัจฉานไปได, 
สJวนเนื้อความแหJงบทเพลงขับท้ังท่ีนางนาคมาณวิกาธิดาของพญานาคเอรกปHตต�

และบทเพลงขับโต,ตอบท่ีอุตตรมาณพได,เรียนเอาจากพระศาสดานั้น เปSนบทเพลงท่ีมีคุณคJา
ตJางจากบทเพลงทุกวันนี้ จากโครงเรื่องบุคคลท้ังสองนั้นมีหน,าท่ีจะสื่อความของท้ังการถาม
และตอบกัน ซ่ึงมีรายละเอียดวJาบุคคลท่ีจะเรียกวJาพระราชาได,นั้นจะต,องรู,จักยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง หรือจะต,องควบคุม สํารวมระวังอารมณ�ท่ีมากระทบกระท่ังทางอายตนะท้ัง ๖ อัน
ประกอบไปด,วยตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ถ,าหากวJาไมJสํารวมระวัง ควบคุมอารมณ� ไมJยับยั้ง
ชั่งใจ ก็ไมJเรียกวJาพระราชา ถ,าหากวJายังกําหนัดอยูJ ไมJสํารวมระวังก็ชื่อวJาคนพาล และ
เนื้อความบทเพลงขับอีกบทหนึ่งวJา บุคคลท่ีเรียกวJาคนพาลนั้นก็เพราะถูกโอฆะคือห,วงน้ํา
ใหญJ ๔ อยJางพัดพาไปในวัฏสงสาร โอฆะ ๔ นั้นก็ได,แกJ กามคุณท้ัง ๕ อันได,แกJรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะติดใจชื่นใจ ไมJรู,จักยับยั้งชั่งใจเสียได,จึงชื่อวJาคนพาล ภพคือความปรารถนาท่ีจะ
เกิดเปSนนั่นเปSนนี้ไมJปฏิบัติเพ่ือคลายความอยาก หรือเพ่ือความดับทุกข�จึงต,องเวียนวJายตาย
เกิดในวัฏฏะสงสาร ทิฏฐิคือความเห็นและอวิชชาคือความไมJรู,ครอบงําปHญญาแสงสวJางทําให,
ต,องเวียนวJายทJองเท่ียวไปในวัฏฏะสงสาร แตJผู,ท่ีบรรเทาโอฆะประกอบด,วยปHญญา สังวร
สํารวมระวัง มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นประกอบด,วยปHญญาจึงได,ชื่อวJา เกษมจากโยคะ ป�ด
ทางแหJงอบายภูมิกลJาวคือคติ ๔ ประกอบด,วยนรก เปรต อสุรกาย สัตว�เดรัจฉาน ดังนั้นจึง
เปSนข,อสรุปท่ีเห็นเปSนประจักษ�วJา บทเพลงอันสร,างคุณคJาให,กับผู,ฟHงมากมายมหาศาล มี
อุตตรมาณพเปSนต,นรับผลได,บรรลุธรรมข้ันโสดาปHตติผล และมีความแกล,วกล,าขับร,องบท
เพลงอันทรงคุณคJานี้ในทJามกลางสมาคมชาวชมพูทวีป สร,างคุณอันยิ่งใหญJให,เกิดแกJ
พญานาคเอรกปHตต�ผู,รอคอยฟHงขJาวการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ,า ตลอดพุทธันดรหนึ่ง  

เม่ือพญานาคเอรกปHตต�ทราบความนั้นแล,ว เข,าไปเฝ�าแล,วได,ฟHงธรรมจากพระ
ศาสดาเนื้อความวJา กิจโฉ มนุสปฺปฏิลาโภ เปSนต,น แปลความไทยวJา ความได,อัตภาพเปSน
มนุษย� เปSนการยาก ชีวิตของสัตว�ท้ังหลาย เปSนอยูJยาก การฟHงพระสัทธรรม เปSนของยาก 
การท่ีอุบัติข้ึนของพระพุทธเจ,าท้ังหลายเปSนการยาก ดังนี้แล,ว เม่ือพญานาคสJงกระแสจิตตาม
พระธรรมเทศนา ในวันนั้นทJานควรท่ีจะบรรลุเปSนพระอริยบุคคลแตJเนื่องจากคุณสมบัติข,อ
หนึ่งคือทJานเปSนสัตว�เดรัจฉานจึงไมJสามารถบรรลุธรรมได, แตJทJานได,สมบัติท่ีไมJต,องลําบากใน
ฐานะ ๕ คือ การถือปฏิสนธิ  การลอกคราบ  การวางใจแล,วก,าวลงสูJความหลับ  การเสพ
เมถุนกับด,วยนางนาคผู,มีชาติเสมอกัน  และจุติ เพราะในฐานะ ๕ อยJางนั้นต,องกลับกลายเปSน
รJางของพญานาค เปSนความทุกข�ทรมานของพวกนาคอยJางหนึ่ง ซ่ึงประเด็นเนื้อหาตรงกับ
ละครเรื่องนาคี ท่ีเจ,าแมJนาคีต,องพยายามละเว,นการเสพเมถุนกับคูJรักคือคุณทศพล แตJก็ต,อง
กลายรJางในเวลาท่ีเธอหลับนอนเพราะเปSนฐานะท่ีหนีไมJพ,นคือต,องกลายรJางเปSนเจ,าแมJนาคี
ใน ๕ เวลาเชJนกัน แตJต,องพยายามปฏิบัติเพ่ือท่ีจะเปSนมนุษย�เต็มตัวตลอด ๑,๐๐๐ ป�ตJอไป  
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๖. สรุปเชิงวิเคราะห� 
ในบทความนี้ เพ่ือจะนําเสนอประเด็นความเชื่อและอิทธิพลของพญานาคท่ีมีมาแตJ

เดิมวJาเปSนผู,วิเศษ ปกปHกษ�รักษาคุ,มครองแมJน้ําและสามารถดลบันดาลประทานพรความ
สวัสดิมงคล ความเจริญรุJงเรืองแกJผู,เคารพกราบไหว,ขอพร แตJก็มีแรงกระเพ่ือมของความเชื่อ
ท่ีมีอยูJเดิมบวกกับกระแสความสนใจของละครเรื่องนาคี ทําให,ผู,ชมละครเรื่องนี้มีความรู,สึกวJา
นJาสนใจและนJาติดตาม ทําให,เกิดการทJองเท่ียวไปในสถานท่ีถJายทําการแสดงและสถานท่ีท่ี
เก่ียวกับพญานาค เชJน คําชะโนด เปSนต,น ทําให,เห็นเปSนประเด็นท่ีควรนําเสนอเปSนแนวความ
ความคิดเพ่ิมเติมจากสJวนท่ีมีมาแตJเดิม 

โดยได,แสดงทัศนะในความเปSนมาวJานาคหรือพญานาคนั้น หมายถึง งูใหญJซ่ึงมี
อิทธิพลตJอความเชื่อของสังคมอีสาน เปSนเทพผู,พิทักษ�รักษาแมJน้ํา มีประวัติความเปSนมา
เก่ียวข,องกับพระพุทธศาสนาท้ังในสJวนของการคุ,มครองและยังหมายถึงผู,ท่ีบําเพ็ญบารมีเพ่ือ
บรรลุพุทธิภาวะอีกด,วย 

เม่ือกลJาวถึงกําเนิดของพญานาคแล,วสามารถถือกําเนิดใน ๔ สถานะ คือ อัณฑชะ 
เกิดในไขJ ชลาพุชะ เกิดในครรภ� สังเสทชะ เกิดในท่ีหมักหมมและโอปปาติกะ เกิดผุดข้ึน เกิด
แล,วโตทันที สJวนถ่ินท่ีอยูJอาศัยของพญานาคนั้นประกอบด,วยนาคภิภพ ทะเลสาบ แมJน้ํา 
มหาสมุทร ในป�า ต,นไม,และภูเขา นอกจากนั้นในคัมภีร�ยังกลJาวถึงพญานาคผู,ประสงค�จะ
บําเพ็ญสร,างสมบารมี ในวันพระ ๘ คํ่า ๑๕ คํ่า ก็จะรักษาอุโบสถศีลข,างจอมปลวกอันเปSนท่ี
อยูJภาวนาในรูปของงูแตJเปSนสัตว�ทิพย� 

ความเชื่อและอิทธิพลของพญานาคในสังคมไทยท่ีปรากฏในปHจจุบัน ความเชื่อ
ความศรัทธาสามารถสร,างสรรค�สื่อท่ีใช,แทนความศรัทธาภายในท่ีมีของตน ยิ่งมีเยอะมีมาก
เทJาไรยJอมสื่อออกมาได,ยิ่งใหญJมากงานศิลปกรรมรูปปH�นของพญานาคท่ีปรากฏในท่ีตJางๆ ก็
เฉกเชJนเดียวกัน ยJอมแสดงถึงแรงศรัทธาท้ังผู,สร,างชJางเองและผู,มีความเลื่อมใสศรัทธาท้ังสอง 
ความเชื่อเรื่องพญานาคยังมีอิทธิพลตJอประเพณีวัฒนธรรมของผู,คนริมแมJน้ําโขงคือประเพณี
ไหลเรือไฟ และประเพณีบวชนาคตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสืบทอดประเพณี
อันเปSนมรดกของผู,คนท้ังสองฝH°งแมJน้ําโขง เม่ือวิถีชีวิตความเปSนอยูJต,องอาศัยน้ํา อีกแนวความ
เชื่อท่ีสJงผลตJอผู,ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ เม่ือลัญลักษณ�สื่อถึงพญานาคแล,วก็รู,สึกวJา
สบายใจ โลJงใจ เพราะเชื่อวJาจะนําพาให,อุดมสมบูรณ� เปSนสัญญาณสื่อท่ีบอกวJาสายน้ํา สาย
ฝน ความอุดมสมบูรณ�นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีปรากฏในตํานานพงศาวดารตJางๆ เชJน ตํานานอุ
รังคธาตุ ประวัติการกJอสร,างพระธาตุพนม เปSนต,น ล,วนเปSนผลสืบเนื่องมาจากความเชื่อ
เก่ียวข,องกับพญานาคท้ังสิ้น 

กรณีศึกษาจากละครเรื่องนาคีสูJทJาทีทางพระพุทธศาสนานั้น ปรากฏวJาการบูชา
เคารพกราบไหว,พญานาคตามลัทธิความเชื่อของตนท่ีมีมาแตJเดิมนั้น เปSนฐานะท่ีปรากฏให,
เห็นอยูJโดยท่ัวไป และปรากฏวJามีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จะด,วยเหตุผลไหนก็แล,วแตJ ดังนั้นผู,เขียนจึง
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เห็นเปSนประเด็นท่ีจะนําเสนอเปSนแนวความคิดเพ่ือให,เห็นโดยยึดตามหลักสัมมาทิฏฐิและ
ทิฏ¯ุชุกรรม การทําความเห็นให,ตรง คือเห็นตามความเปSนจริงวJาการบูชาบวงสรวงพญานาค
นั้นเปSนฐานะท่ีมีได, เปSนความดีอยูJในระดับหนึ่งเปSนความดีระดับพ้ืนฐาน แตJเม่ือพิจาณาให,
ถJองแท,แล,วตามเนื้อเรื่องพญานาคเอรกปHตต�ท่ีนํามาสาธกให,เปSนตัวอยJางแล,วนั้น จะเห็นได,วJา
พญานาคยังประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะหลีกหนีความทุกข�คือทางดับกิเลส กลJาวคือความเปSนพระ
อรหันต�เลย เพราะเหตุวJาการเกิดเปSนพญานาคคือกําเนิดแหJงสัตว�ดิรัจฉานนั้นเปSนฐานะท่ี
ลําบาก เม่ือศึกษาทราบวJาฐานะ ๔ อยJาง มีการได,เกิดมาเปSนมนุษย�เปSนต,นท่ีได,มาได,โดยยาก
อยJางนี้แล,ว จึงต,องมีการพัฒนาตนตามหลักสัมมาทิฏฐิและทิฏ¯ุชุกรรม เห็นตามความเปSน
จริง เม่ือพิจารณาด,วยปHญญาแล,วจึงเชื่อตามความเปSนจริงนั่นเอง 
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บทคัดย$อ  

การเผยแผJหลักพุทธธรรมโดยมีการอบรมสั่งสอนในรูปแบบและวิธีการตJางๆ ให,
ประชาชนท่ัวไปได,เรียนรู,เข,าใจ แล,วนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได, ต้ังแตJอดีตจนถึงปHจจุบัน 
พระมหากษัตริย�ของไทยทุกพระองค�ตJางก็เปSนองค�อัครศาสนูปถัมภก จนกลายเปSนวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของไทย ในรัชกาลปHจจุบัน พระสงฆ�เองได,มีการใช,เทคโนโลยีมาเปSน
เครื่องมือในการเผยแผJ เชJน หนังสือพิมพ� หนังสือ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน� เปSนต,น ปHจจุบันยัง
ได,รับการพัฒนารูปแบบออกมาเปSนซีดีรอม เผยแผJในระบบอินเตอร�เน็ตตามเว็บไซต�ตJางๆ ท่ี
มีท้ังภาพนิ่ง วีดิโอ บทความธรรมะ และเสียงธรรมเทศนา กJอให,เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและ
ต้ังตนอยูJในสัมมาปฏิบัติ พัฒนาการรูปแบบการเผยแผJพระพุทธศาสนาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค
ปHจจุบันท่ีนิยมกันมากท่ีสุด เชJน Facebook, Line เปSนต,น รูปแบบเผยแผJในเฟชบุ²ค มี ๕ 
อยJาง คือ ๑. ข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเจ,าของเพจ ๒. ขJาวสารประชาสัมพันธ� ๓. รูปภาพกิจกรรม 
๔. บทความธรรมะข,อคิดคติธรรม และ ๕. คลิปวิดีโอบรรยายธรรม เชJน ในเฟชบุ²คของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นักบรรยายธรรมเชิงวิชาการ ทําให,ผู,คนท่ีใช,สื่อโซเชียล
เน็ตเวิร�คท่ัวโลก เกิดความรู, ความเข,าใจ รักศรัทธาตJอพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน มีการแสดง
ความคิดเห็น กดไลค� และแชร�สJงตJอเพ่ือนในกลุJมตJางๆ ท่ัวโลก มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
ด,วยพลังความเลื่อมใสศรัทธาจากหลักร,อย จนถึงหลักล,านคน ถือวJาเปSนผลดีตJอการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาในโลกของการสื่อสารปHจจุบันและอนาคตตJอไป 

คําสําคัญ: การเผยแผJ, เชิงรุก, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค 

                                                           

*อาจารย�ประจํา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
วิทยาเขตขอนแกJน  

** อาจารย�ประจํา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแกJน  
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Abstract 

In Buddhism propagation, the religious principles have been 
delivered to people in various forms and methods. Therefore, today the 
general public is able to learn Buddhist principles, later use in their daily life. 
From the past to the present, all the kings of Thailand have given the great 
patronage to Buddhism and later become the excellent cultures and 
traditions of Thailand. In the reign of the current king, the monks themselves 
are using technology as a tool for disseminating Buddhism on a diversity of 
media such as newspapers, magazines, radio, television and etc. Currently, 
Buddhist teachings are being developed into a CD-ROM format which is 
diffused on the Internet-based websites. The media such as sermons and 
Dhamma articles are spread in the forms of images, videos and audios of 
Dhamma talks. This raises the faith in the listeners and leads them to be the 
righteous practitioners. Today, there is the development of Buddhism 
propagation on the most popular social media such Facebook and Line. The 
form of propagation on Facebook consists of five elements: 1) general 
information of the page owner, 2) news, 3) photo gallery, 4) Dhamma articles 
and 5) Dhamma talk video. This can be seen on Facebook of Phramaha 
Wutthichai Vajiramethi (W. Vajiramethi), the well known academic Dhamma 
speaker. The outcome of this relies on creating the faith, understanding and 
knowledge in Buddhism to the social media users. The users give the ‘Like’ 
bottom on his article and share it to their friends in different parts of the 
world. When the number of the users increases from hundreds to thousands, 
this is beneficial to Buddhist propagation in the world of communication 
today and in the future. 

Keywords: Propagation, Proactive, Social Network Media  

๑. บทนํา 
จากพระดํารัสของพระพุทธองค�ท่ีตรัสแกJพระอรหันต� ๖๐ รูปท่ีพระองค�สJงไป

ประกาศพระศาสนาครั้งแรกวJา “ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน�สุขแกJชน



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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หมูJมาก เพ่ืออนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแกJทวยเทพและมนุษย�”๑ 
แสดงให,เห็นถึงเจตนารมณ�อันแรงกล,าของพระพุทธองค�ท่ีต,องการให,พระสาวกทําหน,าท่ีเผย
แผJพระพุทธศาสนา เพ่ือยังมหาชนให,เข,าถึงพระธรรมและน,อมนําไปปฏิบัติให,เกิดประโยชน�
สุขโดยท่ัวกัน พระพุทธองค�ทรงปฏิบัติพุทธกิจในฐานะเปSนพระพุทธเจ,าอยJางมิทรงเหน็ด
เหนื่อย เสด็จไปยังคามนิคมน,อยใหญJท่ัวชมพูทวีป ทรงแสดงธรรมให,เจริญงอกงามในจิตใจ
ผู,คน ตลอดเวลา ๔๕ ป� เต็มมิได,วJางเว,นเลย การเผยแผJพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ทํากัน
หลายรูปแบบ เชJน การปฏิบัติตนท่ีนJาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปHญหาข,อ
ข,องใจ และการแสดงธรรม เปSนต,น แสดงธรรมด,วยจิตเมตตา มุJงจะให,เปSนประโยชน�แกJผู,ฟHง 
ไมJแสดงธรรมเพราะเห็นแกJลาภสักการะ แสดงธรรมไมJยกตน ไมJเสียดสีขJมขูJผู, อ่ืน๒ นี้คือ
หลักการเผยแผJหลักพุทธธรรมของพระพุทธองค� 

ดังนั้น ต้ังแตJอดีตท่ีมีการสื่อสารทางสื่อวิทยุ เอกสารหนังสือ และหนังสือพิมพ�
เทJานั้น สังคมไทยกําลังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญJ เนื่องจากการก,าวเข,าสูJยุคสารสนเทศ 
และมีการพัฒนาการสื่อสารตามยุคสมัยมาจนถึงการสื่อสารมัลติมีเดียในโลกโซเชียลเน็ตเวิร�ค 
เครือขJายสังคม (Social Network) ท่ีทําให,แตJละบุคคลสามารถสร,างเครือขJายอยJางเปSน
ระบบ และเฟชบุ²คซ่ีงเปSนท่ีแพรJหลายท่ีสุดของโซเชียลเน็ตเวิร�คในปHจจุบัน๓ เราจึงควรใช,
ประโยชน�ในการเผยแผJพระพุทธศาสนาจากอินเตอร�เน็ต และเว็บสังคมออนไลน�ให,เกิด
ประโยชน�ให,มากท่ีสุด โดยผJานเว็บไซต�สังคมออนไลน�ท่ีมีให,บริการฟรี เชJน เฟชบุ²ค 
(Facebook) เปSนต,น สําหรับเครือขJายสังคมท่ีนิยมใช,งานมากท่ีสุดในประเทศไทย จากการ
สํารวจในป� ๒๕๕๗ นี้ เครือขJายสังคมออนไลน�ยอดนิยม อันดับ ๑ ยังคงเปSนของ Facebook 
สูงถึงร,อยละ ๙๓.๗ อันดับ ๒ คือ Line (ร,อยละ ๘๖.๙) และอันดับ ๓ คือ Google (ร,อยละ 
๓๔.๕)๔ เพราะเปSนการสื่อสารท่ีได,รับความนิยมมากท่ีสุด 

ฉะนั้น จากเหตุผลกลJาวมาข,างต,นนั้น ผู,เขียนต,องการเพ่ือให,มีพัฒนาการตJอการ
เผยแผJพระพุทธศาสนาเชิงรุก ควรมีเพ่ิมขีดความสามารถหรือชJองทางในการเผยแผJ 

                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๒๔),หน,า ๑๓. 
๓ Research Assistant S. Güzin MAZMAN, Associate Prof. Dr. Yasemin Koçak, 

USLUEL, GENDER DIFFERENCES IN USING SOCIAL NETWORKS, Hacettepe University, 
Faculty of Education, Ankara Turkey, p.133. 

๔ สJวนงานดัชนีและสํารวจ สํานักยุทธศาสตร� สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู,ใช,
อินเทอร�เน²ตในประเทศไทย ป� ๒๕๕๗”, รายงานการวิจัย, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๕๗), หน,า ๕๓-๕๔. 
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ประชาสัมพันธ�การบริหารจัดการในสJวนตJางๆ ของพระพุทธศาสนา เ พ่ือเผยแผJ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกให,ทันกับเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยในปHจจุบัน ให,ทราบถึงความเปSน
จริงทันตJอเหตุการณ�ท่ีทันสมัย และเพ่ือกJอให,เกิดการเรียนรู, ได,รับทราบความเคลื่อนไหว
พระพุทธศาสนาให,ดียิ่งข้ึน เปSนประโยชน�ท้ังตJอตนเอง ตJอสังคม ตJอประเทศชาติ และเปSน
การเผยแผJพระพุทธศาสนาให,ดํารงคงม่ันสืบตJอไป  

๒. ความหมายของการเผยแผ$ 
การเผยแผJ หมายถึง การทําให,ขยายออกไป ทําให,ขยายกว,างขวางออกไป๔๑๕ คํา

วJา เผยแผJในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การเป�ดเผยของดีท่ีคนยังไมJได,รู, ยังไมJได,เห็น ให,
ได,รู,ให,ได,เห็นท่ัวกัน๖ การประกาศพระพุทธศาสนาให,แกJศาสนทายาทและประชาชนได,รับ
ทราบในทุกวิธีท่ีไมJขัดตJอพระธรรมวินัย โดยมุJงเน,นให,ประชาชนได,มีความรู,ความเข,าใจใน
หลักธรรม แล,วน,อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได,แกJ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาส
และสถานท่ีตJางๆ การดําเนินการใดๆ ของภิกษุสงฆ�ในพระพุทธศาสนาท่ีเปSนไปเพ่ือการเผย
แผJธรรมทางพระพุทธศาสนา ชื่อวJาเปSนภารกิจด,านการเผยแผJท้ังสิ้น๗ 

สรุปได,วJา การเผยแผJ หมายถึง การเป�ดเผยสิ่งท่ีดีมีประโยชน�แกJคนท้ังหลายด,วย
หลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีการอบรมสั่งสอนในรูปแบบตJางๆ ให,
ประชาชนท่ัวไปได,เรียนรู,เข,าใจในหลักพุทธธรรม แล,วนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได,ด,วย 

๓. ความสําคัญของการเผยแผ$  
กลJาวได,วJา การเผยแผJพระพุทธศาสนามีความสําคัญในฐานะเปSนชJองทางหรือวิธีท่ี

ทําให,คนท้ังหลายได,รับประโยชน�ในการดําเนินชีวิต ดังนี้ (๑) เปSนชJองทางทําให,ทราบขJาวสาร
ท่ีมีคุณคJาและประโยชน�สําหรับชีวิต (๒) เปSนชJองทางทําให,เกิดความรู,ความเข,าใจในแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติ (๓) เปSนชJองทางทําให,ได,รับการกระตุ,นให,เกิดการประพฤติและ
ปฏิบัติท่ีถูกต,อง (๔) เปSนชJองทางทําให,ผู,รับการเผยแผJเกิดศรัทธาเลื่อมใส (๕) เปSนชJองทาง
สร,างสันติแกJมนุษย�และสังคม 

จากความสําคัญท่ีกลJาวมานั้น พระพุทธองค�ทรงมุJงหวังให,มนุษย�และสังคมเกิดสันติ 
ทําให,ทราบขJาวสารท่ีมีคุณคJาและประโยชน�สําหรับชีวิต ทําให,ผู,รับการเผยแผJเกิดศรัทธา
เลื่อมใส สร,างความสามัคคีให,เกิดข้ึนในชุมชน และทําให,พระพุทธศาสนาดํารงม่ัน 
                                                           

๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ�ครั้งท่ี ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน� จํากัด, ๒๕๓๙), หน,า ๕๖๔.  

๖ วิศิษฎ� พงศ�พัฒนจิต, คู$มือการเผยแผ$พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหJงชาติ, ๒๕๓๕), หน,า ๒๑.  

๗ กรมการศาสนา, คู$มือการบริหารและจัดการวัดฉบับย$อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การ
ศาสนา, ๒๕๔๒), หน,า ๙. 
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๔. ความหมายของโซเชียลเน็ตเวิร�ค 
โซเชียลเน็ตเวิร�ค (Social Network) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต� สําหรับ

ผู,ใช,งานในอินเทอร�เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได,ทํา และเชื่อมโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผู,อ่ืน ในบริการเครือขJายสังคมมักจะประกอบไปด,วย การแช็ต 
สJงข,อความ สJงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก๘ เว็บไซต�ท่ีเชื่อมโยงผู,คนไว,ด,วยกัน ผJาน 
Internet ซ่ึงเปSนเว็บไซต�ชJวยให,คุณหาเพ่ือนบนโลกอินเตอร�เน็ตได,งJายๆ เราสามารถท่ีจะ
สร,างพ้ืนท่ีสJวนตัวข้ึนมา เพ่ือแนะนําตัวเองได, โดยเลือกได,วJาต,องการรู,จักกับใคร หรือเปSน
เพ่ือนกับใครก็ได, เชJน Facebook, เปSนต,น๙ 

ฉะนั้น โซเชียลเน็ตเวิร�ค (Social Network) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต� สําหรับ
ผู,ใช,งานในอินเทอร�เน็ต และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู,อ่ืน ในบริการเครือขJาย
สังคมมักจะประกอบไปด,วย การแช็ตพูดคุยกัน สJงข,อความ สJงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป 
กดแชร�สJงตJอกัน การแสดงความคิดเห็นตJางๆ และการไลค�ชื่นชอบ เปSนต,น 

๖. ประโยชน�ของส่ือโซเชียลเน็ตเวิร�ค   
จุดเดJนของคอนเทนต� (Content) ท่ีนJาสนใจ คือ มีความเคลื่อนไหวอยูJตลอดเวลา 

กลายเปSนมนต�เสนJห�สําคัญท่ีดึงดูดความสนใจ ชวนให,หลงใหลและติดตามความเคลื่อนไหวท่ี
เกิดข้ึนเปSนประจํา เสมือนเปSนหนึ่งในภารกิจประจําวันท่ีต,องดําเนิน จึงไมJนJาแปลกใจท่ี
จํานวนผู,ใช,เฟซบุ²คในประเทศไทยจะเติบโตอยJางตJอเนื่อง โดยขณะนี้ มีผู,ใช,เฟซบุ²คท่ัวโลกกวJา 
๓๕๐ ล,านราย แบJงเปSนชาวไทยประมาณ ๑.๖ ล,านคน ขณะท่ียอดผู,ใช,ท่ัวโลกอยูJท่ี ๑๘ ล,าน
คน๑๐ โซเชียลเน็ตเวิร�ค มีจุดเดJนหลัก คือ ชJวยเรื่องการสื่อสารให,มีประสิทธิภาพ สื่อสารได,ใน
วงกว,าง ได,หลายรูปแบบ เชJน ข,อความ รูปภาพ วิดีโอ นอกจากนี้ยังเปSนแหลJงพบปะเพ่ือน ท่ี
ไมJเคยเจอกันนานแล,ว หรือเพ่ือนท่ีอยูJไกลกันได,อีกด,วย นั่นแสดงให,เห็นวJา ระบบและรูปแบบ
การสื่อสารเผยแพรJขJาวสารข,อมูลของผู,ใช,งานสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คนั้นมีความหลากหลาย และ
นJาสนใจหรือนJาติดตามอยูJตลอดเวลา ยิ่งทวีความร,อนแรงข้ึน ทําให,เกิดความสะดวก สบาย 
รวดเร็ว แตJไมJปลอดภัย เปSนการสะท,อนถึงพฤติกรรมของตัวตนของบุคคล เป�ดเผยสถานะ
ตนเองไปสูJโลกภายนอกเสมือนกับความเปSนจริงท้ังในอดีตและปHจจุบัน 

สรุปได,วJา เครือขJายทางสังคม (Social Network) บนโลกออนไลน�ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได,อยJางไมJมีท่ีสิ้นสุด กลายเปSนสังคมเสมือนจริง เปSนสJวนหนึ่งท่ีจําเปSนตJอการ

                                                           

๘ แหลJงท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%, [๘ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
๙ แ ห ลJ ง ท่ี ม า  :  http://pongluck.blogspot.com/2 0 1 2 / 0 8 / social-media-social-

network.[๘ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
๑๐ เทรนด�โซเชียลเน็ตเวิร�ค ๒๐๑๐ เรียลไทม�, แหลJงท่ีมา : http://hilight.kapook. com/ 

view/45017, [๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 
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ดํารงชีวิตของสังคมโลกในปHจจุบันในหลายด,าน ประโยชน�ของโซเชียลเน็ตเวิร�ค ชJวยเรื่องการ
สื่อสารให,มีประสิทธิภาพได,ในวงกว,าง เชJน ข,อความ รูปภาพ วิดีโอ สามารถสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน� นอกจากนี้ยังเปSนแหลJง
พบปะเพ่ือน ท่ีไมJเคยเจอกันนานแล,ว หรือเพ่ือนท่ีอยูJไกลกันได,อีกด,วย   

๙. พัฒนาการรูปแบบการเผยแผ$พระพุทธศาสนาในส่ือโซเชียลเน็ตเวิร�ค 
สําหรับพัฒนาการรูปแบบการเผยแผJพระพุทธศาสนาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค 

ผู,เขียนได,นํารูปแบบการพัฒนาการเผยแผJในเฟชบุ²ค (Facebook) มาเสนอ โดยใช,การสังเกต
แบบมีสJวนรJวมตJอการโพสต�สเตตัส ข,อความ รูปภาพหรือลิงค� การเพ่ิมรูปภาพลงสูJอัลบ้ัม 
กลJองข,อความ เปSนเว็บไซต�ท่ีมีผู,ใช,บริการมากท่ีสุดเปSนอันดับ ๑ ของโลก พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ได,เข,ามาใช,สื่อนี้เพ่ือเข,าถึงกลุJมเป�าหมาย โดยทําให,ทJานได,รับความนิยม และมี
ชื่อเสียงในประเทศไทย๑๑ โดยผู,เขียนได,นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการเผยแผJพระพุทธศาสนา
ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค ในเฟชบุ²คของทJานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ท่ีนําเสนอใน
หน,าเพจเฟชบุ²ค มีดังนี้ 

๙.๑ รูปแบบการเผยแผ$ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเจ�าของเพจ 
เริ่มเพจนี้เปSนรูปแบบท่ีบJงบอกสถานะข,อมูลท่ัวไปทJานเอง ผู,ทํา page ไมJใชJทJาน 

ว.วชิรเมธี แตJทJานได,อนุญาตอยJางเปSนทางการแล,ว ชื่อหรือการใช,นามของทJานวJา ว.วชิรเมธี 
เปSนนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ท้ังมีการบJงบอกถึงการติดตJอ และติดตาม
ผลงานการเผยแผJพระพุทธศาสนาในสื่อโชเชียลเน็ตเวิร�ค เพ่ือความสะดวกทJานยังมีเบอร�
โทรศัพท�/อีเมลเว็บไซต�/เฟชบุ²ค และยูทูป พร,อมท้ังจะระบุจํานวนผู,ท่ีเข,าไปสนทนาหรือแสดง
ความคิดเห็น กดไลค�ตJอสัปดาห�ด,วย ป� ๒๕๕๙ มีผู,เข,ารJวมสนทนาหรือแสดงความคิดเห็น 
จํานวน ๑,๙๒๖ คน มีผู,กดไลค� จํานวน ๑,๓๖๔,๐๓๑ คน๑๒ ซ่ึงเปSนรูปแบบการเผยแผJท่ีทJาน 
ว.วชิรเมธี ได,อนุญาตให,เผยแผJข,อมูลสJวนตัวเบ้ืองต,นของทJานไว,ในเพจ 

๙.๒ รูปแบบการเผยแผ$ข$าวสารประชาสัมพันธ�  
ในเพจนี้จะเปSนรูปแบบการเผยแผJการประชาสัมพันธ� หรือแจ,งขJาวตJางๆ เพ่ือให,

สมาชิกและประชาชนท่ัวไปได,ทราบความเคลื่อนไหวกJอนการจัดกิจกรรมในวัดของทJาน หรือ
ชJวยเหลือในหนJวยงานองค�ภาครัฐ เอกชนตJางๆ อยูJตลอดอยJางตJอเนื่อง นับวJาเปSนการ
ประชาสัมพันธ�ให,สังคมท่ัวโลกได,ทราบกันอยJางท่ัวถึงท่ีไมJต,องเสียคJาใช,จJายงบประมาณในการ

                                                           

๑๑ ชลธิชา บรรหาร, การสื่อสารทางจริยธรรมในวรรณกรรมคําสอนของ ว.วชิรเมธี (พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี), วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๕๖), หน,า ๒๗๗-๒๗๘. 

๑ ๒ แ ห ลJ ง ท่ี ม า : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi,http://twitter.com/vaji 
ramedhi, [ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
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โพสต�ลงเพจนี้ จึงต,องเข,าใจกลไกการเลือกสื่อให,เหมาะสมตามโอกาส ท้ังนี้เพ่ือให,แผนการ
ประชาสัมพันธ�มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

นั่นแสดงให,เห็นวJา ทJาน ว.วชิรเมธีนั้น ทJานมีความเมตตาเอาใจใสJ พร,อมท้ัง
ตระหนักถึงหน,าท่ีจะเผยแผJพระพุทธศาสนาอยJางจริงใจและจริงจัง โดยการสื่อสารเพ่ือการ
เผยแผJพระพุทธศาสนาผJานกิจกรรมตJางๆ ให,กับวัดและหนJวยงานองค�กรตJางๆ ผJานการ
สื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร�คในปHจจุบันนี้  

๙.๓ รูปแบบการเผยแผ$รูปภาพกิจกรรม (Photos) 
ในเพจรูปภาพนี้ เปSนรูปแบบการเผยแผJรูปภาพ ท่ีทJานได,นําเอาภาพถJายท่ีเปSน

ภาพนิ่งของการจัดกิจกรรมตJางๆ ของแตJละครั้งท่ีผJานมา ด,วยการนํามาโพสต�ลงในเพจ
รูปภาพหน,านี้อยูJโดยตลอดอยJางตJอเนื่อง เพ่ือให,ทุกคนท่ีเปSนแฟนเพจ หรือท่ีเข,ามาเยี่ยมชม 
ได,ทราบถึงการจัดกิจกรรมแตJละครั้งได,สําเร็จลุลJวงไปด,วยดี ด,วยพลังศรัทธาอันแรงกล,าของ
ทุกๆ ฝ�าย 

เพราะวJา ในปHจจุบันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คนี้มีขอบเขตกว,างขวางไปท่ัวโลก สื่อให,เห็น
กิจกรรมท่ีสามารถสื่ออารมณ�ความรู,สึกนึกคิดท่ีดี ความรู,  และเรื่องราวขJาวสารไปสูJ
กลุJมเป�าหมายได, สื่อประเภทกิจกรรมมีทJานได,นํารูปภาพตJางๆ ของกิจกรรมมาโพสต�ไว,ใน
เพจนี้ เชJน การบรรยาย การเทศน�แสดงธรรม การจัดประชุม สัมมนา ฝ�กอบรม การแถลง
ขJาว การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการกุศล การจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ เปSนต,น  

๙.๔ รูปแบบการเผยแผ$บทความธรรมะ หรือข�อคิดหลักธรรมะ (Notes) 
รูปแบบการเผยแผJบทความธรรมะ หรือข,อคิดหลักธรรมะ เตือนสติแฟนเพจหรือผู,

เข,าชมท่ัวไปอยูJเสมอ พร,อมกับมีรูปภาพในอิริยาบถท่ีหลากหลายในทJานท่ีนJาศรัทธาเลื่อมใส 
โดยเฉพาะบุคลิกลักษณะของทJานเองแล,วเปSนผู,มีบุคลิกท่ีนJาศรัทธาเลื่อมใส ผู,ประกอบด,วย
กายและจิตท่ีสมบูรณ� เปรี่ยมด,วยเมตตา มีวัยวุฒิคุณวุฒิท่ีพร,อมด,วยวิชาและจรณะอยูJแล,ว 
เปSนรูปแบบการเผยแผJท่ีเปSนการจูงใจ เปSนลักษณะของการจูงใจจะต,องทําให,ญาติธรรม หรือ
แฟนเพจนี้ ได,มีความรู,สึกเห็นด,วยกับข,อความหรือขJาวสารในบทความธรรมะหรือข,อคิดหลัก
ธรรมะ ดังนั้น การจูงใจต,องมีการใช,เหตุผลเพ่ือโน,มน,าวให,แฟนเพ็จเห็นด,วยตามแนวคิดท่ี
นําเสนอการกระตุ,นเตือน จึงต,องมีการกระตุ,นเตือน ในขณะท่ีการจูงใจอาจใช,สําหรับผู,ถูกจูง
ใจท่ียังไมJมีความรู, ไมJมีความเข,าใจในเรื่องราวนั้นๆ  

๙.๕ รูปแบบการเผยแผ$คลิปวีดิโอสอนคติธรรม คํากลอน คําคม (Videos) 
นอกจากจะใช,การแจ,งบอกขJาวเก่ียวกับหลักสูตรโครงการตJาง ๆ ซ่ึงสื่อท่ีชJวยเปSน

เครื่องมือชJวยให,ผู,ประชาสัมพันธ�สามารถใช,เปSนสิ่งทดแทนคําอธิบายท่ีดีอีกสิ่งหนึ่ง คือ CD, 
VCD และ DVD ธรรม ซ่ึงเปSนรูปภาพเคลื่อนไหวของรูปภาพนั้นๆ พร,อมวิวทิวทัศน�รอบๆ 
บริเวณรอบของวัดทJานเองด,วย พร,อมมีเสียงบรรยายหัวข,อหลักธรรม คติธรรมประจําวัน 
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ชวนให,ได,รู, ได,เห็น เกิดแรงศรัทธาข้ึน ผู,เข,ามาชมในเพจนี้ เกิดความพึงพอใจ สามารถแสดง
ความคิดเห็น พร,อมแชร�สJงตJอไปให,เพ่ือนในกลุJม หรือสJวนสาธารณะท่ัวไปได, และในโลกสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร�คได,อีกไปท่ัวโลก เปSนสิ่งท่ีให,ความสะดวกในการฟHงสําหรับคนท่ีไมJมีเวลามา
อบรมปฏิบัติ สามารถให,ใครเป�ดฟHงได,ตลอดเวลา ท่ีบ,าน หรือท่ีทํางาน หรือไหนๆ ก็ได,  

นั้นแสดงให,เห็นวJา พลังศรัทธาเลื่อมใสอันเปSนพลังเงียบหลายพันหลายหม่ืน หลาย
แสนคน จนถึงหลักล,านคนท่ีมีความศรัทธาเลื่อมใส ได,มีสJวนรJวมในการสนทนา หรือได,แสดง
ความคิดเห็น แชร�สJงตJอเพ่ือนๆ หรือกลุJมตJางๆ ในสื่อโซเชียล พร,อมท้ังกดไลน�ชื่นชอบใน
บทบาทและผลงานของทJาน ว.วชิรเมธี แม,หลายแสนคนท่ีอยูJหJางไกลไปท่ัวโลก แม,จะไมJเคย
เห็นทJาน ว.วชิรเมธี เลยสักครั้งในชีวิต แตJเพราะในความเปSนสมณะ และบุคลิกของทJานเองท่ี
นJาเคารพกราบไหว, เพราะทJานมีความรู, ความสามารถท้ังทางโลกและทางธรรมท่ีนํามาบูรณา
การกับศาสตร�สมัยใหมJ ให,ประชาชนท่ัวไป ได,มีความรู, ความเข,าใจในภาษาธรรมะท่ีเข,าใจ
งJาย มียกตัวอยJางชาดกในพระไตรป�ฎก มีการเปรียบเทียบให,เห็นเปSนรูปธรรมอยูJเสมอใน
รูปแบบเชิงวิชาการ และทJานเองก็ท้ังมีข,อวัตรปฏิบัติท่ีงดงาม มีจิตใจเมตตาตJอสังคมใน
หลายๆ ด,าน จึงมีจํานวนผู,เข,ามาศึกษาเรียนรู,หลักพุทธธรรมกับการเผยแผJพระพุทธศาสนา
ให,กว,างไกลสูJโลกท่ีกว,าง หรืออยูJไกลแม,คนละมุมของโลกก็ตามที สามารถทําให,แคบลง
เหมือนได,สัมผัสอยูJใกล,ตัวทJาน ด,วยการใช,กระบวนการสื่อสารเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปHจจุบัน
นี้ให,เกิดประโยชน�ให,มากท่ีสุด ทําให,ผู,คนท่ีหลงใหลในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คเข,ามาสัมผัส และ
คอยติดตามของทJาน ว.วชิรเมธี มาโดยตลอด และมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ นั้นถือวJาเปSน
นิมิตรหมายท่ีดีตJอการพัฒนากลยุทธ�การเผยแผJพระพุทธศาสนาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คของ
สังคมไทยปHจจุบัน ถือวJาเปSนการพัฒนาการท่ีทันสมัยตามยุค ตามเหตุการณ� เพ่ือปรับตัวให,
เข,ากับสังคมในยุคสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คสมัยปHจจุบัน และอนาคตตJอไปได,ดีเลยทีเดียว 

๑๐. บทสรุป 
การเผยแผJพระพุทธศาสนา หมายถึง การเป�ดเผยสิ่งท่ีดีมีประโยชน�แกJคนท้ังหลาย

ด,วยหลักพุทธธรรม คําสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีการอบรมสั่งสอนในรูปแบบตJางๆ 
ให,ประชาชนท่ัวไปได,เรียนรู,เข,าใจในหลักพุทธธรรม แล,วนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได,ด,วย 
สําหรับโซเชียลเน็ตเวิร�ค (Social Network) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต� ในการสร,าง
เครือขJายสังคมไปได,ท่ัวโลกสําหรับผู,ใช,งานในอินเทอร�เน็ต และเชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผู,อ่ืน เชJน การแช็ตพูดคุยกัน สJงข,อความ สJงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป กด
แชร�สJงตJอกัน การคอมเม,นท�แสดงความคิดเห็นตJางๆ และการไลค�ชื่นชอบ เปSนต,น กําเนิด
โซเชียลเน็ตเวิร�ค มีจุดเริ่มต,นจากเว็บไซต� Classmates.com (๑๙๙๕) และเว็บไซต� Six 
Degrees.com (๑๙๙๗) ซ่ึงเปSนเว็บท่ีจํากัดการใช,งานเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
เพ่ือสร,างประวัติ ข,อมูลติดตJอสื่อสาร สJงข,อความ และแลกเปลี่ยนข,อมูลท่ีสนใจรJวมกันระหวJาง
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เพ่ือนในลิสต�เทJานั้น จนเกิดเปSนเครือขJายทางสังคม (Social Network) ไปท่ัวโลก บนโลก
ออนไลน�ท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงกันได,อยJางไมJมีท่ีสิ้นสุด กลายเปSนสังคมเสมือนจริง (Virtual 
Communities) ไมJใชJเพียงแคJการท่ียอมให,ปHจเจกบุคคลได,พบปะกับบุคคลแปลกหน,าได,เทJานั้น 
แตJยังทําให,ผู,ใช,สามารถเชื่อมตJอโซเชียลเน็ตเวิร�คและทําให,เครือขJายนั้นมองเห็นกันได,ท่ัวทุกมุม
โลก สําหรับเครือขJายสังคมท่ีนิยมใช,งานมากท่ีสุดในประเทศไทย จากการสํารวจในป� ๒๕๕๖ 
พบวJา อันดับท่ี ๑ คือ Facebook (ร,อยละ ๙๒.๒) และผลการสํารวจของป� ๒๕๕๗ นี้ เครือขJาย
สังคมออนไลน�ยอดนิยม ยังคงเปSนของ Facebook สูงถึงร,อยละ ๙๓.๗  

สJวนการพัฒนากลยุทธ�การเผยแผJพระพุทธศาสนาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คในยุค
ปHจจุบันก็เชJนกัน เพ่ือให,ทันสมัยกับยุคสื่อเทคโนโลยีในสมัยนี้ ตัวอยJางพัฒนาการสื่อสารเพ่ือ
การเผยแผJพระพุทธศาสนาเชิงรุกผJานกิจกรรมขององค�กรตJางๆ ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค
ปHจจุบัน มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (คลิปหรือวีดิโอ) เสียง เปSนสื่อมัลติมีเดียท่ีสมบูรณ�แบบ 
ทําให,เกิดความรักและศรัทธาในสิ่งรู,เห็นได,จริง สําหรับวิธีการการเผยแผJพระพุทธศาสนาใน
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คของสังคมไทยปHจจุบัน ผู, เขียนได,นํารูปแบบการเผยแผJในเฟชบุ²ค 
(Facebook) มาเสนอ มี ๕ รูปแบบ คือ ๑. ข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเจ,าของเพจ ๒. ขJาวสาร
ประชาสัมพันธ� ๓. รูปภาพกิจกรรม ๔. บทความธรรมะข,อคิดคติธรรม และ ๕. คลิปวิดีโอ
บรรยายธรรม โดยใช,การสังเกตแบบมีสJวนรJวมตJอการโพสต�สเตตัสข,อความ รูปภาพหรือลิงค� 
การเพ่ิมรูปภาพลงสูJอัลบ้ัม การสนทนาตามเวลาจริง (Real Time) ผJานกลJองข,อความ 
รวมท้ังระยะเวลา ชJวงเวลาและความถ่ีท่ีปรากฏตัวบนเฟชบุ²ค  

๑๑. อภิปรายผล 
ผู,เขียนได,นําเสนอรูปแบบการเผยแผJพระพุทธศาสนาเชิงรุกในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค

ในเฟชบุ²คของทJานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ท่ีเปSนนักบรรยายธรรมเชิงวิชาการ ท่ี
นําเสนอในหน,าเพจเฟชบุ²ค (Facebook) ด,วยพลังศรัทธาเลื่อมใสอันเปSนพลังเงียบหลายพัน
หลายหม่ืน หลายแสนคน จนถึงหลักล,านคนท่ีมีความศรัทธาเลื่อมใส ได,มีสJวนรJวมในการ
สนทนาหรือแสดงความคิดเห็น แชร�สJงตJอเพ่ือนๆ หรือกลุJมตJางๆ ในสื่อโซเชียล พร,อมท้ัง
กดไลน�ชื่นชอบในบทบาทและผลงานของทJานนี้ ด,วยวิธีการใช,สื่อโซเชียลเน็ตเวิร�คด,วยระบบ
กลไกอัตโนมัติ หรือตามแบบฟอร�มของเฟชบุ²ค เชJน ข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเจ,าของเพจ ขJาวสาร
ประชาสัมพันธ� บทความธรรมะหรือข,อคิดหลักธรรมะ (Notes) คลิปวีดิโอสอนคติธรรม 
(Videos) ถือวJาเปSนการพัฒนาการท่ีทันสมัยตามยุค ตามเหตุการณ� เพ่ือปรับตัวให,เข,ากับ
สังคมในยุคนั้นๆ ก็จะสามารถเข,าถึงสื่อหรือข,อมูลตJางๆ เหลJานี้ได, ได,เกิดความรู, ความเข,าใจ 
เกิดความรัก ความศรัทธาตJอพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน พร,อมท้ังได,แสดงออกถึงอารมณ�
ความรู,สึกท้ังด,านบวกและด,านลบ แตJสําหรับการสื่อสารและการเผยแผJเชิงพุทธแล,ว ให,มี
หลักสติสัมปชัญญะ หรือรู,เทJาทันสื่อตJางๆ พิจารณาใครJครวญโดยใช,หลักโยนิโสมนสิการเปSน
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หลักสําคัญวJา ข,อมูลตJางๆ เหลJานั้นเปSนจริงหรือเท็จมากน,อยเพียงไร ถ,าหากเราคอมเม,นท� 
หรือโพสภาพกิจกรรมท่ีไมJเหมาะสมแกJสมณเพศ และแชร�ตJอๆ กันไปโดยขาดสติหยั่งคิด ก็จะ
ทําให,เกิดผลเสียตJอตนเอง ครอบครัว พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติตJอไปได,เสมอ 

บรรณานุกรม 
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ศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง )อภิญญาเทสิตธรรม(  
A Study Well-Being of Dhutanga Bhikkhus of Wat Naluang 

(Abhiññādesitadhamma) 

แมJชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม* 

บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค� ๑  .เพ่ือศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตร
ของวัดนาหลวง )อภิญญาเทสิตธรรม (และ ๒ . เพ่ือศึกษาปHญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะตJอ
การถือธุดงควัตรของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม  (คัดเลือก
กลุJมตัวอยJางโดยวิธีสุJมจากพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม (

จํานวน ๓๖  รูป ใช,การวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือกกลุJมตัวอยJางโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือวิจัยเปSนแบบสอบถามมีคJาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทJากับ ๐ . ๘๖ วิเคราะห�ข,อมูล

โดยใช,สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ผลจากการวิจัยพบวJา (การศึกษาสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทาง

ปHญญา โดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา คือ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาท้ังในสายสามัญและ
ทางสายปริยัติธรรม พบวJามีความแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และ
พบวJากลุJมตัวอยJางสJวนใหญJรู,สึกพอใจตJอการได,บวชในพระพุทธศาสนาอยูJในระดับมาก ( X  
= ๔.๕๘, S.D.= ๐.๖๐). สําหรับการพิจารณาสภาพท่ีเปSนปHญหาเก่ียวกับสุขภาวะของกลุJม
ตัวอยJาง พบวJา สุขภาวะทางปHญญา คJาเฉลี่ยอยูJในระดับปานกลาง ( X  = ๒.๔๔, S.D.= 
๑.๐๐) โดยเฉพาะประเด็นท่ีเปSนปHญหาสําคัญ คือ การได,รับรู,เรื่องราวขJาวสารท่ีจําเปSนในชีวิต
แตJละวัน สJวนข,อเสนอแนะท่ีได,จากการวิเคราะห�ความคิดเห็นของกลุJมตัวอยJาง พบวJา สJวน
ใหญJเห็นวJาการถือธุดงค�วัตรทําให,ได,พักผJอนน,อยลง 

คําสําคัญ: สุขภาวะ  ,ธุดงควัตร  

Abstract 

 The objectives of this research are; 1. to study the well-being of 
Dhutanga Bhikkhus of Wat Naluang (Abhiññādesitadhamma) and 2. to study 
the problems, barriers and suggestions to Dhutanga Bhikkhus of Wat Naluang 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปHสสนาภาวนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
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(Abhiññādesitadhamma). Samples are selected by random from 36 Dhutanga 
Bhikkhus of Wat Naluang (Abhiññādesitadhamma).  Quantitative research 
method is used to select the specific sampling. The research tools are 
questionnaire with coefficient reliability at 0.86. Descriptive statistics and 
inferential statistics are used to analyze the data and the results are 
presented by essay. 
 The results of study were found that The study of physical well-
being, mental well-being, social well-being and wisdom divided according to 
studied variables; rainy retreat period (Vassa), educational level of both 
common and Pariyattidhamma education found that the difference with no 
significant statistics is at 0.05 level and most of sample groups satisfy with 
their present well-being at highest level ( X =4.58, S.D.=0.60). For 
consideration of well-being problems of sample group found that wisdom 
well-being has the mean at middle level ( X  = 2.44, S.D.= 1.00) especially the 
significant problems are information receiving in everyday life. Their 
suggestions from analyzing of sample group’s opinions mostly found that 
Dhutanga observing results less resting. 

Keywords:  Well being, Dhutanga 

๑  .บทนํา  
ปHญหาเรื่องสุขภาพเปSนปHญหาท่ีสําคัญสําหรับทุกๆ คน ในปHจจุบัน อาจมีผลท่ีเกิด

มาจากความเจริญก,าวหน,าในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�ตJาง ๆ มากข้ึน จึงมีผลตJอการ
เปลี่ยนแปลงในด,านของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล,อม จึงทําให,การ
ดําเนินชีวิตของมนุษย�มีความซับซ,อนมากยิ่งข้ึน ต,องด้ินรนตJอสู,และมีผลตJอสภาพจิตใจ ทําให,
เกิดปHญหาด,านจิตใจตามมา สJวนคนท่ีมีรJางกายและสุขภาพจิตท่ีดี ก็มีความพึงพอใจใน
ความสําเร็จของชีวิตและหน,าท่ีการงาน ก็สามารถดําเนินชีวิตได,อยJางมีความสุข ฉะนั้น การมี
สุขภาพท่ีดี  จัดวJา เปSนเรื่องที่สําคัญในการใช,ชีวิตในสังคมปHจจุบัน  การมีสุขภาพ
ท่ีดีนั้นยJอมสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได,มาก 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๓๘ 

องค�การอนามัยโลก (World HealthOrganization, 1986) ได,ให,ความหมายของ
สุขภาพ หรือสุขภาวะ (Well-Being) ไว,ต้ังแตJ พ.ศ. ๒๔๙๑ วJา สุขภาวะ๑  คือ ภาวะแหJง
ความสมบูรณ�พร,อมของรJางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูJในสังคมด,วยดี ไมJใชJเพียงแตJ
ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทJานั้น สุขภาวะ จึงมีความหมายท่ีเน,นความเปSนอยูJท่ี
สมบูรณ�ท้ังทางรJางกาย จิตใจ และสังคม ครบทุกด,าน  และนอกจากนี้การมีสุขภาวะท่ีดีนั้น
จะเปSนปHจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทําให,ผู,คนได,มีความสุข ความสบาย มีความสงบรJมเย็นแล,ว ยังจะ
เปSนพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญให,สังคมมีความอยูJเย็นเปSนสุข แตJความสุขท่ีเราตJางพากันหา ใชJ
ความสุขท่ีแท,จริงหรือไมJ หรืออาจจะไมJเปSนสุข  )ภาวะ  (หรือหาความสุขท่ีเสียสุข   )ภาวะ (

อาจจะพูดกันงJาย ๆก็คือ หาความสุขท่ีเปSนความทุกข�หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การมี
ความเห็นผิดนั่นเอง ซ่ึงเปSนมิจฉาทิฏฐิ๒  นั่นคือปHญหา ทําอยJางไรจึงจะพบความสุขท่ีแท,จริง 

แตJการกินอาหารม้ือเดียว๓ พักผJอนเพียงวันละไมJก่ีชั่วโมง หรือแม,กระท่ังการท่ีเรา
ไปอยูJในท่ีท่ีหJางไกล อยJางเชJนเดียวกับการสมาทานถือธุดงควัตร (องค�คุณของการกําจัดกิเลส, 
ข,อปฏิบัติประเภทวัตรท่ีผู,สมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได,)  ซ่ึงท่ีวัดนาหลวง (อภิญญาเท
สิตธรรม) เปSนอีกวัดหนึ่งซ่ึงมีการปฏิบัติสมาทานถือธุดงควัตรหลังจากออกพรรษาจะต,องมี
การออกจาริกธุดงค�เผยแผJ และได,มีผู,สนใจปฏิบัติสมาทานถือธุดงควัตรเปSนจํานวนมาก และ
การปฏิบัติสมาทานมีด,วยกัน ๑๓ ประการ๔โดยสามารถจําแนกออกได,เปSน ๔ หมวด 
ดังตJอไปนี้  หมวดท่ี ๑ เก่ียวเนื่องด,วยจีวร มี ๒ ข,อ คือ ถือผ,าบังสุกุลเปSนวัตรและทรงเพียง
ไตรจีวรเปSนวัตร  หมวดท่ี ๒ เก่ียวเนื่องด,วยบิณฑบาต มี ๕ ข,อ คือ ถือเท่ียวบิณฑบาตเปSน
วัตร, ถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามแถวเปSนวัตร, ถือการนั่งฉันครั้งเดียวเปSนวัตร, ถือการฉัน
เฉพาะในบาตรเปSนวัตรและถือการไมJรับภัตรท่ีเขานํามาถวายภายหลัง  หมวดท่ี ๓ เก่ียวกับ
เสนาสนะ มี ๕ ข,อ คือ ถือการอยูJป�าเปSนวัตร, ถือการอยูJโคนไม,เปSนวัตร ถือการอยูJในท่ีแจ,ง

                                                           

๑
 
๑ องค�การอนามัยโลก  )อังกฤษ  : World Health Organization ตัวยJอ WHO) ในสังกัด

สหประชาชาติ ทําหน,าท่ีดูแลประสานงานงานด,านสาธารณสุข กJอตั้งเมื่อ ๗ เมษายน พ  .ศ  .๒๔๙๑   )ค .ศ .
1948 ( สํานักงานใหญJตั้งอยูJท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร�แลนด�. 

๒
 
๒ พระพรหมคุณาภรณ� )ป .อ .ปยุตฺโต( , พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลธรรม  ,  พิมพ�ครั้งท่ี 

๒๕, (กรุงเทพมหานคร  :สํานักพิมพ�ผลิธัมม� , ๒๕๕๖(, หน,า ๓๓๔. 
๓

 
๓ ม .มู) .ไทย (๑๒/๒๓๖.  

๔
 
๔ พระพุทธโฆสเถระ  ,คัมภีร�วิสุทธิมรรค   ,แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย�   )อาจ อาสภเถระ (,  

พิมพ�ครั้งท่ี ๙  ,) กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส จํากัด  ,๒๕๕๓( , หน,า ๘๓. 
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เปSนวัตร, ถือการอยูJป�าช,าเปSนวัตรและถือการอยูJในเสนาสนะแล,วแตJเขาจะจัดให,ไมJวJาจะเลว
หรือประณีต หมวดท่ี ๔ เก่ียวกับความเพียร มี ๑ ข,อ คือ ถือการนั่งเปSนวัตร๕ 

ปHจจุบันความกระจJางชัดในเรื่องของการสมาทานถือธุดงควัตร นั้นมีน,อย และน,อย
นักท่ีจะมีคนท่ีเข,าใจ จึงทําให,เกิดการเข,าใจและปฏิบัติท่ีผิด และถูกทําให,เข,าใจผิดกันมาวJา
เปSนการทรมานตัวเองหรือทําร,ายตัวเอง หรือไมJถูกต,องตามสุขภาวะ 

จากเหตุผลท่ีกลJาวมาแล,วนี้ ผู,วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาสุขภาวะของ
พระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม  (ตําบลคําด,วง อําเภอบ,านผือ 
จังหวัดอุดรธานี เพราะได,เล็งเห็นวJาธุดงควัตรเปSนข,อวัตรปฏิบัติท่ีต,องอาศัยสุขภาวะความ

พร,อมท้ัง๔  ด,าน เม่ือปฏิบัติแล, วจะได,ประโยชน�ท้ังแกJตนเองและแกJผู,อ่ืน และเพ่ือใช,เปSน
แนวทางในการปฏิบัติการถือธุดงควัตรท่ีถูกต,องซ่ึงจะเปSนแบบอยJางให,กับผู,ท่ีสนใจ และ
เพ่ือให,ทราบข,อมูลอันจะเปSนประโยชน�ตJอสุขภาวะของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตร และเปSนข,อมูล
ให,ผู,เก่ียวข,องได,นําไปใช,ศึกษาเพ่ือเปSนประโยชน�ในกาลตJอไป 

๒  .วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิต

ธรรม) 
๒. เพ่ือศึกษาปHญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะตJอการถือธุดงควัตรของพระสงฆ�ผู,

ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง 
(อภิญญาเทสิตธรรม) เปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช,คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีจํานวน ๓ ตอน ผู,วิจัยได,ปรับปรุงและดัดแปลงแบบวัด
คุณภาพชีวิตขององค�การอนามัยโลกชุดยJอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ท่ี
สุวัฒน� มหัตนิรันดรกุล และคณะ พัฒนาข้ึน๖ เก็บรวบรวมข,อมูลจากประชากรกลุJมตัวอยJาง
คือ พระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม  (แล,วนํามาวิเคราะห�ข,อมูล
โดยใช,โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการว ิเคราะห�ข,อมูล  

 

                                                           

๕ คณาจารย�โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง, คูJมือการเรียนการสอน นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๓), หน,า ๒๐๖. 

๖ สุวัฒน� มหัตนิรันดร�กุล และคณะ. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค�การอนามัยโลก
ชุด ๑๐๐ ตัวช้ีวัดและ ๒๖ ตัวช้ีวัด. รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหมJ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
๒๕๔๐. หน,า ๑๙. 
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๔. สรุปผลการวิจัย  
ข,อมูลท่ัวไป พบวJา พระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) 

สJวนใหญJมีอายุ ๔๐ ป�ข้ึนไป และเปSนผู,ท่ีมีอายุตํ่ากวJา ๓๐ ป� และกลุJมท่ีมีอายุระหวJาง ๓๑-
๓๙ ป� ตามลําดับสJวนใหญJมีอายุพรรษาระหวJาง ๑-๕ พรรษา รองลงมาเปSนผู,ท่ีมีอายุพรรษา
ระหวJาง ๖-๙ พรรษา(พระมัชฌิมะ) และพรรษา ๑๐-๑๙ (พระเถระ) ซ่ึงมีจํานวนเทJากัน และ
ผู,มีอายุพรรษา ๒๐ (พระมหาเถระ) พบวJามีจํานวนเล็กน,อย เทJานั้น 

พระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางมีวุฒิการศึกษาทางสายสามัญสJวนใหญJอยูJในระดับตํ่า
กวJาปริญญาตรี รองลงมา พบวJามีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวJา 

สําหรับการศึกษาทางปริยัติธรรมพบวJาสJวนใหญJ มีการศึกษาในระดับนักธรรมชั้น
เอก รองลงมามีการศึกษาในระดับนักธรรมชั้นโท และชั้นตรี ตามลําดับ 

ผลท่ีได�จากการวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค� 
๑  .ผลท่ีได�จากการศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง 

 )อภิญญาเทสิตธรรม (  พบวJาพระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางมีสุขภาวะโดยรวมอยูJในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเปSนรายด,านพบวJา สุขภาวะด,านจิตใจอยูJในระดับท่ีดี สJวนสุขภาวะด,าน
กาย สุขภาวะด,านสังคม และสุขภาวะด,านปHญญา พบวJาอยูJในระดับปานกลางท้ัง ๓ ด,าน เม่ือ
วิเคราะห�ข,อมูลเปSนรายด,าน พบวJา 

สุขภาวะทางกายโดยรวม อยูJในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวJา
พระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJมีปHญหาเก่ียวกับสุขภาวะทางกายในระดับมาก ได,แกJ 
ต,องเข,ารับการรักษาพยาบาลในแตJละวัน รองลงมาเปSนปHญหาเรื่องความเจ็บปวดตามรJางกาย 
เชJน ปวดหัว ปวดท,อง ปวดตามตัว ทําให,ทJานไมJสามารถทําในสิ่งท่ีต,องการ และมีกําลังเพียง
พอท่ีจะทําสิ่งตJางๆ ในแตJละวัน ตามลําดับ สJวนความสามารถในการเดินทางไปในท่ีตJางๆ 
ด,วยตนเอง และความพอใจกับการนอนหลับ พบวJามีสภาพปHญหาอยูJในระดับปานกลาง  

สุขภาวะทางจิตใจโดยรวม อยูJในระดับดี เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวJา
พระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJรู,สึกพอใจตJอการบวชในพระพุทธศาสนาของตนเอง 
รองลงมามีความพอใจในสมณเพศอยูJในระดับมาก และมีความรู,สึกไมJดี เชJน รู,สึกเหงา เศร,า 
หดหูJ สิ้นหวัง กังวล ฯลฯ อยูJในระดับมาก นั่นคือ ไมJมีความรู,สึกเหงา เศร,า หดหูJ สิ้นหวัง 
และกังวล ตามลําดับ 

สุขภาวะทางสังคมโดยรวม อยูJในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวJาพระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJคิดวJาคุณภาพชีวิตเหมาะสมกับสมณะเพศอยูJใน
ระดับมาก รองลงมาพบวJามีความพอใจตJอการผูกมิตรหรือเข,ากับคนอ่ืนอยJางท่ีผJานมา และ
พอใจกับการชJวยเหลือท่ีเคยได,รับจากเพ่ือน ๆ อยูJในระดับมาก ตามลําดับ  

สุขภาวะทางปHญญาโดยรวม อยูJในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวJาพระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางสJวนใหญJพอใจกับการท่ีทJานสามารถแก,ไขปHญหา ในการ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ปฏิบัติหน,าท่ี โดยมีความรู,เทJาทันกับสภาวะปHจจุบันอยูJในระดับมาก รองลงมาเห็นวJาการใช,
หลักเหตุและผล โดยการพิจารณาในการศึกษาและปฏิบัติหน,าท่ีของตน และรู,สึกวJาทJานเชื่อ
วJาทุกอยJางมีคําอธิบายท่ีเปSนเหตุเปSนผลรองรับ อยูJในระดับมาก ตามลําดับ 

สําหรับผลการศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ท่ีเปSนกลุJมตัวอยJางโดยจําแนกตามตัว
แปรท่ีศึกษาพบวJาสุขภาวะของกลุJมตัวอยJางในกลุJมตJางๆ ไมJพบวJามีความแตกตJางกัน 

ผลท่ีได�จากป/ญหาอุปสรรคต$อการถือธุดงควัตรของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของ
วัดนาหลวง )อภิญญาเทสิตธรรม(  

เนื่องจากการสมาทานการปฏิบัติธุดงควัตร เปSนการปฏิบัติแบบสมัครใจและเปSน
การปฏิบัติท่ีพระสงฆ�แตJละทJานเลือกท่ีจะสมาทานปฏิบัติในข,อไหน อุปสรรคตJางๆจึงไมJ
เกิดข้ึนอาจจะบ,างเล็กน,อยก็คือ สุขภาพทางกายไมJคJอยแข็งแรง  

ผลท่ีได�ประโยชน�ต$อการถือธุดงควัตรของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของวัดนา
หลวง )อภิญญาเทสิตธรรม(  

๑. ได,ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ,า ได,สร,างบุญบารมี ได,สืบทอดอายุของ
พระพุทธศาสนา ให,อยูJในปาฎิโมกข�สังวรอยJางเครJงครัด ไมJลJวงสิกขาบท 

๒. ได,ความเรียบงJาย มักน,อย สันโดษ มีความสงบตามฐานะ 
๓. ขัดเกลา กายใจ ให,สะอาด สวJาง สงบ ยิ่ง ๆข้ึนไป 
๔. ไมJต,องกังวลในเรื่อง อาหาร เครื่องนุJงหJม และสถานท่ี ไมJติดสุขเกินไป มีความ

อดทนตJอทุกสถานการณ�ได,ดี 
๕. ทําให,กายอJอนน,อม วาจาอJอนหวาน จิตใจอJอนโยน มีสมาธิมากข้ึน 
๖. ขัดเกลาจิตใจ ให,พ,นจากกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ เลี้ยงชีพพอควรแกJสมณสาร

รูป 
๗. ทําให,อาสวะกิเลสเบาบางลงถึงซ่ึงความสิ้นทุกข�ในวัฏฏะสงสาร๕   .อภิปราย

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู,ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิต

ธรรม (พบวJา  
สุขภาวะกาย เชJน การท่ีต,องเข,ารับการรักษาพยาบาลเปSนประจํา และมีสภาพ

ความปวดเม่ือยตามรJางกาย ทําให,ทJานไมJสามารถทําในสิ่งท่ีต,องการ ลักษณะข,อมูลดังกลJาว
สอดคล,องกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษาท่ีพบวJาวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม  (มีสภาพพ้ืนท่ีเปSน

วัดท่ีอยูJหJางไกลและมีพ้ืนท่ีท่ีกว,างใหญJ จึงจําเปSนท่ีพระสงฆ�ทุกรูปต,องชJวยกันเก็บกวาดให,
สะอาด ทําให,อาจรู,สึกปวดเม่ือยร Jางกาย แตJการปฏิบัติดังท่ีกลJาวมานั้น ก็เปSนประโยชน�ท่ีจะ
ชJวยให,ได,มีกิจกรรมเปSนการออกกําลังกายไปในตัว ลักษณะดังกลJาวสอดคล,องกับการศึกษา
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ของพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร .๗ ได,ศึกษา “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค�รวม
ของพระสงฆ�ในจังหวัดขอนแกJนโดยเน,นการมีสJวนรJวมของเครือขJาย” พบวJา สภาพปHจจุบัน
ปHญหาของพระสงฆ� สJวนใหญJเจ็บป�วยด,วยโรคกระเพาะอาหาร รองลงมาเปSนความดันโลหิต
สูง ปวดหลัง ปวดเอว ไขมันในเลือด และข,อเสื่อม เม่ือเจ็บป�วยพระสงฆ�สJวนใหญJซ้ือยาฉันเอง 
มีบางสJวนไปรักษาท่ีคลินิกเอกชน และโรงพยาบาล พระสงฆ�สJวนใหญJมีสิทธิรักษาพยาบาล 
คือหลักประกันสุขภาพถ,วนหน,า มีพระสงฆ�ร,อยละ ๓๑.๘๘ ยังไมJมีสิทธิใดๆ มีบ,างเพียง
เล็กน,อยท่ีทําประกันชีวิต พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพองค�รวมของพระสงฆ� พบวJา สJวนหนึ่ง
ยังขาดองค�ความรู,ในเรื่องสุขภาพองค�รวมในมิติตJางๆ โดยเฉพาะในด,านรJางกายซ่ึงมีการ
รับประทานอาหารท่ีเสี่ยงตJอการเปSนโรคในกลุJมไมJติดตJอเรื้อรัง ได,แกJ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ความต,องการด,านสุขภาพของพระสงฆ� ผลจากการประเมินพบวJาสJวนใหญJต,องการ
มีห,องปฐมพยาบาล ไว,ท่ีวัดและมีผู,ปฏิบัติงานดูแลเวลาอาพาธ ต,องการให,องค�การบริหารสJวน
ท,องถ่ินสนับสนุนงบประมาณในจัดซ้ือเวชภัณฑ�และทํากิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ ต,องการ
ได,รับตรวจสุขภาพประจําป� เวลาอาพาธและพระสงฆ�ท่ีเปSนผู,สูงอายุต,องการให,เจ,าหน,าท่ี
สาธารณสุขได,มาตรวจเยี่ยม และเยี่ยมไข,ท่ีวัดอยJางตJอเนื่อง และต,องการให,มหาเถรสมาคม
จัดประชุมพระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนางานระบบสุขภาพพระสงฆ�ตJอเนื่องทุก ๓ เดือน การ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค�รวมของพระสงฆ�ในจังหวัดขอนแกJน โดยอาศัยการมีสJวน
รJวมของเครือขJาย มีการบูรณาการแนวคิดการดูแลสุขภาพองค�รวมตามหลักการ
พระพุทธศาสนา พฤติกรรมสุขภาพองค�รวมของพระสงฆ� พบวJา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก
กJอนการดําเนินการจัดระบบบริการสุขภาพในทุกมิติ 

สัมพันธภาพทางสังคม สJวนใหญJคิดวJาคุณภาพชีวิตเหมาะสมกับสมณะเพศท่ีดีมาก 
รู,สึกพอใจตJอการได,พบปะและได,รับความเอ้ือเฟ��อในด,านตJางๆ จากกัลยาณมิตร ลักษณะ
ข,อมูลดังกลJาวสอดคล,องกับสภาพพ้ืนท่ีของวัดนาหลวงท่ีศึกษาและสอดคล,องกับการศึกษา
เอง พระมหาสมชาติ สุวิชาโน  )บุญมี ( ๘ ท่ีได,ศึกษา “ปHจจัยท่ีมีผลตJอสุขภาวะของพระสังฆาธิ
การ ในอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร,อยเอ็ด” พบวJา กลุJมตัวอยJางมีสุขภาวะทุกด,านโดยรวมอยูJ
ในระดับปานกลาง และรู,สึกพอใจกับความสามารถในการทํางานได,อยJางท่ีเคยทํา พอใจตJอ
การบวชในพระพุทธศาสนา พอใจตJอการผูกมิตรหรือเข,ากับคนอ่ืน และพอใจกับสภาพวัดใน
ปHจจุบัน ผลการศึกษาในกลุJมตัวอยJางท่ีมี อายุ และพรรษาแตกตJางกัน พบวJา ไมJมีความ
                                                           

๗ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร., “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค�รวมของพระสงฆ�
ในจังหวัดขอนแกJนโดยเน,นการมีสJวนรJวมของเครือขJาย”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตย�วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 

๘ ๘ พระมหาสมชาติ สุวิชาโน (บุญมี),”ปHจจัยท่ีมีผลตJอสุขภาวะของพระสังฆาธิการ ในอําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร,อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 
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แตกตJางกันกลุJมท่ีมีระดับการศึกษาตJางกัน พบวJา มีความสัมพันธ�ทางสังคมท่ีไมJแตกตJางกัน 
สJวนด,านสุขภาพกาย ด,านจิตใจ และด,านสิ่งแวดล,อม พบวJา มีความแตกตJางกัน สJวนกลุJมท่ีมี
ตําแหนJงตJางกัน พบวJา มีสุขภาวะท่ีแตกตJางกัน ผลการศึกษาปHญหาและอุปสรรคตJอการ
เสริมสร,างสุขภาวะ พบวJา สJวนใหญJ มีปHญหาสุขภาวะด,านสุขภาพกายท่ีจําเปSนต,องไปรับการ
รักษาพยาบาล เพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูJไปได,ในแตJละวัน สJวนสภาพปHญหาสุขภาวะด,าน
จิตใจ พบวJา มีความรู,สึกไมJดีเชJน รู,สึกเหงา เศร,า หดหูJ สิ้นหวัง กังวล และพบวJามีปHญหาด,าน
การคมนาคม  

สุขภาวะด,านจิตใจโดยรวมรู,สึกพอใจตJอการบวชในพระพุทธศาสนาและพอใจใน
สมณเพศ แตJมีบางครั้งท่ีรู,สึกเศร,าใจ เชJน เหงา หดหูJ กังวล เปSนต,น ลักษณะข,อมูลดังกลJาว
สอดคล,องกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษาท่ีพบวJาวัดนาหลวง  )อภิญญาเทสิตธรรม  (มีสภาพพ้ืนท่ีเปSน
วัดท่ีอยูJในป�าบางครั้งผู,อาศัยอาจมีความรู,สึกอ,างว,าง ซ่ึงลักษณะดังกลJาวสอดคล,องกับ
การศึกษาของ  ภัทรา เชื้อนิล ได,ศึกษา “รูปแบบการสร,างสุขภาวะท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย
ของชุมชนบ,านลาด หมูJ ท่ี ๒ ตําบลมะเฟ�อง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย�”๙ พบวJา 
สถานการณ�ปHญหาสุขภาวะของชุมชนโดยจําแนกตามเพศและวัย กลุJมอายุ ๒๕-๓๕ ป� เพศ
ชาย ขาดความอบอุJนในครอบครัว ออกไปทํางานรับจ,างตJางถ่ิน กลุJมอายุ ๒๕-๓๕ ป� เพศ
หญิง ขาดความอบอุJนในครอบครัว พJอต,องไปทํางานในเมือง เกิดความหJางเหิน ขาดท่ีพ่ึง 
กลุJมอายุ ๓๖-๔๕ ป� เพศชายมีปHญหาเก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป กลุJมอายุ ๓๖-๔๕ ป� เพศหญิง มี
ปHญหาเก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป กลุJมอายุ ๔๖ ป�ข้ึนไป เพศชาย มีปHญหาเก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป 
กลุJมอายุ ๔๖ ป�ข้ึนไป เพศหญิง เกิดความเครียดจากสภาพรJางกายเม่ือเข,าสูJวัยทอง มีปHญหา
เก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป องค�ความรู,ในการสร,างเสริมสุขภาวะของชุมชน พบวJา ประชานชน
บ,านซาด ใช,องค�ความรู,ด,านสมุนไพรพ้ืนบ,านท่ีมีคุณสมบัติทางยามารักษาผู,ป�วย โดยปรับใช,
หรือแปรสภาพความเข,มข,นของสมุนไพรให,เหมาะกับผู,ป�วย ใช,สมุนไพรในการบํารุงรักษา
ผิวพรรณและบําบัดอาการปวดเม่ือยตามรJางกาย ใช,สมุนไพรในการดับกลิ่นอับในบ,าน และ
สุดท,ายใช,สมุนไพรเปSนสินค,าเพ่ือประกอบอาชีพหารายได,เลี้ยงตัวเองและครอบครัว รูปแบบ
การสร,างสุขภาวะท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยของชุมชน พบวJา รูปแบบการสร,างสุขภาวะต,องมี
องค�ประกอบหลัก ๖ องค�ประกอบ คือ ๑. ชุมชนมีภาวะความเปSนผู,นํา หมายถึงประชาชน
สJวนใหญJสนใจใฝ�รู,ในสิ่งแวดล,อมรอบข,าง และมีความต่ืนตัวกับสิ่งแปลกใหมJ พร,อมท่ีจะให,
ความรJวมมือกับนักวิจัยในการทํางานเปSนอยJางดี ๒. ชุมชนมีองค�ความรู,ท่ีทันสมัย คือมีการ
สร,างการมีสJวนรJวมของชุมชน โดยการสร,างประชาคมด,านสุขภาพ สร,างเครือขJายสื่อมวลชน 

                                                           

๙ ภัทรา เช้ือนิล “รูปแบบการสร,างสุขภาวะท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยของชุมชนบ,านซาด หมูJท่ี 
๒ ตําบลมะเฟ�อง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย�”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัย
และพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย�, (๒๕๕๔). 
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สมาคม องค�กรตJางๆ มากข้ึน เพ่ือให,ทุกภาคสJวนมีสJวนรJวมในการสร,างสุขภาพท่ีดีให,กับ
ชุมชน ๓. ชุมชนมีความสัมพันธ�อันดีตJอกัน ๔. ชุมชนมีกระบวนการจัดการชุมชน ๕. ชุมชนมี
การอนุรักษ�ภูมิปHญญาท,องถ่ิน ๖. ชุมชนมีกระบวนการเผ,าระวังภัย หมายถึง คือประชาชนใน
ชุมชนชJวยกันดูแลความสงบสุขของชุมชน โดยการจัดเวรยามดูแลสถานการณ�ในชุมชน 

ด,านสุขภาวะทางปHญญา สJวนใหญJพอใจกับความเชื่อวJา ทุกสิ่งอยJางต,องมีเหตุและ
ปHจจัย  )ผล  (ลักษณะข,อมูลดังกลJาวสอดคล,องกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา และสอดคล,องกับ

การศึกษาของพระเมธาวี อาภสฺสโร   )ฉัตรวิไล ( ๑๐ ท่ีได,ศึกษา “การศึกษาเชิงวิเคราะห�ธุดงค
วัตรในคัมภีร� พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวJา จากการศึกษาหลักการธุดงควัตรท่ีปรากฏใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาทมีท้ังหมด ๑๓ ข,อ ๔ หมวด คือ ๑) หมวดท่ีเก่ียวกับจีวร มีใช,
เพียงผ,าบังสุกุลเปSนวัตร และใช,เพียงไตรจีวรเปSนวัตร ๒) หมวดท่ีเก่ียวกับบิณฑบาต มีเท่ียว
บิณฑบาตเปSนวัตร เท่ียวบิณฑบาตตามลําดับบ,านเปSนวัตร นั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปSนวัตร ฉัน
เฉพาะในบาตรเปSนวัตรและห,ามภัตตาหารอันนํามาถวายเม่ือภายหลังเปSนวัตร ๓) หมวดท่ี 
เก่ียวกับเสนาสนะ มีอยูJป�าเปSนวัตร อยูJโคนไม,เปSนวัตร อยูJในท่ีแจ,งเปSนวัตร อยูJป�าช,าเปSนวัตร
และอยูJในเสนาสนะอันทJานจัดให,อยJางไรเปSนวัตร และ ๔) หมวดท่ีเก่ียวกับความเพียร มีนั่ง
เปSนวัตร และพบวJาพระสาวกในครั้งพุทธกาลท่ีปฏิบัติธุดงควัตรมีดังนี้ พระมหากัสสปเถระ
ปฏิบัติใช,เพียงผ,าบังสุกุลเปSนวัตร เท่ียวบิณฑบาตเปSนประจําและอยูJป�าเปSนวัตร พระอัญญา
โกณฑัญญะ พระอนุรุทธเถระ และ พระเรวตขทิรวนิยเถระ ปฏิบัติอยูJป�าเปSนวัตร พระสุภูติ
เถระปฏิบัติอยูJในเสนาสนะอันทJานจัดให,อยJางไรเปSนวัตร และปฏิบัติอยูJป�าเปSนวัตร พระพา
กุลเถระปฏิบัติอยูJป�าเปSนวัตรและนั่งเปSนวัตร พระอุปเสนเถระ และพระปุณณมันตานีบุตร
เถระปฏิบัติธุดงควัตรท้ัง ๑๓ ข,อ สJวนวิธีการปฏิบัติธุดงควัตรของพระมหาสาวกจะมีลักษณะ
คือ เม่ือบวชเรียนแล,วจะเรียนกรรมฐานหรือหลักธรรมจากพระศาสดาหรือจากพระอาจารย�
แล,วจึงเข,าป�าปฏิบัติตามกรรมฐานข,อนั้น ๆ จนชํานาญหรือพิจารณาหลักธรรมและประกอบ
ความเพียรเจริญสมาธิภาวนาหรือ ปฏิบัติธุดงควัตรข,อนั้น ๆ จนเกิดดวงตาเห็นธรรมและได,
บรรลุเปSนพระอรหันต�ในท่ีสุด 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๖.๑ ข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๖.๑.๑ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) ควรจัดให,มีโครงการสร,างเสริมสุขภาวะ

สําหรับพระสงฆ�โดยประสานความรJวมมือกับหนJวยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข,อง 

                                                           

๑ ๐  พระเมธา วี อาภสฺส โร  ( ฉัตร วิไล) ,“การศึกษาเ ชิง วิ เคราะห� ธุดงควัตรในคัมภี ร� 
พระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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๖.๑.๒ คณะสงฆ�ควรจัดให,มีการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติธุดงควัตร โดยการจัดทํา
หนังสือ เพ่ือได,ศึกษาและให,ความเข,าใจ แกJพระสงฆ�และคฤหัสถ� เพ่ือนําไปปฏิบัติได,อยJางถูก
หลักและถูกต,อง 

๖.๒ ข,อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. ควรจัดให,มีการศึกษาวิจัยรูปแบบกิจกรรมสJงเสริมสุขภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับ

พระสงฆ� 
๒. ควรจัดให,มีการอบรมการปฏิบัติธุดงค�กรรมฐานแกJคฤหัสถ� เพ่ือจะได,รู,และ

เข,าใจในการปฏิบัติธุดงควัตรอยJางถูกต,องและเปSนประโยชน�สามารถท่ีจะนํามาประยุกต�ใช,ใน
ชีวิตประจําวันได, 

๖.๓ ข,อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตJอไป 
๑. ศึกษาปHจจัยท่ีเปSนปHญหาตJอสุขภาวะองค�รวมของพระสงฆ�  
๒. ศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ� 
๓. ศึกษาการปฏิบัติธุดงควัตรท่ีมีผลตJอชีวิตความเปSนอยูJของพระสงฆ� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

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

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร�วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ 
อาสภเถระ). พิมพ�ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนาเพรส จํากัด), ๒๕๕๓. 

คณาจารย�โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง. คู$มือการเรียนการสอน นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท.
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง), ๒๕๔๓. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี 
๒๕. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ผลิธัมม�), ๒๕๕๖.  

สุวัฒน� มหัตนิรันดร�กุล และคณะ. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค�การอนามัยโลก
ชุด ๑๐๐ ตัวช้ีวัดและ ๒๖ ตัวช้ีวัด. รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหมJ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๔๐.  

องค�การอนามัยโลก (อังกฤษ: World Health Organization ตัวยJอ WHO) ในสังกัด
สหประชาชาติ ทําหน,าท่ีดูแลประสานงานงานด,านสาธารณสุข กJอต้ังเม่ือ ๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) สํานักงานใหญJตั้งอยูJท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร�แลนด�. 
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การดําเนินชีวิตของชาวอีสานสู$วิถีพุทธธรรมด�วยผญาภาษิต 
The lifestyle of the Northeast into the path of morality with paya proverb 

ดร.กาญจนพงศ�  สุวรรณ* 

บทคัดยอ 

ชาวไทยในภูมิภาคอีสานนั้นสJวนใหญJเปSนประชากรท่ีได,รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ลุJมแมJน้ําโขงแล,เข,ามาต้ังภูมิลําเนาอยูJปะปนกับชาวท,องถ่ินอีสานเดิม การอพยพของ
ประชากรสJวนใหญJเปSนผลมาจากการเมืองการสงคราม สJวนมากท่ีอพยพมาในสมัย
รัตนโกสินทร�นี้จึงกลายมาเปSนประชากรสJวนใหญJของชาวอีสานต้ังแตJนั้นมาภาษาและ
วรรณกรรมท,องถ่ินไทยอีสาน นอกจากจะมีวิทยานิพนธ� หรืองานค,นคว,าวิจัยท่ีเก่ียวกับศิปละ
วัฒนธรรมของนักศึกษา นักวิชาการในด,านตJางๆ แล,วนั้นเริ่มมีปรากฏออกมามากข้ึน เพ่ือมุJง
ให,เข,าใจถึงความเปSนมาของวัฒนธรรมอีสาน อันมีพัฒนาการมาจากอดีตจนถึงปHจจุบันท่ี
ยาวนาน และควรอยูJคูJกับเยาวชนรุJนหลังให,ได,เรียนรู,และก,าวหน,าตJอไปในอนาคต มนุษย�ใช,
ภาษาเปSนเครื่องแสดงออกซ่ึงความคิดและความรู,สึก ตลอดจนใช,ในการถJายทอดความรู,จาก
คนหนึ่งไปสูJอีกคนหนึ่ง จากยุคสมัยหนึ่งไปสูJยุคอีกสมัยหนึ่ง และจากสังคมหนึ่งไปสูJอีกสังคม
หนึ่ง จึงอาจกลJาวได,วJาภาษาอีสานนั้นนอกจากจะเปSนวัฒนธรรมแขนงหนึ่งแล,วภาษาอีสานยัง
เปSนการเสริมสร,างและสืบทอดวัฒนธรรมแขนงตJางๆ อีกด,วย 

คําสําคัญ: การดําเนินชีวิต,ชาวอีสานสูJวิถีพุทธธรรม, ผญาภาษิต 

Abstract 

In the northeast region of Thailand is mostly influenced by the 
culture of the Mekong River and then into the residents mingle with the 
locals east.The evacuation of the population, mainly as a result of political 
warfare.Most immigrants in this period became the majority population of the 
Northeast.Since then, the local language and literature northeast Thailand. In 
addition to the thesis Or research on the culture of Fine Arts students.Scholars in 
various fields Then she began to appear more and more. To strive to better 
understand the culture of the East. It has developed from the past to the 

                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�ชัยภูมิ 
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present life. And should be paired with the younger generations to learn and 
progress in the future. Human language is an expression of thoughts and feelings. 
As well as the transfer of knowledge from one person to another. From one era 
to another era, the modern one. And from one society to another society.It can 
be said that in the East, in addition to being a cultural fields and one thread to 
strengthen and cultural fields as well. 

Keywords: Way of life, Buddhist way to Northeast,Paya Motto 

๑. บทนํา 
การพูดผญาของชาวอีสานท่ีนิยมใช,นํามาเปSนคติเตือนใจในการสั่งสอนให,คนเปSน

คนดีอันเปSนภูมิปHญญาท,องถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปSนเวลาช,านาน ท่ีสะท,อนให,เห็น
ความเกJงกล,าและ ฉลาดมีความสามารถล้ําลึกของผู,ท่ีได,รับและสืบทอดมาจนถึงคนปHจจุบัน
และได,มาเปSนสJวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวอีสาน ในด,านตJางๆ ในท่ีสุดก็กลายมาเปSน
ภาษาภาษิต ปริศนาภาษิต ผญาภาษิต และอ่ืนๆ อีกมาก ซ่ึงถือเปSนเอกลักษณ�และเปSนมรดก
อันล้ําคJาได,ตกทอดมาถึงคนรุJนหลังได,ศึกษาค,นคว,าภูมิหลังของภาษาวรรณคดี วรรณกรรม
ของชาวอีสาน เพ่ือจะได,นํามาเปSนข,อวัตรปฏิบัติกิจในชีวิตประจําวันให,เกิดความสมดุลย�เข,า
กับสภาวะการณ�ของโลกยุคโลกาภิวัตน�ได,เปSนอยJางดี จะทําให,เรามีสติรอบรู,ต้ังม่ันคงมองเห็น
ท่ีหมายแล,ว ถึงจะอยูJทJามกลางความเศร,าโศก ก็หาโศกเศร,าไมJ๑ นี้เปSนคําอธิบายของพระ
พรหมคุณาภรณ� 

ผญาภาษิตเปSนสิ่งท่ีจําเปSนอยJางยิ่งสําหรับคนอีสานท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีเปSนของ
ตนเองพร,อมเปSนภาษาท่ีลึกซ่ึงเพ่ิมความเข,าใจงJายตJอผู,ฟHง ทําให,เข,าถึงการดําเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยมีความเปSนอยูJในปHจจุบันอยJางมีความสุข ผญาจะปรากฏเปSนลายลักษณ�อักษรหรือ
คํา พูด ท่ี เปSนกาพย�กลอนได,นั้ น ล,วนแล,วแตJ เ กิดจากแรงบันดาลใจในศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาของคนในสังคมอีสาน เพราะแฝงไว,ด,วยหลักธรรมดําเนินชีวิตมีสติทุกยJางก,าว
มาแตJโบราณจะใช,ภาษาเจรจาท่ีไพเราะงดงามมีลักษณะเปSนบทร,อยกรองท่ีมีท้ังเรียบงJาย 

ดังนั้น ประเด็นหลักของบทความนี้ ผู,เขียนมุJงวิเคราะห�การดําเนินชีวิตของชาว
อีสานสูJวิถีพุทธธรรมด,วยผญาภาษิต ลักษณะของผญาเปSนอยJางไร คําสั่งสอนมีความหมาย
อยJางไร? ทําไมต,องดําเนินวิถีชีวิตด,วยผญาภาษิตธรรม?  

 
 

                                                           

๑ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน,า ๒๗๔. 
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๒. ลักษณะของคําผญา ผญา๒ เปSนภาษาลาวท่ีคนในภาคอีสานซ่ึงสืบเชื่อสายมา
จาก ลาว อาณาจักรล,านช,าง ใช,พูดจากัน เพ่ือแสดงถึงภูมิปHญญาของผู,พูด รากศัพท�ของคําวJา 
ผญา มาจากคําวJา ปHญญา ในภาษาบาลี หรือคําวJา ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต แตJเม่ือมีคน
เชื้อชาติลาวนําเอาคําวJา ปรัชญา มาใช,พูดในภาษาของตน จึงเปลี่ยนคําควบกล้ํา คือ ปร เปSน 
เสียง ผ ซ่ึงมีหลายคําเชJน เปรต คนอีสานใช, เผด ซ่ึงนักปราชญ�ได,แบJงลักษณะของคําผญาไว,
ดังนี้ 

๑) มีลักษณะคล,องจองกันในเชิงสัมผัสฟHงแล,วรื่นหู  
๒) มีความหมายล้ําลึก 
๓) เปSนหมูJคําท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตและปรัชญาในการดํารงชีวิต  
๔) เปSนหมูJคําท่ีแสดงออกในเชิงการมีไหวพริบ ปฏิภาณของผู,พูด 
ลักษณะของผญาตามท่ีกลJาวมานั้น ท่ีนักปราชญ�ได,แบJงไว, เปSนลักษณะภาษาท่ี

คล,องจองกัน ไมJวJาจะเปSนประโยคท่ีสั้นหรือยาวก็ตาม จะมีความหมายท่ีลึกซ่ึงกินใจ ตามบ,าง
จังหวะอารมณ� หรือ บริบท ท่ีพาไป ผู,พูดต,องมีไหวพริบ ปฏิภาณ พร,อมแสดงออกมาเพ่ือให,
ประโยคนั้นฟHงแล,วเข,าใจความหมายอยJางแจJมแจ,งของคําผญา และได,หลักพุทธธรรมนําไปใช,
ในวิถีชีวิตของคนอีสาน 

๒.๑ การจ$ายผญา จึงเปSนวิธีการทดสอบภูมิปHญญา สื่อองค�ความรู, ของชาวอีสาน 
ด,วยเหตุนี้เองคนอีสานในสมัยกJอนจึงต,องมีการเรียนรู, คําผญา เอาไว,มากท่ีสุดเทJาท่ีจะหาได, 
โดยเรียนจากพJอแมJ ปู�ยJา ตา ยายหรือญาติพ่ีน,องของตนเองกJอน จึงไปเรียนรู,จากผู,เฒJาผู,แกJท่ี
มีความรู,ในหมูJบ,านของตนเองหรือท่ีอ่ืน วิธีเรียนนั้นก็จะใช,วิธีบอกโดยผู,เรียนต,องจําเอาเอง
ตามท่ีผู,สอนนั้นบอก คําผญา ท่ีเรียนในชJวงแรกๆ จะเปSนคําผญา ท่ีจําเปSนต,องใช,ใน
ชีวิตประจําวัน 

ผญาเปSนประโยคท่ีสืบทอดกันมานาน ในแตJละยุกต�สมัย เปSนประโยคใหมJบ,าง เกJา
บ,าง เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ�ปHจจุบัน การจะจJายผญาแตJละครั้งต,องดูบริบท ถูกกาล 
ถูกเวลา ทําให,เนื้อหาท่ีสื่อหรือจJายไปนั้น ผู,ฟHง ผู,พูด เข,าใจอยJางแจJมแจ,ง 

๒.๒ ประเภทของคําผญา 
๑) ผญายJอย๓ เปSนคําผญาท่ีผู,คนใช,กันอยูJท่ัวไปในเหตุการณ�ประจําวันตJางๆ เชJน 

การถามขJาวคราว ถามถ่ินท่ีอยูJอาศัย ซ่ึงผญายJอยนี้ไมJสามารถจะนําไปรวบรวมกับหมวด
คําผญาอ่ืนๆ ได, เชJนเห็นวJาเวียงจันทน�เสJา สาวเอยอยJาฟ�าววJามันสิโป�บาดหลJา แตงซ,างหนJวย
ปายในประโยคนี้ เปSนลัษณะของผญายJอยเก่ียวกับการถามสารทุกข�สุขดิบของชาวอีสานผญา
                                                           

๒ เสนะ ผดุงฉัตร, สุภาษิตคําพังเพยและคติสอนใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ีโรงพิมพ�การ
ศาสนา,๒๕๓๙), หน,า๑๐. 

๓ นภดล ทองโสภิต, ขุมป/ญญาแห$งอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�บ,านฉัตร, ๒๕๓๒),
หน,า ๑๓. 
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ท่ีใช,อยูJท่ัวไปถามขJาวคราวความเปSนอยูJวJาอยูJกินอยJางไร ในการใช,ชีวิต เรื่องสJวนตัว หรือ 
เรื่องครอบครัว รวมถึงท่ีอยูJอาศัย ดังตัวอยJางผญาในเบ้ืองต,นท่ีถามถึงสารทุกข�สุขดิบของชาว
อีสาน ในการเปSนอยูJท้ังอดีตจนถึงปHจจุบัน 

๒) ผญาเก้ียว เปSนผญาท่ีใช,พูดจาเพ่ือเก้ียวพาราสีกันระหวJงหนุJมสาว เชJน 
(ช) อ,ายอยากมีป�กคือนกกJาง  อยากมีหางคือนกก้ี บินพ้ีวี้มาพ้ีฮวมแลงสูJม่ือแหลJว  
(ญ) ลมพานต,องตองแกยJานบJอแนJ  ลมพานต,องตองแต,  แนJบJนอ เปSนต,น 
เปSนผญาเก่ียวกับชาย หญิง อยากอยูJด,วยกัน แบบสามีภรรยา ชJวยเหลือกันและกัน 

สุขทุกข�ก็อยูJด,วยกันอยJางมีความสุขจะไมJแยกจากกัน  
พูดถึงอารมณ�ท้ังหญิงและชายท่ีอยูJในวัยรุJน มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

อยากมีเพ่ือนพูดคุยในเวลาทอแท,อยูJในวัยเดียวกันเพ่ือให,มีความรู,สึกท่ีดีข้ึน และพร,อมท่ีจะ
อยูJกินไปด,วยกันชJวยเหลือกันและกัน ในวิถีการครองเรือน 

๓) ผญาภาษิตธรรม เปSนคําผญาท่ีสําคัญมีเนื้อหาเปSนคําสอนท่ีแฝงด,วยพุทธธรรม 
ในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองและการปกครอง เพ่ือให,ผู,พูดและผู,ฟHงนําไปเปSนแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติวิถีชีวิตของตนเองแล,วจะได,มีความสุขความเจริญ เชJน ควมฮูJน,อย
อยJาอJานคองเมือง ผัวเพ่ินยังอยJาขันเปSนซู, 

มีความรู,น,อยประสบการณ�ไมJมากอยJาคิดจะมาเปSนใหญJหรือเปSนเจ,านาย และให,
รักษาศีล ๕ โดยเฉพาะศีลข,อท่ี ๓ ให,มีผัวเดียว เมียเดียว จะมีความสุขในการครองเรือน
ตลอดชีวิต พร,อมได,บุญกุศลไปในตัว มีคุณความดีป�องกันภัยตลอดชีวิต สอดคล,องกับภาษิต
ธรรมท่ีวJา “อยากกินข,าวให,ปลูกใสJผลานหิน”๔ หมายถึง การบําเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดี
ในพระพุทธศาสนา หลักของการบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เรียกวJา “บุญกิริยาวัตถุ”     
มี ๓ ประการใหญJๆ คือ การให,ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ให,รักษา กระทําอยูJตJอเนื่อง 
ทําให,เกิดวิถีชีวิตอยJางมีความสุข 

ถ,าอยากเห็นก,อนเมฆให,หมอบลงสา  คําวJา “ถ,าอยากเห็นก,อนเมฆให,หมอบลงสา” 
หมายถึง ความอJอนน,อมถJอมตัว รู,จักกราบไหว,มีสัมมาคารวะตJอบุคคลอ่ืน ไมJเปSนคนแข็ง
กระด,าง และท่ีสําคัญให,มีความเคารพอJอนน,อมตJอพระรัตนตรัยซ่ืงถือวJาเปSนสิ่งสูงสุด
เปรียบเทียบได,ดังก,อนเมฆสีขาวบริสุทธิ์ลอยอยูJบนท,องฟ�า พระรัตนตรัยก็เชJนเดียวกันถือได,
วJาเปSนสิ่งท่ีสูงสJงควรแกJการสักการะบูชาอยJางยิ่ง แตJการอJอนน,อมนั้นต,องอJอนน,อมตJอบุคคลท่ี

                                                           

๔ คําวJา ปลูกข,าว ในท่ีน้ีหมายถึงการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาและ คําวJา “ผลานหิน” หมายพึง
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติให,ถูกต,องตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ,า อีกนัยหน่ึง คําวJา “ปลูกข,าว” 
หมายถึงการทําบุญตักบาตรกับพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการรักษาศีลและการเจริญ
ภาวนา สJวนคําวJา “ผลานหิน” หมายถึงบาตรท่ีทํามาจากเหล็กหรือแสตนเลสเปSนภาชนะสําหรับใสJอาหาร
ของพระภิกษุสามเณร 
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ควรอJอนน,อม ทJานเรียกวJา “วุฒิบุคคล” ซ่ึงมีอยูJ ๒ ประเภท คือ๕ ๑) วัยวุฒิ คือคนท่ีแกJกวJาเรา 
๒) ชาติวุฒิ คือคนท่ีมีกําเนิดสูงกวJาเรา การอJอนน,อมถJอมตนตJอวุฒิบุคคล ๒ ประเภทดังกลJาว
มาแล,ว ด,วยการกราบไหว,ลุกรับ หรือพูดจาแสดงสัมมาคารวะ หรือให,เกียรติทJานเปSนต,น 
จัดเปSนการทําบุญอีกชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ยJอมได,รับความสุข ความเจริญในชีวิตได,  

ผญายJอย ผญาเก้ียว ผญาภาษิตธรรม รวนแล,วเปSนประเภทของผญาเปSนการใช,
ถ,อยคําท่ีกลJาวเปSนร,อยกรองสั้น ๆ แฝงไว,ด,วยคติธรรม คําเตือนใจ หรืออีนัยหนึ่งคือ ข,อความ
ท่ีเปSนอุปมาอุปมัย ให,ผู,ฟHงได,คิดตีความสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีงามถูกต,อง  
ทําให,การดําเนินชีวิตท้ังกายและใจประสบความสุขตลอดไป 

๓. การดําเนินชีวิตของชาวอีสานสู$วิถีพุทธธรรมด�วยผญาภาษิต 
๓.๑ สภาพท่ัวไปของสังคมชาวอีสาน 
สภาพแวดล,อมของภาคท่ีมีความอดอยากขาดแคลน ข,าวปลาไมJอุดมสมบูรณ� ทํา

ให,คนอีสานให,ความสําคัญกับเรื่องปากท,องเปSนอันดับแรก และมีวัฒนธรรมการกินท่ีเรียบงJาย
ไมJพิถีพิถัน ซ่ึงสะท,อนให,เห็นจากผญาท่ีมีข,อความเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องการกินเปSน
จํานวนมาก ดังผญาอีกบทหนึ่งท่ีวJา “ครั้นได,กินลาบก,อยอยJาลืมแจJวแพวผัก ครั้นได,กินพาเงิน
พาคําอยJาลืมกะเบียนฮ,าง” หมายความวJา เม่ือได,กินลาบก,อยหรืออาหารดีๆ อยJาลืมน้ําพริก
ผัก เม่ือได,กินสํารับเงินสํารับทองอยJาลืมกระด,งท่ีชํารุด คําสอนนี้มุJงสอนไมJให,เปSนคนได,ดีแล,ว
ลืมตัว โดยเฉพาะนิสัยของคนอีสานชอบทําบุญให,ทาน เสียสละ มีกตัญ!ูรู,คุณ ดังพญาท่ีวJา 
“เพ่ินวJาทานทานนี่มันบJแมJนของปลอม ทําให,หอมแฮมอักกวJาคนท้ังคJาย เจ,าผู,มีไหมฝ�ายทาน
ไปอยJาได,จJม ทานให,สมพระเจ,าบุญชีคํ้าเหลี่ยมบ,าง คันวJาทานปลาซ้ินให,แกJเจ,าทายก บาดวJา
ตกภายลุนซิเลJามีเงินล,าน โฆษจารย�เพ่ินเขียนไว,บาลีกะยังวJา เพ่ินวJาทานังนี้ปาริสุทธัง คันวJา
นิพพานนังปรมังสุขัง ผมซิแปลให,ฟHงจําเอาเด,อพJอ อันหนึ่งทานังนั้นแปลตJอซ่ึงผลการทาน นี่
นั้นเปSนสถานของเฮาผู,ให, ปาริสุทธังในเปSนเครื่องจบดี สJวนปารีนั้นนี้เปSนหนทางเบ้ืองหน,า 
บอกวJาทานังนั้นนีรพานเปSนแกJน สุขังนั้นเปSนแดนเสวยสุขอยJางยิ่งเกินทานบJมี...”๖ 

เม่ือยามกันดารขัดสน ทําให,เกิดความสุขได,ดังผญาท่ีกลJาวข,างต,น คือ มีการ
แบJงปHนกัน สามัคคีกัน ตามคํากลJาวพ้ืนบ,าน “พริกบ,านเหนือ เกลือบ,านใต,” ก็เปSนอีกวิธีหนึ่ง
ท่ีทําให,อยูJรอดมาได, สระน้ําสาธารณะท่ีทุกครัวเรือนในชุมชนรJวมกันดูแลรักษาไว,เปSนสมบัติ
กลาง เพ่ือแบJงปHนน้ําได,สร,างนิสัยทรหดอดทน ขันติ พร,อมกล,าเผชิญความยากลําบากให,แกJ

                                                           

๕ เปโมนุสรณ�, งานบําเพ็ญกุศลสตมวาร พระครูพิสาลสิขกร (ชิระ เปโม) อดีตท่ีปรึกษาเจ,า
คณะอําเภอทJาลี่ วัดโพธ์ิศรี อ.ทJาลี่ จ.เลย (เลย: ม.ป.ป.), หน,า ๙. 

๖ สงวน ศีอระพิมพ�, “คําผญายJอยหัวดอนตาล”, (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๔, หน,า ๘๗-๘๘ 
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คนอีสาน และได,สร,างองค�ความรู, สร,างคุณธรรมหลายอยJางไว,เปSนภูมิปHญญาโดยอาศัยผญา
แฝงไปด,วยหลักธรรมนําชีวิตให,เกิดความสุขข้ึนได, 

๓.๒ ผญาธรรมกับการปรับตัวเข�าสู$เศรษฐกิจชาวอีสาน 
การดําเนินชีวิตของผญาธรรมเปSนประโยชน�อยJางมากในปHจจุบัน เพราะในยุคนี้เปSน

ยุคเข,าสูJวัตถุนิยมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตก็จะเพ่ิมมากทวีข้ึนด,วย เปSนเหตุทําให,เกาะกําบัง
ทางด,านจิตใจลดลง เปSนปHญหาของสังคม ปHญหาครอบครัว เปSนต,น ดังนั้น สิ่งท่ีจะมีใน
เบ้ืองต,นต,องมีพุทธธรรมให,บังเกิดข้ึนในจิตใจเสียกJอน คนอีสานเรียกวJา “ผญาธรรม” เปSน
ธรรมะของคนอีสานฟHงแล,ว ศึกษาแล,วเข,าใจได,รวดเร็ว กินใจ สามารถได,ภูมิคุมกันทางด,าน
จิตใจได,เปSนอยJางดีในยุคสมัยนี้ให,รู,จักประหยัด รู,จักประมาณดังผญาธรรมท่ีวJา 

“กินน,อยบJตาย  กินหลายเปSนข,อย” 
คนรู,จักประมาณในการใช,จJายยJอมสร,างตนได, การเปSนอยูJของชาวอีสานเปSนสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ  ดํารงวิถีชีวิตด,วยพุทธธรรม เปSนสังคมท่ีอบอุJนไว,ใจได, มีความพอเพียง อด
ออม ประหยัด รู,จักปรับตัวเข,ากับเศรษฐกิจแตJละยุคสมัย พร,อมมีความสามัคคีในหมูJคณะ 
คือ ชJวยเหลือซ่ึงกันและกัน รักกันเหมือนพ่ี ดีกันเหมือนน,องเปSนวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

การกระทําได,พิจารณาแล,ววJาเปSนประโยชน�แกJคนอีสานและท่ัวภูมิภาค การยับ
หยั่งในท่ีจะซ้ือสิ่งของอะไรตJาง ๆ วJาสิ่งใดมีประโยชน�หรือไมJมีประโยชน�ในสิ่งของนั้น ควร
พิจารณาใครJครวญให,ดีเสียกJอนอยJาไปตามความอยากมากนักจะทําให,เราลําบากในภายหลัง
ได, ความยับหยั่งก็คือ “สติ” ในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง เปSนความหมาย ให,ระลึกได, ใน
การใช,จJายแตJละครั้ง สิ่งไหนเกินกําลังทรัพย�เราก็เอาไว,กJอน หาซ้ืออยJางอ่ืนท่ีเปSนประโยชน�ให,
มากท่ีสุดจึงจะซ้ือได, นี้คือ มีการยับหยั่ง มีสติ ทําให,เรารู,จักประมาณในการใช,จJายของคน
อีสานสามารถสร,างตนเองได,มีความสุขท้ังตนเองและครอบครัวทําให,เศรษฐกิจในครอบครัวดี
ยิ่งข้ึน 

๓.๓ ผญาธรรมสําหรับผู�นําคนอีสาน๗ 
ผู,นําของคนอีสานทุกสถานะ ทุกบทบาทหน,าท่ี มีการกระทํา สามารถท่ีจะนําผู,อ่ืน

ได, แตJมีความเปSนผู,ใหญJ คือมีลักษณะนิสัย ความคิด ไปในทางบวก พัฒนาให,เจริญมากข้ึน 
สําหรับคนอีสานผู,นํามีความรับผิดชอบตJอหน,าท่ี เสียสละ พูดงJาย ๆ ก็คือนําเอาพุทธธรรมมา
ปฏิบัติตามรักษาศีล ดังผญาธรรมท่ีวJา 

“เปSนผู,นําคนบJมีศีลห,า............กระทําโตให,ต,อยตํ่า 
ศีลกับธรรมบJเหลียวเบ่ิงจ,อย.......เปSนด,อยพัฒนา” 

                                                           

๗ เจริญ ตันมหาพราน, ประเพณีท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แสงแดด จํากัด, 
๒๕๓๘), หน,า ๒๑. 
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การเปSนผู,นําต,องมีศีลธรรม ถ,าทําตัวตํ่าต,อยน,อยคุณธรรมก็ไมJถือวJาเปSนคนพัฒนา
ดังคณะสงฆ�โดยเจ,าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย�ผู,ปฏิบัติหน,าท่ีสมเด็จพระสังฆราช  
มีดําริท่ีจะเสริมสร,างความปรองดองและสมานฉันท�ของคนในชาติให,เกิดความสงบ สันติสุข มี
ความสามัคคีกลมเกลียวกัน  โดยให,พุทธศาสนิกชนได,น,อมนําหลักศีล  ๕  มาประพฤติปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ๑. เว,นจากทําลายชีวิต ๒. เว,นจากถือเอาของท่ีเขามิได,ให, ๓. 
เว,นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว,นจากพูดเท็จ ๕. เว,นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเปSนท่ีต้ัง
แหJงความประมาท เปSนผู,นําต,องมีสิ่งเหลJานี้ ปฏิบัติตามนี้จึงจะเปSนผู,นําท่ีมีคุณภาพ เปSน
แบบอยJางให,แกJลูกบ,าน ถ,าผู,นําไมJมีศีลก็จะทําให,ตนเองตกตํ่า หน,าท่ีตนเองท่ีรับผิดชอบก็
ตกตํ่า ข้ึนชื่อวJาผู,นําของคนอีสานนั้น มักจะจริงจัง เสียสละ รับผิดชอบ หนักแนJน อยูJใน
ศีลธรรมตลอด เพราะชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต�นั่งสมาธิ เลยเปSนเหตุให,มีผญาธรรมเกิดข้ึน
ทางจิตใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน พร,อมจะไมJลืมตน ไมJลืมบุญคุณ ดังผญาธรรมท่ีวJา 

“ครันเจ,าได,ข่ีช,าง ก้ังโฮมเปSนพระยา 
อยJาได,ลืมคราวทุกข� ข่ีควายคอนกล,า” 

ถ,าได,ดี มีหน,าท่ีสูงสJงแล,วไมJควรลืมคนจน และคราวจน อยJาหลงมัวเมาในกิเลส
ตัณหาหลงในสิ่งท่ีพึงปรารถนาท่ีเรียกวJา อิฏฐารมณ� อันได,แกJ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  พอ
ลุJมหลงลืมตนแล,วยJอมอันตรายตJอตัวเองและผู,อ่ืน เกิดการยึดม่ันถือถือม่ันสําคัญตนผิด 
(อุปาทาน)  มีแงJคิดมุมมองตJอตนเองและคนอ่ืนเปลี่ยนไปเนื่องจากจิตใจถูกหJอหุ,มด,วยกิเลส  
อวิชชาก็เริ่มเข,าครอบงํา จนมองเห็นสรรพสิ่งผิดเพ้ียนไปจากความเปSนจริง  โดยหารู,ไมJวJา มี
ไตรลักษณ�หรือสามัญลักษณ�เสมือนหนึ่งผู,คุมกฎคอยกุมบังเหียนชักไยให,สรรพสิ่งต,อง
เปลี่ยนแปลงอยูJตลอดเวลา ไมJมีสิ่งใดจีรังยั่งยืน เปSนสิ่งท่ีคงทนอยูJได,ยาก เนื่องจากไมJใชJตัวตน  
คนเราปรารถนาให,สิ่งท่ีสอดคล,องกับกิเลสของตนมีความจีรังยั่งยืน แตJอยากให,สิ่งท่ีไมJ
สอดคล,องกับกิเลส เสื่อมสิ้นไปโดยเร็วแตJความจริงท้ังความเสื่อมและความดับมีอยูJในทุกสิ่ง
อยูJตลอดเวลาเพียงแตJคนเราผู,ลุJมหลงไมJได,พิจารณาและมองไมJเห็นเทJานั้น มนุษย�มีกรรมเปSน
ของของตน ถ,าหลงลืมตนก็รังแตJจะกJอกรรมชั่วมากกวJากรรมดี  กรรมชั่วนี้ละทําให,เราไมJ
สิ้นสุดเปSนสังสารวัฏ ดังนั้นเพ่ือเปSนการสกัดไฟแตJต,นลม ควรพิจารณาผญาธรรมท่ีเหมือนกัน
ท่ีกลJาวถึงการลืมตนท่ีวJา 

“ครันเจ,าเปSนพระยาแล,ว อยJาลืมไพรJเสนา 
บาดหJาสงครามมา สิเพ่ิงคนท้ังคJาย นั้นเด” 

ได,เปSนผู,นําหน,าท่ีสูงสJงไมJควรลืมประชาชน หากมีปHญหาจะได,อาศัยเขาหลักธรรม
ข,อนี้มีจุดเน,นท่ีตัวผู,นํา หรือตัวผู,บริหารท่ีจะต,องมีและเปSนเพ่ือใช,ในการปกครองหรือท่ี
เรียกวJาราชาปราชญ� (Philosopher-King) โดยเริ่มจากการท่ีผู,นําจะต,องมีปกติหรือมาตรฐาน
ของความเปSนมนุษย� โดยเฉพาะอยJางยิ่งหลักธรรมท่ีเรียกวJาเบญจศีล-เบญจธรรมดังผญา
ธรรมท่ีกลJาววJา “เจ,าทําบุญอยูJบ,านให,บุญทJานปกครอง ท้ังครอบครัวปรองดองคลJองงามตาม
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ตุ,ม คุณพระรัตนตรัยให,มาหุ,ม คุ,มภัยให,ไกลหJาง บุญกุศลทุกอยJางให,มาเนาแนบช,าง ทางเจ,า
ให,อยูJดี”๘ แปลวJา ความหมายคือ บุญท่ีทําอยJาให,มีความทุกข�โศก รJมเย็นเปSนสุขครอบครัว
ปรองดองกัน คุณพระศรีรัตนตรัยจงชJวยคุ,มภัยตราย ให,ได,รับบุญกุศลท่ีทํานี้ 

การเปSนผู,นํามีความรับผิดชอบอยJางสุจริตธรรมดังผญาธรรมเบ้ืองต,นยJอมทําให,เกิด
ความสุขในการทํางานพร,อมได,บุญกุศล มีความสุขในปHจจุบัน “สุข” นี้ หมายเอาสุขท้ังในโลก
นี้และโลกหน,า สุขในโลกนี้คือเม่ือเรานึกถึงบุญท่ีเราได,ทํามาได,สั่งสมมานั้นก็ทําให,เกิด 
ความสุขข้ึนในจิตในใจ ทําให,เกิดความรื่นเริงเบิกบานใจวJา เรานี้ได,ทําบุญมาดีแล,วหนอ เราได,
ทําบุญมามากแล,วหนอเชื่อม่ันในความดี เสียสละตJอหน,าท่ี มีการปรับตัวนี้คือ “ผู,นํา” ด,วย
บุญท่ีเราได,ทํามานี้ บุญท้ังหลายท่ีเราได,สั่งสมอบรมมานั้นแหละท่ีจะชJวยนําพาให,เราไปสูJภพสูJ 
ภูมิท่ีดี  

๓.๔ คุณธรรมของคนอีสาน 
ด,วยอุปนิสัยพ้ืนฐานท่ีเปSนคนทรหด อดทนตJอความอยากลําบาก กินงJายอยูJงJาย สู,

งาน สู,ชีวิต และมัธยัสถ� ขณะเดียวกันก็รักษาความเปSนตัวของตัวเองไว,ได,อยJางแนJนแฟ�นโดย
อาศัยเครือญาติและความผูกพันเหนียวแนJนกับมาตุภูมิ พร,อมกับการปรับตัวของคนชาว
อีสานดังผญาธรรมท่ีวJา ตกหมูJขุนซJอยขุJนเกือม,า  ตกหมูJข,าซJอยข,าพายโชน 

ตกหมูJโจรซJอยหามไหเหล,า  ปูเนอหลานเอย๔๒๙ 
เม่ืออยูJกับคนอ่ืนต,องปรับตัวตามเขาโดยแบJงเบาภาระ เชJน อยูJกับขุนนาง ชJวยเลี้ยง

ม,า อยูJกับทาสชJวยสะพายของ อยูJกับโจรชJวยแบกไหเหล,า เปSนต,น 
คนอีสานเปSนคนมีศักยภาพในการเรียนรู, ปรับตัว และการทํางานทุกอยJาง ต้ังแตJ

เปSน กรรมกรข้ึนไปถึงเปSนชJางฝ�มือตJาง ๆ จนถึงงานศิลปะและวิชาชีพระดับสูง ตลอดจน
ระดับ บริหาร คนอีสานโดยอาศัยจํานวนท่ีมากและคุณภาพ/ศักยภาพท่ีพร,อมจะเรียนรู,-
พัฒนาได, จึงกลายเปSนกําลังคนของประเทศท่ีมีความสําคัญตJอเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ตลอดมา ด,วยพญาธรรมท่ีแฝงไปด,วยหลักธรรมตJาง ๆ คนอีสานไมJยอมแพ,ชีวิต 
ตJอสู,กับปHญหาตJาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และยังม่ันคงอยูJกับจารีต และพุทธธรรม ท่ีตนเข,าถึง สJวนมาก
นับถือพระพุทธศาสนา คนอีสานมุJงปฏิบัติธรรมมากกวJาการแสวงหาอิทธิ-ปาฎิหาริย�-ไสย
ศาสตร�และพุทธพาณิชย�เหมือนคนในภูมิภาคอ่ืนๆ 

                                                           

๘ ศิริพร  ภักดีผาสุก, ปริศนาคําทาย : ภูมิปHญญาทางภาษาในยุคโลกาภิวัตน�, ในเอกสารการ
ประชุมประจําป�ทางมานุษยวิทยาครั้งท่ี ๓ ห,วข,อ ภูมิปHญญากับการละเลJน เสนอท่ีศูนย�มานุษยวิทยาสิริน
ธร,มปป.,๒๕๔๘. 

๙ เอกวิทย� ณ ถลาง, ภูมิป/ญญาชาวบ�านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู�ของ
ชาวบ�านไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน,า ๑๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๔. สรุป 
ผญาท่ีกลJาวมาเบ้ืองต,นนี้ได,บJงบอกถึงลักษณะความล้ําลึก ความเข,าใจ คําคล,อง

จอง ผู,พูดหรือผู,ฟHง มีความรู,สึก เข,าใจความหมายชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน พร,อมท้ังไหวพริบในการ
โต,ตอบสนทนาซ่ึงกันและกัน มีการแบJงประเภทของผญาวJาอยูJในกลุJมไหนกลJาวถึงเรื่องอะไร 
เชJน ภาษิตธรรม ก็อยูJในเฉพาะของคุณธรรม จริยธรรมไป ทําให,การอJาน ศึกษา ค,นคว,าก็จะ
งJายข้ึนรวดเร็ว หรือ ภาษิตยJอย สJวนมากจะกลJาวถึง บรรยากาศ ชีวิตการเปSนอยูJ ถามสาร
ทุกข�สุขดิบของชาวอีสาน  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีแฝงอยูJในภาษิตอีสานเก่ียวกับเศรษฐกิจของชาว
อีสาน คือ รู,จักขยันหา ประหยัด อดทน การปรับตัว มีจิตอาสาชJวยเหลือแบJงปHน ภาษิต
เก่ียวกับการเมืองการปกครองคือมีจิตใจท่ีอJอนน,อมถJอมตน ไมJแข็งกระด,าง เปSนการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพุทธธรรมสูJวิถีชีวิตชาวอีสานด,วยผญาภาษิต ท่ีได,ยิน ได,ฟHง พูด เก่ียวกับผญา
ภาษิตท่ีเต็มไปด,วยหลักธรรมของพระพุทธเจ,า ท่ีทําให,เกิดเกาะป�องกันทําให,เกิดรู,เทJาทันใน
สถานการณ�ปHจจุบันอยJางเข,าใจธรรมชาติการเปSนอยูJอยJางมีความสุข มีสติอยูJทุกเม่ือ ดังผญา
ท่ีวJา “คันสิไปทางหน,าให,เหลียวหลังเบ่ิงสากJอน คันมะลูดทูดเทJาเซาถJอนอยJาไป” คําแปล 
กJอนจะไปข,างหน,าเหลียวดูข,างหลังกJอน ถ,าไมJสะดวกใจ ไปแล,วจะเกิดปHญหาตJางๆ ก็อยJาไป 
เตือนใจให,คิดอยJางรอบคอบกJอนลงมือทํางาน ได,สร,างสัมพันธ�ระหวJางบุคคล ระบายอารมณ�
ลดความเก็บกดคับข,องใจ เปSนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสร,างกําลังใจเข,าใจตนเอง 
เข,าใจผู,อ่ืน เรียนรู,วิธี ในการดํารงชีวิตท่ีมีทุกข�ให,น,อยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของ
ตน และของกลุJมชนในสังคมเดียวกันด,วยการปฏิบัติตามผญาธรรมของคนอีสานเพ่ือให,ลด
การเบียดเบียนกัน เบียดเบียนตนเอง ลดละความเห็นแกJตัว ลดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง จนสามารถเข,าใจวิถีชีวิตเปSนอุดมคติ เปSนท่ีพึงปรารถนาสูงสุดคือการดับทุกข�สิ้นเชิง 
ผญาธรรมสอนให,คนอีสานให,มองเห็นวJา การดําเนินชีวิตมีความโลภ โกรธ หลง น,อยลง เห็น
แกJตัวน,อยลง การเอาเปรียบซ่ึงกันและกันก็น,อยลง ไมJลืมตน รู,จักในการปรับตัวในทุก
สถานการณ� การเอาเปรียบสิ่งแวดล,อมธรรมชาติก็น,อยลงเชJนกัน เพ่ิมขันติธรรมให,เกิดข้ึนใน
สังคมชาวอีสาน ประหยัด ในการดําเนินชีวิต การปกครองบ,านเมือง ด,วยศีล ด,วยธรรม ทําให,
สังคมชาวอีสานเปSนอยูJโดยธรรมตามผญาธรรมท่ีมีทํานองท่ีลึกซ่ึง 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

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

เจริญ ตันมหาพราน. ประเพณีท�องถ่ิน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แสงแดด จํากัด, 
๒๕๓๘. 

นภดล ทองโสภิต.ขุมป/ญญาแห$งอีสาน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�บ,านฉัตร, ๒๕๓๒. 
เปโมนุสรณ�. งานบําเพ็ญกุศลสตมวาร พระครูพิสาลสิขกร (ชิระเปโม) อดีตท่ีปรึกษาเจ,าคณะ

อําเภอทJาลี่ วัดโพธิ์ศรี อ.ทJาลี่ จ.เลย: ม.ป.ป.. 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ศิริพร  ภักดีผาสุก. ปริศนาคําทาย : ภูมิป/ญญาทางภาษาในยุคโลกาภิวัตน�. ในเอกสารการ

ประชุมประจําป�ทางมานุษยวิทยาครั้งท่ี ๓ หัวข,อ ภูมิปHญญากับการละเลJน เสนอท่ี
ศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร,มปป., ๒๕๔๘. 

เสนะ ผดุงฉัตร. สุภาษิตคําพังเพยและคติสอนใจ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ีโรงพิมพ�การ
ศาสนา, ๒๕๓๙. 

เอกวิทย� ณ ถลาง. ภูมิป/ญญาชาวบ�านส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู�ของ
ชาวบ�านไทย.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐. 

(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
สงวน ศีอระพิมพ�. “คําผญายJอยหัวดอนตาล”. วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ไทยคดีศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๔. 
 

 


