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     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๕๘ 

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ�าน

อีสานเรื่อง พระยาคันคาก 
� พระมหาสุรินทร� ปสิทฺธิเมธี (เหล�าพิลา) 

๑๖๖๒ 

๒ เงินในพุทธปรัชญาเถรวาท 
� ชานิณี ยศพันธ� 
� ดร.สมควร นามสีฐาน 

๑๖๗๓ 

๓ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวกํ่ากาดํา 
� พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ วรป-ฺโญ) 

๑๖๘๖ 

๔ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฟ7งเทศน�ในงานบุญผะเหวด (เทศน�
มหาชาติ) อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
� พระครูอรัญสารคุณ (อัศจรรย� จนฺทสาโร/วงค�สีดา)  

๑๖๙๔ 

๕ การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
� พระอภิชาติ อภิญาโณ )แก8วเกตุพงษ�(  

๑๗๐๔ 

๖ วัฒนธรรมข�าว : การสืบสานภูมิป7ญญาพ้ืนบ�านด�านความเช่ือและ
พิธีกรรมของชุมชนอีสานใต� 
� พระปลัดอนันต� สนพะเนาว�  
� ผศ.ดร.ศาสตรา เหล�าอรรคะ 
� ดร.บุญช�วย พาณิชย�กุล 

๑๗๑๒ 

๗ การศึกษาแนวทางการสอนวิป7สสนากรรมฐานของพระราช
สิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร) ท่ีมีตBอชุมชนวัดนาหลวง ตําบล     
คําด�วง อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาถวิล ฐานธมฺโม (มัดถาปะกา) 

๑๗๒๔ 

๘ วิเคราะห�แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู�ติดตัวมาแตBกําเนิดใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 
� ยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร. 

๑๗๓๓ 

๙ ป7จจัยสันนิสิตศีล : พระพุทธศาสนาสูBมุมมองตBอสังคมการบริโภค 
� พระมหาประพันธ� สิริป-ฺโญ (ไทยใหญ�) 

๑๗๔๗ 

๑๐ ความสัมพันธ�ระหวBางกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญากรณี : 
ศึกษาสติบําบัดทุกข�ทางจิตของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแกBนแหBงท่ี ๑ 
� สรัญญา วิภัชชวาที  

๑๗๕๙ 
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๑๖๕๙

๑๑ รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด โรงเรียน
ในการจัดการป7ญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกBน 
� พระมหาดาวสยาม วชิรป-ฺโญ, ผศ.ดร.  
� ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
� ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ 
� ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด 
� ผศ.ดร.ธีระพงษ� มีไธสง 

๑๗๗๑ 
 
 
 

๑๒ การศึกษาเชิงวิเคราะห�บทบาทและหน�าที่ท�าวมหาราชในพุทธปรัชญา
เถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหมยาน  )หลวงพBอฤาษีลิงดํา(  
� พระทศเทพ ทสธมฺโม )วณิชาติ(  

๑๗๘๒ 

๑๓ การศึกษาความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเช่ือเรื่องผีของชาว 
ผู�ไทบ�านโคกเล�า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
� พระครูวรมงคลประยุต (สิริมงฺคโล/ไชยราช) 

๑๗๙๒ 

๑๔ ศึกษาบทบาทของเทวดาในการสBงเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระอัครเดช ปชฺโชโต (หอมพะนา) 

๑๘๐๓ 

๑๕ การประยุกต�ห ลัก สุญญตาในพระพุทธศาสนา เถรวาทใน
ชีวิตประจําวันของชาวพุทธเขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัส
ขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� 
� พระมหาบุญเหลือ ธีรป-ฺโญ 

๑๘๑๔ 

๑๖ การศึกษาการเปล่ียนแปลงประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาล
ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
� พระมานัส นนฺทวิริโย (มวยมา) 

๑๘๒๔ 

๑๗ ศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป7สสนากรรมฐานตามหลักสติป7ฏฐาน ๔ ของ
วัดวิป7สสนาผาชันตําบลบ�านหม�อ อําเภอศรีเชียงใหมB จังหวัด
หนองคาย 
� พระปริยัติจันทประโชติ (สมยศ จนฺทปชฺโชโต/เจริญศรี) 

๑๘๓๓ 

๑๘ การศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร� เรื่อง กบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธร 
� พระมหาวุฒิชัย ธมฺมเตโช )สว�างแสง(  

๑๘๔๔ 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๖๐ 

๑๙ บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให�เปKนศูนย�กลางของชุมชนใน
เขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
� พระประนอม โสภโณ (พนุแสง) 

๑๘๕๖ 

๒๐ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิป7สสนาของสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติ
วนาราม ตําบลบ�านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
� พระธีระพงษ� สุขิโต (ไชยวัน) 

๑๘๗๐ 

๒๑ การปรับใช�หลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
� พระครูประภัสสรกิตติคุณ (ประยูร ปภากโร/ชุมโคตร) 

๑๘๘๐ 

๒๒ แนวทางการสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธวัดพระพุทธบาทบัวบก
อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระครูวิบูลภัทโรภาส (โอภาโส/การพาศ)  

๑๘๙๓ 

๒๓ พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : ในทัศนะของพระธรรมวิมลมุนี     
)สายพงศ� อโนมปLฺโญ /กองสินธุ�(  

� พระมหาปริญญา วรญาโณ )ทศช�วย( , ดร. 
� ดร.บุญส�ง สินธุ�นอก 
� ดร.สมเดช นามเกตุ 

๑๙๐๕ 
 
 

๒๔ การศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเร่ืองจําปาสี่ต�น 
� พระสุรินทร� อมโร (สิงห�คํา) 

๑๙๑๗ 

๒๕ การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุใน
เขตอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาประชา ปภากโร (เสี้ยมแหลม) 

๑๙๒๓ 

๒๖ การศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในพระเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 
� พระบุญพา กตปุ-ฺโญ (บุญเกิด) 

๑๙๓๕ 

๒๗ การศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ตBอชุมชนอีสาน 
� พระพงษ�พิภักด์ิ วิสุทฺโธ (ศรีเมือง) 

๑๙๔๖ 

๒๘ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสํานักศาสนศึกษา วัดไว
กูลฐาราม อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาก8องไพร สาคโร (เกตุสาคร) 

๑๙๕๗ 
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๑๖๖๑

๒๙ การศึกษาพิธีกรรมการตBอชะตาของพุทธศาสนิกชน ในเขตอําเภอ
หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี 
� พระสุลิขิต คมฺภีโร 

๑๙๖๙ 

๓๐ การศึกษาความเช่ือการบูชาพระธาตุอุปมุง บ�านสร�างบุ ตําบลโพธิ์
ศรีสวBาง อําเภอโพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระมงคล อคฺคธมฺโม (ดิษฐาเนตร) 

๑๙๘๒ 

๓๑ การศึกษาการใช�หลักสติป7ฎฐาน ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวพุทธบ�านน้ําซึม ตําบลหนองแวงอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
� พระสมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต )พนมทิพย�(  

๑๙๙๔ 

๓๒ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง นางแตงอBอน 
� พระวิจิตร ฐิตสีโล (ศรีพนม) 

๒๐๐๕ 

๓๓ ศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง ท�าวคัชนาม 
� พระอธิการประเสริฐ ปภาโส )จันสีงาม(  

๒๐๑๒ 

๓๔ แนวทางสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : อําเภอบ�านผือ 
จังหวัดอุดรธานี 
� พระสงกรานต� จารุธมฺโม (รูปจะโปIะ) 

๒๐๒๒ 

๓๕ วิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห� เทียบเคียง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
� ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ� 

๒๐๒๘ 

๓๖ หลักการใช�สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทําธุรกิจขายตรง
กรณีศึกษา : บริษัท โซล คอร�เปอร�เรช่ัน อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 
� กัลยรัตน� คําคูณเมือง 

๒๐๓๘ 

๓๗ ศึกษาการบรรลุธรรมแบบฉับพลันของพระพุทธศาสนานิกายเซน 
สํานักรินไซ 
� มานะ จันทนยิ่งยง 

๒๐๔๙ 

๓๘ จริยศาสตร�ในปรัชญาเตPา 
� ศรุตานนท� ไรแสง 

 
๒๐๖๓ 

๓๙ ศึกษาการประยุกต�ใช�นิทานชาดก เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย 
� ปราณี ข�ายสุวรรณ 

๒๐๗๕ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๖๒ 

การวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ�านอีสาน 
 เรื่อง พระยาคันคาก 

An Analysis of Buddhist Ethics in The I-Sarn Folk Literature Prayakhankhak 

พระมหาสุรินทร� ปสิทฺธิเมธี (เหล�าพิลา)* 
รศ.อุดม บัวศรี, ผศ.ดร.จรัส ลกีา** 

บทคัดยBอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร� 
๒) เพ่ือศึกษาปรัชญาในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคาก และ ๓) เพ่ือวิเคราะห�
หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่องพระยาคันคากเปNนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการรวบรวมข8อมูลเก่ียวข8องกับ
วรรณกรรมอีสานเรื่องพระยาคันคาก แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห�วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย 

ผลการศึกษาพบวBา 
หลักพุทธจริยศาสตร�ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นประกอบไปด8วย ความรู8เก่ียวกับ

พุทธจริยศาสตร�ข้ันพ้ืนฐานคือการนําเอาหลักพุทธจริยศาสตร�ระดับต8น ได8แก� เบญจศีล เบญจ
ธรรม ๕ ประการ และทิศ ๖ พุทธจริยศาสตร�ระดับกลาง เพ่ือให8ทุกคนประพฤติปฏิบัติอบรม
ขัดเกลาตนเองให8มีคุณธรรมสูงข้ึน หลักธรรม คือศีล ๘ หรือ อัฎฐศีล กุศลกรรมบถ ๑๐ และ
พุทธจริยศาสตร�ระดับสูง เปNนจริยธรรมเพ่ือพัฒนาตนเปNนอริยบุคคลหลักธรรม คือ มรรค๘ 
เกณฑ�การตัดสินความดีของพุทธจริยศาสตร� ใช8เกณฑ�ตามหลักอธิปไตย ๓ ใช8เกณฑ�ตามหลัก
กาลามสูตร มาเปNนการดําเนินชีวิต 

วรรณกรรมพ้ืนบ8าน เรื่องพระยาคันคาก ท่ีจารไว8ในใบลานมีอยู�ตามวัดท่ัวไป ปริวรรต
เปNนร8อยกรองร8อยแก8ว เปNนคํากลอนสํานวนภาคอีสาน เปNนวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ8านทาง
พระพุทธศาสนา มีคําสอนข8อคิดคติเตือนใจ และเปNนบ�อเกิดแห�งประเพณีสําคัญของชาวอีสาน
แนวคิดทางปรัชญาท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องพระยาคันคาก มีดังนี้ ๑) มิติด8านค�านิยมวัฒนธรรมและ
ประเพณี ๒) มิติด8านความเชื่อตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติของมนุษย� ๓) มิติด8าน
ความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย� ๔) มิติด8านการปกครอง ๕) มิติด8านเศรษฐกิจและการครองชีพ 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๖๓

วิเคราะห�หลักจริยศาสตร�ในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8าน
อีสานเรื่องพระยาคันคาก ท่ีมีปรากฏท้ังในเนื้อหาของเรื่อง ในตัวละคร และการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักพุทธจริยศาสตร� ดังนี้ ๑) ความเมตตา ๒) ความกตัญ-ู ๓) ความสามัคคี ๔) 
ความสันโดษ ๕) ความเสียสละ ๖) ความเพียร ๗) ความเปNนกัลยาณมิตร ๘) การให8ทาน 

คําสําคัญ: หลักพุทธจริยศาสตร�, วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสาน, พระยาคันคาก 

Abstract 

This research has three purposes: (1) to study the concept of 
Buddhist ethics; 2) to study the philosophy of PrayaKhanKhak Esarn folk - 
tales, and (3) to analyze the Buddhist ethics found in the PrayaKhanKhak 
Esarn folk – tales. This research is a qualitative Research as a documentary 
research that collects data from primary and secondary documents by 
collecting information related to PrayaKhanKhak Esarn folk - tales. Then, the 
data is analyzed by a descriptive methods of induction. 

The research results indicated that: 
The Buddhist philosophy of Theravada Buddhist ethics consists of 

The basic knowledge of Buddhist ethics is the introduction of early Buddhist 
ethics, namely, five precepts and five qualities, and the six directions in 
Buddhism, the Middle-level Buddhist Ethics for everyone practice and training 
oneself in order to get higher virtue, the Dharmic principle is the 8 precepts, 
or Uposathasila, The 10 Wholesome Courses of Action and the high level of 
Buddhist morality is ethical to develop yourself as a noble person, the 
Dharmic principle is the noble eightfold path for judging the virtue of 
Buddhist ethics are based on sovereignty criteria. 3, The Kesaputtiya Sutra 
criteria ,come to life-path. 

The folk literature of Phraya Kankak in the leaves of the courtyard is 
in general temple revolving into verse and prose, overseeing poetry prose is 
the phrase rhyme East, Buddhist folklore literature which there is an 
evangelical teaching and the origins of the important tradition of the East. 
Philosophy concept about the folk literature of Phraya Kankak, as follow: 1) 
Dimensions of values, culture and traditions. 2) Dimensions of natural and 
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supernatural beliefs. 3) Dimensions of relationship between humans. 4) 
Dimensions of governance. ) Economic and living dimensions 

Analysis of ethics principles in Theravada Buddhist philosophy, as 
presented in the Isan folk literature of Phraya Kanak, in content of the story, 
in player and in behavior accordance with Buddhist Ethics, as follow : 1) 
loving kindness 2) virtue-gratitude 3) harmony 4) contentment 5) generosity 6) 
effort 7) friendliness 8 the fulfillment of giving. 

Keywords : Buddhist Ethics, The I-Sarn Folk Literature, Prayakhankhak 

๑. บทนํา 
คนในสังคมอีสานส�วนใหญ�มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเปNนอยู�

ท่ีเรียบง�าย มีการใช8ชีวิต การสร8างศิลปะ วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ในแต�ละพ้ืนท่ีก็
ย�อมมีความแตกต�างกันตามลักษณะพ้ืนท่ีหรือธรรมชาติท่ีอยู� และวรรณกรรมก็เปNนเครื่อง
สะท8อนให8เห็นแนวคิดปรัชญาชีวิตของคนในสังคมโดยการยอมรับรู8เรื่องราวจากวรรณกรรม
และนําไปสู�การปฏิบัติจนก�อให8เกิดความหวัง เกิดความสบายใจ ทําให8สังคมสงบสุข เพราะมี
อุบายจูงใจให8ทําดี๑ วรรณกรรมในสังคมอีสานส�วนใหญ�จะได8รับอิทธิพลและค�านิยมมาจากคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา โดยผ�านนักคิด นักปราชญ� ผู8เชี่ยวชาญทางด8านศาสนา ได8บรรจง
สร8างสรรค�ข้ึน และได8ถ�ายทอดงานวรรณกรรมเหล�านั้นด8วยการเล�าสืบต�อกันมาหรือจารึกลง
ใบลาน วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานปรากฏในรูปแบบของ นิทานพ้ืนบ8านผญา หมอลํา เปNนต8น
ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ได8สอดแทรกความคิด ทัศนคติ หลักในการดําเนินชีวิตและสภาพสังคมท่ีตนอยู�ลง
ไปด8วย๒ นั่นก็เปNนเครื่องแสดงให8เห็นถึงจุดบรรจบกันระหว�างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กับวิถีชีวิตของชาวอีสาน  

วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเปNนเรื่องราวท่ีมีการสอดแทรกแนวคิดทางปรัชญาไว8ด8วย 
เช�น อภิปรัชญา จริยศาสตร�และสุนทรียศาสตร� และท่ีเด�นชัดก็คือ หลักจริยศาสตร�ทาง
พระพุทธศาสนา การศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานผ�านหลักจริยศาสตร� จึงเปNนการศึกษา
ถึงหลักการท่ีมีความสําคัญต�อการกระทําของมนุษย� เพราะทางปรัชญามองว�า ชีวิตทุกชีวิต
เปNนสิ่งท่ีมีคุณค�า การกระทําของมนุษย�ทุกการกระทําก็จึงเปNนสิ่งท่ีมีค�าตามไปด8วย และค�า

                                                           

๑ สมชัย ศรีนอก, “การเรียนรู�วรรณกรรมกับสังคมไทย”, สารนิพนธ�พุทธศาสตรบัณฑิต รุBน
ท่ี ๔๗ ปsการศึกษา ๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๕), หน8า ๔๕๒. 

๒ เรื่องเดียวกัน, หน8า ๔๖๒. 
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ทางการกระทําของมนุษย�นั้น ก็ได8แก� ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม�ควร๓  หลักพุทธจริยศาสตร�เปNน
หลักการท่ีจะช�วยตอบคําถามเก่ียวกับการกระทําของมนุษย� ว�าเราควรจะดําเนินชีวิตท่ีดีได8
อย�างไร? อะไรเปNนสิ่งท่ีเราควรทํา? สิ่งเหล�านี้คือการค8นหาคุณค�าของการกระทําต�างๆของ
มนุษย�โดยผ�านมุมมองทางด8านพุทธจริยศาสตร� และท่ีสําคัญหลักการของพุทธจริยศาสตร�มี
หน8าท่ีโดยตรงในการควบคุมการกระทําของมนุษย�ในลักษณะท่ีพึงประสงค�๔  

วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานท่ีผู8วิจัยสนใจนํามาศึกษา คือ วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสาน
เรื่อง พระยาคันคาก ซ่ึงวรรณกรรมเรื่องนี้ จัดเปNนวรรณกรรมประเภทนิทานทาง
พระพุทธศาสนา เพราะมีคําสอนท่ีให8ข8อคิดคติเตือนใจในการดําเนินชีวิต เนื้อเรื่องเปNนการ
กล�าวถึงพระโพธิสัตว�เสวยพระชาติเปNนคางคก เปNนโอรสของกษัตริย� เหตุท่ีพระองค�ได8ชื่อ
ว�า “พระยาคันคาก” เปNนเพราะเม่ือครั้งประสูติออกมาเปNนกุมารนั้น มีผิวเนื้อและรูปร�าง
เหมือนคางคก แม8ว�าจะมีรูปร�างอัปลักษณ� แต�พระยาคันคากนี้ก็มีบุญญาธิการมาก มีพระ
อินทร�คอยช�วยเหลือ เปNนผู8ท่ีมากด8วยคุณธรรมและจริยธรรม จนเปNนท่ีเคารพนับถือของ
ชาวเมือง 

วรรณกรรมเรื่องนี้ยังเปNนบ�อเกิดทางประเพณีท่ีสําคัญของชาวอีสาน คือประเพณี
บุญบ้ังไฟ ซ่ึงเปNนบุญประจําเดือน ๖ ตามหลักฮีต ๑๒ เพราะมีความเปNนมาเก่ียวกับการท่ีพระ
ยาคันคากพาบริวารข้ึนไปรบกับพระยาแถน เนื่องจากพระยาแถนทําให8ฝนแห8งแล8ง เม่ือพระ
ยาแถนแพ8 จึงทําสัญญากันกับพระยาคันคากว�า เม่ือถึงเดือน ๖ เปNนฤดูท่ีต8องทํานา มนุษย�
ท้ังหลายต8องให8สัญญาณพระยาแถนปล�อยฝนลงมาโดยการจุดบ้ังไฟ และเปNนประเพณีท่ีนิยม
มาจนถึงป�จจุบัน๕  

วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคากนี้ มีส�วนช�วยในการเปNนแบบอย�าง
ของการประพฤติท่ีดี โดยผ�านวรรณกรรมคําสอนเพ่ือให8เปNนแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือให8
เขาถึงอุดมคติของชีวิตท่ีดีตรงตามหลักของความประพฤติท่ีดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ดังท่ีปรากฏในพระพุทธพจน�ท่ีว�า “บุพพการี(ผู8ทําอุปการะก�อน) กตัญ-ูกตเวที(ผู8รู8อุปการะท่ี
เขาทําแล8วและตอบแทน) บุคคล๒จําพวกนี้แลหาได8ยากในโลก”๖  

                                                           

๓ ชํานะ พาซ่ือ, สารนิพนธ�พุทธศาสตรบัณฑิต รุ�นท่ี ๕๑ ป�การศึกษา ๒๕๔๗ “จริยศาสตร� 
(Ethics)”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน8า ๓๐๕. 

๔ คณาจารย� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธจริยศาสตร�กับป7ญหาสังคม
รBวมสมัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน8า ๒๐. 

๕ พระมหาสุระเวช วชิโร, “ศึกษาวิเคราะห�โลกทัศน��ทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมพ้ืนบ8าน
อีสาน เรื่องพระยาคันคาก”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน8า ๔๓. 

๖ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐ /๑๒๐ /๑๑๙. 
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ดังนั้น ผู8วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคาก ซ่ึงจะได8ทําการศึกษาโดยนําเอาเรื่องราว มา
วิเคราะห�ผ�านตัวละคร เนื้อหา และธรรมชาติ โดยนําหลักการทางพุทธจริยศาสตร�มา
วิเคราะห�ให8เห็นถึงการนํามาแก8ป�ญหาจริยธรรมในสังคมป�จจุบัน โดยมีกฎเกณฑ�ท่ีใช8ในการ
ตัดสินความประพฤติว�า ดี ชั่ว ควร หรือไม�ควร ถูกหรือผิด ให8คนท้ังหลายได8ทราบและ
สามารถนําไปประยุกต�ใช8ให8เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังแก�ตนและสังคมต�อไปได8 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาประวัติวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคาก 
๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร� 
๒.๓ เพ่ือวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง

พระยาคันคาก 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงเอกสารวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ี

ปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคาก ผู8ศึกษาวิจัยจึงได8กําหนดขอบเขต
ประเด็นออกเปNน ๓ ส�วน คือ  

๑. ด8านเอกสาร ประกอบด8วย ๑) ข8อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ส�วนท่ี
เก่ียวข8องกับหลักพุทธจริยศาสตร� ใช8คัมภีร� พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับแปล ของมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 
๒๕๓๙ อรรถถา ฎีกา และอนุฎีกา ส�วนท่ีเก่ียวข8องกับวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสาน เรื่อง พระยา
คันคากนั้น ผู8ศึกษาวิจัย ได8ทําการศึกษาจากส�วนท่ีเปNนเรื่องพระยาคันคากใช8ใบลาน เปNนคํา
กลอนสํานวนภาคอีสาน ซ่ึงชําระโดย พระราชรัตโนบล เจ8าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับ ๓ 
กัณฑ�จบ พิมพ�ท่ีโรงพิมพ�ลูก ส. ธรรมภักดี เปNนสํานวนภาคอีสานท่ีสมบูรณ� เพราะต8นฉบับมี
ความชัดเจนถูกต8องในด8านระบบวิธีการเขียนและมีลักษณะสมบูรณ� ท้ังนี้โดยมีการสอบทาน
เปรียบเทียบกับหนังสืออย�างน8อย ๒ ชุด คือ ๑) หนังสือพญาคันคาก โดย ผ�านวงษ�อ8วน และ 
๒) หนังสือนิทานพระยาคันคาก โดย เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ�) และ ๒) ข8อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) ได8แก� ตํารา เอกสาร บทความงานวิจัย วิทยานิพนธ�และเว็บไซต�ท่ี
เก่ียวข8อง 

๒. ด8านเนื้อหา ผู8ศึกษาวิจัยจะศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับงานวิจัย ๑) 
หลักการและแนวคิดทางหลักพุทธจริยศาสตร�เรื่องความเมตตา ความกตัญ-ู ความสามัคคี 
ความสันโดษ ความเสียสละ ความเพียร ความเปNนกัลยาณมิตร และการให8ทาน๒) ประวัติ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๖๗

ของพระยาคันคากและเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวข8องกับหลักพุทธจริยศาสตร� และ ๓) ศึกษาตัว
ละครท่ีมีความโดดเด�นในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสาน เรื่อง พระยาคันคาก 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผู8วิจัยได8วิเคราะห�หลักจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8าน

อีสานเรื่องพระยาคันคากท่ีเปNนหลักประพฤติปฏิบัติท่ีสอดคล8องทางพระพุทธศาสนา หรือ
พุทธจริยศาสตร� ดังท่ีจะกล�าวในลําดับต�อไป 

๔.๑ ความเมตตาท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
ในวรรณกรรมอีสานเรื่องพระยาคันคาก เปNนวรรณกรรมประเภทนิทานท่ีแฝงด8วย

หลักธรรม ท่ีสามารถนํามาใช8ในการสั่งสอนให8ผู8ท่ีศึกษาปฏิบัติตาม ซ่ึงหลักธรรมท่ีปรากฏใน
เรื่องพระยาคันคาก คือ ความเมตตา ความเมตตามีปรากฏในพรหมวิหารธรรม๗  ท่ีมีปรากฏ
ในเรื่องพระยาคันคาก หลังจากท่ีพระยาคันคากรบชนะพระยาแถนได8แล8ว ด8วยความท่ีเปNนผู8
มีพระทัยประกอบด8วยเมตตา พระองค�จึงไม�ทรงฆ�าพระยาแถน แต�กลับปล�อยพระยาแถนให8
เปNนอิสรภาพดังเดิม ดังวัจนประพันธ�ว�า “เม่ือนั้น พระจึ่งเตินนาคให8แก8ปล�อยพญาแถน แต�
นั้นนาโคเลยปล�อยแถนวางไว8”๘  

๔.๒ ความกตัญLูท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
พระยาคันคากเปNนผู8มีความกตัญ-ูกตเวที เชื่อฟ�งคําสอนของพระราชบิดาและพระ

ราชมารดา จึงมีความเจริญในยศและการงาน ตอนท่ีพระยาคันคากต8องการอภิเษกสมรส 
พระราชบิดาได8ทรงยับยั้งไว8ก�อน เพราะเห็นว�ายังไม�ถึงเวลาอันสมควร ความว�า “ให8เจ8าอดสา
เยื้อนกินเกลือต�างลาบไปท8อน อดสาจ้ําแจ�วด8านๆ ซามพ8อป�นปลา ลูกเอยให8เจ8ากลืนกินง8วน
ขมฮืนไปก�อน บุญเฮามีซิค�อยพ8อน้ําอ8อยคําข8าวให8ต�งเอานั้นเนอ”๙  

๔.๓ ความสามัคคีท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
ความสามัคคีเปNนพลังสร8างสรรค�สิ่งต�างๆ และบ�อเกิดแห�งความสําเร็จ เพราะความ

สามัคคีเปNนการทํา งานด8วยความร�วมมือร�วมใจกันของคนหลายคน ความคิดและ
ความสามารถของคนหลายคนจะทําให8มองเห็นป�ญหาและทางแห�งความสําเร็จ 

                                                           

๗ พระพุทธโฆสเถระ เรียบเรียง, (สมเด็จพระพุฒาจารย� อาจ อาสภมหาเถร) และคณะ แปล, 
คัมภีร�วิสุทธิมรรค, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ�พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หน8า 
๕๕๕-๕๕๖. 

๘ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, (มหาสารคาม : ศูนย��วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัย
ครูมหาสารคาม, ๒๕๒๕), หน8า ๗๒. 

๙ เรื่องเดียวกัน, หน8า ๑๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๖๘ 

ท่ีหลากหลาย๑๐  ตอนท่ีพระยาคันคากจะข้ึนไปรบกับพระยาแถน ท้ังมนุษย�และสัตว�ท้ังหลาย
ต�างมีน้ําใจเปNนอันหนึ่งอันเดียวกัน พร8อมกันยกทัพข้ึนไปสวรรค� ดังวัจนประพันธ�ว�า “อันท่ี
ทมๆ ฮ8องนําหลังเค็งครื่นมานั้น ฝูงหมู�เสือโคร�งเข้ียวจังไฮฮ8ายหมู�หมี เจ8าเอยยนๆ เนพญา
เหนหางก�านก็มา ฝูงหมู�เต8นไต�ไม8คณาเนื้อค�างลิงเจ8าเอยอันว�ามัวมืดกลุ8มสุดหลังคือกบเขียด 
เขาก็มัวมืดกลุ8มเปNนก8อนห�อภู แท8แล8ว”๑๑  

๔.๔ ความสันโดษท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
ความสันโดษถือได8ว�าเปNนหลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีสําคัญ ท่ีมุ�งไปสู�ทางสายกลาง และ

การนําไปสู�การตัดซ่ึงกิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือการแสวงหาสัจธรรม
แห�งชีวิต ซ่ึงความสันโดษจึงมีปรากฏในวรรรกรรมอีสาน เรื่องพระยาคันคากความสันโดษ คือ
ความยินดีในสิ่งท่ีตนมีอยู� ไม�โลภมากในสิ่งท่ีเกินความจําเปNนหรือในสิ่งท่ีได8มาโดยไม�ชอบ
ธรรม ผลดีของความสันโดษคือทําให8คนเรารู8จักอดทนอดกลั้นความยากลําบากได8 ไม�มีความ
มักมาก ทะเยอทะยานในสิ่งท่ีไม�จําเปNน เช�น พระสงฆ�มีความมักน8อยในป�จจัย ๔ เปNนต8น 
ความมักน8อยของพระยาคันคากนั้นปรากฏตอนท่ีพระองค�ไม�ละโมบในสมบัติของพระยาแถน 
ดังวัจนประพันธ�ว�า “พระก็ไขปากต8านสอนท8าวบ�กลัว เฮาบ�ได8ปรารถนาสร8างซิงยาดเมือง
แถนอีสังแล8วเฮาก็มาผาบแพ8เอาได8สั่งสอนท�านเอย ยังว�าเปNนแถนฟ�าคลองโบราณสังบ�จื่อจํา
นั้นสังว�าละฮีตบ8านคลองเฒ�าแต�ประถมแท8เด8 อันหนึ่ง อย�าได8หวงแหนไว8สระคุงคานาค
ล�องลอยจงให8นาคข้ึนเล�นตีนํ้าเกลื่อนลงนั้นเทอญ แต�นั้นสัวๆ พร8อมฝูงหมู�พญาแถนเขาก็ยอ
มือทูลว�าโสมพระองค�เจ8า จักโยมเปNนข8อยเหนือหัวคันคากเปNนแหล�งใช8ฝนฟ�าซิแต�งตาม นั้น
แล8ว”๑๒  

๔.๕ ความเสียสละท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
ความเสียสละในทางพระพุทธศาสนา เรียกว�า “จาคะ” เปNนธรรมท่ีทําให8มนุษย�มี

ใจกว8าง รู8จักสละความสบายและประโยชน�ตน ทําประโยชน�ให8กับผู8อ่ืนโดยไม�หวังตอบแทนสิ่ง
ใด คําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับความเสียสละ เช�นผู8ครองเรือนท่ีมีศรัทธา 
ประกอบด8วยธรรม ๕ ประการ คือ สัจจะ ธรรมความต้ังใจม่ัน และจาคะ ละโลกนี้ไปแล8วย�อม
ไม�มีความเศร8าโศก๑๓ ความเสียสละในเรื่องพญาคันคาก คือตอนท่ีสัตว�ท้ังหลายสมัครใจไปรบ
กับพระยาแถน โดยท่ีไม�ได8เกรงกลัวฤทธิ์ของพระยาแถนเลย ดังวัจนประพันธ�ว�า “อันท่ีทมๆ 
ฮ8องนําหลังเค็งครื่นมานั้น ฝูงหมู�เสือโคร�งเข้ียวจังไฮฮ8ายหมู�หมี เจ8าเอยยนๆ เนพญาเหนหาง

                                                           

๑๐ องฺ. สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๒๑/๑๔. /๒๑/๑๔.  
๑๑ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, หน8า ๔๓. 
๑๒ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, (มหาสารคาม : ศูนย��วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลยั

ครูมหาสารคาม, ๒๕๒๕), หน8า ๗๒. 
๑๓ สํ. ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๖๙

ก�านก็มา ฝูงหมู�เต8นไต�ไม8คณาเนื้อค�างลิงเจ8าเอยอันว�ามัวมืดกลุ8มสุดหลังคือกบเขียด เขาก็มัว
มืดกลุ8มเปNนก8อนห�อภู แท8แล8ว”๑๔  

๔.๖ ความเพียรท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
ในการปฏิบัติธรรมหรือการดําเนินชีวิตของคนท้ังหลาย ป�จจัยท่ีทําให8ประสบ

ความสําเร็จกิจตามท่ีได8มุ�งหวังไว8 ความเพียรท่ีปรากฏในเรื่องพญาคันคากเปNนความเพียรใน
หน8าท่ีธุระของตน ไม�ใช�ความเพียรในการปฏิบัติธรรม ความเพียรในการเดินทางข้ึนไปสวรรค�
ของพระยาคันคากและบริวารนั้น มีพรรณนาไว8ดังนี้ว�า “สุดท่ีแม�น้ํากว8างคือฟ�าผ�อไกลเจ8าเฮย 
แต�นั้นหลายวันได8หลายคืนคราวถีบไปแล8วม้ือสืบม้ือนานได8ขวบป�เจ8าเฮย ก็จึ่งเมือฮอดฟ�าชื่อ
ว�าเมืองแถนท่ีพุ8น”๑๕  

๔.๗ ความเปKนกัลยาณมิตรท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
กัลยาณมิตรคือผู8มีความหวังดี ปรารถนาดีต�อผู8อ่ืน มีความรู8ดีและประพฤติดี ดํารง

ตนเปNนแบบอย�างของผู8อ่ืน พระยาคันคากมีคุณสมบัติของความเปNนกัลยาณมิตรครบถ8วน 
เช�น กล�าวสอนพระยาแถนผู8หลงผิดให8ดํารงม่ันในคุณงามความดี รวมท้ังสอนประชาราษฎร�
ให8บําเพ็ญบุญเพ่ือท่ีจะได8ไปเกิดในสุคติภูมิ ด8วยความดีของพระองค�มนุษย�และสัตว�ท้ังหลาย
จึงมีความเคารพและเชื่อฟ�งพระองค� ได8ร�วมกับพระองค�ไปสู8รบกับพระยาแถนโดยไม�มีการ
บังคับแต�ประการใด ดังวัจนประพันธ�ว�า “อันท่ีทมๆ พ้ืนบินบนเผิ่งต�อ ก็มา เขาก็มัวมีดกลุ8ม
คุงฟ�ามืดมัวฝูงหมู�บินสอดแส�วคณามอดหัวหิน เขาก็ทมๆ บินมืดมัวมีแจ8งอันท่ีบินสูงพ8นเทิงหัว
มัวมืด ฝูงหมู�แฮ8งกาเค8าโกฏิคือ เจ8าเอยหลิงดูอเนกล8นเหลือท�งพลาญเพียง พุ8นเยอ คือด่ัง
มณฑลคับแผ�นดินดาขว้ํา”๑๖ การท่ีพระยาคันคากสามารถรบชนะพระยาแถนได8ก็ด8วยการได8
บริวารท่ีเปNนกัลยาณมิตรท้ังหลายเหล�านี้ 

๔.๘ การให�ทานท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก 
การให8ทานเปNนบุญกิริยาวัตถุอย�างหนึ่งท่ีชาวพุทธนิยมทํากัน เพราะทานเปNนบุญท่ี

ทําได8ง�ายกว�าการรักษาศีลและการเจริญภาวนา เพียงแต�มีวัตถุทาน มีใจคิดให8ทาน และมีผู8รับ
ทาน ก็สามารถทําได8แล8ว การทําทานเปNนท้ังการได8บําเพ็ญบุญให8กับตนเอง และเปNนการได8
ช�วยเหลือคนอ่ืนให8ได8รับความสะดวกสบาย และมีความสุข ดังนั้น ทานจึงเปNนเครื่องช�วยทํา
ให8สังคมมนุษย�อยู�รอดได8ตอนท่ีพระราชมารดาของพระยาคันคากถามถึงสมบัติของนางคือ
ความมีสิริโฉมแห�งรูปกายว�าเกิดจากบุญอะไร นางแก8วผู8เปNนพระชายาของพระยาคันคากจึง

                                                           

๑๔ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, (มหาสารคาม : ศูนย��วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลยั
ครูมหาสารคาม, ๒๕๒๕), หน8า ๔๓. 

๑๕ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, หน8า ๔๕. 
๑๖ ผ�าน วงษ�อ8วน, พญาคันคาก, (มหาสารคาม : ศูนย��วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลยั

ครูมหาสารคาม, ๒๕๒๕), หน8า ๔๔. 
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ทูลบอกว�าพระนางอยู�ท่ีอุตตรกุรุทวีป สาเหตุท่ีพระนางได8มาอยู�ร�วมกับพระยาคันคากก็ด8วย
อํานาจบุญของพระยาคันคาก ดังวัจนประพันธ�ว�า 

“พระได8ตกแต�งสร8างศีลแก8วชอบทาน  บูชาพระป�จเจกเจ8าในชาติปางหลัง 
ถวายคันธกุฏีแก�องค�พุทโธเจ8า   กองบุญสร8างกฐินเททานทอด 
ตักบาตรและหยาดน้ําบ�ไลม8างส�วนบุญ  ชาติก�อนนันเปNนยิ่งบุญกุศล แท8ด�าย 
บ�ได8ไลวางปะทอดทานเทให8   อินทร�จึ่งไปหอบอุ8มมาสู�ปราค�ทอง พระ

เอย”๑๗  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระ

ยาคันคากมีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑  (เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธ จริยศาสตร� ๒   (เพ่ือศึกษา
ปรัชญาในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่อง พระยาคันคาก และ ๓  ( เพ่ือวิเคราะห�หลักพุทธจริย

ศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่องพระยาคันคากเปNนการวิจัยเชิงเอกสาร 
 )Documentary Research) โดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการ
รวบรวมข8อมูลเก่ียวข8องกับวรรณกรรมอีสานเรื่องพระยาคันคาก แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห�
วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

๕  .๑  ประวัติในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสาน เรื่อง พระยาคันคากประวัติวรรณกรรม
พ้ืนบ8านอีสาน เรื่อง พระยาคันคาก ผู8แต�งวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่องพระยาคันคาก 
วรรณกรรมพ้ืนบ8านเรื่องพระยาคันคากท่ีจารไว8ในใบลานมีอยู�ตามวัดท่ัวไป ปริวรรตเปNนร8อย
กรองร8อยแก8วเปNนคํากลอนสํานวนภาคอีสาน ลักษณะของวรรณกรรม จัดว�าวรรณกรรม
นิทานพ้ืนบ8านทางพระพุทธศาสนา เพราะมีคําสอนท่ีให8ข8อคิดคติเตือนใจในการ ดํารงชีวิตแม88
จะไม�ใช�นิทานชาดก เปNนบ�อเกิดแห�งประเพณีสําคัญของชาวอีสานคือประเพณีบุญบ้ังไฟ ซ่ึง
เปNนบุญประจําเดือน ๖ ตามหลักฮีต ๑๒วรรณกรรมมาสร8างจากองค�ประกอบต�าง ๆ ไม�ว�าจะ
เปNน โครงเรื่องตัวละคร ฉากบทสนทนาสัญลักษณ� แก�นเรื่องภาษา เปNนการวิเคราะห�
วรรณกรรมท่ีมุ�งพิจารณาองค�ประกอบหรือโครงสร8างของวรรณกรรมเปNนหลัก เช�น การเป�ด
เรื่อง ดําเนินเรื่อง ป�ดเรื่อง โครงสร8างวรรณกรรมมาวิเคราะห� เช�นอ�านเรื่องสั้นแล8วพบว�าเรื่อง
นี้เด�นในการดําเนินเรื่อง แนวทางการวิเคราะห�ทฤษฎีโครงสร8าง ซ่ึงองค�ประกอบวรรณกรรม 
คือ ๑  (โครงเรื่อง ๒  ( การเล�าเรื่อง ๓   (ตัวละครแนวคิดทางปรัชญ าท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องพระยา
คันคาก ในมิติของความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม การปกครอง และการพ่ึงพาอาศัย
ธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิตอยู�ของคนอีสานต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ได8ดังนี้ ๑   (มิติด8าน

ค�านิยมวัฒนธรรมและประเพณีในเรื่องพระยาคันคาก ๒ ( มิติด8านความเชื่อตามธรรมชาติและ
เหนือธรรมชาติของมนุษย�ในเรื่องพระยาคันคาก ๓   (มิติด8านความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�ใน
                                                           

๑๗ เรื่องเดยีวกัน, หน8า ๒๖. 
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เรื่องพระยาคันคาก ๔  ( มิติด8านการปกครองในเรื่องพระยาคันคาก ๕   (มิติด8านเศรษฐกิจและ
การครองชีพในเรื่องพระยาคันคาก 

๕ .๒ จากการศึกษาหลักของพุทธจริยศาสตร�ประกอบไปด8วยควา มหมายของพุทธจ
ริยศาสตร�มีลักษณะท่ีเปNนบ�อเกิดทางจริยศาสตร�อันนํามาซ่ึงเกณฑ�การตัดสินความดีและ
ความชั่วพุทธจริยศาสตร� ความรู8เก่ียวกับพุทธจริยศาสตร�ข้ันพ้ืนฐานคือการนําเอาหลักพุทธจ
ริยศาสตร�ระดับต8น ได8แก� เบญจศีล เบญจธรรม ๕ ประการ และทิศ ๖ พุทธจริยศาสตร�
ระดับกลาง เพ่ือให8ทุกคนประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลาตนเองให8มีคุณธรรมสูงข้ึน หลักธรรม 
คือศีล ๘ หรือ อัฎฐศีล กุศลกรรมบถ ๑๐ และพุทธจริยศาสตร�ระดับสูง เปNนจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาตนเปNนอริยบุคคลหลักธรรม คือ มรรค๘ เกณฑ�การตัดสินความดีของพุทธจริยศาสตร� 
ใช8เกณฑ�ตามหลักอธิปไตย ๓, ใช8เกณฑ�ตามหลักกาลามสูตร มาเปNนการดําเนินชีวิต  

๕ .๓ วิเคราะห�หลักจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเรื่องพระยาคัน
คาก หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในเรื่องพระยาคันคาก คือ ๑  (ความเมตตา ๒  ( ความ

กตัญ-ู ๓   (ความสามัคคี ๔  ( ความสันโดษ ๕   (ความเสียสละ ๖  ( ความ ๗  (ความเปNน
กัลยาณมิตร ๘  (การให8ทาน  
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เงินในพุทธปรัชญาเถรวาท 
Money in Theravada Buddhist Philosophy 

ชานิณี ยศพันธ�* 
ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น, ผศ.ดร.จรัส ลีกา** 

 ดร.สมควร นามสีฐาน*** 

บทคัดยBอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเงินตามหลักพุทธ
ปรัชญาในทัศนะพุทธปรัชญามีมุมมองเรื่องเงินท้ังในแง�คุณและโทษ เงินหากใช8ไปในทางท่ีผิด
อาจก�อให8เกิดโทษได8ดังนั้นพุทธปรัชญาจึงมีการบริหารจัดการเงินเพ่ือให8เกิดคุณประโยชน�สูง
ท่ีสุดต�อการดําเนินชีวิต ด8วยการบริหารจัดการเงินเชิงพุทธตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ ๔ คือ มี
ความขยันหารักษาดี  คบคนดีเปNนมิตร และใช8ชีวิตพอเพียง ทําให8สามารถสร8างฐานะให8
ม่ันคงได8อย�างยั่งยืน ถึงพร8อมด8วยลาภ ยศ เกียรติ อายุยืน และเปNนท่ียอมรับในสังคม และ
การจัดสรรทรัพย�ท่ีหามาได8ตามหลักโภควิภาค  โดยแบ�งเงินออกเปNน ๔ ส�วน เพ่ือการ
วางแผนทางการเงินอย�างมีวินัย โดยส�วนท่ี ๑ ใช8จ�ายให8เปNนประโยชน�ตามหลักโภคอาทิยะ ๕ 
และหลักการป�ดป�องทิศ ๖ ส�วนท่ี ๒ และ ๓ นําไปลงทุนให8ทรัพย�เพ่ิมพูนข้ึน และส�วนท่ี ๔ 
เก็บไว8ใช8ในคราวจําเปNนหรือในคราวฉุกเฉินท้ังหมดมุ�งสู�วิถีทางการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการใช8
เงินอย�างมีป�ญญาให8ได8รับความสุขท้ังในโลกนี้และสุขคติในโลกสวรรค� 
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Abstract 

This research paper haspurpose to study money management 
accordance with Buddhist philosophy. In the view of Buddhist philosophy, 
there is a view of money in terms of Benefits and Demerits. Money if used in 
the wrong way can be punishable. Thus, Buddhist philosophy has managed 
the money for the highest benefit to the lifestyleby the main Buddhist money 
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managementbased on the principle of the 4 Ditthadhammikattha namely:- 
the Diligence, good of saving, the association of the good men as the friends 
and the properly spending all of which can build up state of living to be 
strong and full of the gains, the title and credit and long life all of which are 
accepted in societies,and the division of the wealth according to the prinaple 
of “Bhogavibhaga” is divided into 4 parts to build up the Vinaya in the course 
of money. Part 1. to spend the money usefully according the principle of 5 
Bhoga – Adiyas and to prevend the six dictions not be in trouble. Part 2 and 3 
to bring the money for investment. Part 4 to preserve the money to be used 
in times of need or in emergency. All are geared towards practical ways to 
support intelligent spending,which obtained happiness in this world and 
happiness in the heavenly world.  

Keywords: Money, Financial Administration, Buddhist Philosophy. 

๑. บทนํา 
หากมีคนมาต้ังคําถามว�าเงินเปNนสิ่งไกลตัวหรือใกล8ตัว คนส�วนใหญ�มีคําตอบตรงกัน

ว�าน�าจะเปNนสิ่งใกล8ตัว เพราะเงินตรามีความสัมพันธ�ต�อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับในสังคม  
ท่ีใช8เงินกันอยู�ทุกวัน เงินจึงมีพลังอํานาจ ส�งผลต�อความรู8สึก และผูกโยงกับจิตวิญญาณของ
ผู8คนมาอย�างช8านาน ในขณะเดียวกันหลายๆคนก็คงมีความปารถนาให8เงินมาอยู�ใกล8ตัวมาก
ยิ่งข้ึน ถือครองเงินในปริมาณท่ีมาก เพ่ือการมีเงินไว8จับจ�ายมากยิ่งๆ ข้ึนไป แต�เม่ือกล�าวถึง
เรื่องการบริหารเงินหรือกล�าวถึงเรื่องเศรษฐศาสตร�เชิงพุทธแล8วหลายๆคนอาจจะคิดว�าเปNน
เรื่องไม�จําเปNน ไม�มีความน�าสนใจ และในท่ีสุดก็รู8สึกว�าเปNนเรื่องยากหรือเรื่องไกลตัว การ
ดําเนินชีวิตท่ียึดติดกับเงินอย�างเหนี่ยวแน�นซ่ึงขาดการบริหารทางการเงินมักนําไปสู�ป�ญหา
ทางการเงินอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได8  กล�าวคือ การขาดการบริหารทางการเงินหรือท่ีเรียกว�าไม�มี
การวางแผนทางการเงินได8นําไปสู�ป�ญหาวิฤตการณ�ทางการเงินท่ีสําคัญคือ การไม�มีความ
สมดุลระหว�างรายรับและรายจ�าย เม่ือป�จเจกบุคคลมีรายจ�ายมากกว�ารายรับ จะก�อให8เกิด
ป�ญหาเงินขาดมือ เงินไม�พอใช8 จนอาจถึงข้ันต8องไปกู8เงินหรือหยิบยืมเงินมาใช8จ�ายใน
ชีวิตประจําวัน ก�อให8เกิดเปNนหนี้สินมีภาระจ�ายดอกเบ้ียในท่ีสุด หรือหนักเข8าอาจถึงข้ันต8องไป
ลักทรัพย�ของบุคคลอ่ืน วิถีทางเช�นนี้เงินได8ทําให8เกิดความทุกข�จึงอาจมีข8อสงสัยว�าทําไมเงิน
ถึงได8มีบทบาทสําคัญนักในการผลักดันให8โลกใบนี้หมุนไป จะหมุนไปท่ีสูงข้ึนก็ได8หรือหมุนให8
ชีวิตตกตํ่าลงก็ได8 แสดงให8เห็นว�าเงินได8มีส�วนในการกําหนดรูปแบบชีวิตของมนุษย� และ
เปNนไปได8หรือไม�ท่ีถึงเวลาท่ีมนุษย�จะได8ประเมินบทบาทของเงินตราท่ีควรจะมีต�อชีวิตของ
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คนเราเสียใหม� พุทธปรัชญาในฐานะเครื่องมือสู�การบริหารทางการเงินท่ีสามารถสร8าง
ภูมิคุ8มกันทางการเงิน และแนวทางแก8ป�ญหาวิกฤติการณ�ทางการเงินท่ียั่งยืน สู�การมีชีวิตท่ี
ประเสริฐ และใช8เงินอย�างมีป�ญญา ซ่ึงบทความวิจัยนี้จะได8นําหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารทางการเงินมาปรับใช8เพ่ือการมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีซ่ึงได8แก� หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน� และโภควิภาค ในกรอบของพุทธปรัชญาเถรวาท 

๒. ความหมายของทรัพย�ท่ีเก่ียวข�องกับเงิน 
ความหมายของทรัพย�โดยท่ัวไปแบ�งออกเปNนสองอย�างคือ ทรัพย�ภายนอก กับ 

ทรัพย�ภายใน ทรัพย�ภายนอก ได8แก� วัตถุสิ่งของท่ีมีค�าท้ังหลาย รวมถึงเงินด8วย ส�วน ทรัพย�
ภายใน มีนัยบ�งถึงสิ่งท่ีเปNนนามธรรมจับต8องไม�ได8 แต�รับรู8ได8 ท่ีเรียกว�า อริยทรัพย� ได8แก� 
ความศรัทธา ความรอบรู8 มีป�ญญา และคุณธรรมภายใน ท่ีไม�มีวันพร�องอยู�คู�กับชีวิตของคนไป
ตลอด บทความวิจัยนี้จะได8กล�าวถึงความหมายของเงินตามทัศนะทางพุทธศาสนา และของ
นักวิชาการตามลําดับดังนี้ 

๑) ทัศนะทางพุทธศาสนา 
ในงานวิจัยนี้จะใช8 คําว�า  เ งิน ท่ีมีความหมายเดียวกับคําว�า ทรัพย�  ซ่ึงใน

พระพุทธศาสนาแบ�งเปNน ๒ ประเภท คือ รูป�ยทรัพย� หมายถึง ทรัพย�สินเงินทองท่ีเปNนวัตถุ
สิ่งของท่ีจับต8องได8 สัมผัสได8 เปNนสังหาริมทรัพย� ท่ีหามาได8โดยสุจริตธรรม เนื่องด8วยเว8นจาก
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ จัดเปNนทรัพย�ภายนอก และ อริยทรัพย� หมายถึงทรัพย�
ภายใน ทรัพย�ท่ีประเสริฐ คือคุณธรรมท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ เนื่องด8วยกุศลทุกประเภท ในนิธิกัณฑ
สูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ได8กล�าวถึงทรัพย�ว�ามี ๔ ชนิด๑  คือ 

๑. ถาวระ คือทรัพย�ถาวร เช�น ท่ีดิน ท่ีนา ท่ีสวนและทอง 
๒. ชังคมะ คือทรัพย�ท่ีเคลื่อนท่ีได8 เช�น ทาสชาย ทาสหญิง ช8าง ม8า โค กระบือ ไก� 

และสุกร เปNนต8น 
๓. อังคสมะ คือทรัพย�ท่ีติดตัว เช�น วิชาความรู8 ศิลปวิทยา เปNนต8น  
๔. อนุคามิกะ คือทรัพย�ตามตัวทางคุณธรรมได8แก� บุญกุศล ทาน การรักษาศีล 

การเจริญภาวนาเปNนต8น 
นอกจากนี้ ท�านพุทธทาสภิกขุ ได8ให8ความหมายของคําว�า ทรัพย� ไว8ว�า  หมายถึง 

เครื่องปลื้มใจ ใครมีทรัพย�คนนั้น ก็ปลื้มใจ หรือว�าทรัพย�เปNนเครื่องทําความปลื้มใจให8แก�
บุคคล๒กล�าวโดยเข8าใจง�าย ก็คือ ความปลื้มใจ เปNนชื่อของสิ่งท่ีเรียกว�า ทรัพย�  ยังมีอีกคํา
หนึ่งท่ีมีความหมายใกล8เคียงกับทรัพย�คือ “โภคทรัพย�” คํานี้มีนัยแสดงถึง ทรัพย�อันเปNน
                                                           

๑ ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑-๑๖/๑๗-๒๐. 
๒ พุทธทาสภิกขุ, สรรนิพนธ�พุทธทาสวBาด�วย วิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� ตถาตา, ๒๕๕๐), หน8า ๓๔๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๗๖ 

เครื่องใช8สอยในชีวิตประจําวัน  เพ่ือประคับประคองให8ชีวิตดําเนินไปอย�างไม�เดือดร8อนทรัพย� 
นอกจากจะเปNนประโยชน�สําหรับตนเองแล8ว ยังสามารถใช8ให8เปNนประโยชน�แก�บุคคลอ่ืนๆ ไม�
ทางตรงก็ทางอ8อมอีกด8วย 

๒) ทัศนะของนักวิชาการ 
มีทัศนะเก่ียวกับเงินของนักปราชญ� นักปรัชญา และนักวิชาการ หลายท�าน ท่ีได8ให8

มุมมองท่ีน�าสนใจ การทําความเข8าใจเรื่องเงินต8องเริ่มต้ังแต�การทําความเข8าใจสาระสําคัญ
แห�งความจริงของเงิน ซ่ึงสําหรับมนุษย�แล8ว เงินถือเปNนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสําคัญ 
เพราะการท่ีมนุษย�จะรู8จักความหมายของเงินได8ถูกต8องได8นั้น มนุษย�ต8องรู8จักธาตุแท8ของเงินท่ี
สอดคล8องกับความจริงด8วยป�ญญา 

เริ่มต8นท่ี อริสโตเติล ได8กล�าวถึงเรื่องเงิน ความตอนหนึ่งในหนังสือ Politics ว�า 
“ในการทําข8อตกลงระหว�างกัน คนได8ตกลงท่ีจะใช8สิ่งท่ีมีประโยชน�โดยเนื้อแท8 และนําไปใช8
เพ่ือจุดประสงค�ในชีวิตได8ง�าย ตัวอย�างเช�น เหล็ก เงิน และสิ่งท่ีคล8ายคลึงกัน”๓  ซ่ึงแสดงให8
เห็นว�า อริสโตเติล ได8ให8นิยามความหมายของเงินในลักษณะ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
(Medium of Exchange) ท่ีคนในสังคมได8สมมติข้ึนและยอมรับหรือตกลงร�วมกันและเปNน
เครื่องวัดมูลค�าของสินค8าและบริการ   
เออร�เนส แมนเดล (Ernest mandel) ในหนังสือท่ีชื่อว�า From Class to Communism : 
An Introduction to Marxism ได8กล�าวถึงแนวคิดของ คาร�ล มาร�กซ� ท่ีเก่ียวข8องกับเงิน 
สรุปใจความสําคัญได8ว�า สังคมของเกษตรกร ช�างฝ�มือแรงงานและผู8ผลิตสินค8ารายย�อย เม่ือ
นําผลผลิตของตนไปขายยังตลาด จึงนําเงินท่ีได8มาซ้ือสินค8าบางอย�างท่ีตนต8องการใช8ซ่ึง
ตนเองไม�ได8ผลิต เพ่ือให8กระบวนการขายเพ่ือจะซ้ือ ดําเนินไปอย�างคล�องตัวจึงมีความจําเปNน
ท่ีจะต8องสร8างสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซ่ึงเปNนท่ียอมรับกันท่ัวไปข้ึนมาให8มีอิสระและ
คล�องตัวมากข้ึน สิ่งท่ีคนในยุคสมัยของเราคุ8นเคยและใฝ�ฝ�นอย�างยิ่งคือ เงินตรา ก็เกิดข้ึน
ตอนนี้เอง๔ 

นักวิชาการอีกท�านหนึ่งท่ีได8ให8ทัศนะท่ีคล8ายคลึงกับความหมายข8างต8น แต�กล�าวถึง
เงินในลักษณะHard & Softในหนังสือ COINED ในชื่อภาษาไทยว�า เงินเปลี่ยนโลก ของ คา
บีร�เซห�กัลป� ให8นิยามความหมายของเงินสรุปสาระสําคัญได8ว�า “ช�วงเริ่มแรกของอารยธรรม 
มนุษย�ตระหนักว�าเงินเปNนสิ่งท่ีมีค�าอยู�ในตัว หรือโดยเนื้อแท8แล8วมันไม�ได8มีค�าและเปNนเพียง
ตัวแทนของสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลค�า กล�าวคือ เงินไม�ว�าจะเปNนเหรียญทองคําหรือธนบัตรดอลลาร� มัน
ข้ึนอยู�กับเวลาและสถานท่ี และสิ่งท่ีคนหรือผู8มีอํานาจปกครองเห็นว�าเปNนท่ียอมรับได8 จึงเห็น
                                                           

๓ Aristotle, Politics , Translated by Benjamin Jowett, อ8างใน คาบีร�เซห�กัลป�, เงิน
เปลี่ยนโลก, วนาลี เศรษฐกุล แปล, (กรุงเทพมหานคร: โพสต� พับลิชชิง จํากัด, ๒๕๕๙), หน8า ๑๕๓. 

๔ เออร�เนส แมนเดล, เศรษฐศาสตร�มาร�กซิสม�, ขวัญสุดา รัตนชัย แปลและเรียบเรียง, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�เรียวไผ�, ๒๕๒๔), หน8า ๗๗-๗๘. 
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ได8ชัดว�าเงินเปNนได8ท้ังแข็ง (เหรียญทองคํา) และอ�อน (ธนบัตรดอลลาร�) ตราบใดท่ีเงินยังคง
เปNนสัญลักษณ�ของมูลค�า ในท่ีสุดแล8ว สมองทางสังคม หรือ สมองข้ันสูงของสังคมจะกําหนด
ว�า อะไรจะทําหน8าท่ีเปNนเงินตรา ขณะท่ีเงินมีหลายรูปแบบมากมาย การตอบว�าแข็งหรืออ�อน  
ในทางประวัติศาสตร�แล8วถือว�าเปNนเส8นแบ�งระหว�าง แนวคิดเศรษฐศาสตร�สองแนวคิด คือ 
โลหะนิยม (metalism) และ กฎบัตรนิยม (chartalism) ท้ังสองแนวคิดนั้นน�าศึกษาเพราะ
จะให8กรอบความคิดท่ีตรงไปตรงมา เพ่ือทําความเข8าใจประวัติศาสตร�ของเงิน ... ”๕ 

พอกล�าวโดยสรุปได8ว�า ความหมายของเงิน โดยเนื้อแท8แล8วย�อมมีความหมาย
มากกว�าการเปNนของมีค�าท่ีเปNนท้ังแข็งและอ�อนซ่ึงมนุษย�ใช8ในการแลกเปลี่ยนสินค8าและ
บริการ  เงินได8มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยง อารมณ� ความรู8สึกนึกคิด การตัดสินใจ ท่ีมุ�ง
ไปสู�พฤติกรรมการใช8เงินตามประสบการณ�และการปลูกฝ�งค�านิยม ในท่ีสุดได8สะท8อนออกมา
ในแง�ของ ทัศนะคติ การรับรู8 ความคาดหวัง อันมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการใช8เงิน 

๓. การบริหารการเงินตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน� 
มนุษย�ในฐานะสัตว�สังคมท่ีต8องอยู�ร�วมกัน มีความสัมพันธ�อันดีต�อกัน ด8วยเหตุนี้การ

บริหารทางการเงินของป�จเจกชนท่ีดีย�อมมีผลกระทบโดยตรงต�อฐานะทางการเงินในมิติท่ี
สูงข้ึนไป โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และหลักธรรมสําคัญท่ีมีความเปNนเหตุเปNน
ผล และสามารถพิสูจน�ให8เห็นได8จริงในเชิงประจักษ�ก็คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน� 

๑) ความหมายและองค�ประกอบ 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) ได8กล�าวถึง ทิฏฐธัมมิกัตถ ไว8ว�า ประโยชน�ใน

ป�จจุบัน ประโยชน�สุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มีทรัพย� ยศ เกียรติ 
ไมตรี  เปNนต8นอันจะสําเร็จด8วยธรรม เรียกเต็มว�า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ธรรมอัน
เปNนไปเพ่ือทิฏฐธัมมิกัตถ๖ นอกจากนี้ท�านยังได8กล�าวถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�ว�า เปNน
หลักธรรมอํานวยประโยชน�สุขข้ันต8นมี ๔ ประการได8แก� 

๑. อุฎฐานสัมปทา ถึงพร8อมด8วยความหม่ันคือขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน8าท่ี
การงานและการประกอบอาชีพท่ีสุจริตฝ�กฝนให8มีความชํานิชํานาญ และรู8จริงรู8จักใช8ป�ญญา
สอดคล8องตรวจตราหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดีจัดการและดําเนินการให8ได8ผลดี 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร8อมด8วยการรักษาคือรู8จักคุ8มครองเก็บรักษาโภคทรัพย� 
และผลงานท่ีตนได8ทําไว8ด8วยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรมด8วยกําลังงานของตนไม�ให8
เปNนอันตรายหรือเสื่อมเสีย 
                                                           

๕ คาบีร�เซห�กัลป�, เงินเปลี่ยนโลก, วนาลี เศรษฐกุล แปล, (กรุงเทพมหานคร : โพสต� พับลิชชิง 
จํากัด, ๒๕๕๙), หน8า ๑๕๖-๑๕๗. 

๖ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๕๔), หน8า ๑๓๐. 
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๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปNนมิตรคือรู8จักเสวนาคบหาคนไม�คบไม�เอาอย�างผู8ท่ี
ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย�างท�านผู8รู8ผู8ทรงคุณผู8มีความสามารถผู8น�า
เคารพนับถือและมีคุณสมบัติเก้ือกูลแก�อาชีพการงาน 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต�พอดีคือรู8จักกําหนดรายได8และรายจ�ายเปNนอยู�พอดีสม
รายได8มิให8ฝ ดเคือง หรือฟุ�มเฟ อย ให8รายได8เหนือรายจ�าย มีประหยัดเก็บไว8๗ 

๒) ความสําคัญ 
หลักการสําคัญของการปฏิบัติเพ่ือให8สําเร็จประโยชน�ต�อตนเอง ให8ได8รับประโยชน�

ในป�จจุบันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�นั้นพระธรรมป�ฎกได8กล�าวไว8ในหนังสือธรรมนูญ
ชีวิตว�า “คนท่ีจะเรียกได8ว�ารู8จักใช8ทรัพย�หรือหาเงินเปNน ใช8เงินเปNน เปNนคนท่ีทํามาหากินท่ีดี
ต้ังตัวสร8างหลักฐานได8 และใช8ทรัพย�สมบัติให8เปNนประโยชน�เปNนผู8ปฏิบัติหน8าท่ีทางเศรษฐกิจ
อย�างถูกต8องเพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต�อไปนี้” และความสําคัญของทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน�อันมีหลักธรรม ๔ อย�างนี้มีประโยชน�มากมายหลายประการแก�ผู8ประพฤติปฏิบัติ
ตามรวมท้ังส�งผลดีไปถึงสังคมด8วย คือ 

๑. ทําให8บุคคลสามารถสร8างหลักฐานได8อย�างม่ันคง 
๒. ทําให8เปNนคนท่ีมีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อฟ�งนับถือ 
๓. เปNนทางเสริมสร8างสัมพันธไมตรี 
๔. ทําให8มีโอกาสได8บําเพ็ญประโยชน�แก�ส�วนรวม 
๕. เปNนแบบอย�างท่ีดีให8บุคคลอ่ืนได8ปฏิบัติตามท้ังในด8านการทํางานและการ

ดํารงชีวิต 
๖. สร8างความเจริญก8าวหน8าทางเศรษฐกิจให8แก�ชาติและช�วยลดป�ญหาสังคมได8”๘ 

ในความเปNนจริงแล8วการบริหารการเงิน ต8องมองเปNนเรื่องสําคัญอันดับต8นๆ ในชีวิตของ
มนุษย�ท่ีจะต8องจัดการให8ลงตัวเพ่ือสร8างสมดุลให8ชีวิตในทุกด8าน ด8วยเหตุนี้การบริหารการเงิน
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�ตามหลักธรรมคําสอนขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ8าท่ียืนยัน
ไว8เปNนหลักประกันว�า จะก�อให8เกิดเปNนโภคทรัพย�อย�างครบวงจรเพ่ือสร8างสมดุลแก�ชีวิตใน
หลายเรื่องอย�างเช�น หลักการสร8างประโยชน� หรือความสุขในป�จจุบันโดยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน� ๔ นี้ถือเปNนหลักการพ้ืนฐานเพ่ือการดับทุกข�ทางกายอันเปNนความทุกข�ท่ีเกิดข้ึนง�าย 
และมีอยู�มากมายในสังคมป�จจุบัน ความสุขพ้ืนฐานท่ัวไปตามท่ีพระพุทธองค�ทรงแสดงไว8ก็มี
ในเรื่องความสุขของคฤหัสถ� ๔ ได8แก� 
 

                                                           

๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
การศาสนา, ๒๕๔๗), หน8า ๓๘. 

๘ อ8างแล8ว เรื่องเดียวกัน, หน8า ๓๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๗๙

๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย� 
๒. สุขเกิดจากการจ�ายทรัพย�เพ่ือบริโภคไม�มากไม�น8อยเกินไป    
๓. สุขเกิดจากความไม�เปNนหนี้ 
๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน�ในฐานะเปNนประโยชน�ข้ันต8นของมนุษย�ท่ีจะพึงได8รับ

ในป�จจุบัน เพ่ือเปNนหลักประกันในเบ้ืองต8นท่ีจะนําไปสู�การเกิดประโยชน�อย�างสูงสุดนั้นก็คือ 
ข8อท่ีสามของหลักปฏิบัติเพ่ือประโยชน� ๓ ประการ ท่ีเรียกว�า “ปรมัตถะ” เปNนประโยชน�
สูงสุดท่ีเปNนสาระแท8ของชีวิต ซ่ึงคือจุดมุ�งหมายของชีวิตในระดับสุดท8ายท่ีชีวิตควรเข8าถึง ซ่ึง
ถือได8ว�าเปNนการรู8แจ8งสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปNนจริง รู8เท�าทันคติธรรมดาของ
สังขารธรรม ไม�ตกเปNนทาสของโลกและชีวิต  มีจิตใจเปNนอิสระปลอดโปร�งแจ�มใสไม�ถูกบีบค้ัน
คับข8องจํากัดด8วยอํานาจของความยึดติดถือม่ัน หวั่นหวาดของตนเอง เปNนพฤติกรรมท่ีดําเนิน
ไปเพ่ือความปราศจากกิเลส ท่ีทําให8เศร8าหมองขุ�นมัว อยู�อย�างไร8ทุกข� ประจักษ�แจ8งความสุข
ประณีตภายในท่ีสะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง เปNนภาวะของความหลุดพ8น อันประกอบพร8อมด8วย
ความสงบเยือกเย็นสว�างไสวเบิกบานโดยสมบูรณ�  เรียกว�าวิมุติ และนิพพาน๙ 

๓) การบริหารการเงินตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถ เรียกอีกชื่อหนึ่งว�า คาถาหัวใจเศรษฐี คือ หลัก อุ อา กะ สะ 

เปNนหัวใจแห�งความสําเร็จแต�ก็ไม�ปรากฏว�ามีใครได8เปNนเศรษฐีหรือประสบความสําเร็จเพียง
เพราะท�องคาถา วิธีการท่ีจะได8ผลเปNนจริงตามท่ีต8องการ จะต8องนําเอาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันให8ครบท้ัง ๔ หลักนี้ 

๑. “อุ” มาจากคําว�า อุฏฐานสัมปทา แปลว�า ต8องมีความหม่ันขยันหาทรัพย�  ต8อง
ขยันมีความอดทนมีความทรหด เพราะเงินเปNนของหายาก เปรียบเสมือนเงินนี้เปNนของกลาง
ใครมีป�ญญา มีความขยันหม่ันเพียรคนนั้นก็ได8ไปครอง ความรู8จักขวนขวายขยันหม่ันเพียร
ต�อสู8กับความยากลําบากนํามาซ่ึงการจะประสบความสําเร็จดังพระพุทธพจน�ว�า  
           “คนหม่ันในการทํางานไม�ประมาทจัดการงานเหมาะสม เลี้ยงชีพพอเหมาะรักษา
ทรัพย�ท่ีหามาได8 มีศรัทธาถึงพร8อมด8วยศีล รู8ถ8อยคําปราศจากความตระหนี่ชําระทางสัมปรายิ
กัตถประโยชน�เปNนนิตย� ธรรม ๘ ประการดังกล�าวนี้ของผู8ครองเรือน ผู8 มีศรัทธาอัน
พระพุทธเจ8าผู8มีพระนามอันแท8จริง ตรัสว�า นําสุขมาให8ในโลกท้ังสองคือประโยชน�ในป�จจุบัน
นี้ และความสุขในภายหน8าบุญ คือจาคะนี้ย�อมเจริญแก�คฤหัสถ�ด8วยประการฉะนี้ฯ”๑๐ 

๒. “อา” มาจากคําว�า อารักขสัมปทา แปลว�าต8องมีการรู8จักรักษาทรัพย�ท่ีหามาได8 
หมายความว�า เม่ือเราขยันหม่ันเพียรพยายามสร8างอนาคต ชื่อเสียง หรือหาทรัพย�มาได8ถ8าไม�

                                                           

๙ องฺ.เอกก.ฏีกา,บาลี ๑/๑๗๐/๑๕๐. 
๑๐ องฺ.อฏ¢ฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๔. 
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รู8จักรักษาไว8ก็จะเสื่อม หรือหมดไปอย�างรวดเร็ว การรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยง
การกระทําความชั่ว หรือการมัวเมา กับอบายมุขการรักษาทรัพย�นั้นไม�ได8หมายถึง การไม�ใช8
จ�ายเงิน แต�หมายถึงการรู8จักใช8จ�ายอย�างฉลาด ไม�ฟุ�มเฟ อย รู8จักเก็บหอมรอมริบ ส�วนการ
ประหยัดนั้น หมายถึงการรู8จักใช8จ�ายเงินทองให8เกิดประโยชน�สูงสุดดังพระพุทธพจน�ว�า  
            “กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย�ท่ีหามาได8ด8วยความขยันหม่ันเพียร เก็บรวบรวมด8วย 
น้ําพักน้ําแรง อาบเหง่ือต�างน้ํา ได8มาโดยธรรม เขารักษาคุ8มครองโภคทรัพย�เหล�านั้นไว8ได8
พร8อมมูลด8วย ทําไว8ในใจว�าไฉนหนอพระราชาไม�พึงบริโภคทรัพย�เหล�านี้ ของเราโจรไม�พึงลัก 
ไฟไม�พึงไหม8 น้ําไม�พึงพัดไป ทายาทผู8ไม�เปNนท่ีรักไม�พึงลักไป นี้เรียกว�าอารักขสัมปทาฯ”๑๑ 

๓. “กะ” มาจากคําว�า กัลยาณมิตตตา แปลว�า ต8องมีเพ่ือนดี คือเลือกคบคนดีเปNน
มิตรคนเราเกิดมาไม�ใช�ว�าจะอยู�คนเดียวได8ตลอดไป ก็ต8องมีการคบค8าสมาคมกับคนอ่ืน ต8อง
ทํางานร�วมกัน ต8องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ในสถานการณ�ชีวิตประจําวันก็ต8องมีเพ่ือน เพ่ือน
เปNนบุคคลท่ีมีความสําคัญต�อชีวิตมาก คนท่ีจะประสบความสําเร็จและมีความเจริญก8าวหน8า
ในชีวิตก็เพราะคบมิตรดี เพราะถ8าเราคบคนชั่วเปNนมิตร อาจทําให8เราตกไปอยู�ในทางท่ีชั่ว 
หรือพบกับความหายนะได8ดังพระพุทธพจน�ว�า  

“กุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสม เจรจา อยู�อาศัยในบ8านหรือนิคมใดย�อมดํารงตน
เจรจา สั่งสนทนากับบุคคลในบ8าน หรือนิคมนั้นซ่ึงเปNนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี เปNนคนหนุ�ม 
หรือคนแก�ผู8มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู8ถึงพร8อมด8วยศรัทธา ศีล จาคะ ป�ญญา ศึกษาสัทธาสัมปทาตาม
ผู8ถึงพร8อมด8วยศรัทธาศึกษาศีล สัมปทา ตามผู8ถึงพร8อมด8วยศีลศึกษาจาคสัมปทา ตามผู8ถึงพร8อม
ด8วยจาคะ ศึกษาป�ญญาสัมปทา ตามผู8ถึงพร8อมด8วยป�ญญานี้เรียกว�ากัลยาณมิตตตา”๑๒ 

๔. “สะ” มาจากคําว�า สมชีวิตา แปลว�า ต8องเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก�กําลังทรัพย�ท่ี
หาได8ในการดํารงชีวิตนั้นไม�ควรใช8จ�ายทรัพย�อย�างสุรุ�ยสุร�าย การใช8จ�ายทรัพย�จะต8อง
พิจารณาถึงความจําเปNน หากเราต8องการให8ชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสายกลาง คือ ไม�มาก
จนฟุ�มเฟ อยและไม�น8อยจนเปNนการตระหนี่ดังพระพุทธพจน�ว�า ดูกรภิกษุท้ังหลายถ8ากุลบุตรผู8
มีรายได8น8อยแต�เลี้ยงชีวิตอย�างโอ�โถง  จะมีผู8ว�าเขาได8ว�า       
             “กุลบุตรผู8นี้ใช8โภคะเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเด่ือ ฉะนั้นกุลบุตรผู8มีรายได8มากแต�
เลี้ยงชีพอย�างฝ ดเคืองจะมีผู8ว�าเขาว�ากุลบุตรผู8นี้จักตายอย�างอนาถาแต�เพราะ กุลบุตรผู8นี้รู8ทาง
เจริญแห�งโภคะและรู8ทางเสื่อมแห�งโภคะแล8วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม�ให8ฟูมฟายนัก ไม�ให8
ฝ ดเคืองนัก ด8วยคิดว�ารายได8ของเราจักต8องเหนือรายจ�ายและรายจ�ายของเราจักต8องไม�เหนือ
รายได8นี้ เรียกว�าสมชีวิตาฯ”๑๓ 

                                                           

๑๑ องฺ.อฏ¢ฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑. 
๑๒ องฺ.อฏ¢ฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๕ – ๓๕๕. 
๑๓ องฺ.อฏ¢ฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๖-๓๔๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๘๑

๔. พฤติกรรมการจัดสรรเงินเพ่ือการออมตามหลักโภควิภาค 
การออมทรัพย� เปNนการเก็บเงินไว8เพ่ือใช8จ�ายในวันข8างหน8าอย�างมีจุดประสงค�และ

วางแผนไว8การออมทรัพย�เกิดจากการเก็บสะสมเงินท่ีเหลือจากการใช8จ�ายทีละเล็กละน8อย
เปNนการชะลอการใช8เงินซ่ึงจํานวนเงินท่ีออมคือส�วนของรายได8ท่ีเหลืออยู� โภควิภาคอันเปNน
หลักธรรมสําคัญท่ีสุด ในการจําแนกหรือจัดสรรเงินออกเปNนส�วน เพ่ือสะดวกในการบริหาร
การเงินเพ่ือก8าวไปสู�อิสรภาพทางการเงิน 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได8กล�าวถึงหลักโภควิภาคไว8ในหนังสือพจนานุกรม
พุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรมว�า๑๔  โภควิภาค ๔ การแบ�งโภคะเปNน ๔ ส�วน หลักการแบ�ง
ทรัพย� โดยจัดสรรเปNน ๔ ส�วน คือ 

๑) เอเกน โภเคน ภุ-ฺเชยฺย ได8แก� แบ�ง ๑ ส�วน เพ่ือใช8จ�ายทรัพย�ตามหลักโภคอาทิ
ยะ ๕ได8แก� สําหรับใช8จ�ายเพ่ือเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว เพ่ือสร8างเครือข�ายคนดีในชุมชนของ
ตน เพ่ือป�องกันภัย  เพ่ือทําพลีหรือทําการสงเคราะห� ๕ อย�าง ได8แก� ญาติพลี สงเคราะห�ญาติ 
อิตถิพลี ต8อนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให8ผู8ตาย ราชพลี  เพ่ือทําบุญกับเนื้อนาบุญ   
และใช8จ�ายทรัพย�ตามหลักป�ดป�องทิศ ๖ 

๒) ทฺวีหิกมฺมํปโยชเย ได8แก� แบ�ง ๒ ส�วนสําหรับใช8เปNนทุนประกอบการงานลงทุน
ประกอบอาชีพ ท่ีสุจริตเปNนส�วนท่ีจัดแบ�งไว8เพ่ือการทําธุรกิจการงาน เพ่ือเปNนทุนในการ
ประกอบอาชีพท่ีจัดไว8 ๒ ส�วนนั้น เพราะให8ความสําคัญว�าการลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจการ
งาน จัดว�าเปNนการพัฒนาอาชีพให8ก8าวสู�ระดับท่ีสูงข้ึน และเม่ือระดับหน8าท่ีการงานก8าวหน8า
มากข้ึน ก็เปNนป�จจัยส�งเสริมและสนับสนุนให8การจัดสรรส�วนอ่ืนๆ พัฒนามากข้ึนด8วย การ
จัดสรรทรัพย�ส�วนนี้เองท่ีจะเปNนตัวชี้วัดการพัฒนายกระดับฐานะให8ก8าวข้ึนสู�ระดับท่ีสูงข้ึนได8 
เพราะหากมีอาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพท่ีขัดสน การจัดสรรทรัพย�เพ่ือใช8ใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ย�อมอัตคัดขัดสนไปด8วย 

๓) จตุตฺถ-ฺจนิธาเปยฺย ได8แก� แบ�งส�วนท่ีสี่สําหรับเก็บไว8ใช8ในคราวจําเปNนเร�งด�วน 
คือการจัดสรรทรัพย�ไว8เพ่ือใช8ในคราวฉุกเฉิน หรือเหตุการณ�ท่ีไม�ได8คิดหรือวางแผนไว8ล�วงหน8า 
เช�นการเจ็บไข8ได8ป�วย หรืออุบัติเหตุ เปNนต8น ท้ังนี้การจัดสรรทรัพย�ส�วนนี้ไว8จะเปNนประโยชน�
อย�างยิ่ง เม่ือเหตุการณ�เร�งด�วนนั้นเกิดข้ึน การดําเนินการช�วยเหลือจะเปNนไปได8โดยสะดวก
รวดเร็วข้ึน ซ่ึงหากขาดการจัดสรรส�วนนี้แม8จะสามารถดําเนินการได8 แต�ก็อาจเปNนอุปสรรค
จนอาจไม�ทันเวลาก็เปNนได8๑๕ 

                                                           

๑๔ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี 
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน8า ๑๒๘. 

๑๕ ป�ดป�องทิศ หมายถึงปกป�ดช�องว�างระหว�างตนกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข8องซ่ึง เรียกว�าทิศ ๖.ที.
ปา.ฎีกา.๒๔๔/๑๕๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๘๒ 

หลักการของโภควิภาคคือ การแบ�งเงินหรือการจัดการบริหารทรัพย�สมบัติท่ีหามา
ได8ออกเปNน ๔ ส�วน คือส�วนหนึ่งสําหรับใช8เลี้ยงชีวิตท้ังของตนเอง ครอบครัวและญาติมิตร ให8
มีความสุขคิดเปNน ๒๕ % อีกสองส�วนสําหรับการลงทุนเพ่ือทําให8เงินงอกเงยเพ่ิมพูนข้ึนมาคิด
เปNน ๕๐ % และอีกหนึ่งส�วนสําหรับเก็บไว8ใช8ในยามจําเปNนเช�นเกิดทุพภิกขภัย โจรภัย 
อุทกภัย ราชภัย อัคคีภัย หรือการได8รับเหตุอันไม�คาดฝ�นเช�นเกิดอันตรายต�างๆ เปNนต8นคิด
เปNน ๒๕ % เม่ือรวมกันท้ังหมดก็เปNน ๑๐๐ %  

เป�าหมายของโภควิภาค คือ การสอนให8รู8จักดําเนินชีวิตด8วยการใช8จ�ายเงินและ
สะสมเงินท่ีหามาได8ด8วยความยากลําบากให8เกิดประโยชน�ท้ังแก�ตนเองและสังคม โดย
เป�าหมายหลักก็คือ การรู8จักหา รู8จักใช8และรู8จักเก็บ เพ่ือนําไปสู�เป�าหมายอีกข้ันของชีวิตก็คือ 
การดําเนินชีวิตอย�างมีความสุข ใช8ชีวิตอย�างรู8เท�าทันความเปลี่ยนแปลงไม�ประมาทในการ
ดําเนินชีวิต มีเงินไว8จับจ�ายใช8สอยอย�างไม�ฝ ดเคือง สามารถช�วยเหลือตนเองและผู8อ่ืนได8 
หลักการของโภควิภาคนี้พระพุทธเจ8าได8ตรัสไว8อย�างครอบคลุมคือ มีท้ังหลักของการใช8
จ�ายเงินซ่ึงเปNนส�วนท่ีหนึ่ง การทําให8เงินเพ่ิมพูนหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การแสวงหาเงินก็คือ
การนําเงินส�วนนี้ไปลงทุนทํากิจการต�างๆ เพ่ือให8เงินเพ่ิมพูนข้ึนซ่ึงในส�วนของการลงทุนนี้
พระพุทธเจ8าให8ความสําคัญมากเพราะพระองค�ให8ใช8ทรัพย�สองส�วนสําหรับการลงทุนซ่ึงคิด
เปNน ๕๐ % คือครึ่งหนึ่งของเงินท้ังหมด และการเก็บออมซ่ึงพระพุทธเจ8าตรัสว�าเก็บไว8ใช8ใน
ยามจําเปNน ซ่ึงเงินส�วนนี้ก็คือส�วนท่ีต8องเก็บต8องออมนั่นเอง จึงกล�าวได8ว�าหลักของโภควิภาค 
๔ นี้พระพุทธเจ8าตรัสไว8อย�างครอบคลุมในการดําเนินชีวิตของมนุษย� 

๕. การปลูกฝ7งพุทธจริยศาสตร�เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมการใช�เงิน 
รูปแบบวิธีการปลูกฝ�ง หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู8เพ่ือพัฒนาคน ท้ังใน

ลักษณะท่ีเปNนป�จเจกชน และการพัฒนากลุ�ม ด8วยการให8ความรู8 สั่งสอน อบรม บ�มเพาะนิสัย 
พัฒนาให8เกิดทักษะการเรียนรู8 ทักษะการคิด และทักษะการแก8ป�ญหา จนซึมซับเปNน
คุณลักษณะนิสัยท่ีดี บทความนี้จะมุ�งเน8นไปท่ีการปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนท่ีอยู�
ในวัยศึกษาเล�าเรียน ซ่ึงจะก8าวต�อไปเปNนกําลังสําคัญของชาติ เพราะการปลูกฝ�งเม่ือยังเล็ก
สามารถทําได8ง�ายกว�าและจะได8ประโยชน�มากกว�า  

การปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักเรียน ด8วยการสร8างศรัทธาให8เกิดข้ึนแก�
นักเรียนเปNนสิ่งแรกท่ีต8องกระทํา องค�ประกอบในการสร8างศรัทธาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวครู 
เพราะนักเรียนย�อมจะมองเห็นและยึดครูเปNนแบบอย�างในความประพฤติแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง
การสนับสนุนทางสังคม มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีท่ีเปNนผลมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา
ท่ีพบว�า การตัดสินใจส�วนใหญ�ของคนนั้นจะข้ึนอยู�กับอิทธิพลของบุคคลผู8ซ่ึงมีความสําคัญ
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และมีอํานาจเหนือกว�าตัวเราอยู�ตลอดเวลา๑๖ ซ่ึงพระราชวรมุนี๑๗ กล�าวถึงกระบวนการสร8าง
ศรัทธาว�าต8องอาศัยป�จจัย ๒ ประการ คือ 

๑. ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู8อ่ืน การกระตุ8นหรือชักจูงจากภายนอก เช�น 
การสั่งสอน การแนะนํา การถ�ายทอด การโฆษณา คําบอกเล�า ข�าวสาร ข8อเขียน คําชี้แจง
อธิบาย การเรียนรู8จากผู8อ่ืน โดยบุคคลนั้นมีคุณสมบัติความเปNนกัลยาณมิตร องค�ประกอบ
ดังกล�าวเปNน องค�ประกอบภายนอก ได8แก� ป�จจัยทางสังคม หรือเรียกว�า “วิธีการแห�ง
ศรัทธา” 

วิธีการท่ีเริ่มต8นด8วยศรัทธาและอาศัยศรัทธาเปNนสําคัญ เม่ือนํามาใช8ปฏิบัติใน
ระหว�างการศึกษาอบรม ต8องพิจารณาให8ได8รับการแนะนําชักจูงสั่งสอนให8ได8ผลดีท่ีสุด สุมน 
อมรวิวัฒน� กล�าวว�า ศรัทธา ท่ีแท8ตามนัยแห�งพระพุทธศาสนา มิใช�ศรัทธาท่ีใช8อารมณ�อย�าง
ลืมเหตุลืมผล แต�ศรัทธาต8องมีป�ญญาควบคุมส�งเสริมความคิดวิเคราะห�และได8ทดลองปฏิบัติ
จนประจักษ�ความรู8จริงด8วยตนเอง สิ้นความสงสัยและเกิดศรัทธา คือ ม่ันใจว�าเปNนไปได8 ม่ันใจ
ว�ามีคุณค�า ม่ันใจว�าพิสูจน�ให8เห็นจริงได8 ในระบบการศึกษาอบรมจํากัดให8เปNนปรโตโฆสะ 
หรือวิธีแห�งศรัทธามุ�งหมายด8วยหลักท่ีเรียกว�า กัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตตา กล�าวคือ ความ
มีกัลยาณมิตร๑๘มีความหมายครอบคลุมท้ังตัวผู8อบรมสั่งสอน คือ พ�อแม� ครู อาจารย� ฯลฯ 
รวมท้ัง คุณสมบัติของครูผู8สอนหลักการวิธีการ อุปกรณ� อุบายต�าง ๆ ในการสอนและการจัด
ดําเนินการต�าง ๆ  เช�น ซ�อมแซมของเก�าแทนการซ้ือของใหม� ไม�ควรพูดอีกอย�างแล8วทําอีก
อย�างเพราะเด็กจะสับสนไม�รู8ว�าอะไรกันแน�ท่ีถูกต8องและเสื่อมศรัทธา ตลอดถึงต8องฝ�กวินัย
การออมโดยนําเงินค�าขนมท่ีเหลือมาหยอดกระปุกออมสินทุกวัน พ�อแม�หรือคุณครูควร
เข8มงวดกับเรื่องนี้จนทําให8ลูกรู8สึกว�าการออมเงินเปNนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะ
ติดตัวเด็กไปจนทําให8เขารู8ว�าชีวิตนี้ขาดการออมเงินไม�ได8 

๒. โยนิโสมนสิการ คือ การใช8ความคิดถูกวิธี ความรู8จักคิด คิดเปNน หรือการคิด
อย�างมีระบบ หมายถึง การรู8จักมอง รู8จักพิจารณาสิ่งท้ังหลาย โดยมองตามสิ่งนั้นๆ มันเปNน
ของมันและโดยวิธีหาเหตุผล สืบค8นถึงต8นเค8า สืบสายให8ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือ
ป�ญหานั้น ๆ ออกให8เปNนตามสภาวะและตามความสัมพันธ�สืบทอดแห�งเหตุป�จจัย โดยไม�เอา
ความรู8สึกด8วยตัณหา อุปาทานของตนเข8าจับ (Analytical relation : reasoned or 
                                                           

๑๖ ฐานันดร� เป�ยศิริ,“ป�จจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข8องกับพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ�าของ
นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข8าร�วมโครงการห8องเรียนสี เ ขียว”,ภาคนิพนธ� ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) .
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๔๕), หน8า ๑๙-๒๓. ถ�ายเอกสาร. 

๑๗ พระราชวรมุนี, พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลศัพท�, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�
การพิมพ�, ๒๕๒๗), หน8า ๕. 

๑๘ สุมน อมรวิวัฒน�,หลักการสอนจริยศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชาการ กลุBมสร�างเสริม
ลักษณะนิสัยหนBวยท่ี ๑–๗, (พิมพ�ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร : อิคตรีเพาเวอร�พอยท�,๒๕๒๖), หน8า ๖๕. 
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systematic attention) ป�จจัยนี้เรียกว�า ป�จจัยโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปNนป�จจัยภายใน ได8แก� 
ป�จจัยในตัวบุคคล เรียกว�า วิธีการแห�งป�ญญา ด8วยการสร8างเกราะป�องกันทางความคิดด8วย
การสอนเด็กด8วยเหตุผลว�าอะไร คือ สิ่งจําเปNนและไม�จําเปNน คิดก�อนซ้ือและรู8จักตัวเอง 

การกระตุ8นจากป�จจัยภายนอกและภายในดังกล�าว ย�อมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน คือ 
การอาศัยการแนะนําชักจูงจากผู8อ่ืนและคล8อยตามคําแนะนําชักจูงได8ง�ายแต�ต8องอาศัยการ
ฝ�กหัดให8สามารถใช8ความคิดอย�างถูกวิธีด8วยตนเองได8ด8วยจึงจะก8าวไปถึงท่ีสุดได8 นอกจากนี้
คนท่ีมีป�ญญาแก�กล8าย�อมรู8จักใช8โยนิโสมนสิการได8ดี แต�ก็อาจต8องอาศัยการแนะนําท่ีถูกต8อง
เปNนเครื่องนําทาง 

ท้ังนี้การปลูกฝ�งพุทธจริยศาสตร�เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมการใช8เงิน บนพ้ืนฐาน
ของการมีสัมมาทิฏฐิ ในท8ายท่ีสุด ก็จะได8รับความสุขดังท่ีพระพุทธองค�ได8ทรงแสดงความสุข
อันชอบธรรมท่ีพุทธศาสนิกชนผู8ครองเรือนควรมีไว8 ๔ ประการ คือ สุขเกิดแต�การมีทรัพย� สุข
เกิดแต�การจ�ายทรัพย�บริโภค สุขเกิดแต�การไม�ต8องเปNนหนี้ และสุขเกิดแต�การประกอบการ
งานท่ีปราศจากโทษ๑๙ 

พุทธปรัชญามองว�าการมีเงินเปNนองค�ประกอบหนึ่งของความเจริญ แต�มิใช�เพียง
การมีเงินจํานวนมากอย�างเดียวเท�านั้น ควรประกอบด8วยความเจริญด8านอ่ืนๆ ไปพร8อมๆ กัน
ด8วยจึงจะถือว�าเปNนความเจริญอันประเสริฐ ซ่ึงได8พิจารณาให8ลึกลงไปอีกว�าการได8มาซ่ึงโภค
ทรัพย�นั้นแม8จะมีความจําเปNนสําหรับการดําเนินชีวิตแต�อริยทรัพย�นั้นมีสําคัญยิ่งกว�า ดังจะ
เห็นได8ว�าคนท่ียากจนก็สามารถร่ํารวยข้ึนมาได8หากมีความขยันหม่ันเพียรและเพ่ิมพูน
อริยทรัพย�ให8มากเข8าไว8 ก็จะทําให8โภคทรัพย�อันเปNนทรัพย�ภายนอกนั้นพอกพูนตามไปด8วย 
อีกท้ังหากรู8จักใช8ทรัพย�สินเงินทองท่ีหามาได8นั้นในทางท่ีเปNนคุณ เปNนประโยชน�ด8วยแล8ว ก็ยิ่ง
ทําให8ทรัพย�สินท่ีมีอยู�งอกเงย 

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

(๑) หนังสือ : 
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นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข8าร�วมโครงการห8องเรียนสีเขียว”, ภาคนิพนธ� หลักสูตร 
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การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวกํ่ากาดํา 
A Study of The Principle of Dhamma as Appeared in  

E–san Literaturein The Title of Tao Kam Ka Dam  

พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ วรป-ฺโญ)* 

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานเรื่อง
กํ่ากาดํา (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํา (๓) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวกํ่ากาดํา ท่ีมีต�อวิถีชีวิตของชาว
อีสาน  เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 

ผลการวิจัยพบว�า  ชาวอีสานมีวัฒนธรรมท่ีได8รับการสืบทอดมานานโดยเฉพาะ
วัฒนธรรมเรื่องการสอนหรือการถ�ายทอดวัฒนธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและคําสอน
อ่ืนๆ แก�ผู8คนในสังคม นิทานพ้ืนบ8านหรือวรรณกรรมท8องถ่ินถือว�าเปNนอีกสื่อการสอนหนึ่ง
ของชาวอีสานท่ีจะนํามาเปNนช�องทางในการถ�ายทอดวัฒนธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
แก�สังคมผ�านกระบวนการการเล�านิทาน ผ�านการเทศน� หรือผ�านศิลปะบันเทิงต�างๆ เปNนต8น 

วรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดําถือว�าเปNนอีกเรื่องหนึ่งท่ีน�าสนใจและถูกนํามาใช8เปNน
สื่อในการสอนธรรมของชาวพุทธในภาคอีสาน กํ่ากาดําเปNนนิทานชาดกพ้ืนบ8านเปNนนิทานท่ี
เกิดมาจากการนําเอาเรื่องเล�าของชาวบ8านมาปรับให8เปNนชาดกหรือเรื่องราวของพระพุทธเจ8า
ในอดีต สําหรับสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช�น คําสอนเรื่องกรรม เรื่องไตรลักษณ� 
เรื่องการรักษาศีลและการทําบุญเปNนต8น นอกจากนั้นยังแทรกคติธรรมคําสอนของปราชญ�
ชาวบ8านเข8าไปด8วยซ่ึงเปNนคําสอนท่ีมีอิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตของชาวอีสานในหลายๆ ด8าน 
เช�น ด8านประเพณี ความเชื่อและจารีตการปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ ด8วย 
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Abstract 

 The purposes of this thesis were; (1) to study the concepts of E-san 
literature of Tao Kamkadam  (2) to study Dhamma and the moral concepts as 

                                                           

* พระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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iappeared in Tao Kamkadam literature and (3) to study the influence of 
Dhamma and the moral concepts in Tao Kamkadam literature towards E-san 
people’s lives. The research was the qualitative research by studying the 
documents.  

The results of the research were found that E-san people’s culture 
has been inherited for along time, especially the culture of the Buddhist 
teaching and the other teaching for people in the society. The folktales or the 
local literatures are regarded as the teaching instruments of the E-san people 
who will make them as the methods to instruct the culture of the Buddhist 
teaching to the society through the process of narrating the folktales and 
through the sermon or various melodious styles of arts etc. 
 The E-san literature titled Tao Kamkadam has been regarded as the 
interesting story and applied for preaching Dhamma of E-san people. The 
story of Tao Kamkadam is the takaaJ  fable and the folktale originated from 
bringing the retold story by improving to be takaaJ  or the story of the 
Buddha in previous time. For instruction of the Buddhist teaching such as  the 
doctrine of Kamma, the doctrine of Three Characteristic of Existence, the 
doctriner of observance of precepts and making merit etc.  In addition, the 
local scholars’ teachings have been still inserted in the Buddhist doctrine that 
influences on E-san people in various aspects such as traditions, belief and 
conventions in practicing in various issues also. 

Keywords : Principle, Literaturein 

๑. บทนํา 
วรรณกรรมของภาคอีสานนั้นได8รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเปNนหลัก ใน

ฐานะท่ีพระพุทธศาสนาได8เข8ามาสู�ดินแดนภาคอีสานในหลายยุคสมัย คือมีท้ังส�วนท่ีเปNน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบทวารวดี ท่ีสืบเนื่องมาต้ังแต�สมัยพระเจ8าอโศก หรือ
พระพุทธศาสนามหายานอันเปNนอิทธิพลของอาณาจักรมหานคร  )นครวัดนครธม  (แต�ท่ีเปNน
พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ�ท่ีเข8ามาในภาคอีสานก็คือสมัยพระเจ8าฟ�างุ8ม๑ และท่ีชัดเจน
มากท่ีสุดก็คือสมัยพระเจ8าโพธิสาลราชกุมารเพราะสมัยนี้พระองค�ได8ทําการติดต�อกับเชียงใหม�
                                                           

๑ มหาสีลา วีระวงศ�, พงศาวดารลาว ต้ังแตBบุลานเถิง ๑๙๔๖, (เวียงจันทร� : สํานักพิมพ�มันทา
ตุลาด ๒๕๔๔), หน8า ๓๗-๓๙. 
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และสุโขทัยจึงมีการนําเอาคัมภีร�และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเข8ามาเผยแผ�ในดินแดน
ลาวและภาคอีสานท่ีเปNนส�วนหนึ่งของอาณาจักรด8วยซ่ึงผลจากการท่ีพระพุทธศาสนาได8เผย
แผ�เข8าไปสู�ดินแดนลาวและภาคอีสานนั้นก็ปรากฏว�าชาวอีสานก็ได8มีการสร8างวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยเรื่องราวชาดกในคัมภีร�พระพุทธศาสนา และ
เรื่องราวตํานานของท8องถ่ินหรือเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับความเชื่อด้ังเดิมมาผูกเข8ากันเปNนเรื่องราว
ท่ีน�าสนใจจนกลายมาเปNนวรรณกรรมท8องถ่ินหรือวรรณกรรมพ้ืนบ8านในท่ีสุด 

วรรณกรรมเรื่องท8าวกํ่ากาดํา เปNนวรรณกรรมอีสานเรื่องหนึ่ง ซ่ึงไม�ทราบว�าใคร
เปNนผู8ประพันธ�เม่ือไหร� เหมือนกับวรรณกรรมอีสานหลายๆ เรื่อง แล8วมีการคัดลอกสืบต�อกัน
มาต8นฉบับเปNนหนังสือใบลาน จารเปNนตัวไทยน8อย ผู8ท่ีนํามาปริวรรตถอดเปNนภาษาไทยกลาง
โดยอาจารย�ปรีชา พิณทอง ซ่ึงได8รวบรวมหนังสือเรื่องท8าวกํ่ากาดําจากวัดต�างๆ มาเทียบเคียง
ดูหลายฉบับ เห็นว�าฉบับใดเก�าแก�กว�าได8เลือกเอาฉบับนั้นมาชําระ ซ่ึงท�านได8กล�าวว�ายังไม�
สามารถท่ีจะชําระได8เปNนฉบับสมบูรณ�ได8 และได8นําหนังสือใบลาน เรื่องท8าวกํ่ากาดํามาชําระ
เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ 

โดยเรื่องท8าวกํ่ากาดํานั้นเปNนเรื่องราว ของพระโพธิสัตว�ท่ีลงมาจุติเพ่ือใช8กรรมท่ี
เคยทําไว8 จึงเกิดมาผิดมนุษย� ถูกแม�นําไปลอยแพ เพราะหาว�าเปNนคนรูปชั่วตัวดํา ไม�ดี ไม�ยอม
พูดจากับใครเลย กาดําก็ลอยแพไปตามลําน้ํา แล8วพระอินทร�มาช�วยเหลือให8ไปพบย�าจําสวน 
และได8อาศัยอยู�กับย�าคําสอน จนได8พบกับนางลุน ท8าวกํ่ากาดําหลงรักนางลุนและได8แอบเข8า
หานางจนได8แต�งงานกันโดยมีพระอินทร� พระยาแถน พระยานาค มาช�วยในการเรื่อสินสอด
ทองหม้ันและข8าทาสบริวาร ในท่ีสุดท8ายกํ่ากาดําก็ได8ข้ึนครองราชย�เปNนกษัตริย� และได8ไปรับ
ย�าจําสวนและบิดามาอยู�ด8วยอย�างมีความสุข๒  แก�นของเรื่องหรือแนวคิดเรื่องท8าวกํ่ากาดํา ผู8
แต�งมุ�งแสดงให8ผู8อ�านทราบว�าลักษณะองค�ประกอบภายนอกหรือคุณสมบัติภายนอกไม�ใช�สิ่งท่ี
จะตัดสินความดีงามของตนเพราะถึงแม8จะมีรูปร�างอุปลักษณ�  แต�จิตใจหรือคุณสมบัติภายใน
สูงส�งก็ได8 ซ่ึงตรงกับสํานวนท่ีว�า “ผ8าข้ีริ้วห�อทอง”๓  

จากเรื่องราวท่ีปรากฏในเรื่องท8าวกํ่ากาดําเราจะพบว�ามีหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาแทรกอยู�หลายประการ เช�น คําสอนเรื่องกรรมท่ีเห็นว�ากรรมดีมีผลท้ังชาตินี้
และชาติหน8า  ในส�วนท่ีเปNนกรรมดีท่ีได8ทําไว8ในอดีตนั้นจะทําให8มาพบกับสิ่งท่ีดีๆในป�จจุบันได8 
หรือคําสอนเรื่องความไม�ประมาท การให8ความเคารพผู8ใหญ� ความกตัญ-ูกตเวที และความไม�
เท่ียงตามหลักไตรลักษณ� เปNนต8น ยกตัวอย�างหลักธรรมในเรื่องท8าวกํ่ากาดําเก่ียวกับความ
                                                           

๒ เครือจิต บุญนาค, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท8องถ่ินอีสาน เรื่อง ท8าวกํ่ากาดํา 
สํานวนเขียน และสํานวนหมอลํา”,เอกสารรายงานการวิจัย, (วิทยาลัยครูสุรินทร� : ภาควิชานาฎศิลป� 
คณะมนุษยศาสตร�และคณะสังคมศาสตร�, ๒๕๓๖), หน8า ๖๐ 

๓ สุภณ สมจิตศรีป�ญญา, วรรณคดีชิ้นเอกของอีสานเร่ือง ท�าวก่ํากาดํา, (มหาสารคาม :
มปป.,๒๕๒๒), หน8า ๑-๑๗๗. 
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กตัญ-ูกตเวที ซ่ึงท8าวกํ่ากาดําได8แสดงต�อย�าจําสวนและบิดา เปNนการตอบแทนบุญคุณท่ีได8ให8
การเลี้ยงดู กล�าวคือในตอนท่ีท8าวกํ่ากาดําได8สมรสกับนางลุนแล8ว  ได8ข้ึนครองราชย�เปNนใหญ�
ในแผ�นดิน จึงคิดถึงพระคุณของย�าท่ีอยู�กระต¦อบปลายส�วนท่ีตนเองเคยอาศัยอยู�ด8วยต้ังแต�
เล็กจนโต จึงได8นําย�ามาสรงหรือแต�งต้ังให8อยู�ในวังด8วยอย�างมีความสุขกับท้ังได8ไปรับบิดามา
อยู�ด8วยกันดังความว�า 
  พ�อว�ายังเคืองใจ  แต�อิยายตนเถ8า 
  บาก็จําคนใช8  ไปเอายายย�า 
  เม่ือนั้นโฉมเฉลาท8าว บุญมีหลานราช 
  เอาแหวนสุบใส�ก8อย ยอน้ําโสรจสรง 
  แต�นั้นโฉมฮูปเจ8า  นายย�าดูงาม 
  มีวรรณเหลือ  ด่ังคําในเป�า๔  

ความหมาย คือ  ยังแคลงใจกับย�าแก�ท่ีเคยอาศัยอยู�ด8วยกัน จึงได8ให8คนใช8ไปเชิญ
ยายย�ามาในวัง เพ่ือแต�งต้ังหรือสรงให8ครองเมือง จากนั้นท8าวกํ่ากาดําผู8เปNนหลานและเปNน
กษัตริย�ครองราชย�แล8ว เอาแหวนใส�นิ้วก8อยแล8วจึงยกขันน้ํามาสรง  จากนั้นยายย�าเฒ�าก็มีรูป
โฉมงดงามผิวเหลืองดุจทองคํา 

นอกจากนั้นในแง�ของคติธรรมในเรื่องท8าวกํ่ากาดํานี้ยังได8กล�าวถึงเรื่องความดีอยู�ใน
ใจ ดังปรากฎในตอนท่ีชาวบ8านเห็นคนตํ่าต8อยรูปกายนอกขรุขระ แต�จิตใจงามของท8าวกํ่ากา
ดํา เข8าทํานองสุภาษิตท่ีว�า “ผ8าข้ีริ้วห�อทอง” เหมือนท8าวกํ่ากาดําท่ีมีจิตใจอันบริสุทธิ์ ดัง
ข8อความตอนหนึ่งท่ีว�า 
  “...กูก็บ�ฮ�อนฮู8  ซํ้าผัดเล�ามาเห็น 
  ตนดําดําคิมมิม  ด่ังกาโตฮ8าย 
  มึงอย�ามาอยู�นี้  ให8หนีไปพ8นข�วง  ดูถ8อน 
  มันสิติดแปดฮ8าย  ขวงฮ8านข�วงตู  บ�อย�าแล8ว๕  

หมายความว�า  ชาวบ8านพากันทักเม่ือเห็นท8าวกํ่ากาดําออกไปเท่ียวเดินดูสาว ใน
ตอนกลางคืน สาว ๆ ต�างวิพากษ�วิจารณ�ในตัวเขาต�าง ๆ นานา เก่ียวกับรูปกายอัปลักษณ�ของ
เขาแสดงให8เห็นว�า บุคคลเหล�านั้นเห็นเพียงความอัปลักษณ�ในตัวเขาภายนอกก็สรุปว�า เปNน
บุคคลท่ีน�ารังเกียจไม�น�าคบหาสมาคม ซ่ึงไม�ได8มองถึงคุณความดีหรือความสามารถอย�างอ่ืน 
เพราะด�วนสรุปบุคคลจาก  รูปกายเท�านั้น การสรุปเช�นนี้เปNนการเพ่ิมปมด8วยให8คนอัปลักษณ�
นั้นไร8คุณค�า ควรมองในสิ่งท่ีดีของเขาบ8าง อาจจะเปNนบุคคลท่ีก�อประโยชน�ต�อสังคมก็ได8 

                                                           

๔ สุภณ สมจิตศรีป�ญญา, วรรณคดีชิ้นเอกของอีสานเร่ือง ท�าวก่ํากาดํา, หน8า ๓๕. 
๕ เรื่องเดียวกัน, หน8า ๓๓. 
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จากข8อมูลท่ีได8นําเสนอไปดังกล�าวนั้น ถือว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญ น�าสนใจ และ
ทําให8ผู8วิจัยเองต8องการท่ีจะศึกษาค8นคว8าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏใน
เรื่องท8าวกํ่ากาดําแก8ว นั้นว�ามีอะไรบ8าง และเม่ือค8นพบแล8วจะสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช8
ในการดําเนินชีวิต และแก8ไขป�ญหาสังคมได8อย�างไร ซ่ึงผู8วิจัยเห็นว�าหากได8ดําเนินการศึกษา
แล8ว ผลการวิจัยดังกล�าวคงจะเปNนประโยชน�ต�อสังคมและผู8สนใจท่ัวไปได8 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและวรรณกรรมเรื่องกํ่ากาดํา 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องกํ่ากาดํา 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องกํ่ากาดําท่ีมีต�อวิถี

ชีวิตของชาวอีสาน 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปNนการศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าว

กํ่ากาดํา โดยมีวิธีการศึกษาค8นคว8า  ดังนี้ 
๑. วิจัยจากเอกสาร  โดยการศึกษาค8นคว8าหาข8อมูลจากเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

คือ คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต�าง ๆ 

๒. วิเคราะห�ตีความและสรุปข8อมูลท้ังหมดท่ีได8จากการค8นคว8า 
๓. เรียบเรียงข8อมูล เสนอผลงานวิจัยเปNนการนําเสนอผลการวิจัยแบบเชิงพรรณนา

(Descriptive) 

๔. ประโยชน�ท่ีจะได�รับจากการวิจัย 
๑. ทําให8ทราบแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและวรรณกรรมเรื่องกํ่ากาดํา 
๒. ทําให8ทราบหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องกํ่ากาดํา 
๓. ทําให8ทราบอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องกํ่า

กาดํา ท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคมของชาวอีสาน 

๕. สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยพบว�า วรรณกรรมอีสานถือว�าเปNนผลงานการแต�งของนักปราชญ�

ชาวพุทธอีสาน ท่ีเห็นว�าการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในยุคโบราณเปNนไปด8วยความ
ยากลําบาก ดังนั้น จึงได8นําเอานิทานพ้ืนบ8านท่ีเล�ากันในเชิงมุขปาฐะมาปรับประยุกต�แต�งใหม� 
เพ่ือให8เข8ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยการปรับให8นิทานพ้ืนบ8านนั้นเปNนนิทานชาดก 
โดยแทรกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาจากแหล�งข8อมูลท่ีสําคัญจากคัมภีร�พระพุทธศาสนา
เปNนหลัก สามารถนําไปเปNนอุปกรณ�ในการเผยแผ�หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให8กับ
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ประชาชนในท8องถ่ินได8 ซ่ึงชาวอีสานมีวัฒนธรรมแห�งการอยู�ร�วมกันภายใต8บริบทวัฒนธรรม
แห�งการเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�กัน และชาวอีสานเปNนคนท่ีชอบสนุกสนาน ชอบการร8องรําทําเพลง
และฟ�งหมอลําในฐานะท่ีเปNนผู8สร8างความบันเทิงให8กับสังคม การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสาน จึงอาศัยช�องว�างของวัฒนธรรมของพ้ืนบ8านด8วยการนําเอา
วรรณกรรมอีสานหลายๆ เรื่องไปแทรกลงในวัฒนธรรมการร8องหมอลํา เปNนลําเรื่องต�อกลอน
เพ่ือแสดงให8ผู8คนได8ฟ�งและซึมซับเอาเนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ�านการฟ�งหมอลํา
นั้นด8วย นอกจากนั้นนักปราชญ�ชาวอีสานยังได8สร8างระบบวัฒนธรรมของการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาผ�านวรรณกรรมชาดกในมิติของวรรณกรรมอีสาน ด8วยการกําหนดให8มีการ
นําเอาวรรณกรรมอีสานมาอ�าน หรือแสดงเปNนเรื่องเล�าในงานมงคลและอวมงคลของชุมชน 
เช�น งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองานทําบุญแจกข8าว ชาวอีสานจึงนิยมเอาหนังสือผูกใบ
ลานเรื่องต�างๆ มาอ�านให8ผู8คนท่ีมาร�วมงานได8ฟ�ง และทําให8เกิดการซึมซับเอาคติธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาไว8ในคราวเดียวกัน 

วรรณกรรมอีสาน เรื่องกํ่ากาดําถือว�าเปNนวรรณกรรมท่ีเด�นมากเรื่องหนึ่งในฐานะท่ี
เปNนวรรณกรรมประเภทคําสอน เพราะเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับการสอนในเรื่องของ (๑) กรรม  
(๒) การรักษาศีลและการทําบุญ (๓) การละเว8นบาป (๔) การมีคุณธรรมในด8านการปกครอง  
(๕) การเข8าใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ�  ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดําจึงเต็ม
ไปด8วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และคติธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับการนําไปปรับใช8ใน
ชีวิตประจําวันอยู�เปNนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้น ผู8วิจัยได8ค8นพบหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู�ในเนื้อหาของเรื่องกํ่ากาดํา ดังต�อไปนี้(๑) หลักคําสอนเรื่องกรรม 
 (๒) ความกตัญ-ูกตเวที(๓) คําสอนเรื่องความเชื่อเรื่องบุญบาป (๔) คําสอนเรื่อง
กิเลส(๕) คําสอนเรื่องกฎไตรลักษณ�  

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบว�า ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องกํ่ากาดํานั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให8ชีวิตดีข้ึน หรือ
คติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสู�การบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปNนจํานวนมาก 
เช�น (๑) คติธรรมเรื่องคําสอนคฤหัสถ�(๒) คติธรรมเรื่องการเปNนนักปกครองท่ีดีและจาก
การศึกษาเรื่องกํ่ากาดํามาท้ังหมดก็จะพบว�า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และคติธรรมใน
วรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํานั้น ได8มีอิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน ดังนี้ 

(๑)  อิทธิพลด8านประเพณี เปNนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข8าไปมีอิทธิพลต�อการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เช�น ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการลงข�วงเปNนต8น 

(๒)  อิทธิพลด8านสังคมเปNนอิทธิพลท่ีเก่ียวข8องกับสังคม โดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปNนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปNน
อย�างไร เช�น เปNนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไม�ใช8พระเดชมากกว�าพระคุณ เปNนต8นหรือ
อิทธิพลต�อคําสอนผู8ชายผู8หญิงว�าการเปNนผู8ชายผู8หญิงท่ีดีควรปฏิบัติเช�นไร เปNนต8น 
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(๓) อิทธิพลด8านความเชื่อสําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
คติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดําท่ีมีต�อความเชื่อนั้นก็มีอยู�หลายประการ เช�น ความ
เชื่อเรื่องนรก-สวรรค� เปNนความเชื่อท่ีได8รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค�ใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปNนความเชื่อ ท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อกรรมหรือหลักกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักท่ีว�า ทําดีได8ดี ทําชั่วได8ชั่ว และหลักกรรมยังสอนว�าเม่ือเชื่อว�าทําดี
ได8ดีทําชั่วได8ชั่วแล8วย�อมมีท่ีเกิดก็คือนรก-สวรรค�เปNนท่ีรองรับกรรม  และความเชื่อเรื่องการ
ทําบุญอุทิศส�วนบุญให8กับผู8ท่ีตายไปเปNนความเชื่อท่ีระบุถึงวิธีการในการบําเพ็ญกุศลให8กับคน
ตายว�า การร8องไห8ไม�ได8ช�วยอะไรสิ่งท่ีช�วยได8 ก็คือการทําบุญทําทานอุทิศส�วนบุญส�วนกุศลไป
ให8เท�านั้น 

(๔) อิทธิพลในด8านการดําเนินชีวิตนับว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนา ในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํา ท่ีมี
อิทธิพลต�อการดําเนินชีวิต ในแง�ของหลักคําสอนว�าอะไรควรทําไม�ควรทํา ซ่ึงอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํานั้นก็ ได8แก� ๑) อิทธิพลในด8านการ
รักษาศีลเปNนการให8คติเก่ียวกับการรักษาศีลว�าเปNนสิ่งท่ีควรทําซ่ึงมีปรากฏในนิทานเรื่องศีลห8า
ศีลแปดว�าคนเราเกิดมาก็ต8องรักษาศีลให8หมดจดการรักษาศีลก�อให8เกิดเปNนเทวดาหรือเปNน
มนุษย� แต�หากไม�มีการรักษาศีลก็จะเกิดในนรก หรือเกิดเปNนเปรต ดังนั้น เรื่องศีลห8าศีลแปด
จึงถือว�าเปNนเรื่องท่ีชาวอีสานให8ความสําคัญและนิยมเข8าวัดฟ�งเทศน�ฟ�งธรรมท้ังนี้ก็มาจาก
ความเชื่อเรื่องการรักษาศีลในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํานั่นเอง ๒) อิทธิพลในด8านการ
ดําเนินชีวิตในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดําได8สอนในเรื่องของการดําเนินชีวิตโดยไม�
ประมาทเอาไว8หายประการและคําสอนเหล�านี้ก็มีส�วนช�วยให8คนอีสานได8กลายมาเปNนคนท่ีมี
ความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน สร8างเนื้อสร8างตัวและไม�ประมาทในการดําเนินชีวิต  

นอกจากนั้น จากการศึกษาในวรรณกรรมอีสานเรื่องกํ่ากาดํานั้น พบว�า หลักธรรม
และคติธรรม ได8ให8คุณค�ากับผู8ท่ีศึกษาหรือผู8ท่ีอ�านได8เปNนอย�างดีใน ๒ ประการนี้คือ  (๑) 
คุณค�าต�อตนเอง คือ หลักกรรม หลักความเชื่อ และหลักการทําบุญ(๒) คุณค�าต�อสังคม คือ มี
หลักการสําคัญในการปกครองและมีหลักการเรื่องของการจัดการความรู8และความเชื่อท่ี
เก่ียวข8องกับสิ่งแวดล8อมความสามัคคีและการเปNนผู8ท่ีรู8จักให8 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฟ7งเทศน�ในงานบุญผะเหวด 
(เทศน�มหาชาติ) อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

The Study of The Effectiveness in The Sermon Called 
the Pun  ฺya Phawade (The Preaching of The Bodhisatva’s 

Life Called Mahajati), in Sreevilai District, Buengkhan Province  

พระครูอรัญสารคุณ (อัศจรรย� จนฺทสาโร/วงค�สีดา)*  

บทคัดยBอ 

ความเปNนมาของการเทศน�ผะเหวดในของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬจัดข้ึน
ในช�วงเดือน ๒ ถึงเดือน ๔ ของทุกป� ตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน รูปแบบการจัด
เทศน�ผะเหวดในของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬแบ�งเปNน ๒ รูปแบบ ได8แก� รูปแบบการ
เทศน�แบบเรียงกัณฑ� และรูปแบบการเทศน�แบบประยุกต�  
 เนื้อหาเทศน�ผะเหวดในตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ�งเปNน ๒ 
ประเภท คือ เนื้อหาในคัมภีร�เทศน�ผะเหวดและเนื้อหานอกคัมภีร�เทศน�ผะเหวด วิธีการเทศน�
ผะเหวด แบ�งเปNน ๒ ประเภท คือ คือการเทศน�แบบลําผะเหวด และการเทศน�เสียงหรือการ
เทศน�แหล� ผลสัมฤทธิ์ในการฟ�งเทศน�ในงานบุญผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ท่ี
มีต�อประชาชนในของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬจํานวน ๔ ด8าน คือ ๑) ด8านจริยธรรม เปNน
การปลูกฝ�งลักษณะนิสัยให8อยู�ในครรลองครองธรรมคุณค�าด8านจริยธรรม สอนให8ประชาชน
ละชั่ว ทําดี ทําจิตใจให8หมดจด มีจิตใจท่ีจะบริจาคทานยิ่งข้ึน ๒) ด8านพฤติกรรม สร8าง
จิตสํานึกท่ีดีให8แก�บุคคลในสังคมรู8การเสียสละส�วนตน เพ่ือส�วนรวม มีใจเอ้ือเฟ �อต�อคนอ่ืน 
แสดงออกท้ังทางด8านกาย วาจา ๓) ด8านการศึกษา ทําให8ประชาชนมีความรู8ความเข8าใจด8าน
หลักธรรมคําสอน สามารถพัฒนาท้ังสติป�ญญา เหตุผล อารมณ�และร�างกายด8านคุณภาพชีวิต 
เปNนวิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความเอ้ือเฟ �ออารีต�อกัน มีความสามัคคี   ไม�มีการแก�งแย�งชิงดีชิง
เด�นกัน เปNนสังคมท่ีสงบสุข 

คําสําคัญ: การฟ�งเทศน�, บุญผะเหวด 
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Abstract 

The results of this research were found that the background of 
Phrawed sermon of Srivilai District, Buengkan Province consists of two medels, 
that is, the model of sermon in the level of items and the applied model. 
The achievement in listening sermon in Boon Phawad festival of Srkvilai 
District, Buengkan Province effected towards people in the territory of Srivilai 
District, Buengkan Province in 4 categories as follows: 

1. in the aspect of morality, to culture the features of habits in the 
principle of Dhamma. The aspect of morality teaches people to avoid an evil 
and to do good and purify the mind and to make more sharity. 

2. in the aspect of behaviors, to create the good consciousness to 
individuals in society , to share their own benefits for others, to have the 
sympathy for public and to express both physically and verbally. 

3. in the aspect of education, to encourage people to have 
knowledge  and understanding the principle of teaching and to be ability to 
develop the wisdom, reasons, emotion and body. 

4. the quality of life, to be quality of life, to have the sympathy to 
each other, to have unity, not to conflict each other and to be happy and 
peach. 

Keywords: The pun  ฺya phawade, the sermon called 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนา ถือได8ว�าเปNนสถาบันหนึ่งของสังคมไทย หากจะว�าเปNนส�วนหนึ่งท่ี

สําคัญของสังคมไทยก็ว�าได8 เพราะพระพุทธศาสนานั้นดํารงอยู�ในฐานะท่ีเปNนแกนกลางทาง
จิตใจเปNนกรอบท่ีใช8ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให8อยู�ร�วมกันอย�างสงบสันติ 
นอกจากองค�ประกอบสําคัญคือพระพุทธ พระธรรมแล8ว พระสงฆ�ยังถือได8ว�ามีส�วนสําคัญใน
การประสานสัมพันธ�กับสังคม ในฐานะเปNนศูนย�กลางท่ีรวมจิตใจของมหาชน เปNนผู8นําใน
ทางด8านจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ เปNนศูนย�กลางแห�งความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และ
ความร�วมมือในด8านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต�างๆ ซ่ึงนั่นเปNนเป�าหมายท่ีพระ
พุทธองค�ทรงวางหลักเบ้ืองต8นสําหรับภิกษุผู8เปNนพุทธบุตรท้ังหลาย ดังพุทโธวาทท่ีประทาน
ครั้งแรกในการส�งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาว�า ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไป 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๙๖ 

เพ่ือประโยชน�สุขแก�ชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและ
ความสุขแก�ทวยเทพและมนุษย�๑  

ซ่ึงในการไปสร8างประโยชน�สุขแก�สัตว�โลกนั้น ด8วยต8องการให8สังคมเกิดความสันติ
สุข โดยมุ�งสอนสัตว�โลกให8ดําเนินตนอยู�ในวิถีของการไม�ทําความชั่วท้ังปวง การทําความดีให8
ถึงพร8อม และการชําระจิตใจของตนให8ผ�องใส๒ เม่ือพระพุทธศาสนาได8มีบทบาทในสังคมมาก
เท�าไร ย�อมก�อให8เกิดผลดีต�อสังคมมากข้ึนเท�านั้น นั่นเปNนการเพ่ิมจริยธรรมทางสังคมท่ี
ทรงคุณค�า เพราะจริยธรรมนั้นคือธรรมท่ีเปNนข8อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม๓ เปNน
วัตรปฏิบัติในการดําเนินชีวิตโดยวิถีทางท่ีจะทําให8 ความเปNนไปตามธรรมดาแห�งเหตุป�จจัย
ของธรรมชาติ บังเกิดเปNนประโยชน�แก�มนุษย�ให8มากท่ีสุดหรือการดําเนินชีวิตด8วยความรู8เท�า
ทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะผลักดันและสรรค�สร8างเหตุป�จจัย
ต�างๆ ให8เปNนไปอย�างก�อให8บังเกิดคุณประโยชน�แก�มนุษย� ๔ อันเปNนหลักแห�งความประพฤติ 
หรือ แนวทางการประพฤติท่ีก�อให8เกิดความสงบสุขในสังคม๕  

เม่ือพระพุทธศาสนาโดยการนําของพระสงฆ�ได8เก่ียวข8องกับสังคมมากเท�าไร ย�อม
ส�งผลกระทบต�อสังคมมากข้ึนเท�านั้น โดยท่ีพระสงฆ�แต�ละรูปต�างมีรูปแบบในการเผยแผ�
หลักการทางพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักของพระพุทธเจ8าท้ังในรูปของหลักการในการเผยแผ� 
เป�าประสงค�ในการเผยแผ� รวมถึงกลวิธีในการอธิบายหลักธรรม และนั่นเองท่ีก�อให8เกิดธรรม
เนียมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนาข้ึนมา เปNนกุศโลบายในการโน8ม
น8าวให8บุคคลในสังคมเข8าหาธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปNนเครื่องกล�อมเกลาจิตใจ 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยนั้น ได8มีจารีตประเพณีท่ี
พึงปฏิบัติอันเก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อด้ังเดิมของสังคม เรียกว�า 
ฮีต ๑๒๖ และยังมีข8อกรณีกิจท่ีสนับสนุนหรือเสริมฮีต ๑๒ เรียกว�า คอง ๑๔๗ 

                                                           

๑ วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 
๒ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมี บุ¦คพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน8า ๒๙๑. 
๔ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน8า ๗๓๓. 
๕ พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ� อมรินทร� พริ้นติ้ง กรุ¦ฟ จํากัด, ๒๕๓๓), หน8า ๘๑. 
๖ ฮีต ๑๒ คือ ประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต�าง ๆ ท้ังสิบสองเดือน

ของแต�ละป� ได8แก� เดือนอ8าย บุญเข8ากรรม, เดือนยี่บุญคูนลาน, เดือน ๓ บุญข8าวจ่ี, เดือน ๔ บุญผะเหวด, 
เดือน๕ บุญสงกรานต�, เดือน ๖ บุญบ้ังไฟ, เดือน ๗ บุญซําฮะ, เดือน ๘ บุญเข8าพรรษา, เดือน ๙ บุญข8าว
ประดับดิน,เดือน ๑๐ บุญข8าวสาก(สลากภัตร), เดือน ๑๑ บุญออกพรรษา, เดือน ๑๒ บุญกฐิน, อ8างใน บัว



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๙๗

บุญผะเหวด หรือบุญประเพณีเทศน�มหาชาติ เปNนงานบุญประเพณีอีกงานหนึ่ง
ประจําเดือน ๔ ของชาวอีสาน เปNนการทําบุญเพ่ือเปNนเครื่องระลึกถึงพระชาติ ๆ หนึ่งของ
องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ8า เปNนการบําเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญ�ของพระโพธิสัตว�ก�อนท่ีจะ
ตรัสรู8เปNนพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ8า คือครั้งอุบัติเปNนพระเวสสันดร๘ หากจะว�าไปแล8วบุญผะ
เหวดนี้เปNนงานบุญประเพณีท่ียิ่งใหญ�ของชาวพุทธในภาคอีสาน ซ่ึงมีความเชื่อสืบเนื่องมาจาก
เนื้อเรื่องท่ีปรากฏในหนังสือเทศน� “มาลัยหม่ืน มาลัยแสน” ท่ีกล�าวถึงพระมาลัยเถระข้ึนไป
ไหว8พระธาตุเกษแก8วจุฬามณีบนสวรรค�ชั้นดาวดึงส�และได8พบปะสนทนากับพระศรีอริย
เมตไตรยโพธิสัตว� ผู8สั่งความมาถึงมนุษยโลกว�า “ถ8ามนุษย�ต8องการพบและร�วมเกิดกับท�าน 
จงอย�าฆ�าตีบีฑาโบยพ�อแม�สมณพราหมณาจารย� อย�าทําร8ายพระพุทธเจ8า และยุยงพระสงฆ�
ให8แตกกัน ให8ต้ังใจฟ�งมหาเวส(เทศน�มหาชาติ) ให8จบในม้ือหนึ่งวันเดียว” ๙ สําหรับบุญผะ
เหวด นอกจากจะเปNนส�วนสําคัญส�วนหนึ่งในท่ีบ�งถึงความเปNนประเพณีท่ียิ่งใหญ�แล8ว ป�จจุบัน
บุญผะเหวดยังมีพัฒนาการอยู�ในตัวเอง และเปNนการเติบโตแบบค�อยเปNนค�อยไปจากประเพณี
การทําบุญท่ีเคยจัดเฉพาะในระดับหมู�บ8านและชุมชน ส�วนราชการต8องการสร8างให8เปNนอัต
ลักษณ�หรือจุดเด�นทางวัฒนธรรมและนั่นได8กลายมาเปNนงานบุญประจําป� โดยจัดให8สอดคล8อง
กับประเพณีนิยมท่ีชาวบ8านเคยยึดถือและปฏิบัติสืบต�อกันมา  

จากการศึกษาและสัมผัสรวมท้ังการได8เข8าไปเก่ียวข8องกับงานบุญผะเหวดของ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ผู8วิจัยได8เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงท้ังการจัดงาน
และจุดมุ�งหมายของการจัดงานบุญผะเหวดท่ีก8าวหน8าออกไปไกลเกินกว�าความเปNนงานบุญ
ประเพณีแบบชาวบ8านท่ีเน8นการทําบุญเพ่ือฟ�งเทศน�มหาชาติ เปNนการจัดงานบุญประเพณี
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงอันเปNนกระพ้ีของบุญผะเหวดท่ีแท8จริง ดังนั้น ผู8วิจัยจึงมุ�งท่ีจะ
ศึกษาถึงเป�าหมายท่ีแท8จริงของการจัดงานบุญผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬต้ังแต�
อดีตจนถึงป�จจุบัน ความเปลี่ยนผันทางด8านรูปแบบกลยุทธ� กลวิธีในการเทศนาเรื่องบุญผะ
เหวดของพระสงฆ� ท่ี มีรูปแบบเปลี่ ยนแปลงไปเ พ่ือให8คนเข8 า ใจหลักธรรมในทาง

                                                                                                                                                        

ศรี ศรีสูง, ฮีต-คองอีสาน และปกิณกะคดี, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ� อมรินทร�พริ้นติ๊งกรุ¦ฟ, ๒๕๓๓), 
หน8า ๑-๒. 

๗ คอง ๑๔ หรือคลองธรรม คือ ข8อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต�
พระมหากษัตริย�ข8าราชการ ผู8มีหน8าท่ีปกครองบ8านเมือง และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติ ได8แก� (๑) ฮีตเจ8า
คองขุน (๒) ฮีตท8าวคองเพีย (๓) ฮีตไพร�คองนาย (๔) ฮีตบ8านคองเมือง (๕) ฮีตปู�คองย�า (๖) ฮีตตาคองยาย (๗) 
ฮีตพ�อคองแม� (๘) ฮีตไภ8คองเขย (๙) ฮีตป�าคองลุง (๑๐) ฮีตลูกคองหลาน (๑๑) ฮีตเถ8าคองแก� (๑๒) ฮีตป�คอง
เดือน หรือ ฮีต ๑๒ น่ันเอง (๑๓) ฮีตไฮ�คองนา (๑๔) ฮีตวัดคองสงฆ�, อ8างใน เรื่องเดียวกัน, หน8า ๒ -๓. 

๘ ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๖๕๕ – ๒๔๔๐/๔๔๗ – ๕๖๐. 
๙ ปริญญาโณ ภิกขุ (นามแฝง) ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, 

(อุบลราชธานี : โรงพิมพ�ศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๓๔), หน8า ๖๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๖๙๘ 

พระพุทธศาสนาอย�างไร ตลอดถึงผลตอบรับจากสังคมโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนในชุมชน
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬว�ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากน8อยเพียงไร ซ่ึงนั่นเปNนการวิจัย
เพ่ือหาแนวทางประสานวัฒนธรรมทางศาสนาให8คงอยู�กับสังคมอย�างมีคุณค�าท่ีแท8จริง 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อและประเพณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาความเปNนมางานบุญผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
๓. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการฟ�งเทศน�ในงานบุญผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัด

บึงกาฬ 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยนี้  เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช8วิธีวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และการสนทนากลุ�มย�อย ดังนั้น ผู8วิจัยจึงกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว8 ดังนี้ 

๑) ขอบเขตด�านเนื้อหา 
ในงานวิจัยนี้ ผู8วิจัยมุ�งศึกษาถึงความเปNนมาของบุญผะเหวดอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึง

กาฬและรูปแบบการเผยแผ�ธรรมโดยการใช8บุญผะเหวดเปNนเครื่องมือในการกล�อมเกลาจิตใจท้ัง
เชิงนามธรรมและรูปธรรม อันส�งผลต�อวิถีชีวิตความเปNนอยู�ของสังคมชนบทอย�างสงบสุข 

๒) ด�านเอกสาร   
๑. ชั้นปฐมภูมิ ได8แก� พระไตรป�ฎก อรรถกถา จากพระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
๒. ชั้นทุติยภูมิ ได8แก� เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวกับเก่ียวกับเรื่องบุญผะเหวด 
๓) ขอบเขตด�านประชากร 
ข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ�ประชากรกลุ�มเป�าหมาย ปราชญ�ชาวบ8าน เขตอําเภอ

ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ท่ีเก่ียวข8องกับบุญผะเหวดอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ท้ังท่ีเปNน
บรรพชิต และคฤหัสถ� จํานวน ๓๐ รูป/คน  ได8แก� 

๑. พระสังฆาธิการในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๕ รูป 
๒. ปราชญ�ชาวบ8าน จํานวน ๕ คน 
๓. ประชาชนในอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬท่ีมาฟ�งเทศน�บุญผะเหวดจํานวน ๒๐ คน 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑) ศึกษาข�อมูลข้ันเอกสาร (Primary Sources) ท่ีเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง

โอปปาติกะโดยศึกษาค8นคว8าจากพระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๖๙๙

ฎีกา และอนุฎีกา จากวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง ตลอดจนเอกสารวิชาการด8าน
พระพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวข8องกับบุญผะเหวดหรือเทศน�มหาชาติ) โดยค8นคว8าเอกสารแหล�งต�างๆ  

๒) ศึกษาจากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ�
ประชากรกลุ�มเป�าหมาย ปราชญ�ชาวบ8าน เขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ท่ีเก่ียวข8องกับ
บุญผะเหวดอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ท้ังท่ีเปNนบรรพชิต และคฤหัสถ� จํานวน ๓๐ รูป/
คน ได8แก� 

๑. พระสังฆาธิการในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๕ รูป 
๒. ปราชญ�ท8องถ่ิน จํานวน ๕ คน 
๓. ประชาชนในอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬท่ีมาฟ�งเทศน�บุญผะเหวดจํานวน ๒๐ คน 
๓) ข้ันตอนการสังเคราะห�และสรุป รวบรวมข8อมูลจากเอกสารต�างๆ รวบรวม

ข8อมูลจากการสัมภาษณ�จากกลุ�มเป�าหมายในภาคสนาม สังเคราะห�ข8อมูล สรุปและเขียน
รายงานการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยและข8อเสนอแนะ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
คติความเชื่อเรื่องผีเปNนคติความเชื่อด้ังเดิมของคนไทย เม่ือวัฒนธรรมอินเดีย

เผยแพร�สู�สุวรรณภูมิ ชนชั้นปกครองเลือกรับวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีสอดคล8องกับคติความ
เชื่อด้ังเดิม นั่นคือ คติความเชื่อศาสนาพราหมณ�และศาสนาพุทธ คติความเชื่อศาสนา
พราหมณ�ตอบสนองความต8องการด8านพิธีกรรมของชนชั้นปกครอง ในขณะท่ีความเชื่อ
ศาสนาพุทธตอบสนองความต8องการทางจิตใจของคนท่ัวไปโดยสรุป ในบรรดาความเชื่อ
ท้ังหลายท่ีกล�าวมา ความเชื่อในการตรัสรู8ในพระพุทธเจ8านั้นสําคัญท่ีสุด เนื่องจากสัจธรรมท่ี
พระพุทธเจ8าค8นพบแล8วนั้น เปNนสิ่งท่ีรู8เองได8ยาก ดังนั้น ในเบ้ืองต8น การมีความเชื่อศรัทธาใน
การตรัสรู8ขององค�ศาสดาผู8สอน จึงเปNนหนทางแรกสุดในการพัฒนาป�ญญาให8รู8แจ8งต�อไป พอ
สรุปได8ว�า ประเพณีแบ�งได8เปNนประเภทต�าง ๆ หลายลักษณะ ข้ึนอยู�กับเกณฑ�ท่ีใช8ในการแบ�
งและเจตนาในการศึกษา สรุปโดยรวม ก็คือ ประเพณีแบ�งออกเปNน ๒ ประเภทใหญ� ๆ คือ 
ประเภทท่ีกําหนดเวลาในรอบป�ไว8อย�างถาวร ท่ีมักจะเป Nนประเพณีของส �วนรวม และ
ประเภทท่ีไม�ได8กําหนดเวลาไว8อย�างถาวรซ่ึงมักจะเปNนประเพณีของส�วนบุคคล   

ประเพณีก�อให8เกิดคุณค�าอันเกิดจากการปฏิบัติประเพณีหลายด8าน ในรายละเอียด 
ด8านต�าง ๆ แตกต�างกันไปข้ึนอยู�กับแต�ละประเพณี และจะต8องมีคุณค�าทางด8านสังคมความสามัคคี
ในหมู�คณะ ทางด8านจิตใจ อารยธรรม วัฒนธรรม และคุณค�าทางด8านเศรษฐกิจและการปกครอง
ของชุมชนหรือประเทศนั้นๆ  .พระองค�ทรงมุ�งประโยชน�จากคําสอนท่ีผู8ฟ�งจะพึงได8พึงถึงเปNน
สําคัญ เพ่ือท่ีผู8ฟ�งจะได8นําไปปฏิบัติเพ่ือความพ8นทุกข� ดังพุทธปณิธานท่ีทรงต้ังไว8เม่ือคราวส�ง
พระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาว�า เพ่ือประโยชน�สุขแก�ชนเปNนอันมาก เพ่ืออนุเคราะห�
ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแก�ทวยเทพและมนุษย�ดังนั้น ในการเผยแผ�



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๐๐ 

พระพุทธศาสนา จึงมีแผนแม�บทในการเผยแผ�ท่ีเรียกว�า ธรรมประกาศโนบาย เปNนคู�มือ
สําหรับบุคลากรในการเผยแผ�  

ประเพณี  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของกลุ�มชนในแหล�งใดแหล�ง หนึ่ง  ยึดถือ
สืบต�อกันมาจนเปNนท่ียอมรับของคนส�วนใหญ� เปNนเรื่องราวต�างๆ เก่ียวกับความคิด ศีลธรรม 
จารีต  ความเชื่อและระเบียบแบบแผน เปNนต8น  อันเปNนสิ่งท่ีคนในสังคมเห็นว�า ถูกต8อง และ
เหมาะสมสําหรับสังคมนั้นๆ ประเพณีของแต�ละสังคมอาจแตกต�างกันไป และอาจ
ปรับเปลี่ยนให8เหมาะสม กับสภาพสังคมวัฒนธรรมในกาลสมัยนั้นๆ ประเพณีก�อให8เกิดคุณค�
าอันเกิดจากการปฏิบัติประเพณีหลายด8าน ในรายละเอียด ด8านต�างๆ  แตกต�างกันไปข้ึนอยู�
กับแต�ละประเพณี และจะต8องมีคุณค�าทางด8านสังคมความสามัคคีในหมู�คณะ  างด8านจิตใจ 
อารยธรรม  วัฒนธรรม และคุณค�าทางด8านเศรษฐกิจและการปกครองของชุมชนหรือ
ประเทศนั้นๆ 

บุญพระเหวดหรือเทศน�มหาชาติ บางครั้ง เรียกว�า คาถาพันวรรณกรรมเรื่องพระ
เวสสันดรชาดกนี้เข8ามาแพร�หลายในประเทศไทยเม่ือครั้งสมัยสุโขทัย ต8นฉบับมหาชาติสมัย
สุโขทัยคงสูญหายไป เราจึงพบว�ามหาชาติคําหลวง ฉบับกรุงศรีอยุธยา เปNนมหาชาติท่ีเปNน
สํานวนเก�าท่ีเหลืออยู�ในประเทศไทยในขณะนี้มหาชาติท่ีพบอยู�ในภาคอีสานของไทยนั้นมี
หลายสํานวน หลายฉบับ แต�ละวัดแต�ละจังหวัดต�างก็ใช8ฉบับของท8องถ่ินและคัดลอกสืบ
ต�อมา เพราะเปNนวรรณกรรมท่ีใช8ในพิธีกรรมเรียกว�า “บุญผะเหวด”การคัดลอกนี้อาจจะมี
การเพ่ิมเติมเสริมแต�งบ8าง หรือย�อให8นั้นเอาเฉพาะใจความสําคัญบ8าง หรือพระภิกษุบางรูป
อาจแต�งข้ึนมาเปNนสํานวนใหม�บ8าง แต�อย�างไรก็ตามต8นฉบับเดิมของมหาชาติอีสาน น�าจะ
ได8รับอิทธิพลจากมหาชาติฉบับของล8านช8าง เพราะเหตุว�าชาวอีสานส�วนใหญ�ได8รับวัฒนธรรม
ลุ�มน้ําโขงมาโดยตลอด และพิธีกรรมบุญผะเหวดของอีสานนั้นมีลักษณะเช�นเดียวกับพิธีกรรม
ของอาณาจักรลานช8างโบราน ฉะนั้นต8นฉบับเดิมเรื่องมหาชาติ (ของล8านช8าง) จึงมีการนําเข8า
มาใช8เทศน�ในภาคอีสานและภายหลังได8มีการปรับปรุงบ8างดังกล�าว งานบุญผะเหวดหากจะ
กล�าวถึงเป�าหมายหลักของการจัดทําบุญเพ่ือระลึกถึงบุญบารมีของพระโพธิสัตว�ท่ีบําเพ็ญ
บารมีครั้งยิ่งใหญ�ครั้งสุดท8ายก�อนท่ีจะมาตรัสรู8เปNนพระสัมมาสัมพุทธะแล8ว สิ่งสําคัญท่ีชุมชน
จะต8องได8คือความร�วมมือร�วมใจ ความสมานสามัคคีในการกระทํากิจกรรมร�วมกันต้ังแต�เริ่ม
งานจนกระท่ังเสร็จสิ้นงาน เปNนกลอุบายท่ีคนโบราณได8วางกฎกติกาไว8เพ่ือให8ลูกหลานได8ท้ัง
สิ่งยึดเหนี่ยวทางด8านจิตใจ และการรู8จักการเอ้ืออารีทํางานด8วยกันด8วยหลักธรรม  

จะเห็นได8จากการเทศน� อานิสงส�ของการฟ�งเทศน� รวมถึงการเปNนเจ8าภาพกัณฑ�
เทศน�ของ ชาวอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จึงมีความเชื่อว�าจะได8รับอานิสงส�ในชาติต�อไป 
โดยจะเกิดในภพของพระศรีอริยเมตไตรจะได8ไปยังสวรรค�จะได8ไม�ต8องเข8าสู�อบายภูมิ จะเปNน
คนท่ีพรั่งพร8อมไปด8วยยศถาบรรดาศักด์ิ และท่ีสําคัญจักได8บรรลุมรรคผลนิพพานในท่ีสุด สิ่ง
นี้จึงเปNนแรงจูงใจให8ผู8คนได8เห็นความสําคัญของการเทศน�มหาชาต ซ่ึงเปNนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให8
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เกิดประเพณีท่ีสืบเนื่องกันมา ดังนั้น พระเวสสันดรชาดกจึงมีอิทธิพลต�อการเทศน�มหาชาติ
ของชาวอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ทางด8านวิถีชีวิตความเปNนอยู� รวมถึงความเชื่อ ซ่ึงเปNน
เครื่องกล�อมเกล�าให8ชาวชาวอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปNนคนท่ีมีอัธยาศัยดี มีเมตตาต�อ
ผู8อ่ืน เปNนคนใจบุญ ชอบให8ความช�วยเหลื่อผู8อ่ืน  

บุญผะเหวดเปNนงานบุญประเพณีท่ีสื่อให8เห็นถึงความร�วมมือร�วมใจ ร�วมรักสามัคคี
ของคนในชุมชนอีสานมาแต�โบราณกาล เพราะงานบุญดังกล�าวเปNนงานบุญท่ีต8องอาศัย
เรี่ยวแรงท้ังกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย�ของบุคคลหลายฝ�ายมาร�วมด8วยช�วยกัน เริ่ม
ต้ังแต�การตระเตรียมสถานท่ีบริเวณงาน จนงานแล8วเสร็จ หากจะว�าไปแล8วการสร8างบุญผะ
เหวดให8เปNนเอกลักษณ�ประจําจังหวัดร8อยเอ็ด เพ่ือเชื่อมประสานความสัมพันธ�ระหว�างส�วน
ราชการและภาคประชาชน โดยมีวัดหรือพระพุทธศาสนาเปNนตัวประสานนั้น ผู8วิจัยมองว�า 
เบ้ืองแรกผู8จัดงานอาจมีความประสงค�เพียงเพ่ือต8องการประสานความเข8าใจกันระหว�างคน
ชนบทกับส�วนราชการอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให8ง�ายต�อการปกครอง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในยุคสมัยนั้น แต�ต�อมางานบุญประเพณีดังกล�าวได8พัฒนาไปจนเปNนอุปกรณ�หรือ
เครื่องมือทางการเมืองหรือฐานอํานาจทางสังคมของบุคคลบางส�วน ท่ีต8องการสร8างจุดเด�น
หรือสร8างความชอบธรรมให8เกิดข้ึนแก�ตน ด8วยการเข8ามามีส�วนร�วมกับงานมากยิ่งข้ึนท้ังการ
ให8การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน หรือการจัดต8นกัณฑ�จอบกัณฑ�หลอนด8วยสิ่งของท่ี
มีค�ามากมาย อันส�อถึงเจตนาท่ีเรียกว�าบุญแอบแฝง 

การเทศน�ผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬโดยภาพรวมมี ๒ แบบ คือ การ
เทศน�แบบลําผะเหวด และการเทศน�แหล� ส�วนการเทศน�ผะเหวดอันเปNนงานประจําอําเภอศรี
วิไล จังหวัดบึงกาฬนั้น ใช8การเทศน�แบบลําผะเหวด ฝ�ายสงฆ�ท่ีดําเนินการจัดการหาพระ
นักเทศน�มาแสดงพระธรรมเทศนาตามโอกาสอันสมควรจุดมุ�งหมายโดยตรงของการจัดงาน
บุญผะเหวดก็คือการต8องการพัฒนาพฤติกรรมของคนให8มีความเสียสละโดยเริ่มต้ังแต�การ
เสียสละกําลังกายช�วยเหลือเตรียมงานจนกระท่ังงานเสร็จสิ้น แต�ป�จจุบัน การจัดงานผะเหวด
แม8จะถูกริดรอนคุณค�าออกไปบางส�วน แต�ก็ยังคงมีประโยชน�อันเกิดจากงานบุญดังกล�าว แม8
จะมองดูว�าการเทศน�หรือการเผยแผ�ธรรมของพระสงฆ�ท่ีมุ�งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย�
นั้น ฆราวาสได8มีบทบาทนําหน8าไปมากกว�า และดูเหมือนว�าจะมีส�วนได8จากกิจกรรมดังกล�าว
มากกว�าท่ีพระสงฆ�ดําเนินการเองเสียอีก เพราะพระสงฆ�นั้นมุ�งเน8นท่ีจินตนาการ เม่ือผู8ฟ�งฟ�ง
ตามแล8วนําไปคิดพิจารณาด8วยตนเองแล8ว จึงจะสามารถกลั่นกรองออกมาเปNนพฤติกรรมของ
ตนเองได8 แต�ส�วนราชการได8สร8างภาพจินตนาการนั้นเปNนภาพลักษณ�ท่ีมองเห็นได8ชัด จาก
การแสดงงานแสงสีเสียงคืนกินพาแลง หรือการแสดงภาพกิจกรรมต�าง ๆ พฤติกรรมต�าง ๆ 
ของตัวละครแต�ละตัวในวันแห�ผะเหวด ซ่ึงสะท8อนให8เห็นภาพท่ีชัดเจน สามารถจินตนาการ
ได8รวดเร็วกว�าการท่ีเราจะตัดสินใจว�างานดังกล�าวดีหรือไม�ดีไม�ใช�อยู�ท่ีการดําเนินการ หรือ
การบริหารจัดการโดยใคร หรือหน�วยงานใด แต�สิ่งท่ีเราควรตัดสินคือกิจกรรมดังกล�าวนั้น



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๐๒ 

สร8างคุณประโยชน�ต�อสังคมหรือไม�  
เม่ือมองโดยภาพรวมแล8วผู8วิจัยเห็นว�างานบุญผะเหวดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึง

กาฬแม8จะมีนัยไม�สมบูรณ�เต็มท่ีเพราะผู8จัดงานมุ�งประโยชน�ไปท่ีการสร8างภาพลักษณ� หรือ
การสร8างจุดเด�นในทางการตลาดของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ท้ิงพิธีการเทศน�ผะเหวด
เปNนงานรองเท�านั้น แต�สิ่งท่ีได8จากการจัดงานดังกล�าวคือทําให8คนได8รับรู8ความเปNนมาของ
ตํานานบุญผะเหวด บทบาทของตัวละครแต�ละตัว รวมถึงการทราบวิถีชีวิตความเปNนอยู�ของ
ชาวจังหวัดร8อยเอ็ดท่ีสื่อออกมาจากการแสดงต�าง ๆ ซ่ึงควรอนุรักษ�และหวงแหนไว8เปNนมรดก
ทางวัฒนธรรมต�อไปสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีเราจะเห็นได8จากงานบุญผะเหวดนั่นก็คือ การสร8าง
งานศิลปะ อันสื่อให8เห็นถึงความละเมียดละไมทางจิตใจของผู8สร8างสรรค�งานศิลป� เพราะ
ศิลปะเปรียบดังภาษาท่ีบ�งบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ต้ังแต�อดีตมาจนถึงป�จจุบัน บ�อ
เกิดของอารยธรรมแหล�งต�างๆ ของมนุษยชาติต�างก็มีแนวโน8มท่ีให8อิทธิพลสืบต�อกันมาอย�าง
ไม�มีท่ีสิ้นสุด  

บุญผะเหวดเปNนงานบุญประเพณีท่ีสื่อให8เห็นถึงความร�วมมือร�วมใจ ร�วมรักสามัคคี
ของคนในชุมชนอีสานมาแต�โบราณกาล เพราะงานบุญดังกล�าวเปNนงานบุญท่ีต8องอาศัย
เรี่ยวแรงท้ังกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย�ของบุคคลหลายฝ�ายมาร�วมด8วยช�วยกัน เริ่ม
ต้ังแต�การตระเตรียมสถานท่ีบริเวณงาน จนงานแล8วเสร็จ หากจะว�าไปแล8วการสร8างบุญผะ
เหวดให8เปNนเอกลักษณ�ประจําจังหวัดร8อยเอ็ด เพ่ือเชื่อมประสานความสัมพันธ�ระหว�างส�วน
ราชการและภาคประชาชน โดยมีวัดหรือพระพุทธศาสนาเปNนตัวประสานนั้น ผู8วิจัยมองว�า 
เบ้ืองแรกผู8จัดงานอาจมีความประสงค�เพียงเพ่ือต8องการประสานความเข8าใจกันระหว�างคน
ชนบทกับส�วนราชการเพ่ือให8ง�ายต�อการปกครอง ผลสัมฤทธิในการฟ�งบรรลุเป�าหมาย ๔ 
ด8าน คือ ทางด8านจริยธรรม เปNนการปลูกฝ�งลักษณะนิสัยให8อยู�ในครรลองครองธรรมคุณค�า 
ด8านจริยธรรม สอนให8ประชาชนละชั่ว ทําดี ทําจิตใจให8หมดจด มีจิตใจท่ีจะบริจาคทาน
ยิ่งข้ึน  ด8านพฤติกรรม สร8างจิตสํานึกท่ีดีให8แก�บุคคลในสังคมรู8การเสียสละส�วนตนเพ่ือ
ส�วนรวม มีใจเอ้ือเฟ �อต�อคนอ่ืน แสดงออกท้ังทางด8านกาย วาจา ด8านการศึกษา ทําให8
ประชาชนมีความรู8ความเข8าใจด8านหลักธรรมคําสอน สามารถ พัฒนาท้ังสติป�ญญา เหตุผล 
อารมณ�และร�างกาย ด8านคุณภาพชีวิต เปNนวิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความเอ้ือเฟ �ออารีต�อกัน มี
ความสามัคคี ไม�มีการแก�งแย�งชิงดีชิงเด�นกัน เปNนสังคมท่ีสงบสุข 

จุดมุ�งหมายโดยตรงของการจัดงานบุญผะเหวดก็คือการต8องการพัฒนาพฤติกรรม
ของคนให8มีความเสียสละโดยเริ่มต้ังแต�การเสียสละกําลังกายช�วยเหลือเตรียมงานจนกระท่ัง
งานเสร็จสิ้นการท่ีเราจะตัดสินใจว�างานดังกล�าวดีหรือไม�ดีไม�ใช�อยู�ท่ีการดําเนินการ หรือการ
บริหารจัดการโดยใคร หรือหน�วยงานใด แต�สิ่งท่ีเราควรตัดสินคือกิจกรรมดังกล�าวนั้นสร8าง
คุณประโยชน�ต�อสังคมหรือไม� เม่ือมองโดยภาพรวมแล8วผู8วิจัยเห็นว�างานบุญผะเหวดของ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ แม8จะมีนัยไม�สมบูรณ�เต็มท่ีเพราะผู8จัดงานมุ�งประโยชน�ไปท่ีการ
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สร8างภาพลักษณ� หรือการสร8างจุดเด�นในทางการตลาดของจังหวัด ท้ิงพิธีการเทศน�ผะเหวด
เปNนงานรองเท�านั้น แต�สิ่งท่ีได8จากการจัดงานดังกล�าวคือทําให8คนได8รับรู8ความเปNนมาของ
ตํานานบุญผะเหวด บทบาทของตัวละครแต�ละตัว รวมถึงการทราบวิถีชีวิตความเปNนอยู�ของ
ชาวจังหวัดร8อยเอ็ดท่ีสื่อออกมาจากการแสดงต�าง ๆ ซ่ึงควรอนุรักษ�และหวงแหนไว8เปNนมรดก
ทางวัฒนธรรมต�อไป 

สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีเราจะเห็นได8จากงานบุญผะเหวดนั่นก็คือ การสร8างงานศิลปะ 
อันสื่อให8เห็นถึงความละเมียดละไมทางจิตใจของผู8สร8างสรรค�งานศิลป� เพราะศิลปะเปรียบดัง
ภาษาท่ีบ�งบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ต้ังแต�อดีตมาจนถึงป�จจุบัน บ�อเกิดของอารย
ธรรมแหล�งต�างๆ ของมนุษยชาติต�างก็มีแนวโน8มท่ีให8อิทธิพลสืบต�อกันมาอย�างไม�จบสิ้น 

๖. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย 
๑. ทําให8ทราบข8อมูลแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อและประเพณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. ทําให8ได8ข8อมูลสนเทศเก่ียวกับความเปNนมาและรูปแบบงานบุญผะเหวด (เทศน�

มหาชาติ) ของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
๓. ทําให8ทราบผลสัมฤทธิ์ในการฟ�งเทศน�ในงานบุญผะเหวด (เทศน�มหาชาติ) ของ

อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปuฎกภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
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การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
An Analytical Study of the Concept of Consciousness  

in Theravada Buddhist Philosophy 

พระอภิชาติ อภิญาโณ (แก8วเกตุพงษ�)* 
พระราชปริยัติวิมล, ดร.** 

บทคัดยBอ 
วิทยานิพนธ�เรื่องนี้มีจุดประสงค�ดังต�อไปนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณ

โดยท่ัวไป ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพ่ือวิเคราะห�แนวคิด
เรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรป�ฎก อรรถ
กถา หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง   

ผลการวิจัยพบวBา 
๑. วิญญาณในทัศนะท่ัวไป ฝ�ายตะวันออก พบว�า วิญญาณ เปNนของเท่ียงแท8 ไม�

เปลี่ยนแปลง เม่ือร�างกายแตกสลาย ก็จะไปเวียนว�ายตายเกิดในร�างกายใหม� ส�วนฝ�าย
ตะวันตก พบว�า วิญญาณมีลักษณะเคลื่อนไหวได8 มีลักษณะโปร�งใส เปNนธาตุรู8 เปNนอมตะ
นิรันดร 

๒. วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท มี ๒ ประเด็น ได8แก� 
ประเด็นท่ี ๑ วิญญาณ หมายถึง ชีวิต ท่ีเปNนนามธรรม ไม�สูญสลายเหมือนวัตถุ

รูปธรรม และก�อนท่ีวิญญาณจะดับ วิญญาณดวงเก�าจะถ�ายทอดคุณสมบัติต�างๆ อย�าง
ครบถ8วนให8วิญญาณดวงใหม�ไว8หมดแล8วจึงดับ 

ประเด็นท่ี ๒ วิญญาณ หมายถึง ธรรมชาติรู8แจ8งอารมณ�ในทางทวารต�างๆ คือ ทาง
ตา ได8แก� การเห็น ทางหู ได8แก� การได8ยิน เปNนต8น และวิญญาณนี้เกิดข้ึนจากเหตุป�จจัย ถ8าไม�
มีเหตุป�จจัยท่ีทําให8เกิด วิญญาณก็ไม�เกิด การเกิดและการดับของวิญญาณ จึงข้ึนอยู�กับเหตุ
ป�จจัย  

๓. วิเคราะห�วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว�า สิ่งมีชีวิตท้ังหลายมีวิญญาณ มี
ความรู8สึก แม8ร�างกายจะแตกสลาย วิญญาณก็จะไปเกิดใหม�เวียนว�ายในสังสารวัฏ เพราะ
กรรมเปNนผู8กําหนด แต�สิ่งท่ีไม�มีวิญญาณ เช�น ต8นไม8 เม่ือตายไปก็สลายไป เปNนต8น 

                                                           

* นักศึกษาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร8อยเอ็ด 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร8อยเอ็ด 
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ส�วนวิญญาณท่ีเปNนสภาพรู8แจ8งอารมณ�ทางทวารต�างๆ เช�น ทางตา ทางหู เปNนต8น 
การรับรู8 จะต8องอาศัยการทํางานผ�านทางระบบประสาทสัมผัส จึงจะทําหน8าท่ีเห็น หรือได8ยิน 
เปNนต8นได8 เพราะอาศัยเหตุป�จจัยจึงเกิดข้ึนได8    

คําสําคัญ: วิเคราะห�, วิญญาณ, พุทธปรัชญาเถรวาท 

Abstract 

The objectives of this thesis were found the follows: 1) to study the 
consciousness in general conceptions, 2)  to study the concept of 
consciousness in Theravada Buddhist Philosophy, and 3 ) to analyze the 
concept of consciousness in Theravada Buddhist Philosophy. The data were 
mainly collected from the Tipitaka, books, magazines, documents, 
commentaries and related research works.  

The results of the research were found that: 
1. The concept of Viññana in general’s views. 1. In the Eastern 

concepts found that: Viññana is permanent and unchanging when a body is 
died it will change to a new body. And in the Western’s concept that it is 
movable form, transparent, knowledge element and eternity. 

2. Viññana in Theravada Buddhist Philosophy’s concepts divided into 
2 points as follows. First, Viññana refers to the spiritual life of abstraction, not 
vanish as a concrete object. Before moving from a body it will transmit all 
features to fully a new spirit before dying. Second, Viññana means “thorough 
knowledge or consciousness of external objects”. It refers to sense-awareness 
resulting from Six-Sense Bases touching with external objects. Eye’s touch 
with visible form results in eye-consciousness. Ear’s touch with sound results 
in ear-consciousness, etc. All the consciousnesses arise in the process of 
Dependent Origination i.e., through condition the consciousness arises. If 
there is no the process of Dependent Origination it will not arises.  

3. Analysis Viññana in Theravada Buddhist Philosophy found that: All 
beings have a spiritual sense, feelings, though a body is lost but it is reborn in 
the circle of life because Karma is controls, and a thing has not Viññana such 
a tree, when it died must vanish.  
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And Viññana is sense-awareness by doors, such as by eye, by ear, 
etc. Perception must depends on working through the senses nervous system. 
It will act to see or hear, etc. Because it Dependent Origination will arises.   

Keywords : Analysis, Consciousness , Theravada Buddhist Philosophy 

๑. บทนํา 
พุทธศาสนิกชนท่ีศึกษาพระพุทธศาสนายังไม�ลึกซ้ึง มักจะเข8าใจความหมายของคํา

ว�า วิญญาณคลาดเคลื่อนไปจากความหมายท่ีถูกต8องตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ป�ญหา
ท่ีเก่ียวกับเรื่องวิญญาณนี้ เคยเกิดข้ึนแล8วต้ังแต�สมัยครั้งพุทธกาลจนกระท่ังถึงสมัยป�จจุบันนี้ 
ตัวอย�าง เช�น มีความเข8าใจว�า จิต มโน วิญญาณ ไม�ใช�สิ่งเดียวกัน วิญญาณเปNนสิ่งท่ีมีตัวตน
สามารถมองเห็นได8ด8วยตา เปNนภูตผีป�ศาจ ท่ีมาปรากฏตัวหลอกหลอนให8คนกลัว หรือ มี
ความเข8าใจว�า คนเราเกิดมาจากธรรมชาติ โดยอาศัย พ�อ -แม� อย�างเดียวเท�านั้น ไม�ต8องอาศัย

ปฏิสนธิวิญญาณของโอปปาติกะ ท่ีหยั่งลงสู�ครรภ�ของมารดาใ นไข�ท่ีผสมเชื้อเอาไว8แล8ว คือ
เข8าใจว�า คนเราไม�ได8เกิดจากวิญญาณนั้นเอง เพราะตายแล8วสูญ หรือมีความเข8าใจว�าความรู8
นึกคิดต�างๆ เกิดมาจากสมองเปNนผลของสมอง สมองเปNนผู8เห็น เปNนผู8ได8ยินเท�านั้น   

ส�วนชีวิตหลังความตายนั้น โดยมากเข8าใจว�า ตายแล8วเปNนผี แต�ความจริงนั้น ทันที
ท่ีจุติ คือจิตขณะสุดท8ายเคลื่อนจากความเปNนบุคคลนั้นดับ ปฏิสนธิจิต คือ จิตขณะแรกของ
ชาติต�อไป  

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง สภาวะธรรมท่ีรู8อารมณ� ทางอายตนะ
ภายกระทบกับวัตถุภายนอก เกิดการรู8แจ8งทางอารมณ� เช�น การรับรู8อารมณ�ทางตา หู จมูก 
ลิ้น กายและใจ วิญญาณท่ีกล�าวมานี้เกิดข้ึนจากเหตุจากป�จจัย ถ8าปราศจากเหตุป�จจัย 
วิญญาณก็ไม�สามารถเกิดข้ึนได8 เม่ือวิญญาณเกิดเพราะเหตุป�จจัยใดๆ ก็เรียกชื่อวิญญาณตาม
เหตุป�จจัยนั้นๆ เช�น วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ� ก็เรียกว�า จักขุวิญญาณ 
วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยโสตะและสัททารมณ� ก็เรียกว�า โสตวิญญาณ เปNนต8น ดังนั้นเม่ือ
วิญญาณหรือจิตเกิดข้ึน เปNนสภาวะรู8 ก็ต8องมีสิ่งท่ีถูกรู8 เช�น จิตเห็น  )จักขุวิญญาณจิต  (เม่ือ
เกิดข้ึนก็ต8องมีสิ่งท่ีถูกเห็น คือ สี เปNนต8น วิญญาณจึงไม�ได8หมายถึง ผี ตามท่ีคนท่ัวไปเข8าใจกัน๑ 

ป�ญหาเรื่องความเชื่อว�าดวงวิญญาณออกจากร�างท�องเท่ียวไป แล�นไป วิญญาณนี้
เท�านั้นเสวยผลกรรมต�างๆ หรือท�องเท่ียวไปในวัฏฏสงสาร กล�าวคือ การเวียนว�ายตายเกิดนี้ก็
เปNนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับพระผู8มีพระภาคเจ8าเช�นกัน ดังปรากฏในสมัยครั้งพุทธกาลว�า สมัยหนึ่ง 

                                                           

๑ พระมหาบรรพต เจโตวสี (สายสมบัติ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห�เรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ตามแนวคิดของอาจารย�พร รัตนสุวรรณ” วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔, หน8าบทนํา. 
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ภิกษุชื่อว�าสาติ มีความเห็นว�าวิญญาณนั้น เปNนสัตว� เปNนบุคคล แล8วก็แล�นไป แล8วก็ท�องเท่ียวไป
ในวัฏฏสงสาร คือ การเวียนว�ายตายเกิดโดยไม�มีท่ีสิ้นสุด กล�าวคือ สาติภิกษุเห็นว�า วิญญาณ
เปNนสัตว�หรือบุคคล แล�นไปในวัฏฏสงสาร โดยท่ีความเห็นเช�นนี้เปNนความคิดท่ีเข8าได8กับศาสนา
พราหมณ�เรื่องอาตมันหรือพรหมันว�า วิญญาณนั้นเปNนอมตะ ไม�สูญสลาย โดยท่ีท�านไม�เข8าใจใน
หลักการของพุทธศาสนาเก่ียวกับวิญญาณหรือกระบวนการเกิดการดับของสรรพสิ่งตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท๒ จึงได8มีความคิดเห็นเช�นนั้นและยังได8เท่ียวสั่งสอนคนอ่ืน โดยกล�าวว�า 
ความเห็นเช�นนี้พระพุทธองค�เปNนผู8ตรัสสั่งสอน จนพระผู8มีพระภาคเจ8าตรัสเรียกให8เข8าเฝ�าเพ่ือ
สอบถามความเปNนไป พระผู8มีพระภาคเจ8าตรัสถามว�า  ”สาติ ได8ยินว�า เธอมีทิฏฐิชั่วเช�นนี้เกิดข้ึน
ว�า เรารู8 ท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผู8มีพระภาคเจ8าทรงแสดงว�า วิญญาณนี้เท�านั้น มิใช�สิ่งอ่ืน
ท�องเท่ียวไป แล�นไป จริงหรือ   “ท�านได8กราบทูลว�า   ”จริงพระพุทธเจ8าข8า ข8าพระองค�รู8ท่ัวถึง
ธรรมตามท่ีพระผู8มีพระภาคเจ8าทรงแสดงว�า วิญญาณนี้เท�านั้นมิใช�สิ่งอ่ืนท�องเท่ียวไป แล�นไป “ ๓ 

ความหมายของวิญญาณในทัศนะของท�านสาติก็ไม�แตกต�างอะไรกับมนุษย�ท่ีเสวยรับรู8อารมณ�ได8
โดยลําพัง เปNนสภาวะท่ีเปNนอิสระแก�ตนเอง ไม�อิงอาศัยสิ่งอ่ืนเกิดข้ึนทัศนะเช�นนี้ เปNนทัศนะท่ีขัด
กับคําสั่งสอนของพระพุทธองค�เรื่องกระบวนการเกิดสรรพสิ่งท่ีเปNนไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทท่ี
ทรงตรัสสอนว�า ”วิญญาณนั้น มีสังขารเปNนป�จจัยจึงเกิดได8“ ๔  

การวิจัยนี้จึงมุ�งเน8นวิเคราะห�แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท และ
วิญญาณในทัศนะท่ัวๆ ไป เพ่ือจะได8เห็นความแตกต�างและเข8าใจไม�คลาดเคลื่อนจาก
ความหมายของวิญญาณท่ีแท8จริงทางพุทธศาสนา และจะเปNนฐานความรู8แก�ผู8ท่ีสนใจศึกษา 
เพ่ือจะนําไปศึกษาและเปรียบเทียบต�อไป    

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะท่ัวไป 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓. เพ่ือวิเคราะห�เรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เปNนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน8น

ค8นคว8าวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยสามารถจัดลําดับดังนี้ 

                                                           

๒ ประพัฒน� ตรีณรงค�, รากฐานปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๐๐), หน8า 
๔๓๑. 

๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๙๖/๒๔๙. 
๔ พุทธทาส (เง่ือม อินฺทป-ฺโญ), ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ�, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๓๓), หน8า ๑๔. 
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๓.๑ ข้ันสํารวจข�อมูล 
๑) ศึกษาค8นคว8าเก่ียวกับเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๒) สํารวจเอกสาร งานวิจัยท่ีมีผู8รู8เขียนและศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องวิญญาณในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 
๓.๒ ข้ันรวบรวมข�อมูล 
๑) รวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระป�ฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ�เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

๒) รวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ� วิเสสต�างๆ หนังสือ วารสาร บทความ และวิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข8อง และ
จัดลําดับ ความเก่ียวข8อง ความสําคัญในเรื่อง เหตุผล และท่ีมาเพ่ือแยกแยะ 

๓) รวบรวมข8อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 

๓.๓ ข้ันวิเคราะห�ข8อมูล 
๑) นําข8อมูลเก่ียวกับความหมาย ประเภท ของวิญญาณในทัศนะท่ัวไป และในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท มาศึกษาวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว8  
๒) ศึกษาวิเคราะห�เนื้อหาของประเด็นต�างๆ และตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว8เก่ียวกับ

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓.๔ ข้ันนําเสนอข�อมูล 
ผู8วิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive 

Analysis) 

๔. สรุปวิเคราะห�และข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑. แนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะท่ัวไป พบว�า แนวคิดเรื่องวิญญาณของศาสนาเชน 

เรียกวิญญาณว�า ชีวะ และถือว�าชีวะนี้ มีจํานวนมากมายนับไม�ถ8วน มีอยู�ทุกหนทุกแห�งท่ัวสากล
จักรวาล มีท้ังท่ีสถิตอยู�ในร�างกายและล�องลอยอาศัยอยู�ตามลําพัง ฉะนั้น ไม�ว�าจะเปNนในมนุษย�
ในสัตว�ทุกชนิด ในพืช และต8นไม8 ตลอดท้ังในวัตถุธาตุต�างๆ ก็มีชีวะท้ังนั้น โดยแบ�งชีวะออกเปNน 
๒ ประเภท คือ มุกตชีวะ ได8แก� วิญญาณท่ีหลุดพ8นจากการเวียนว�ายตายเกิดในสังสารวัฏแล8ว 
และพันธชีวะ ได8แก� วิญญาณท่ียังติดข8องอยู�ในสังสารวัฏ มีการเกิด การเจริญเติบโต การแก�ชรา
และการตาย และถือว�า ชีวะหรือวิญญาณเปNนแกนกลางของชีวิตมนุษย� ไม�แตกดับไปพร8อมกับ
ร�างกาย เม่ือร�างกายแตกสลายสลายไป ชีวะก็ยังคงอยู�และเวียนว�ายตายเกิดในร�างกายใหม�
ต�อไป ตราบท่ียังไม�หลุดพ8นจากกรรม 
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 แนวคิดเรื่องวิญญาณหรืออาตมันของศาสนาพราหมณ�-ฮินดู เปNนสิ่งมีอยู�อย�างเท่ียง
แท8แน�นอน คงท่ี ไม�มีการเกิดดับ เปNนนิรันดร และแสดงตัวให8ปรากฏได8เปNน ๒ ลักษณะ คือ 
เปNนวิญญาณสากลหรือปรมาตมัน และเปNนวิญญาณย�อย หรือชีวาตมัน วิญญาณสากลนั้นมีอยู�
ในภาวะเปNนอันติมสัจจะ คือ เปNนความจริงสูงสุด ไม�ถูกจํากัดด8วยสิ่งอ่ืนใด เปNนสิ่งสมบูรณ�ใน
ตัวเอง ส�วนวิญญาณย�อยนั้นถูกจํากัดด8วยร�างกาย ซ่ึงเปรียบเสมือนอาภรณ�ท่ีหุ8มห�อชีวาตมันอยู� 
เม่ือยังมีอวิชชาชีวาตมันนี้ก็จะไปอาศัยอยู�ในร�างกาย เวียนว�ายตายเกิดในระหว�างร�างกายเก�ากับ
ร�างกายใหม� จนกว�าชีวาตมันจะหลุดพ8นจากการจํากัดด8วยประการท้ังปวง บรรลุความเปNนภาพ
กับสิ่งสมบูรณ�ท่ีเรียกว�า ปรมาตมัน ในท่ีสุด 
 แนวคิดเรื่องวิญญาณของศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ�-ฮินดู มีความคล8ายคลึง
กันท่ีว�า สถานภาพของอาตมัน หรือชีวะนั้น เปNนของเท่ียง คงท่ี เปNนนิรันดร ไม�มีการเกิดดับ 
เม่ือบรรลุถึงเป�าหมายสูงสุด คือ ปรมาตมันหรือโมกษะแล8ว ยังมีผู8เสวยผลแห�งการบรรลุนั้น
อยู� 
 แนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะของอริสโตเติล หมายถึง ชีวิต ซ่ึงเกิดมาจากการ
ประชุมกันของสสารเปNนสิ่งไร8ชีวิต สสารคือธาตุ ๔ มาประกอบกันเข8าเปNนรูปร�าง แล8ว
ต�อจากนั้น จึงมีวิญญาณเข8ามาสิงสถิตอยู� นิทานกรีกโบราณบอกว�าวิญญาณด้ังเดิมของมนุษย� 
อยู�ในสภาพเปNนสัตว�เดรัจฉาน เช�น นกหรือแมลง และจากนั้นก็ได8วิวัฒนาการมาเปNนคน รวม
ความว�า วิญญาณเปNนสัตว�เดรัจฉาน ซ่ึงต�อมาวิวัฒนาการมาเปNนมนุษย� วิญญาณเปNนหลักการ
ของชีวิตด8วย ซ่ึงมีสภาวะต�างๆ ดังนี้ ๑. ภาวะนิรันดร ๒. ภาวะนามธรรมซ่ึงต�างกับร�างกาย
และแยกออกจากร�างกายได8 ๓. ภาวะท่ีทําให8เกิดสติสัมปชัญญะ และคําว�า ชีวิต หมายถึง 
ความสามารถในการรับอาหาร เจริญเติบโต และเสื่อมสลายไป วิญญาณในทัศนะของ
อริสโตเติลนั้นมี ๓ ชนิด คือ ๑) วิญญาณมีลักษณะเคลื่อนไหวได8โดยตัวของมันเอง ๒) 
วิญญาณมีลักษณะโปร�งใส ๓) วิญญาณมีลักษณะเปNนธาตุรู8 คือ รับรู8สิ่งต�างๆ ท่ีดํารงอยู� 
ลักษณะเหล�านี้ท้ังหมดเปNนพ้ืนฐานของวิญญาณ ซ่ึงมีลักษณะท่ีเท่ียงแท8ถาวร ไม�มีการเสื่อม
สลาย เปNนอมตะนิรันดรแนวคิดเรื่องวิญญาณท้ังสองฝ�ายมีความคล8ายคลึงกัน คือ วิญญาณ
อาศัยอยู�ในร�างกาย หลังจากร�างกายสลายไป วิญญาณก็ไปเกิดในร�างกายใหม� วิญญาณไม�มี
การเปลี่ยนแปลง เปNนแกนกลางของชีวิต และเปNนอมตะ 
 ๒. แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ธรรมชาติคิดนึก หรือ
การรู8แจ8งอารมณ�ในทางทวารต�างๆ การเห็น การได8ยิน การได8กลิ่น การรู8สึกรส การรู8สึก
สัมผัส และความรู8สึกนึกคิดต�างๆ สิ่งเหล�านี้เปNนปรากฏการณ�ของวิญญาณ เพราะวิญญาณ
เปNนธรรมชาติท่ีรู8อารมณ� วิญญาณท่ีกล�าวมานี้เกิดข้ึนจากเหตุจากป�จจัย ถ8าปราศจากเหตุ
ป�จจัย วิญญาณก็ไม�สามารถเกิดข้ึนได8 เม่ือวิญญาณเกิดเพราะเหตุป�จจัยใดๆ ก็เรียกชื่อ
วิญญาณตามเหตุป�จจัยนั้นๆ เช�น วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ� ก็เรียกว�า 
จักขุวิญญาณ วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยโสตะและสัททารมณ� ก็เรียกว�า โสตวิญญาณ 
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วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ� ก็เรียกว�า ฆานวิญญาณ วิญญาณท่ีเกิดข้ึน
เพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ� ก็เรียกว�า ชิวหาวิญญาณ วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย
และโผฏฐัพพารมณ� ก็เรียกว�า กายวิญญาณ และวิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนและ
ธรรมารมณ� ก็เรียกว�า มโนวิญญาณ แต�ถ8าไม�มีเหตุป�จจัยแล8ว วิญญาณก็จะไม�เกิด 

๕. วิเคราะห�วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑. วิญญาณ คือจิตท่ีมีชีวิตมาอาศัยรูป คือ เม่ือมีรูปกับนาม คือ จิต ชีวิตก็ปรากฏ 

กล�าวคือ วิญญาณนั้นมีกิเลส ก็จะไปปฏิสนธิในครรภ�มารดา ปรากฏเปNนคนข้ึนมาอีก นั่นก็คือ
การปรากฏของวิญญาณนั่นเอง โดยมีร�างกายคนเปNนเครื่องหุ8มห�อ หรือเรือนท่ีอาศัยอีกต�อไป 
ความจริงเปNนการเกิดของร�างกายเท�านั้น วิญญาณไม�ได8เกิดด8วย เปNนเพียงวิญญาณปรากฏ
เท�านั้น แสดงให8เห็นว�า เรื่องวิญญาณเปNนอมตะ คือ ไม�ตายไปตามร�างกาย จึงรับช�วงบุญและ
บาปตลอดท้ังความถนัดท้ังหลายสืบต�อไปยังภพชาติต�างๆ จึงทําให8มีความแตกต�างกัน
ระหว�างบุคคลและความลี้ลับต�างๆ ในโลก ไม�มีการตาย มีแต�การปรากฏและไม�ปรากฏ
เท�านั้น เช�น คนเม่ือตายแล8ว วิญญาณก็ออกจากร�าง เรียกว�าจุติ คือ การดับหรือไม�ปรากฏ
นั่นเอง 

๒. วิญญาณท่ีรู8แจ8งอารมณ�ทางทวารต�างๆ วิญญาณนี้ หมายถึง รู8 คือ รู8อารมณ�
ต�างๆ ท่ีผ�านเข8ามาทางอายตนะท้ัง ๖ จึงเกิดความรู8แจ8งอารมณ� เช�น ตาเห็นรูป เกิดความรู8
แจ8งว�า เกิดจากเหตุป�จจัย และการดับไปของวิญญาณ เพราะขาดเหตุป�จจัย การเกิดและการ
ดับของวิญญาณ จึงข้ึนอยู�กับเหตุป�จจัย ไม�ใช�เปNนการเกิดข้ึนอย�างลอยๆ กล�าวคือ การสัมผัส
กันระหว�าง อารมณ� (อายตนะภายนอก) และอายตนะภายใน ดังนั้น สถานภาพของวิญญาณ 
จึงมีการเกิด การดับ อย�างต�อเนื่อง กล�าวคือ มีการเกิดข้ึน ดํารงอยู�ชั่วขณะ และดับไปในท่ีสุด 
ตกอยู�ภายใต8กฎไตรลักษณ�  

๖. ข�อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยนี้ ได8กล�าวถึงเรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ยังมี
เนื้อหาท่ีสามารถทําการศึกษาค8นคว8าวิจัยได8อีกหลายประเด็นด8วยกัน โดยผู8วิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือการวิจัยในอนาคตไว8 ดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๒. ศึกษาวิเคราะห�แนวความเชื่อเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีอิทธิพล

ต�อสังคมไทยในป�จจุบัน 
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Rice Culture : Inheritance of Local Wisdom  
in Beliefs and Ritesof Southern Isan Communities 

พระปลัดอนันต� สนพะเนาว� และคณะ*  

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีความมุ�งหมาย ๓ ประการ คือ เพ่ือศึกษาความเปNนมาด8านความ
เชื่อและพิธีกรรมวัฒนธรรมข8าวของชุมชนอีสานใต8 เพ่ือศึกษาสภาพป�จจุบันและป�ญหาด8าน
ความเชื่อและพิธีกรรมด8านประเพณีข8าวของชุมชนอีสานใต8 และเพ่ือสืบสานภูมิป�ญญา
พ้ืนบ8าน บุญประเพณีข8าว ด8านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต8 โดยใช8วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยใช8วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด8วยกลุ�มผู8รู8 กลุ�มผู8
ปฏิบัติ และกลุ�มผู8ให8ข8อมูลท่ัวไป จํานวน ๙๐ รูป/คน ใช8เครื่องมือในการเก็บข8อมูล ได8แก� 
แบบสํารวจ แบบสังเกตแบบมีส�วนร�วม แบบสัมภาษณ�แบบเชิงลึก แบบบันทึกผลการสนทนา
กลุ�ม และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนําข8อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห� และ
นําเสนอผลการวิจัยด8วยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 

ผลการวิจัยพบวBา 
๑. ความเปNนมาด8านความเชื่อและพิธีกรรมวัฒนธรรมข8าวของชุมชนอีสานใต8 เชื่อ

ว�า จะต8องเลี้ยงผีตาแฮกก�อนลงมือทํานา และหลังจากเก็บเก็บเก่ียวข8าวเสร็จทุกป� หลังจาก
นําเมล็ดข8าวข้ึนเก็บไว8ในยุ8งฉาง ให8ป�ดประตูยุ8งมิดชิด วันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ จึงทําพิธีเป�ดยุ8ง
ฉาง  สู�ขวัญข8าว ตักข8าวในยุ8งไปทําบุญท่ีวัด หาบฝุ�นใส�นา และยังนิยมประกอบพิธีประเพณี
บุญคูนลาน ตามความเชื่อท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

๒. สภาพป�จจุบันและป�ญหาด8านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข8าวของชุมชน
อีสานใต8 พบว�า ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมบุญคูนลาน บุญเป�ดยุ8งฉาง เชื่อว�า จะต8องสู�
ขวัญข8าวบอกกล�าวพระแม�โพสพ และต8องนําไปทําบุญถวายพระท่ีวัด ก�อนตักข8าวมาบริโภค
และจําหน�ายจ�ายแจก บุญกระยาสารท หรือประเพณีแซนโฎนตา ของชาวไทยเขมร จัดข้ึนใน
วันแรมเดือน ๑๐ เชื่อว�า ในวันนี้ผีบรรพบุรุษจะมารอคอยรับส�วนบุญจากลูกหลานอยู�ท่ีวัด 
หากไม�เห็นลูกหลานมาทําบุญอุทิศส�วนกุศลให8จะเสียใจร8องไห8และสาปแช�งให8ทํามาหากิน
ฝ ดเคืองไม�เจริญรุ�งเรือง 

                                                           

* อาจารย�ประจําคณะวัฒนธรรมศาสตร�มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผศ.ดร.ศาสตรา เหล�าอรรคะ
และ ดร.บุญช�วย พาณิชย�กุล  
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๓. การสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านบุญประเพณีข8าวด8านความเชื่อและพิธีกรรมของ
ชุมชนอีสานใต8 โดยการมีส�วนร�วมของ บ8าน วัด โรงเรียน กล�าวคือ 

บ8าน จัดประชุมชาวบ8าน เพ่ือกําหนดวัน เวลา สถานท่ีทําบุญ แต�ละประเพณีให8
ชัดเจน เชิญชวนชาวบ8านทุกครอบครัว ให8มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมทําบุญประเพณีข8าว
ทุกครั้งท่ีจัดข้ึนในชุมชน  

วัด ช�วยอํานวยความสะดวกด8านสถานท่ี อุปกรณ� เครื่องเสียง เครื่องใช8ในการ
ประกอบพิธีกรรม แต�ละประเพณี พระสงฆ�ท่ีวัดจะจัดเเสดงพระธรรมเทศนา เก่ียวกับ
อานิสงส�การทําบุญเก่ียวกับข8าว ผู8ไปร�วมพิธีกรรม จะได8รับพรจากพระสงฆ� ประพรมน้ําพระ
พุทธมนต� หรือ รับวัตถุมงคลไว8เปNนพุทธบูชา  

และโรงเรียนให8จัดเปNน ศูนย�รวมด8านวิชาการ ของชุมชนให8แนวคิด การสืบสานภูมิ
ป�ญญาพ้ืนบ8านด8านความเชื่อและพิธีกรรมแต�ละบุญประเพณี โดยการจัดกิจกรรมให8
หลากหลาย เพ่ือปลูกฝ�งให8นักเรียนได8ตระหนัก เข8าใจข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม เน8นการ
มีส�วนร�วม ลงมือปฏิบัติจริงท้ังทางตรงและทางอ8อม เช�นกิจกรรมวาดภาพ การอ�าน แสดง
ละคร ทางตรงโดยเข8าร�วมพิธีกรรมแต�ละประเพณีท่ีจัดข้ึนในชุมชน และเขียนรายงานส�ง
คุณครูเปNนการติดตามประเมินผล 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมข8าว, การสืบสานวัฒนธรรมข8าว, ภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน, ความเชื่อ 
ประเพณีและพิธีกรรม 

Abstract 

 This thesis has 3 purposes which are; to study the history of rice 
culture beliefs and rites of Southern Isan communities, to study the current 
condition and the problems of rice traditional beliefs and rites of Southern 
Isan communities, and to study the local wisdom in beliefs and rites of 
Southern Isan communities by qualitative research method. The sample 
group of 90 people/monks was chosen by a purposive sampling and 
consisting of knowledgeable persons, operators and general information 
providers. The tools used for data collecting were survey form, participative 
observation form, in-depth interview form, group conversation record and 
workshop record. The data was analyzed and present by the descriptive 
analysis method.  
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The results are the following:  
1. For the history of rice culture beliefs and rites of Southern Isan 

communities, the communities believe that before rice planting, worship for 
Tarhag ghost must be performed. After the harvesting, the rice is kept in the 
barn and the door of the barn must be closed tightly. On the 3rd day of the 
waxing moon of the 3rd month, the rites for opening the barn can be 
performed with Soo Kwan Khao and Harp Foon Sai Na and some of the rice in 
the barn is taken to the temple. There is also a Boon Koon Larn traditional 
rite which is a belief inherited from the ancestors. 

2. For the current situation and problems in the rice culture beliefs 
and rites of Southern Isan communities, it was found that there is still an 
inherited belief and rite of Boon Koon Larn rite and barn opening. It is 
believed that there must be a Soo Kwan Kao rite to worship Posop Goddess 
and the rice must be offered to the monks first before consuming or 
distribution. Boon Kaya Sart virtue rite or San Done Ta rite of Cambodian 
people is performed on the days of the waning moon in the 10th month. It is 
believed that the ghosts of deceased ancestors will arrive to receive virtue 
from their descendants. If they do not see their descendants performing 
virtue and donation on their behalf, they will be sad and angry and curse 
them with a hardship in making a living. 

3. For the inheritance of local wisdom in rice culture beliefs and rites 
of Southern Isan communities, there are participation by the households, 
temples and schools as follows: 

Household: Having community meeting to specify the date, time and 
place of each rite and inviting people from every household to participate in 
every rite being held in the communities.  

Temple: Providing facility, sound equipment and accessories required 
for the rites and the monks provide Buddhism preaching relating to the virtue 
of rice. The participants receive blessing from the monks and also holy water 
and amulets.  

School: The schools will be the academic center of the communities 
and provide ideas for the inheritance of beliefs and rites for each traditional 
virtue. They can have activities to cultivate the awareness of the students to 
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understand the procedure of each rite with the emphasis on participation and 
direct and indirect involvement such as drawing, reading, playing and direct 
involvement by attending the rite that is being held in the communities and 
present their reports to the teachers for assessment.  

Keywords: Rice culture, inheritance of rice culture, local wisdom, belief, 
tradition and rite 

๑. บทนํา  
ข8าวนับเปNนอาหารหลักของชาวไทย โดยเฉพาะชาวอีสาน จากหลักฐานการขุดพบ 

แกลบข8าว ท่ีนํามาเปNนส�วนผสมดินเหนียว ท่ีใช8ทําเครื่องป��นดินเผาท่ีบ8านเชียง จังหวัด
อุดรธานี แหล�งอารยะธรรมอีสาน ประกอบด8วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย� และ
สุรินทร� เรียกว�า ชุมชนอีสานใต8 มีแม�น้ํามูล แม�น้ําชี ไหลผ�าน ทําให8เกิดบริเวณท่ีราบลุ�ม
เหมาะแก�การเพาะปลูก ทํานาข8าว และเหมาะแก�การต้ังหลักแหล�งชุมชนอีสานใต8ดังกล�าว 
ชุมชนกลุ�มนี้เคยสืบทอดภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน การทํานาข8าว บุญประเพณีความเชื่อ และ
พิธีกรรมเก่ียวกับข8าว ตลอดจนประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน โดยจัดตามวัน เวลา ฤกษ�
ยาม มีข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม และปฏิบัติตามข8อห8าม ตามความเชื่อท่ีได8สืบทอดแต�ละ
บุญประเพณีอย�างเคร�งครัด 
 ป�จจุบันชาวอีสานใต8ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมข8าว ความเชื่อและพิธีกรรม บุญ
ประเพณีเก่ียวกับข8าว ได8แก� บุญคูนลาน บุญข8าวจี่ บุญเป�ดยุ8งฉาง บุญข8าวประดับดิน บุญข8าว
กระยาสารท และบุญข8าวทิพย� แต�บางชุมชนได8เปลี่ยนแปลงด8านเวลา โดยนําบุญประเพณี
หลายอย�างมาจัดรวมกัน เช�น ชุมชนบ8านหนองบัวทุ�ง จัดประเพณี บุญคูนลาน บุญเป�ดยุ8งฉาง 
บุญข8าวประดับดิน บุญข8าวกระยาสารท บุญข8าวทิพย� และบุญผะเหวด โดยจัดรวมกันในช�วง
เทศกาลตรุษจีน ชุมชนบ8านสําโรง จัดประเพณีข8าวประดับดิน บุญข8าวทิพย�และบุญข8าว
กระยาสารทโดยจัดรวมกันในวันแรม ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ของทุกป� ท้ังนี้เปNนการประหยัดเวลา 
ค�าใช8จ�าย และบุตรหลานท่ีไปทํางานต�างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ไม�ต8องเสียเวลามา
หลายครั้ง วิธีการดังกล�าว อาจทําให8ลูกหลานรุ�นหลัง สับสนด8านความเชื่อและพิธีกรรมแต�ละ
บุญประเพณี ด8วยเหตุนี้ ผู8วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมข8าว : การสืบสานภูมิป�ญญา
พ้ืนบ8าน ด8านความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต8 กรณีศึกษากลุ�มไทยลาว
บ8านหนองบัวบาน กลุ�มไทยโคราชบ8านหนองบัวทุ�ง และกลุ�มไทยเขมรบ8านสําโรง  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑.  เพ่ือศึกษาความเปNนมาด8านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข8าวของชุมชน

อีสานใต8 
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  ๒.  เพ่ือศึกษาสภาพป�จจุบันและป�ญหาด8านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรม
ข8าวของชุมชนอีสานใต8 

 ๓.  เพ่ือศึกษาการสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน บุญประเพณีข8าว ด8านความเชื่อ 
และพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต8 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ใช8วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด8วยวิธีการเก็บรวบรวมข8อมูล โดยใช8เครื่องมือแบบ

สํารวจ  (Survey) แบบสังเกต  (Observation) แบบสัมภาษณ�  (Interview) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop Guideline) กลุ�มตัวอย�างของการวิจัย ได8แก� ชุมชนอีสานใต8   
เฉพาะบ8านหนองบัวบาน  จังหวัดชัยภูมิ  บ8านหนองบัวทุ�ง จังหวัดนครราชสีมา และ      
บ8านสําโรง  จังหวัดบุรีรัมย� ผู8เข8าร�วมประชุมประกอบด8วย  กลุ�มผู8รู8 (Key Informants) 
จํานวน ๑๘ รูป/คน  ได8แก�  วัฒนธรรมอําเภอ พัฒนาการอําเภอ เจ8าอาวาสวัดประจําหมู�บ8าน 
ผู8นําพิธีกรรมทางศาสนา ผู8ใหญ�บ8าน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือเทศบาล กลุ�มผู8
ปฏิบัติ (Casual Informants) จํานวน ๕๔ รูป/คน ได8แก� เกษตรกรผู8 ทํานาข8าว 
คณะกรรมการหมู�บ8านผู8มีส�วนเก่ียวข8องบุญประเพณีข8าว เจ8าหน8าท่ีจากองค�กรภาครัฐและ
องค�กรชุมชนท่ีมีส�วนเ ก่ียวข8องกับบุญประเพณีข8าว กลุ�มผู8 ให8ข8อมูลท่ัวไป (General 
Informants) จํานวน ๑๘ รูป/คน ได8แก� ทายก ทายิกา พุทธศาสนิกชน พ�อค8าประชาชน
ท่ัวไปท่ีเคยเข8าร�วมพิธีกรรมบุญประเพณีข8าว และนักวิชาการในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา รวม ๙๐ รูป/
คน ท้ังนี้ ผู8วิจัยได8นําข8อมูลมาวิเคราะห�ตามความมุ�งหมายท่ีกําหนดไว8 และสรุปผลการวิจัย
ด8วยวิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ความเปKนมาด�านความเช่ือ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข�าวของชุมชนอีสานใต� 
จากอดีตจนป7จจุบัน กล�าวคือ ในอดีตก�อนจะลงมือทํานา และหลังเก็บเก่ียวข8าวเสร็จทุกป� 
จะต8องเลี้ยงผีตาแฮก ซ่ึงเชื่อว�าเปNนผีเฝ�าดูแลรักษาข8าวในนา ไม�ให8มีศัตรูข8าวมาทําลายต8นข8าว 
ทําให8ข8าวในนาเจริญงอกงาม ได8ผลผลิตมาก เปNนการขอบคุณผู8มีพระคุณต�อชาวนาก�อนจะตัก
ข8าวในยุ8งฉางออกมาบริโภคหรือจําหน�ายจ�ายแจก ญาติพ่ีน8องต8องทําพิธีเป�ดยุ8งฉาง หรือ 
ทําบุญเป�ดยุ8งฉาง เชื่อว�าเปNนพิธีกรรมท่ีศักด์ิสิทธิ์นิยมทําพิธีกรรมในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ 
ของทุกป� เปNนการบอกกล�าวพระแม�โพสพ และขออนุญาตตักข8าวออกจากยุ8งฉาง โดยตักไป
ทําบุญถวายพระท่ีวัดก�อน ล8วนจึงตักมาบริโภคหรือจําหน�ายจ�ายแจกตามความเหมาะสม  
ชาวอีสานใต8เชื่อว�า ในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ เปNนวันดี มีสิ่งมหัศจรรย� เกิดข้ึน ๓ อย�าง คือ 
“กบไม�มีปาก นากไม�มีรูทวาร มะขามป�อมมีรสหวาน” ในวันนี้ชาวนาในชุมชนอีสานใต8 จึง
ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานา คือ พิธีหาบฝุ�นใส�นา เชื่อว�า “เปNนวันฟ�าเป�ดประตูฝน” 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๗๑๗

พิธีเป�ดยุ8งฉาง และพิธีบุญคูนลาน บุญข8าวจี่จัดข้ึนในเดือนสาม  บุญข8าวกระยาสารทจัดใน
เดือนสิบ  และบุญข8าวทิพย�จัดข้ึนในช�วงเทศกาลออกพรรษาทุกป� 
 ๒. สภาพป7จจุบันและป7ญหาด�านความเช่ือ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข�าว ของ
ชุมชนอีสานใต� พบวBา ป�จจุบันชุมชนอีสานใต8หลายแห�ง เช�น ชุมชนหนองบัวบาน หนองบัว
ทุ�ง และชุมชนบ8านสําโรง ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรม บุญประเพณีเก่ียว
กับข8าว ได8แก� 

๒.๑ บุญคูนลาน จัดในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ หรือช�วงเดือนกุมภาพันธ� เชื่อว�า การ
ทําบุญถวายข8าวเปลือกจะคํ้าคูนหนุนข้ึนได8ผลผลิตข8าวมากข้ึน พิธีกรรมชาวบ8าน จะนําข8าวไป
รวมกัน ประกอบพิธีกรรมถวายข8าวเปลือกแด�พระสงฆ�ท่ีวัดประจําหมู�บ8านโดยมีพ�อพราหมณ�
เปNนผู8นําพิธีกรรม ดําเนินตามข้ันตอน ตามความเชื่อ ป�ญหาพบว�า วัฒนธรรมแบบด้ังเดิม
หายไป เช�น การเก่ียวข8าวด8วยแรงงานคน เปลี่ยนแปลงเปNนใช8เครื่องจักรเข8ามาแทน โดยการ
เก่ียวและนวดออกมาเปNนเมล็ดนําไปขายให8โรงสี เหลือใช8เฉพาะพอกิน ใส�กระสอบเก็บไว8ใต8
ถุนบ8านไม�ต8องมียุ8งฉาง 

๒.๒ บุญเป�ดยุ8งฉาง ประกอบพิธีกรรมท่ียุ8งฉางของตนเอง เชื่อว�า หลังจากนําเมล็ด
ข8าวเปลือกเก็บไว8ในยุ8งฉางป�ดประตูมิดชิด ไม�ตักข8าวออกจากยุ8งข8าว จนกว�าจะถึงวันข้ึน ๓ 
คํ่า เดือน ๓ จึงจะทําพิธีเป�ดยุ8งฉาง เพ่ือบอกกล�าวพระแม�โพสพแล8ว จะต8องตักข8าวออกไป
ทําบุญท่ีวัดก�อน แล8วจึงจะตักมาบริโภคหรือจําหน�ายจ�ายแจกตามต8องการ ป�ญหาพบว�า บุญ
เป�ดยุ8งฉาง พบว�าผลผลิตข8าวเหลือน8อย ชาวนานิยมใส�กระสอบเก็บไว8ใต8ถุนบ8าน สะดวกใน
การนําไปสี ไม�ต8องประกอบพิธีกรรม ไม�ต8องรอเวลาฤกษ�ยาม  

๒.๓ บุญข8าวกระยาสารท หรือชาวไทยเขมรนิยมเรียกว�า สารทเขมร จัดพิธีในวัน
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ตอนเช8า จะจัดห�อข8าวใหญ�สําหรับถวายพระ ห�อข8าวน8อย สําหรับอุทิศ
ส�วนกุศลให8ญาติท่ีล�วงลับ และข8าวสาก ซ่ึงมีอาหารคาว-หวาน และข8าวกระยาสารทสําหรับ
ไปเลี้ยงผีตาแฮกท่ีเฝ�าดูแลรักษาไร�นา ชาวอีสานใต8 เชื่อว�า ในงานบุญข8าวกระยาสารท เปNน
บุญท่ียิ่งใหญ�มาก ลูกหลานจะต8องมาร�วมทําบุญโดยพร8อมหน8า หากใครไม�มาร�วม ผีบรรพ
บุรุษจะโกรธเคืองและสาปแช�งให8ทํามาหากินฝ ดเคือง ป�ญหาพบว�า วัตถุดิบท่ีนํามาทําข8าว
กระยาสารท ราคาแพงหายาก กระยาสารทรสด้ังเดิมขาดการสืบทอด 

๓. การสืบสานภูมิป7ญญาพ้ืนบ�าน บุญประเพณีข�าว ด�านความเช่ือ และพิธีกรรม
ของชุมชนอีสานใต� ดําเนินการโดยได�รับความรBวมมือจาก บ�าน วัดและโรงเรียน ดังนี้ 

๓.๑ บุญคูนลาน มีการสืบสาน โดยชาวบ8านและกรรมการหมู�บ8าน ประชุมกําหนด
วันทําบุญชัดเจน คือวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป� ในวันนี้ขอความร�วมมือจากชาวบ8านทุก
ครอบครัว ได8นําข8าวเปลือกไปทําบุญร�วมกันท่ีวัด ตามกําลังศรัทธา วัดเปNนสถานท่ีจัดงานบุญ
ประเพณีท่ีชุมชนจัดข้ึน และอํานวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช8ในการประกอบพิธีกรรม จัด
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แสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกับอานิสงส�การทําบุญ  โรงเรียนจัดแสดงนิทรรศการให8ความรู8แก�
นักเรียนและผู8สนใจได8ศึกษา ตลอดจนการมีส�วนรวมในการจัดงานบุญประเพณี 

๓.๒ บุญเป�ดยุ8งฉาง  มีการสืบสานโดยการประชุมชาวบ8านเพ่ือกําหนดวันทําบุญ
เป�ดยุ8งฉาง ตามความเชื่อ คือวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป� และเชิญชวนสมาชิกทุก
ครอบครัวเข8าร�วมพิธีกรรมเป�ดยุ8งฉางท่ีจัดข้ึนในชุมชน โดยเป�ดโอกาสให8ทุกคนมีส�วนร�วม 
ด8วยการมอบหมายให8แต�ละครอบครัว รับผิดชอบนําสิ่งของท่ีใช8ในพิธีกรรมไปร�วมตามความ
เหมาะสม  ส�วนทางวัดช�วยบอกบุญไปทางพุทธศาสนิกชนในหมู�บ8านและชุมชนใกล8เคียงให8
มาร�วมพิธีกรรม และจัดแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส�ของบุญประเพณีเก่ียวกับข8าวและทาง
โรงเรียนจัดกิจกรรมส�งเสริมโดยให8นักเรียนวาดภาพยุ8งฉาง จัดนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม  

๓.๓ บุญข8าวกระยาสารท  โดยเริ่มจากประชุมชาวบ8านเพ่ือทําความเข8าใจว�าชุมชน
อีสานใต8ได8สืบทอดประเพณีบุญข8าวกระยาสารท อดีตจนถึงป�จจุบันและได8ปฏิบัติโดย
เคร�งครัด กําหนดวันทําบุญตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ของทุกป� เพ่ือลดป�ญหาค�าใช8จ�าย
ในช�วงเทศกาลนี้ ชุมชนได8รวมกลุ�มกันซ้ือวัตถุดิบท่ีนํามาใช8ในพิธีกรรม ได8แก� น้ําตาล 
มะพร8าว แป�งทําขนม ผลไม8 หมาก พลู เปNนต8น จัดอบรมการทํากระยาสารทแบบด้ังเดิมโดย
ครูภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านในชุมชนเปNนวิทยากร ซ่ึงได8งบประมาณจากองค�การบริหารส�วนตําบล
ในการสนับสนุนด8วยดี  ส�วนสถาบันทางศาสนา(วัด) อํานวยความสะดวกสถานท่ีบริการ
เครื่องใช8อุปกรณ�ในการประกอบพิธีกรรม และยังสนับสนุนให8มีการสาธิตการแข�งขัน การทํา
ข8าวกระยาสารทแบบด้ังเดิมชิงรางวัลจากผู8มีจิตศรัทธา สนับสนุนกิจกรรมในช�วงเทศกาลบุญ
กระยาสารทเขมร และสถาบันการศึกษา(โรงเรียน) ช�วยจัดกิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับ
วัฒนธรรมข8าวท่ีจัดข้ึนในชุมชนและจัดทําหลักสูตรท8องถ่ิน ส�งเสริมให8นักเรียนได8เห็น
ความสําคัญของบุญประเพณีข8าวท่ีจัดข้ึนในชุมชน สามารถสืบสานกิจกรรมความเชื่อและ
พิธีกรรมได8 โดยเฉพาะการทําข8าวกระยาสารทแบบพ้ืนบ8านซ่ึงโรงเรียนได8เชิญวิทยากรใน
ท8องถ่ินมาให8ความรู8ด8วยการสาธิตให8ดู และให8นักเรียนได8ปฏิบัติจริงเพ่ือให8สามารถสืบทอด
ประเพณีดังกล�าวได8ตลอดไป 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ความเปKนมาด�านความเช่ือ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข�าวของชุมชนอีสานใต�  

จากอดีตจนป�จจุบัน กล�าวคือ ในอดีตก�อนจะลงมือทํานา และหลังเก็บเก่ียวข8าวเสร็จทุกป� 
จะต8องเลี้ยงผีตาแฮก ซ่ึงเชื่อว�าเปNนผีเฝ�าดูแลรักษาข8าวในนา ไม�ให8มีศัตรูข8าวมาทําลายต8นข8าว 
ทําให8ข8าวในนาเจริญงอกงาม ได8ผลผลิตมาก เปNนการขอบคุณผู8มีพระคุณต�อชาวนา ก�อนจะ
ตักข8าวในยุ8งฉางออกมาบริโภคหรือจําหน�ายจ�ายแจก ญาติพ่ีน8องต8องทําพิธีเป�ดยุ8งฉาง หรือ 
ทําบุญเป�ดยุ8งฉาง เชื่อว�าเปNนพิธีกรรมท่ีศักด์ิสิทธิ์นิยมทําพิธีกรรมในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓  
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ของทุกป� เปNนการบอกกล�าวพระแม�โพสพ และขออนุญาตตักข8าวออกจากยุ8งฉาง โดยตักไป
ทําบุญถวายพระท่ีวัดก�อน ล8วนจึงตักมาบริโภคหรือจําหน�ายจ�ายแจกตามความเหมาะสม 
ชาวอีสานใต8เชื่อว�า ในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ เปNนวันดี มีสิ่งมหัศจรรย� เกิดข้ึน ๓ อย�าง คือ 
“กบไม�มีปาก นากไม�มีรูทวาร มะขามป�อมมีรสหวาน” ในวันนี้ชาวนาในชุมชนอีสานใต8 จึง
ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานา คือ พิธีหาบฝุ�นใส�นา เชื่อว�า “เปNนวันฟ�าเป�ดประตูฝน” 
พิธีเป�ดยุ8งฉางและพิธีบุญคูนลาน  สอดคล8องกับทฤษฎีโครงสร8างหน8าท่ีนิยามโดยมาลี โนว�สก้ี 
(ค.ศ. ๑๘๘๔-๑๙๔๒) ได8นําเสนอแนวคิด หลักของทฤษฎีนี้คือ “การเน8นท่ีวัฒนธรรมในการ
ทําหน8าท่ีสนองความต8องการต�อความจําเปNนของป�จเจกบุคคล” ได8แก� ความจําเปNนพ้ืนฐาน 
คือป�จจัยสี่ ความต8องการด8านสังคม ได8แก�การแบ�งป�นอาหาร การผลิตข8าว และการผลิต
สินค8าอ่ืนๆ ความต8องการสงบทางใจ ได8แก� ความรู8 กฎหมาย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ต8องการมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีคนในชุมชนจัดข้ึน และสอดคล8องกับ เอ่ียม ทอง
ดี๑ ได8ศึกษาเก่ียวกับข8าว “วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง”ลักษณะการผสมผสาน
วัฒนธรรมข8าวท่ีเกิดข้ึน พบว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการเลือกปฏิบัติ กล�าวคือ 
วัฒนธรรมใดท่ีมีองค�ความรู8และเครื่องมือเครื่องใช8ท่ีทันสมัยเข8ามาแทนท่ี วัฒนธรรมพ้ืนบ8าน
จะเลิกไป ส�วนใดท่ียังไม�มีสิ่งใหม�มาแทนท่ี เช�น การใช8เคียวเก่ียวข8าวยังมีให8เห็น ท้ังใช8เค่ียว
และใช8เครื่องจักรเก่ียวข8าว อาจเรียกได8ว�า วัฒนธรรมข8าวแบบผสมผสาน 
 สภาพป7จจุบันและป7ญหาด�านความเช่ือ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข�าว ของชุมชน
อีสานใต� พบวBา ป�จจุบันชุมชนอีสานใต8หลายแห�ง เช�น ชุมชนหนองบัวบาน หนองบัวทุ�ง และ
ชุมชนบ8านสําโรง ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรม บุญประเพณีเก่ียวกับข8าว 
ได8แก� บุญคูนลาน นิยมจัดในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ หรือช�วงเดือนกุมภาพันธ� เชื่อว�า การ
ทําบุญถวายข8าวเปลือกจะคํ้าคูนหนุนข้ึน ร่ํารวยได8ผลผลิตข8าวมากข้ึน พิธีกรรมป�จจุบัน
ชาวบ8าน จะนําข8าวไปรวมกันท่ีวัด ประกอบพิธีกรรมถวายข8าวเปลือกแด� พระสงฆ�ท่ีวัดประจํา
หมู�บ8าน โดยมีพ�อพราหมณ�เปNนผู8นําพิธีกรรม ดําเนินตามข้ันตอน ตามความเชื่อ ป�ญหาพบว�า 
วัฒนธรรมแบบด้ังเดิมหายไป เช�น การเก่ียวข8าวด8วยแรงงานคน เปลี่ยนแปลงเปNนใช8
เครื่องจักรเข8ามาแทน ด8วยวิธีการและนวดออกมาเปNนเมล็ดนําไปขายให8โรงสี เหลือใช8เฉพาะ
พอกิน ใส�กระสอบเก็บไว8ใต8ถุนบ8านไม�ต8องมียุ8งฉาง  

บุญเป�ดยุ8งฉาง  ประกอบพิธีกรรมท่ียุ8งฉางของตนเอง โดยเชื่อว�า หลังจากนําเมล็ด
ข8าวเปลือกเก็บไว8ในยุ8งฉางป�ดประตูมิดชิด ไม�ตักข8าวออกจากยุ8งข8าว จนกว�าจะถึงวันข้ึน 3 คํ่า 
เดือน ๓ จึงจะทําพิธีเป�ด หรือทําบุญเป�ดยุ8งฉาง หลังจากประกอบพิธีกรรมเป�ดยุ8งฉาง เพ่ือ
บอกกล�าวพระแม�โพสพแล8ว จะต8องตักข8าวออกไปทําบุญท่ีวัดก�อน แล8วจึงจะตักมาบริโภค

                                                           

๑ เอ่ียม ทองดี, วัฒนธรรมข�าว : พิธีกรรมเกี่ยวกับข�าวและการทํานา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๗), หน8า ๑๘๕ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๒๐ 

หรือจําหน�ายจ�ายแจกตามต8องการ ป�ญหาพบว�า บุญเป�ดยุ8งฉาง พบว�าผลผลิตข8าวเหลือน8อย 
ชาวนานิยมใส�กระสอบเก็บไว8ใต8ถุนบ8าน สะดวกในการนําไปสี ไม�ต8องประกอบพิธีกรรม ไม�
ต8องรอเวลาฤกษ�ยาม  บุญข8าวกระยาสารท หรือบุญเดือนสิบ ชุมชนไทยเขมรนิยมเรียกว�า 
สารทเขมร จัดพิธีในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ตอนเช8า จะจัดห�อข8าวใหญ�สําหรับถวายพระ 
ห�อข8าวน8อย สําหรับอุทิศส�วนกุศลให8ญาติท่ีล�วงลับ และข8าวสาก ซ่ึงมีอาหารคาว-หวาน และ
ข8าวกระยาสารทสําหรับไปเลี้ยงผีตาแฮกท่ีเฝ�าดูแลรักษาไร�นา ชาวอีสานใต8 เชื่อว�า ในงานบุญ
ข8าวกระยาสารท เปNนบุญท่ียิ่งใหญ�มาก ลูกหลานจะต8องมาร�วมทําบุญโดยพร8อมหน8า หากใคร
ไม�มาร�วม ผีบรรพบุรุษจะโกรธเคืองและสาปแช�งให8ทํามาหากินฝ ดเคือง ป�ญหาพบว�า วัตถุดิบ
ท่ีนํามาทําข8าวกระยาสารท ราคาแพงหายาก กระยาสารทรสด้ังเดิมขาดการสืบทอด บุญข8าว
ทิพย�  ป�จจุบันนิยมจัดในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ช�วงเทศกาลออกพรรษา โดยเชื่อว�า 
หลังจากพระองค�ทรงเสวยข8าวทิพย�ท่ีนางสุชาดานําไปถวาย ทรงตรัสรู8และเสด็จข้ึนไปจํา
พรรษาบนสวรรค�ชั้นดาวดึงส� เพ่ือเทศนาโปรดพระมารดาตลอดเวลาเข8าพรรษา แล8วจึงเสด็จ
ลงมาโลกมนุษย�ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ฝูงชนท่ีคอยรับเสด็จจํานวนมาก จึงจัดกระทํา 
มหาบูชายิ่งใหญ� โดยทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ�ด8วยข8าวทิพย� เรียกว�า “ตักบาตรเทโวโลห
นะ” หรือเรียกสั้นๆว�า “ตักบาตรเทโว” ป�ญหาพบว�า แต�ละชุมชนยังขาดผู8รู8ในการปรุงข8าว
ทิพย� เพราะการกวนข8าวทิพย�รวมกันจํานวนมาก เกิดป�ญหาการแบ�งบันไม�ท่ัวถึง ความเคารพ
นับถือในการบริหารน8อยลง คนในสังคมแบ�งกันเปNนกลุ�ม  ซ่ึงต8องแก8ไขการบริหารจัดการใน
สังคมให8เปNนระบบ 

จะเห็นได8ว�าป�จจุบัน ชาวอีสานใต8 ยังให8ความสําคัญด8านประเพณี ความเชื่อ และ
พิธีกรรม บุญประเพณีข8าว โดยสืบทอดการทําบุญตามประเพณี ฮีตสิบสองของชาวอีสาน 
ยิ่งกว�านั้นแต�ละบุญประเพณี ยังมุ�งเน8นความโดดเด�นเปNนเอกลักษณ�เฉพาะ สอดคล8องกับ
ทฤษฎีสัญลักษณ�สัมพันธ�  โดยวิลเลี่ยม  เจมส�  (William James.  ๑๘๔๒-๑๙๑๐)  เห็นว�า  
“สัญลักษณ�สามารถทําให8บุคคลคิดคํานึงถึงเหตุการณ�เก่ียวกับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งของใด ๆ  ได8
แม8ว�าคนหรือสิ่งของนั้นจะไม�อยู�ในขณะนั้นแล8วเราก็จะกระทําสิ่งต�าง ๆ  ไปตามสัญลักษณ�ท่ี
เรากําหนด  และทฤษฎีนี้ยังเน8นการกระทําระหว�างกันของบุคคลในสังคมเนื่องมาจาก
สัญลักษณ�  โดยเฉพาะภาษาเปNนสื่อการติดต�อท่ีสําคัญท่ีทําให8มนุษย�มีความผูกพันและ
สัมพันธ�กันจนสร8างเปNนระเบียบกฎเกณฑ�ต�าง ๆ  ในสังคม  ทําให8สังคมมีการจัดระเบียบข้ึน๒   

การสืบสานภูมิป7ญญาพ้ืนบ�าน บุญประเพณีข�าว ด�านความเช่ือ และพิธีกรรม
ของชุมชนอีสานใต� ดําเนินการโดยได�รับความรBวมมือจาก บ�าน วัดและโรงเรียน ดังนี้ 

                                                           

๒ ทรงคุณ  จันทจร, การถBายทอดภูมิป7ญญาพ้ืนบ�านในเร่ืองทรัพยากรดิน  น้ํา ป�าไม� ของ 
กลุBมชาติพันธุ�กะเลิง, (มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๙), หน8า ๑๒๓. 
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บุญคูนลาน มีการสืบสาน บ8าน โดยชาวบ8านและกรรมการหมู�บ8าน ประชุมกําหนด
วันทําบุญชัดเจน คือวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป� ในวันนี้ขอความร�วมมือจากชาวบ8านทุก
ครอบครัว ได8นําข8าวเปลือกไปทําบุญร�วมกันท่ีวัด ตามกําลังศรัทธา วัด เปNนสถานท่ีจัดงาน
บุญประเพณีท่ีชุมชนจัดข้ึน และอํานวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช8ในการประกอบพิธีกรรม 
จัดแสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกับอานิสงส�การทําบุญ โรงเรียน จัดแสดงนิทรรศการให8ความรู8
แก�นักเรียนและผู8สนใจได8ศึกษา ตลอดจนการมีส�วนรวมในการจัดงานบุญประเพณี บุญเป�ดยุ8ง
ฉาง บ8าน ประชุมชาวบ8านเพ่ือกําหนดวันทําบุญเป�ดยุ8งฉาง ตามความเชื่อ คือวันข้ึน ๓ คํ่า 
เดือน ๓ ของทุกป� และเชิญชวนสมาชิกทุกครอบครัวเข8าร�วมพิธีกรรมเป�ดยุ8งฉางท่ีจัดข้ึนใน
ชุมชน โดยเป�ดโอกาสให8ทุกคนมีส�วนร�วม ด8วยการมอบหมายให8แต�ละครอบครัว รับผิดชอบ
นําสิ่งของท่ีใช8ในพิธีกรรมไปร�วมตามความเหมาะสม วัด ช�วยบอกบุญไปทางพุทธศาสนิกชน
ในหมู�บ8านและชุมชนใกล8เคียงให8มาร�วมพิธีกรรม และจัดแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส�ของบุญ
ประเพณีเก่ียวกับข8าว โรงเรียน จัดกิจกรรมส�งเสริมโดยให8นักเรียนวาดภาพยุ8งฉางจัดนิทรรศการ 
และกิจกรรมอ่ืนๆตามความ ผู8วิจัยเห็นว�า  ความเชื่อและพิธีกรรมบุญคูณลานในอดีตชาวอีสาน
ใต8มีการปฏิบัติตาม ความเชื่อ  ข8อห8าม  ข8อขะลําอย�างเคร�งครัด  การประกอบพิธีกรรมกําหนด
ฤกษ�ยาม  โดยมีหมอพราหมณ�เปNนผู8นําในพิธีกรรม หากชาวนาทํานาได8ข8าวอุดมสมบูรณ�ก็จะจัด
งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ�  เลี้ยงดูกันเต็มท่ี อาทิ จัดเตรียมเหล8าสาโทอันเกิดจากภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน
ชาวอีสาน  นิยมทําเหล8าสาโทในฤดู  เก็บเก่ียวข8าว ซ่ึงเปNนอัตลักษณ�อีกอย�างหนึ่งของชาวอีสาน  
แต�ถ8าได8ผลผลิตน8อยก็จะจัดไม�ใหญ�โตนัก ทําพอเปNนพิธี เช�น ทําบุญตักบาตร  และเชิญหมอ
ขวัญประกอบพิธีไหว8แม�โพสพ  เพ่ือแสดงความกตัญ-ูรู8คุณแก�ข8าว  จนเปNนท่ีมาของ “บุญคูณ
ลาน”  รวมถึงพระคุณของสิ่งศักด์ิสิทธิ์และธรรมชาติท่ีมีส�วนสัมพันธ�กับการทํานา สู�ขวัญลาน
นวดข8าว คือ พิธีกรรม ท่ีเปรียบเสมือนหลักประกันความม่ันคงแห�งชีวิตของชาวอีสานและความ
อุดมสมบูรณ�แห�งผลผลิตของข8าวท่ีจะได8รับ 

สอดคล8องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ�  เวชชพิทักษ� ได8ศึกษาเก่ียวกับความเชื่อของ
มนุษย�ท่ีมีต�อธรรมชาติสิ่งแวดล8อม พบว�า เปNนความเชื่อแบบด้ังเดิม คือ การให8คุณค�ากับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล8อม และการให8ความเคารพต�อบรรพบุรุษ  และสิ่งท่ีบรรพบุรุษได8สั่งสมและ
สืบทอดมา  เพ่ือจะอธิบายถึงความเชื่อในเรื่องผี  ซ่ึงเปNนวิญญาณของบรรพบุรุษประจําหมู�บ8าน  
เรียกว�า เจ8าปู�หรือผีปู�ตา เชื่อว�าจะคุ8มครองลูกบ8านให8อยู�เย็นเปNนสุข  ปราศจากภัยพิบัติท้ังปวง   

บุญข8าวกระยาสารท บ8าน ชุมชนอีสานใต8ได8สืบทอดประเพณีบุญข8าวกระยาสารท 
อดีตจนถึงป�จจุบันและได8ปฏิบัติโดยเคร�งครัด กําหนดวันทําบุญตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน 
๑๐ ของทุกป� เพ่ือลดป�ญหาค�าใช8จ�ายในช�วงเทศกาลนี้ ชุมชนได8รวมกลุ�มกันซ้ือวัตถุดิบท่ี
นํามาใช8ในพิธีกรรม ได8แก� น้ําตาล มะพร8าว แป�งทําขนม ผลไม8 หมาก พลู เปNนต8น จัดอบรม
การทํากระยาสารทแบบด้ังเดิมโดยครูภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านในชุมชนเปNนวิทยากร ซ่ึงได8
งบประมาณจากองค�การบริหารส�วนตําบลในการสนับสนุน วัด อํานวยความสะดวกสถานท่ี
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บริการเครื่องใช8อุปกรณ�ในการประกอบพิธีกรรม และยังสนับสนุนให8มีการสาธิตการแข�งขัน 
การทําข8าวกระยาสารทแบบด้ังเดิมชิงรางวัลจากผู8มีจิตศรัทธา สนับสนุนกิจกรรมในช�วง
เทศกาลบุญกระยาสารทเขมร โรงเรียน จัดทําหลักสูตรท8องถ่ิน ส�งเสริมให8นักเรียนได8เห็น
ความสําคัญของบุญประเพณีข8าวท่ีจัดข้ึนในชุมชน สามารถสืบสานกิจกรรมความเชื่อและ
พิธีกรรมได8 โดยเฉพาะการทําข8าวกระยาสารทแบบพ้ืนบ8านซ่ึงโรงเรียนได8เชิญวิทยากรใน
ท8องถ่ินมาให8ความรู8ด8วยการสาธิตให8ดู และให8นักเรียนได8ปฏิบัติจริง  

จะเห็นได8ว�า ชุมชนชาวอีสานใต8 ประกอบด8วย บ8าน  วัด  โรงเรียนให8ความสนใจใน
การร�วมกิจกรรมสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน บุญประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับ
วัฒนธรรมข8าว เพ่ือสืบสานบุญประเพณีข8าวให8เปNนเอกลักษณ�ของตนและเพ่ือสนองความ
จําเปNนพ้ืนฐานของชุมชน เพราะวัฒนธรรมข8าวเปNนวัฒนธรรมซ่ึงกําหนดโดยสิ่งแวดล8อมอัน
เกิดจากมนุษย�สร8างข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความต8องการจําเปNนพ้ืนฐาน สอดคล8องกับทฤษฎี
นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม โดยจูเลียน สจ¦วต  (Julian Steward)  มอง “วัฒนธรรม” ว�าเปNน
เครื่องมือช�วยให8มนุษย�ปรับตัวเข8ากับสภาพแวดล8อม  โดยมีพ้ืนฐานสําคัญคือเทคโนโลยีการ
ผลิตโครงสร8างสังคม  และลักษณะของสภาพแวดล8อมทางธรรมชาติเปNนเง่ือนไขหลักกําหนด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรม จูเลียน สจ¦วต ยังเน8นว�า  
“มนุษย�ย�อมมีศักยภาพในการเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพแวดล8อมได8มากข้ึน  เช�น  
สภาพแวดล8อมทางระบบนิเวศวิทยา  เพ่ือให8เอ้ือต�อการทํานาข8าวของชุมชนอีสานใต8  การ
ส�งเสริมให8คนในชุมชนเห็นความสําคัญประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมข8าว
บนพ้ืนฐานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านด8านนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม  เพ่ือให8อนุชนรุ�นหลังได8สืบสาน
ตลอดไป  

๖. ข�อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข�อเสนอแนะเพ่ือการนํางานวิจัยไปใช�ประโยชน� 
 จากผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ทําให8ทราบถึงประวัติความเปNนมาด8านความเชื่อ 
และพิธีกรรมวัฒนธรรมข8าว สภาพป�จจุบันและป�ญหา และการสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน บุญ
ประเพณีข8าว ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต8 ผู8วิจัยมีข8อเสนอแนะว�า ควรนําผล
การศึกษาครั้งนี้ไปเปNนข8อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบการสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ัวประเทศ  โดยการประยุกต�ใช8ผลการศึกษาฉบับนี้ ให8สอดคล8องกับสภาพชุมชน
แต�ละพ้ืนท่ีในประเทศไทย และอาจจะเสนองบประมาณจัดต้ังศูนย�อบรมหรือแหล�งเรียนรู8ภูมิ
ป�ญญาพ้ืนบ8าน เพ่ือเผยแผ�การทําขนมพ้ืนบ8านของชุมชนอีสานใต8 สอนให8ฟรี ไม�มีค�าใช8จ�าย 
จัดอุปกรณ�เครื่องใช8 วิทยากรพร8อม เน8นการปฏิบัติจริงผู8เรียนทําได8ดีมีคุณภาพ จําหน�ายได8 
ผู8เรียนมีรายได8เพ่ิม และควรเน8นการประชาสัมพันธ� กําหนดการเผยแผ�ภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านให8
ชัดเจน ต8องนําเสนอข8อมูลให8หน�วยงานท่ีเก่ียวข8องรับทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไป 
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 ๖.๖ ข�อเสนอแนะเพ่ือการทํางานวิจัยครั้งตBอไป 
 ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8านให8หลากหลาย 
แต�ละด8านต8องมีครูภูมิป�ญญาท่ีเชี่ยวชาญรับผิดชอบถ�ายทอดความรู8อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ควรเน8นการศึกษาวิเคราะห�สภาพป�ญหาและอุปสรรค ของการสืบสานภูมิป�ญญาพ้ืนบ8าน 
พร8อมหาแนวทางวิธีการสืบสานให8สอดคล8องกับวิถีชีวิตของชุมชนในป�จจุบัน และสามารถสืบ
สานได8ตลอดไป 
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การศึกษาแนวทางการสอนวิป7สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร) 
ท่ีมีตBอชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด�วงอําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

A Study of Maditation Practice to Phrarajsithajarn (Thongbai Pabhassaro) 
of Watnaluang Community, Khamduang sub-District, Bhanphue District,  

Udonthani Province 

พระมหาถวิล ฐานธมฺโม (มัดถาปะกา)* 

บทคัดยBอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาแนวทางการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราช
สิทธาจารย�(หลวงพ�อทองใบปภสฺสโร)ท่ีมีต�อชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด8วง อําเภอบ8าน
ผือ จังหวัดอุดรธานีและ ๓) เพ่ือศึกษาคุณค�าการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราช
สิทธาจารย�  (หลวงพ�อทองใบปภสฺสโร) ที่มีต�อชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด8วง อําเภอ
บ8านผือ จังหวัดอุดรธานีการวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
โดยศึกษาข8อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ�เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข8อมูล  
 ผลการวิจัยพบวBา การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน เปNนการปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธองค�ในส�วนท่ีเปNนวิป�สสนาธุระเปNนการอบรมทางจิตโดยการปฏิบัติเพ่ือความพ8นทุกข�
สลัดเครื่องพันธนาการทางใจเพราะว�าสติป�ฏฐานนี้เปNนทางสายเอกทางสายหลักทางอันอุดม
ทางอันเกษมทางอันสูงสุดท่ีจะทาให8เหล�าเวไนยสัตว�ข8ามพ8นความทุกข�โศกโดยใช8สติพิจารณา
ในกายเวทนาจิตและธรรมท้ังภายในภายนอกเท�านั้น 
 แนวทางการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย� (หลวงพ�อทอง
ใบปภสฺสโร) มีความสามารถพิเศษในเชิงวาทศิลป�  การแสดงธรรมทุกครั้งจึงมีผู8ศรัทธาเข8า
ร�วมรับฟ�งมาก ด8วยนิสัยและบุคลิกลักษณะท่ีสมถะสันโดษการดําเนินชีวิตท่ีเรียบง�าย มุ�ง
ประโยชน�อันเปNนประโยชน�สุขของส�วนรวม และชีวิตสมณะอย�างท�านก็มีความเรียบง�าย ไม�
นิยมสะสมของส�วนตัว ท�านจึงเปNนพระเถระอีกรูปหนึ่งท่ีบริสุทธิ์ด8วยศีลอันน�ายกย�อง 
 คุณค�าของหลักคําสอนและผลการปฏิบัติตามแนวทางคําสอนของพระราช
สิทธาจารย�(ทองใบปภสฺสโร) ท่ีมีต�อชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด8วง อําเภอบ8านผือ 
จังหวัดอุด รธานีนั้นผู8ท่ีปฏิบัติตามทําให8วิถีชีวิตของผู8เข8ารับการอบรมปฏิบัติเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีดีงามตามแบบวิถีธรรมวิถีพุทธดําเนินชีวิตอย�างฉลาดตามหลัก

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ศีลธรรมรู8จักพัฒนาตนใน๒ด8านคือด8านวัตถุและด8านจิตใจซ่ึงจะต8องทําไปพร8อมๆกันเพ่ือให8
เกิดความสมดุลซ่ึงจะเปNนป�จจัยสนับสนุนต�อการปฏิบัติหน8าท่ีให8บรรลุเป�าหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพการดําเนินชีวิตท่ีดีไม�ควรแยกตัวออกจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติทําให8เข8าใจ
ชีวิตได8ง�ายเม่ือเราอยู� กับธรรมชาติธรรมชาติก็จะอยู�กับเราเม่ือเราไม�ทําลายธรรมชาติ
ธรรมชาติก็จะให8ประโยชน�กับเราจึงควรอยู�แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันและได8รับประโยชน�
ร�วมกันไม�เห็นแก�ได8จนกลายเปNนเห็นแก�ตัวรู8จักให8มากกว�ารับรู8จักความพอดีพอเพียงไม�
ประมาทบริบูรณ�พร8อมด8วยความดีและความสุข 

คําสําคัญ: การศึกษา, แนวทาง, วิป�สสนากรรมฐาน 

Abstract 

  The purposes of this research were; (1) to study the Insight 
Meditation practice in Theravada Buddhism (2) to study the teaching of the 
Insight Meditation of Phrarajsithajarn (ThongbaiTabhassaro) of Watnaluang 
towards the community of Khamduang Sub-district, Bhanpheue District, 
Udonthani Province and (3) to study the influence on the teaching of the 
Insight Meditation of Phrarajsithajarn (ThongbaiTabhassaro) towards the 
community of WatNaluang, Khamduang Sub-district, Bhanpue District, 
Udonthani Province. This research was the qualitative research by studying 
the data from the documents and interviewing for collecting the data. 

The results of this research were found that the Insight Meditation  
was the practice in accordance with the Buddha’s teaching in the task of the 
Insight Meditation practice as the spiritual training by practicing to be free 
from the suffering and abandoning the mental incarceration because the 
Foundations of Mindfulness are the middle, main, uppermost, supreme and 
highest ways to be searched for the trainable creatures to get rid of the 
suffering by using the mindfulness for contemplation of the physical and 
spiritual pain and the contemplation of phenomena both inside and outside 
only. 

For the teaching of the Insight Mediation, PhraRajsithajarn 
(ThangbaiPabhassaro) has the special ability to preach Dhamma rhetorically. 
Every time in his preaching Dhamma, there are a lot of people who have faith 
in him and come to listen to his preaching. With his character and personality, 
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he has the tranquility and carries out his life in simple way and focuses on 
the benefits of others He has the ascetic life in the simple way, not to 
accumulate the things for himself. So he is the only senior Buddhist monk 
who is purified with precepts and should be admired. 

The influence of the principle of teaching and the practical results in 
accordance with the preaching guidance of Phrarajsithajarn 
(ThongbaiPabhassaro) towards the community in WatNakhamluang, 
Khamduang Sub-district, Bhanphue District, Udonthani Province has been 
shown that the lives of the followers who enter for training has been changed 
into good features in accordance with Buddhist way and to carry on their lives 
with intelligence in according to the principle of morality and to know how to 
develop themselves in two aspects, that is, material and mental objects that 
must be done tighter in order to make equivalence that is the factor for 
supporting the duty performance in order to reach the goal efficiently. To 
carry on the good way of life should not be separated from the nature 
because the nature makes us understand the life easily. When we live with 
the nature, the nature will exist with us. When we do not destroy the nature, 
the nature will give us the benefits. So we have to live with the nature by 
assistance of each other, not to be greed until become to be selfish, to know 
how to give more than how to get, to know how to be sufficient, not to be 
carelessness, to be full of goodness and happiness. 

Keywords: A Study, Practice, Maditation 

๑. บทนํา 
พระพุทธองค�ทรงชี้ให8เห็นถึงแนวทางในการดับทุกข�ทรงชี้ให8เห็นถึงความสิ้นชาติ

ดับทุกข�ทรงอนุเคราะห�ด8วยประโยชน�เก้ือกูลแก�เหล�าสรรพสัตว�ท้ังหลายและวิธีการต�างๆท่ีจะ
ให8หลุดพ8นจากความทุกข�ทรงใช8เวลาค8นหาความจริงอันประเสริฐจนกระท่ังพบทางแห�งความ
หลุดพ8นอันแท8จริงถึง๖ป�นั่นก็คือการเดินตามทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ด8วยการเจริญ
ให8ถึงพร8อมด8วยศีลสมาธิและป�ญญานั่นก็คือการเจริญสติป�ฎฐาน ๔ 

การเจริญวิป�สสนากรรมฐานต8องอาศัยสติป�ฏฐาน ๔ เปNนอารมณ�กรรมฐานท่ีผู8
ปฏิบัติจะพึงกาหนดรู8จึงเปNนเหตุป�จจัยให8เกิดวิป�สสนาญาณข้ึนมาอุปมาเหมือนกับต8นข8าวย�อม
ยังเมล็ดข8าวให8เกิดข้ึนได8ฉันใดสติป�ฎฐานท้ัง ๔ ก็ย�อมยังวิป�สสนาให8เกิดได8ฉันนั้นเม่ือผู8ปฏิบัติ
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ธรรมได8ฝ�กเจริญสติป�ฎฐานเปNนไปอย�างต�อเนื่องย�อมทาให8สติสัมปชัญญะดีข้ึนเ ม่ือ
สติสัมปชัญญะดีข้ึนจะเกิดอาการหนึ่งท่ีสติตามดูตามรู8กายและจิตเม่ือสติตามรู8ดูกายดูจิตไป
เรื่อยๆก็จะเห็นอาการความไม�เท่ียงแท8ของกายของจิตเม่ือเห็นความไม�เท่ียงแท8ของกายของ
จิตได8นี่คือการเกิดข้ึนของวิป�สสนาดังนั้นวิป�สสนาคือการเห็นกายในกายการเห็นจิตในจิตตาม
ความเปNนจริงด8วยสติว�ากายและจิตนี้เปNนธรรมชาติไม�เท่ียงแท8ไม�ใช�ตัวตนไม�ใช�เราไม�ใช�ของ
เราไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขาเม่ือเห็นดังนี้ได8ก็เปNนป�ญญาทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นแล8ว
การปฏิบัติวิป�สสนาจึงจาเปNนท่ีผู8ปฏิบัติจะต8องมีสติตามรู8ตามดูอยู�กับสติป�ฏฐานท้ัง๔คือกาย
เวทนาจิตและธรรมจนสามารถรู8เห็นพระไตรลักษณ�ปรากฏข้ึนดังท่ีพระบรมศาสดาทรงตรัสไว8
ว�า “ภิกษุชื่อว�าเปNนผู8ตามพิจารณาเห็นกายในกายกายภายในอยู�บ8างย�อมเปNนผู8ตามพิจารณา
เห็นกายในกายภายนอกอยู�บ8างย�อมเปNนผู8ตามพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอก
อยู�บ8างย�อมเปNนผู8ตามพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนเปNนธรรมดาในกายอยู�บ8างย�อมเปNนผู8ตาม
พิจารณาเห็นความดับไปเปNนธรรมดาในกายอยู�บ8างย�อมเปNนผู8ตามพิจารณาเห็นท้ังความ
เกิดข้ึนท้ังความดับไปเปNนธรรมดาในกายอยู�บ8างอีกอย�างหนึ่งสติของเธอท่ีต้ังม่ันอยู�ว�ากาย
เวทนาจิตธรรมมีอยู�ก็เพียงสักว�าอาศัยระลึกรู8เท�านั้นเธอเปNนผู8ตัณหาและทิฐิไม�อาศัยอยู�แล8ว
และไม�ถือม่ันอะไรๆในโลก”๑  

ป�จจุบันนี้การเผยแผ�พระพุทธศาสนาในประเทศไทยประสบป�ญหาอันเนื่องมาจาก
การขาดบุคลากรท่ีมีความรู8ความสามารถในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาได8อย�างมี
ประสิทธิภาพพอและถูกวิธีโดยเฉพาะอย�างยิ่งในชนบทมีพระท่ีเปNนนักเผยแผ�จํานวนน8อยไม�
เพียงพอต�อความต8องการของประชาชนเพราะส�วนมากการเทศน�โดยท่ัวไปยึดธรรมเนียมนิยม
แบบเก�าคือเทศน�ตามคัมภีร�เปNนการเทศน�ตามแบบพิธีกรรมจึงไม�เกิดผลเท�าท่ีควรอนึ่งแม8จะมี
พระนักเทศน�แบบใหม�คือเทศน�แบบปฏิภาณโวหารอยู�บ8างโดยมากผู8เผยแผ�มักมุ�งเน8นและ
สอนในเรื่องการให8ทานในด8านวัตถุมากเกินไปไม�เน8นในเรื่องของธรรมทานและการปฏิบัติตาม
หลักของศีลสมาธิและป�ญญาในการเผยแผ�หลักธรรมจึงไม�สัมฤทธิ์ผลเท�าท่ีควรแสดงให8เห็นว�า
ประสิทธิภาพและสถานภาพในการเผยแผ�พระพุทธศาสนารวมถึงการอบรมพัฒนาจิต
วิญญาณของพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปไม�ประสบความสําเร็จเท�าท่ีควร 

พระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร)ผู8ก�อต้ังวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) 
จังหวัดอุดรธานีระยะการเดินทาง จังหวัดอุดรธานี ๑๐๒ กิโลเมตรระยะทางจากอุดรธานีถึง
อําเภอบ8านผือ๕๒ กิโลเมตร จากอําเภอบ8านผือ ถึงตําบล คําด8วง ๒๓กิโลเมตรจากตําบลคํา
ด8วง ถึง วัดนาหลวง ๒๗กิโลเมตร (เปNนทางลูกรังและเปNนทางข้ึนเนินเขาบางตอน) สามารถไป
มาได8โดยสะดวกซ่ึงเปNนวัดท่ีมีรูปแบบสายปฏิบัติของมหานิกายดําเนินตามอย�างการปฏิบัติ
ด้ังเดิมตามหลักพระธรรมวินัยอย�างเคร�งครัดเปNนการสืบทอดแนวปฏิบัติท่ีได8นําสืบทอดต�อๆ

                                                           

๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.   
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กันมานับแต�ครั้งพุทธกาลท่ีมุ�งตรงต�อการฝ�กฝนอบรมจิตด8วยการบําเพ็ญท้ังสมถกรรมฐาน
และวิป�สสนากรรมฐานและเปNนการธํารงไว8ซ่ึงพระพุทธศาสนาแบบด้ังเดิมตามท่ีปรากฏใน
พระไตรป�ฎกอย�างเคร�งครัดผลงานท่ีโดดเด�นท่ีสุดของพ ร ะ ร า ช สิท ธ า จ า ร ย � (ทอง
ใบปภสฺสโร) คืองานเผยแผ�พระพุทธศาสนาในป� พ.ศ. ๒๕๓๓ ท�านได8ลาออกจากตําแหน�งรอง
เจ8าคณะอําเภอบ8านผือ แล8วมาเริ่มงานด8านการเผยแผ�พระพุทธศาสนาอย�างจริงจังโดยนํา
พระภิกษุสามเณรท่ีเปNนศิษยานุศิษย�ภายในวัดออกเผยแผ�ป�ละ ๕ เดือนเปNนระยะเวลา ๑๐ ป�
เริ่มต้ังแต�พ.ศ.๒๕๓๓ จนถึงป� พ.ศ.๒๕๔๒ การเผยแผ�ศาสนธรรมใช8วิธีการเดินทางจาริกไป
ตามสถานท่ีต�างๆ เปNนคณะสงฆ�กลุ�มใหญ�ในรูปแบบกองทัพธรรม 

พระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร)มีบุคลิกลักษณะท่ีดีมีความสันโดษเปNนอยู�
เรียบง�ายและมีความสามารถพิเศษในเชิงวาทศิลป�มีวิธีการพูดให8เข8าใจด8วยถ8อยคําสัมผัส
ภาษาท่ีง�ายๆ ทําให8จําได8ง�ายแต�มีเนื้อหาอิงด8วยหลักธรรมเทคนิคตลอดถึงรูปแบบการเผยแผ�
จึงมีหลากหลายท่ีสําคัญภาษาในการเผยแผ�พระพุทธศาสนานั้นท�านใช8ภาษาท่ีเข8าใจง�ายมีการ
จัดลําดับความยากง�ายในหัวข8อธรรมะท่ีใช8ในการเทศน�การแสดงธรรมท�านจะใช8สุภาษิตคําคม
เข8ามาประกอบการอธิบายเพ่ือความชัดเจนในเนื้อหามีการยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ
เพ่ือให8มองเห็นภาพทําให8ผู8ฟ�งผู8อ�านเกิดความรู8ความเข8าใจในประเด็นเนื้อหาของธรรมะง�าย
ข้ึนและมองเห็นคุณค�าของหลักธรรมมากยิ่งข้ึนนอกจากนี้ท�านยังเปNนผู8มีความรู8ความ
เชี่ยวชาญในด8านพระพุทธศาสนาเปNนท้ังพระนักปฏิบัติและพระนักเผยแผ�ท่ีเปNนแบบอย�างท่ีดี
มีปฏิปทาน�าเลื่อมใสสมบูรณ�ด8วยวิชชาและจรณะด8วยคุณงามความดีท่ีท�านได8สั่งสมมา
ยาวนานจึงสมควรยกย�องให8ท�านเปNน “ปูชนียบุคคลแห�งพุทธศาสนิกชน” โดยแท8จริง๒  ถือ
เปNนการสร8างแรงจูงใจให8เกิดแก�พุทธศาสนิกชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมเปNนอย�างยิ่ง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย�ท่ีมีต�อชุมชนวัดนา
หลวง ตําบลคําด8วงอําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย� (หลวงพ�อ
ทองใบปภสฺสโร) ต�อชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด8วง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 ๓. เพ่ือศึกษาคุณค�าการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย� (หลวงพ�อ
ทองใบปภสฺสโร) ท่ีมีต�อชุมชนวัดนาหลวงตําบลคําด8วง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 

                                                           

๒ พระครูภาวนาธรรมาภินันท� (บุญทันอคฺคธมฺโม), แดนศีลถิ่นธรรมนํายุค, (อุดรธานี: ม.ป.ท., 
๒๕๔๖), หน8า ๓๒. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
๑. ด�านเนื้อหา 
ผู8วิจัยมุ�งศึกษาแนวคิดเรื่องการเจริญวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

และศึกษาแนวทางการสอนวิป�สสนากรรมฐานของพระราชสิทธาจารย�  (ทองใบปภสฺสโร)ที่ มี
ต�อชุมชนวัดนาหลวงตําบลคําด8วง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 

๒. ด�านเอกสาร  
๑. ชั้นปฐมภูมิผู8วิจัยอาศัยข8อมูลจากพระไตรป�ฎกอรรถกถาจากพระไตรป�ฎกฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. ชั้นทุติยภูมิผู8วิจัยอาศัยข8อมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยและเทศน�การบรรยาย

หรือสัมผัสงานด8านการเขียนหนังสือของพระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร) 
๓. ด�านผู�ให�ข�อมูล 
ศึกษาข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยร�วมปฏิบัติธรรมท่ีได8รับการอบรมสั่ง

สอนจากพระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร)ท้ังท่ีเปNนบรรพชิตและคฤหัสถ� จํานวน ๔๐ 
รูป/คนได8แก� พระสงฆ� จํานวน ๑๐ รูป อุบาสก จํานวน ๑๐ คนอุบาสิกา จํานวน ๑๐ คน
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๕ คน เจ8าหน8าท่ีป�าไม8 จํานวน  ๕ คน 

๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปNนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใช8เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องจากแหล�งข8อมูลต�างๆดังนี้ 
๑. ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ได8แก�

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ศึกษาค8นคว8ารวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ได8แก�อรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสอัตโนมัติตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและ
เอกสารจากหนังสือต�างๆ รวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องนี้ 

๓. จัดกระทําข8อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุ�มเป�าหมาย ได8มา
โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยร�วมปฏิบัติธรรมท่ี
ได8รับการอบรมสั่งสอนจากพระราชสิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร)ท้ังท่ีเปNนบรรพชิตและ
คฤหัสถ� จํานวน ๔๐ รูป/คน 

๔. สรุปผลการวิจัยข8อเสนอแนะและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
(Descriptive Analysis) 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
 พระพุทธองค�ทรงสอนการเจริญวิป�สสนากรรมฐาน เพ่ือสั่งสอนให8สรรพสัตว�เข8าถึง
มรรคผลนิพพานได8เข8าถึงความเปNนผู8หมดจดผู8บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมลทินเครื่องเศร8า
หมองทางใจท้ังหลายท้ังปวงมีโลภโกรธหลงเปNนต8นในท่ีสุดสามารถข8ามพ8นโสกะความเศร8า
โศกเสียใจปริเทวะความร่ําไห8พิไรรําพันบรรลุอริยมรรคอริยผลและเห็นแจ8งพระนิพพานได8สติ
ป�ฏฐานนี้เปNนเส8นทางเดียวเท�านั้นท่ีจะนําเหล�าสัตว�โลกให8บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร8า
หมองทางใจไปได8โดยท่ีโยคีทําการเจริญให8มากปฏิบัติให8มากโดยเอากายเวทนาจิตและธรรม
ซึ่ง เ ปNนป รมัตถธ ร รมมามีสติพิจ า รณานั ่น เ อ ง สติป�ฏฐาน๔ดังกล�าวมานี่ถือว�าเปNน
วิป�สสนาภาวนาอย�างแท8จริงไม�มีทางอ่ืนนอกจากสติป�ฏฐานท่ีจะได8ชื่อว�าวิป�สสนาภาวนาอัน
สามารถให8เข8าถึงมรรคผลและนิพพานได8พระพุทธองค�ตรัสสติป�ฏฐาน๔ไว8เพราะพระพุทธองค�
มีพระประสงค�เพ่ือให8พุทธบริษัทได8ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค�ในส�วนท่ีเปNน
วิป�สสนาธุระเปNนการอบรมทางจิตโดยการปฏิบัติเพ่ือความพ8นทุกข�สลัดเครื่องพันธนาการทาง
ใจเพราะว�าสติป�ฏฐานนี้เปNนทางสายเอกทางสายหลักทางอันอุดมทางอันเกษมทางอันสูงสุดท่ี
จะทาให8เหล�าเวไนยสัตว�ข8ามพ8นความทุกข�โศกโดยใช8สติพิจารณาในกายเวทนาจิตและธรรม
ท้ังภายในภายนอกเท�านั้น 
 พระราชสิทธาจารย� (หลวงพ�อทองใบ  ปภสฺสโร)  ป�จจุบันปฏิบัติหน8าท่ีเปNนองค�
ประธานสงฆ�ของวัดนาหลวง  วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) ท�านเปNนผู8บุกเบิกก�อต้ังวัด
เผยแผ�พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ8าจนมีศิษยานุศิษย�มากมาย มี
ความสามารถพิเศษในเชิงวาทศิลป�  การแสดงธรรมทุกครั้งจึงมีผู8เข8าร�วมรับฟ�งอย�างล8นหลาม 
ด8วยนิสัยและบุคลิกลักษณะท่ีสมถะสันโดษต8องการดําเนินชีวิตท่ีเรียบง�าย ไม�ปรารถนา
ตําแหน�งฐานะท่ีสําคัญใดๆ  พระราชสิทธาจารย�เปNนพระท่ีมีศีลาจารวัตรเพียบพร8อมทุกอย�าง 
มีความเรียบง�าย มีเมตตาธรรมสงสารสัตว�โลกท่ีตกทุกข�ได8ยากจึงสงเคราะห�ด8วยการให8ธรรม
ทานเปNนชีวิตจิตใจ ก็มีความเพียรความสมถะ ความศรัทธา ความเมตตา มีศีล มีความรักใน
เพ่ือนมนุษย� มีธรรมะในหัวใจนอกจากนี้ท�านยังเปNนพระท่ีมักน8อยสันโดษ เสียสละประโยชน�
สุขส�วนตัวเพ่ือการเผยแผ� โดยมุ�งประโยชน�อันเปNนประโยชน�สุขของส�วนรวม และชีวิตสมณะ
อย�างท�านก็มีความเรียบง�าย ไม�นิยมสะสมของส�วนตัว ท�านจึงเปNนพระอีกรูปหนึ่งท่ีบริสุทธิ์
ด8วยศีลอันน�ายกย�อง 

การปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานตามแบบของพระราชสิทธาจารย� (หลวงพ�อทองใบ  
ปภสฺสโร) จะให8เกิดผลและมีความเจริญก8าวหน8านั้น  โยคีจะต8องลงมือประพฤติปฏิบัติด8วย
ตัวเอง  อย�างเคร�งครัดหลังจากท่ีได8รับการแนะนําจากครูบาอาจารย�จนเปNนท่ีพอเข8าใจแล8ว 
จึงลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนพัฒนาชีวิต คือรูปนามให8เกิดความสมดุล 
เพราะเปNนหน8าท่ีของมนุษย�ท่ีต8องพัฒนาตนเองให8มีความสะดวก สบาย สงบเย็น ท้ังกายและ
ใจไปพร8อมกันป�ดอบายท้ังภายนอกและภายใน อบายภายนอก คือ อบายมุข ๑๐ อบาย
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ภายใน คืออกุศลกรรม ในการเจริญสัจธรรมอันเปNนทางพ8นทุกข� ต8องละเลิกสิ่งท่ีมีคุณมีโทษ
เจือปน หรือโทษฝ�ายเดียวอบายมุขขยายทางนิพพาน คําว�า นิพพาน เปNนชื่อของความดับเย็น
ท่ีเกิดจากกุศลจิตท่ีไม�มีโลภโกรธหลง ครอบงําไว8 จิตเย็นเม่ือเปNนนิพพาน เย็นจิตชุ�มฉํ่า มี
อมตะธรรมรักษา เย็นรักษาใจ ย�อมต้ังอยู�ได8นาน เย็นรักษาใจจะว�างโล�งโปร�งใสเสมอดับทุกข�
ในวัฏสงสาร คือ ทุกข�มีเหตุมาจากกิเลส กรรม วิบาก ท่ีมีลักษณะดุจวงล8อท่ีมีการหมุนเวียน
ไปไม�รู8จักจบสิ้น  

กิเลสทํากรรมไว8ซ่ึงแสดงออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กิเลสนี้มีอยู� ๓ 
ชั้น คือ หยาบ ละเอียด สุขุม กิเลสชั้นหยาบสุขสําราญของกายใจ คือ สุขกาย (กายิกสุข) 
เพราะหลุดพ8นด8วยป�ญญา (วิป�สสนา) หมายเอาผู8ท่ีอบรมวิป�สสนาภาวนาอย�างเต็มท่ีนั่นเอง 
ส�วนสุขใจ (เจตสิกสุข) เพราะหลุดพ8นด8วยจิต (สมถะ) หมายเอาผู8ท่ีอบรมสมถะภาวนาเต็มท่ี
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมี โลกียสุข คือสุขด8วยการเสพอารมณ�รูปราคะ อรูปราคะและ โลกุตตระ
สุข คือ สุขด8วยการเสพมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั่นเองสว�างไสวทางสติป�ญญา คือ ก�อนทํา 
พูด คิด พินิจด8วยสติเสมอ เผลอไม�มีป�ญญา ต8องฉลาดทันอกุศลทุกคราวไปตัดตัณหาในทาง
จิต คือ ตัดกามตัณหา ด8วยปหานะ ๓ มิให8กําเริบได8 เช�น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
กําหนดละ ขณะถูกต8องนั้นเอง ตัดภวตัณหา ด8วยปริญญา มิให8กําเริบได8ดับอวิชชา เม่ือพระ
โยคีต8องเจริญภาวนา ๒ คือ สมถะภาวนาและวิป�สสนาภาวนา มีญาณเกิดข้ึนในดวงจิต หยั่งรู8
ขันธ� ๕ ว�าเปNนทุกข�แท8 ๆสร8างสรรค�ญาณวิชชา ผู8เจริญวิป�สสนาได8บริบูรณ�แล8วจะเกิดญาณ  
ส�วนผู8เจริญสมถะบริบูรณ�แล8วก็จะเกิดญาณ ๑๐ เม่ือญาณเหล�านี้เกิดข้ึนแก�พระโยคีแล8วจะ
สิ้นไปแห�งอาสวะอุปาทาน หมายถึง การเจริญภาวนา ๒ ประการ คือ เจริญภาวนาท้ังสมถะ
และวิป�สสนาอย�างต�อเนื่อง ในการปฏิบัตินั้นก็ควรให8เหมาะสมกับจริตนิสัยและอินทรีย�ปNนผู8
พร8อมท้ังวิชชาอย�าง เม่ือเจริญธรรมอย�างต�อเนื่องไม�หยุดก็จะบรรลุธรรมข้ันสูงตามลําดับ 
 คุณค�าของหลักคําสอนและผลการปฏิบัติตามแนวทางคําสอนของพระราช
สิทธาจารย�(ทองใบปภสฺสโร) ท่ีมีต�อสังคมต�อชุมชนวัดนาหลวง ตําบลคําด8วง อําเภอ
บ8านผือ จังหวัดอุดรธานีนั้นทําให8วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผู8เข8ารับการอบรมปฏิบัติเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีดีงามตามแบบวิถีธรรมวิถีพุทธดําเนินชีวิตอย�างฉลาดตามหลัก
ศีลธรรมรู8จักพัฒนาตนใน๒ด8านคือด8านวัตถุและด8านจิตใจซ่ึงจะต8องทําไปพร8อมๆกันเพ่ือให8
เกิดความสมดุลซ่ึงจะเปNนป�จจัยสนับสนุนต�อการปฏิบัติหน8าท่ีให8บรรลุเป�าหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพการดําเนินชีวิตท่ีดีไม�ควรแยกตัวออกจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติทําให8เข8าใจ
ชีวิตได8ง�ายเม่ือเราอยู� กับธรรมชาติธรรมชาติก็จะอยู�กับเราเม่ือเราไม�ทําลายธรรมชาติ
ธรรมชาติก็จะให8ประโยชน�กับเราจึงควรอยู�แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันและได8รับประโยชน�
ร�วมกันไม�เห็นแก�ได8จนกลายเปNนเห็นแก�ตัวรู8จักให8มากกว�ารับรู8จักความพอดีพอเพียงไม�
ประมาทบริบูรณ�พร8อมด8วยความดีและความสุข 
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วิเคราะห�แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู�ติดตัวมาแตBกําเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท 
Analytical Concept of the Recall One with Innate Idea in Theravada 

Buddhist Philosophy 

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.* 

บทคัดยBอ 

บทความนี้เปNนการวิเคราะห�แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู8ติดตัวมาแต�
กําเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท มีวัตถุประสงค�ในการศึกษา ๓ ประการคือ ๑) ศึกษาแนวคิด
เรื่องความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิด ๒) ศึกษาการระลึกชาติในพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๓) 
วิเคราะห�แนวคิดเรื่องการระลึกชาติและความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท 

จากการศึกษาพบวBา หลักคําสอนในวิชชา ๓พระพุทธเจ8าทรงแสดงความรู8เรื่อง
การระลึกชาติในวิชชา ๓ เปNนความรู8ไม�ผ�านประสบการณ�,การวินิจฉัย, การอนุมานในภพชาติ
ป�จจุบัน,เปNนความรู8มีอยู�ในจิตการระลึกชาติจึงเปNนความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิด ท่ีติดตามจิตไป
จุติจิตในภพชาติต�างๆ แต�มิใช�ความรู8คิดตัวมาแต�กําเนิดตามทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก
เพราะเขาเชื่อว�าเปNนความรู8ของพระผู8เปNนเจ8าประทานมา  

คําสําคัญ: การระลึกชาติ กับ ความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิด 

Abstract 

This article analyzes the concept of the recall a former existence 
and Innate Idea in Theravada Buddhist Philosophy. The Purpose of study, 
there are 3 reasons that is 1. Studying the concept of Innate Idea 2. Studying 
the recall one in Theravada Buddhist Philosophy 3. An analysis the concept 
of Innate Idea and the recall one in Theravada Buddhist Philosophy.  

The study found that: the threefold knowledge, Buddha presented 
the knowledge in the recall one inthe threefold knowledge that is the 
knowledge without experience, analysis, inference in the present existence, 
are the knowledge contained in Mind so that the recall one in Theravada 
Buddhist idea is the innate idea following mine to existences. But that is not 
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the innate Idea in the concept of reasonable philosopher in the western, they 
believed that God giving the knowledge of Innate Idea. 

Keywords : National Remembrance with Genetic Knowledge 

๑. บทนํา 
ในโลกป�จจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วเพราะมนุษย�แทบทุกคนมี

โทรศัพท�มือถือท่ีมีคุณสมบัติสามารถใช8อินเตอร�เน็ตผ�านคลื่นโทรศัพท�และไวฟายได8 ซ่ึงเปNน
สื่อกลางทําให8มนุษย�ทุกคนมีความรู8ใกล8ชิดมากข้ึนแม8อยู�ห�างกันออกไปหลายพันกิโลเมตรกว�า
สมัยก�อนมากมาย มนุษย�ต�างก็แชร�ประสบการณ�ความรู8ผ�านความนึกคิดตามท่ีตนมีความรู8
ความเข8าใจในเฟสบุค (Facebook) ไม�ก่ีวินาที เพ่ือนท่ีอยู�อีกซีกโลกหนึ่งในยุโรปและอเมริกา
ก็สามารถเห็นข8อความท่ีแชร�ในเฟสบุคนั้นได8 เม่ืออ�านข8อความในเฟสบุคส�แล8ว บุคคลเหล�า
สามารถถูกใจหรือแชร�ข8อความดังกล�าวมายังผู8โพสต�ข8อความได8อีกไม�ก่ีวินาทีเช�นเดียวกันทํา
ให8มนุษย�ท่ัวโลกสามารถใช8จิตเรียนรู8แนวความคิดซ่ึงกันและมากข้ึน ความรู8เหล�านี้เปNนความรู8
ผ�านประสบการณ�ทางประสาทสัมผัสของมนุษย�ท่ีเรียกว�า ความรู8ประสบการณ�นิยม เปNน
ความรู8ท่ีมนุษย�ได8รับรู8มาจากภายนอกตัวมนุษย�เอง ไม�ว�าเปNนเรื่องภูเขา แม�น้ํา น้ําท�วม ภูเขา
ไฟระเบิด ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย�รวมท้ังความรู8เก่ียวข8องกับตัวมนุษย�เอง ไม�ว�าจะเปNน
การปล8นทรัพย� ชิงทรัพย� ลักทรัพย� เรื่องชู8สาว ก็เปNนความรู8ท่ีมาจากภายนอกตัวมนุษย�เอง
ท้ังสิ้น แต�ตามหลักคําสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อว�ามนุษย�มีชีวิตประกอบด8วยและจิต
เปNนองค�ประกอบของชีวิต เม่ือจิตของมนุษย�ใช8อินทรีย�ท้ังหกอันเปNนส�วน ประกอบท่ีสําคัญ
ของกายมนุษย� น8อมออกไปรับเรื่องราวของโลกเหล�านั้นมาเก็บสั่งสมไว8ในจิต แล8วนําความรู8
นั้นมาคิดและจินตนาการสร8างภาพปรุงแต�งไปต�างๆทําให8เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
อย�างรวดเร็วนํามาสู�พฤติกรรมของมนุษย�ในการแสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางใจมีเป
ลื่ยนแปลงอย�างรวดเร็วเช�นเดียวกันเพราะเม่ือมนุษย�ได8เรียนรู8ทางประสบการณ�ทางผัสสะ
แล8ว มนุษย�นํามาคิดว�าสิ่งตนเองรู8คืออะไร มีลักษณะหรือธรรมชาติอย�างไรแล8ว จิตมนุษย�ก็ได8
มีการสั่งสมองค�ความรู8ท่ีคิดไว8แล8วในจิตแล8ว ก็นํามานึกคิดจินตนาการต�อยอดเกิดข้ึนเปNนองค�
ความใหม� แล8วแสดงออกทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม แล8วมีการถ�ายทอดเผยแผ�
เรื่องราวทางอินเตอร�มากมาย ซ่ึงเปNนความรู8ท่ีมีความทันสมัยใหม�ทันกับยุคป�จจุบันและ
เหตุการณ�  

ในบางครั้งเกิดมีป�ญหาข้ึนมาว�ามีความรู8บางอย�างของมนุษย�ท่ีรับรู8โดยเปNนความรู8ท่ี
ไม�ผ�านประสบการณ�ทางประสาทสัมผัสหรือผ�านอินทรีย� ๖ของมนุษย�และเปNนความรู8ไม�ได8สั่ง
สมมาจากการศึกษาเล�าเรียนหรือค8นคว8า หรือไม�มีประสบการณ�ทางผัสสะมาก�อนในเวลา
ป�จจุบันเปNนมโนภาพข้ึนในจิตของมนุษย�ผุดข้ึนมาเองเหมือนกับว�าตนเคยอยู�และใช8ชีวิตใน
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สถานท่ีแห�งใดแห�งหนึ่งบนโลกใบนี้มาก�อน แล8วมาอธิบายด8วยเหตุผลไม�มีหลักฐานเปNนพยาน
บุคคล และพยานเอกสาร หรือมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร�มาพิสูจน�ด8วยหลักความรู8ให8เกิด
ความจริงข้ึนมา ซ่ึงปรัชญาสาขาญาณวิทยาเรียกว�าความรู8ทางประสบการณ�นิยม เม่ือเรา
ศึกษาโครงสร8างของความรู8ทางพุทธปรัชญาเถรวาท เม่ือเราค8นพบว�าพระพุทธองค�ทรงสอน
เรื่องชีวิตของมนุษย�ในรูปแบบของขันธ�ห8า ตามหลักคําสอนเรื่องขันธ�ห8าประกอบด8วยรูป 
เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ แล8วนําความรู8เรื่องขันธ� ๕ มาสังเคราะห�ให8เกิดเปNนองค�
ความรู8เรื่องขันธ�ห8าข้ึนมาใหม�เปNนเรื่องของกายและจิตของมนุษย� กายและจิตสัมพันธ�กัน
อย�างใกล8ชิดต�างก็อาศัยซ่ึงกันและแล8ว เม่ือต�างฝ�ายอาศัยกันไม�ได8เพราะขาดองค�ประกอบ
อย�างใดหนึ่งข้ึนมาย�อมไม�เรียกว�าชีวิตมนุษย�อีกต�อไป เรียกว�าศพคือคนตายบ8าง เม่ือเราศึกษา
อย�างนี้เราย�อมเข8าใจถึงความเปNนไปของวิถีชีวิตของมนุษย� และในป�จจุบันนี้มนุษย�ได8รับ
ข�าวสารเก่ียวกับความรู8ไม�ผ�านประสบการณ�ของมนุษย�เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนมิใช�เปNนเวลาใน
ป�จจุบัน เช�น การระลึกชาติของผู8คนท่ีอาศัยอยู�ในท่ีต�างๆ ของในโลกใบนี้ ความรู8เหล�านี้มิใช�
ประสบการณ�ในชาติป�จจุบันของมนุษย�เปNนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนมาเองท่ีมานานแล8วและมีอยู�ใน
จิตของมนุษย�เองตัวอย�างเช�นในสมัยป�จจุบันของโลกสมัย กรณีนาย สงค�ไชยสอน เกิดเม่ือ
วันท่ี๕ สิงหาคม ๒๔๗๓ ท่ีหมูบ8านหนองตอ ต.ดอนแรด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร� บิดา
ชื่อจําปาไชยสอน มารดาชื่อเมือง ไชยสอน เม่ือมีอายุได8 ๔ ขวบได8รบเร8าให8พ�อแม�โดยกําเนิด
ในชาติป�จจุบันของตน พาตนไปหาพ�อแม�ของตนเองในชาติปางก�อน ซ่ึงมีภูมิลําเนาท่ีอยู�ท่ี
หมู�บ8านบังหนองกก ตําบลบังหุง อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ แต�พ�อแม�ไม�สนใจคิดว�าลูก
ตนเองสติไม�ดี เปNนบ8าไป จึงห8ามไม�ให8พูดอีกบางครั้งยังได8ปรึกษากันอีกว�าจะไปหาหมอมา
รักษาลูกของตนอีกเพราะคิดว�าลูกตนเองบ8าง แต�เด็กชายสงค�บอกว�าเขาไม�ได8บ8า เขาระลึก
ชาติก�อนได8จริง ๆ ท้ังบอกชื่อพ�อชื่อแม� ญาติพ่ีน8องได8หมด จึงได8ขอร8องให8พาไปเยี่ยมพ�อแม�
ตนในชาติก�อนได8บ8าง แต�พ�อแม�ก็ยังผัดผ�อนเรื่อยมา. เด็กชายสงค�มีโอกาสไปพบญาติพ่ีน8อง
ของตนอีก เม่ือได8พบเพ่ือนเล�นในอดีตชาติของตนและเล�าเรื่องในอดีดชาติให8บุคคลเหล�านั้น
ฟ�ง ต�อมาเด็กชายสงค�ได8มีโอกาสพบญาติพ่ีน8องตนในอดีตชาติ เม่ือทุกคนทําการซักไซ8ไล�เรียง
กันใหญ� ด.ช.สงค�ได8พูดถึงพ�อแม�ไร�นาสาโทและสมบัติต�างๆ ได8 ๔ถูกต8องท้ังหมด๒ ใน
สมัยก�อนพุทธกาลท่ีพระพุทธองค�ได8เกิดในภพภูมิต�างๆ เช�น เปNนสุเมธดาบส ,สุวรรณสาม, 
พระมหาชนก เปNนต8น 

ด8วยเหตุผลท่ีกล�าวมาแล8วข8างต8นทําให8ผู8เขียนสนใจศึกษาและเขียนบทความเรื่อง
การวิเคราะห�แนวความคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู8ติดตัวแต�กําเนิดในพุทธปรัชญาเถร
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วาทน�าจะเปNนประโยชน�ต�อยอดความรู8ทางความคิดไปใช8พัฒนาศักยภาพของชีวิตผู8คนใน
ประเทศไทยได8ตามวัตถุประสงค�ของการจัดงานในครั้งนี้  

๒. ความรู�ติดตัวมาแตBกําเกิด 
 ป�ญหาว�าความรู8คืออะไร มีธรรมชาติของความรู8เปNนอย�างไรอย�างไร ตามแนวคิด
คนท่ัวท่ัวไปเชื่อกันว�าความรู8เปNนของมนุษย�ท่ีเราได8มาจากการศึกษาเล�าเรียนการค8นคว8า
แสวงหาความรู8 แล8วป�ญหาต�อไปว�ามนุษย�มีความรู8อย�างไร อะไรคือความรู8ของมนุษย เปNน
ประเด็นท่ีน�าสนใจ เม่ือเราพิจารณาคํานิยามของพจนานุกรมออนไลน�แปลไทย-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานได8ให8คํานิยามว�าความรู8คือสิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล�าเรียนการค8นคว8า
หรือประสบการณ�รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ, ความเข8าใจหรือสารสนเทศท่ี
ได8รับมาจากประสบการณ�, สิ่งท่ีได8รับมาจากการได8ยิน ได8ฟ�ง การคิด หรือการปฏิบัติ, องค�
วิชาในแต�ละสาขา เช�น ความรู8เรื่องเมืองไทย ความรู8เรื่องสุขภาพ. 

เรอเน เดการ�ตส� ได8อธิบายว�า ความรู8แท8จริงเกิดจากเหตุผล ความรู8ได8อาศัยการใช8
ป�ญญาพิจารณาอย�างชัดเจนโดยอาศัยเหตุผลคําว�า“เหตุผล”หมายถึงเหตุผลท่ีเกิดจาก
สัญชาตญาณเท�านั้นมิใช8เหตุผลท่ีเกิดจากการรับรู8จากประสาทสัมผัส และมิใช8เหตุผลท่ีเกิดจา
การวินิจฉัย หรือการอนุมานหรือจินตนาการ แต�เปNนเหตุผลท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยจิตท่ีสว�างและ
สงบแน�วแน�เปNนเหตุผลท่ีปราศจากข8อสงสัยท้ังปวง 

จากคํานิยามของพจนานุกรมไทย-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานดังกล�าวว�า 
“ความรู8”เปNนสิ่งท่ีมนุษย�สั่งสมมาจากการศึกษาเล�าเรียน, การค8นคว8าหรือประสบการณ�......
ป�ญหาต8องพิจารณาต�อไปอีกว�าคําว�า “สั่งสม” คืออะไร หมายถึงสะสมเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อย ๆ 
เช�น พระโพธิสัตว�สะสมบารมีข้ึนเรื่อยๆ ป�ญหาว�ามนุษย�ใช8อะไรสั่งสมความรู8 ท่ีได8จาก
ภายนอกตัวมนุษย� ในชีวิตของมนุษย�ประกอบด8วยจิตและกายมีอินทรีย� ๖ เปNนท่ีมาของ
ความรู8 เพราะฉะนั้นตามคํานิยามดังกล�าว มนุษย�สั่งสมความรู8จากการศึกษาเล�าเรียน, การ
ค8นคว8าผ�านประสบการณ� เปNนต8น เม่ือความรู8ผ�านอินทรีย ๖ เข8าไปแล8วสั่งสมความรู8ไว8ในจิต 
สัญชาตญาณเกิดข้ึนโดยตรงแจ�มชัดในตัวเองไม�จําเปNนต8องพิสูจน�และคํานิยามในวิชา
เรขาคณิตกับเหตุผลมากความจริงท่ีไม�ต8องพิสูจน�เหตุท่ีเกิดจากความคิดติดตัวมาแต�กําเนิด 
ชัดเจนแจ�มชัด นักปรัชญาเหตุผลนิยม ถือว�าความรู8มีมาก�อน เปNนสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือมีอยู�ในจิต๓ 

จากแนวคิดดังกล�าวเราวิเคราะห�ได8ว�าความรู8คิดตัวมาแต�กําเนิดเปNนความรู8ท่ีเกิด
จากเหตุผล โดยอาศัยการใช8ป�ญญาพิจารณาอย�างแจ8งชัดจากเหตุผลเหตุผลจากท่ีมิใช�เกิดจาก
ประสาทสัมผัสเท�านั้น และมิใช�เหตุผลท่ีเกิดจาการวินิจฉัย หรือการอนุมาน หรือจินตนาการ 

                                                           

๓  ชัยวัฒน� อัตพัฒน� ,  ญาณวิทยา  )ทฤษฎีความรู� ( ,  (กรุงเทพมหานคร    :  สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ครั้งท่ี ๔, ๒๕๔๒)   , หน8า ๕๖. 
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และเปNนเหตุผลท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยจิตท่ีสว�าง และสงบแน�วแน� ปราศจากข8อสงสัย ซ่ึงเราแยก
เปNนประเด็นได8ดังนี้ 

๒.๑. ความรู8เกิดจากเหตุผลจากสัญชาตญาณเท�านั้น  
๒.๒. ความรู8ได8จากการใช8ป�ญญาพิจารณาโดยอาศัยเหตุผล 
๒.๓ ความรู8มิใช�เหตุผลจากประสาทสัมผัส  
๒.๔ ความรู8มิใช�เหตุผลจากการวินิจฉัย,  
๒.๕ ความรู8มิใช�เหตุผลจากการอนุมาน  
๒.๖ ความรู8ใช�เหตุผลจากการจินตนาการ 
๒.๗ ความรู8เปNนเหตุผลเกิดข้ึนโดยอาศัยจิตท่ีสว�างสงบแน�วแน�เปNนเหตุผล 

ปราศจากข8อสงสัย  
๒.๘ ความรู8ท่ีเปNนเหตุผลท่ีได8รับจากความคิดติดตัวมาแต�กําเนิด 
๒.๙ ความรู8เปNนสิ่งท่ีเกิดข้ึนก�อนมีอยู�ในจิตท่ีพระเปNนผู8เจ8าประทานมา  

 โดยปกติตามหลักท่ัวไปความรู8ของมนุษย�นั้นเกิดจากจิตมนุษย�ใช8ร�างกายส�วนท่ี
เรียกว�าอินทรีย�๖น8อมออกไปรับรู8เรื่องราวเก่ียวกับโลกเข8ามาเก็บสั่งสมไว8จิตซ่ึงเรียกว�าความรู8
ประสบการณ�นิยมเปNนความรู8ท่ีได8รับรู8จากภายนอกชีวิตของมนุษย�และต�อมาความรู8เหล�านี้ก็
กลาย “สัญญา”ของความรู8ไว8ในจิตของตน ส�วนรู8อีกประเภทหนึ่งความรู8มีอยู�ในจิตแล8ว นัก
ปรัชญาท่ัวไปเรียกว�าความรู8แบบเหตุผลนิยม ซ่ึงเราสามารถวิเคราะห�ได8ดังนี้ 

๒.๑๐ ความรู8เกิดจากเหตุผลเกิดจากสัญชาตญาณเท�านั้นคําว�า“สัญชาตญาณ”
ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานหมายถึง ความรู8ท่ีมีมาแต�กําเนิดของคน
และสัตว�ทําให8มีความรู8สึกและกระทําได8เองโดยไม�ต8องมีใครสั่งสอนเช�นสัญชาตญาณในการ
ป�องกันตัว สัญชาตญาณในการรวมหมู� สัญชาตเวค ก็ว�า. (อ. Instinct). กล�าวความรู8เกิดจาก
เหตุผลเปNนความรู8ทําได8เองไม�ต8องมีใครสั่งสอน ความรู8การกิน, ความรู8การนอน ความรู8ท่ีรู8จัก
ปกป�องตัวเองจาการถูกผู8อ่ืนทําร8ายร�างกายเปNนต8น 

๒.๑๑ ความรู8ได8จากการใช8ป�ญญาพิจารณาโดยอาศัยเหตุผลคําว�า“ป�ญญา”ตาม
พจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานหมายถึงความรอบรู8หรือความรู8ท่ัว ความฉลาด
เกิดข้ึนจากการเรียนและคิด โดยปกติความรู8ของมนุษย� จะเกิดข้ึนเม่ือมนุษย�รับรู8สิ่งใดผ�าน
อินทรีย� ๖ ย�อมใช8จิตคิดพิจารณาใคร�ครวญสิ่งต�าง ๆ ท่ีได8รับรู8จากประสาทสัมผัสนั้นทําให8ตน
เกิดความรู8ความเข8าใจในสิ่งต�าง ๆ ความท่ีใช8ท่ีป�ญญาพิจารณาสิ่งท่ีมีอยู�ในจิตนั้น 

๒.๑๒ ความรู8มิใช�เหตุผลจากประสาทสัมผัสโดยปกตินั้นความรู8ของมนุษย�เกิดข้ึน
เม่ือจิตของมนุษย�น8อมออกไปรับรู8เรื่องราวของโลกท่ีอยู�ภายนอกตัวมนุษย�เองท่ีเปNนวัตถุบ8าง 
เปNนนามธรรมบ8าง เปNนกิริยาของการเคลื่อนไหวต�อเนื่องกันบ8าง การรับรู8จิตของมนุษย�ผ�าน
อินทรีย� ๖ ทําให8เกิดความรู8ทางประสาทสัมผัสแต�ก็มีความรู8บางอย�างไม�ได8เกิดจากประสาท



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๓๘ 

สัมผัสซ่ึงเราจะต8องพิจารณาไปซ่ึงมีอยู�แล8วในจิตของมนุษย�ดังนั้นความรู8จากประสาทสัมผัสจึง
มิใช�จากเหตุผล 

๒.๑๓ ความรู8มิใช�เหตุผลจากการวินิจฉัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตคําว�า 
วินิจฉัยหมายถึง ก. ตัดสิน ชี้ขาด เช�น เรื่องนี้วินิจฉัยได8 ๒ ทางไตร�ตรองใคร�ครวญ เช�น 
คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพ่ือวินิจฉัยป�ญหาให8รอบคอบยิ่งข้ึน.๔ แต�การวินิจฉัย
เปNนการตัดสินข8อเท็จ จริงจากประสาทสัมผัสของผู8ตัดสินชี้ขาดความรู8เกิดจากประสาทสัมผัส
ในเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่ง จึงไม�ใช�ความรู8เกิดจากเหตุผลท่ีมีอยู�ในจิตอยู�แล8ว 

๒.๑๔ ความรู8มิใช�เหตุผลจากการอนุมานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตคําว�า 
อนุมานคือ คาดคะเนตามหลักเหตุผล๕ เม่ือจิตมนุษย�รับรู8ความจริงบางอย�างแต�ขาดความจริง
บางอย�างไปเช�น คนถูกฆ�าตายไม�รู8ว�าใครเปNนคนฆ�าก็จะอนุมานจากสิ่งท่ีรู8 ดูจากหลักฐานท่ีมี
อยู�นําไปสู�สาเหตุ เช�นประเด็นความเก่ียวพันระหว�างผู8ตายและญาติ เพ่ือนร�วมงานและเพ่ือน
สนิทอ่ืน ๆ เปNนต8นความรู8ได8มาจากการอนุมานจึงเปNนความรู8เชิงประสบการณ�การอนุมาน
เปNนการคาดคะเนความรู8ด8วยประสาทสัมผัสของมนุษย�จึงไม�ใช�ความรู8เชิงเหตุผล  

๒.๑๕ ความรู8ใช�เหตุผลจากการจินตนาการ คําว�าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
คําว�า “จินตนาการ” คือการสร8างภาพข้ึนในใจ เปNนความรู8เกิดข้ึนเม่ือมนุษย�ใช8จิตรับเรื่องราว
เก่ียวกับโลกผ�านอินทรีย� ๖ ของมนุษย�แล8วเก็บเปNนสัญญาอยู�ในจิตของมนุษย� แล8วนํามาสร8าง
ภาพเกิดข้ึนในจิตของมนุษย� ความรู8จึงเปNนความผ�านประสบการณ�ทางประสาทสัมผัสของ
มนุษย�การจินตนาการจึงไม�ใช�ความรู8เหตุผลนิยมตามทัศนะของปรัชญาฝ�ายเหตุผลนิยม  

๒.๑๖ ความรู8เปNนเหตุผลเกิดข้ึนโดยอาศัยจิตท่ีสว�างสงบแน�วแน�เปNนเหตุผล 
ปราศจากข8อสงสัย เปNนความท่ีมีอยู�ในจิตผุดข้ึนข้ึนมาในท่ีจิตเปNนสมาธิ สว�าง สงบแน�วแน�  
จิตมนุษย�คิดด8วยเหตุผลจากความรู8ผุดข้ึนมาเท�านั้น. 

๒.๑๗ ความรู8ท่ีเปNนเหตุผลท่ีได8รับจากความคิดติดตัวมาแต�กําเนิด ความรู8เชิง
เหตุผลมีก�อนเกิดข้ึนในจิต และติดตามจิตไปทุกหนทุกแห�งในสังสารวัฏ เม่ือปฏิสนธิวิญญาณ
ในโลกมนุษย�ก็ติดตัวมาด8วยหรือติดตามจิตมากําเนิดด8วย  

๒.๑๘ ความรู8เปNนสิ่งท่ีเกิดข้ึนก�อนมีอยู�ในจิตท่ีพระเปNนผู8เจ8าประทานมา คือความรู8
เชิงเหตุผลเปNนความรู8ท่ีพระเปNนผู8เจ8าประทานให8มีอยู�ในจิตของมนุษย� โดยไม�ผ�านประสาท
สัมผัสของมนุษยืแต�อย�างใด 

จากแนวคิดดังกล�าวเราวิเคราะห�จากแนวคิดของนักปรัชญาในกลุ�ม“ลัทธิเหตุผล
นิยม”มีความเชื่อว�าจิตมนุษย�มีความรู8บางอย�างติดตัวมาต้ังแต�กําเนิดโดยไม�ต8องอาศัย
                                                           

๔  พจนานุกรมแปลไทย -ไทย ฉบับออนไลน�  ราช บัณฑิตยสถาน .  แหล� ง ท่ีมา  : 
http//:dictionary. sanook.com/search /วินิจฉัย. [๑๔ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๕ พจนานุกรมแปลไทย -ไทย ฉบับออนไลน�  ราชบัณฑิตยสถาน. แหล�งท่ีมา : http //:dictio 
nary.sanook.com/search /คาดคะเน. [๑๔ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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ประสบการณ�เช�นความรู8ว�าระยะสั้นท่ีสุดระหว�างจุดสองจุดคือเส8นตรงท่ีเชื่อมจุดท้ังสอง 
ความรู8นี้เกิดข้ึนเองโดยไม�ต8องไปวัดระยะทางจริง ๆ ความรู8เก่ียวกับมิติ เวลา และการ
เคลื่อนท่ีล8วนติดตัวมาแต�กําเนิดนอกจากนี้ก็ยังมีความรู8ท่ีมิอาจจะรับรู8ได8จากประสบการณ� 
เช�น จํานวนไม�รู8จบท่ีเรียกว�า อนันต� (Infinity) ผู8มีอํานาจเหนือสรรพสิ่งท่ีเรียกว�าพระเจ8า 
ฯลฯ ความรู8ท่ีติดตัวมาโดยกําเนิดเปNนความรู8พ้ืนฐาน ความรู8อ่ืน ๆ ต�างก็สามารถคิดต�อจาก
ความรู8เหล�านี้ โดยใช8หลักตรรกะท้ังสิ้น เพลโต นักปรัชญาชาวกรีกเชื่อเช�นนี้ เดการ�ตส� ก็เชื่อ
เช�นนี้ ลัทธิความเชื่อนี้ถือว�า ความรู8ส�วนหนึ่งติดตัวมาแต�กําเนิด และอีกส�วนเกิดจากการ
ติดต�อจากความรู8เหล�านี้ตามหลักเหตุผล จึงได8ชื่อว�า ลัทธิเหตุผลนิยม 

๓. ความรู�เรื่องการระลึกชาติ 
ตามคําสอนของพระพุทธเจ8าในพระไตรป�ฎกเล�มท่ี ๒๕ พระสุตตันตป�ฎก ขุททก

นิกาย ธรรมบท ๓ จิตตวรรค ๕. จิตตหัตถเถรวัตถุ ๔ สังฆรักขิตเถรวัตถุเรื่อง พระสังฆรักขิต
เถระ ดังนี้ “ [๓๗] คนเหล�าใดสํารวมจิตท่ีเท่ียวไปไกล๑ เท่ียวไปดวงเดียว๒ ไม�มีรูปร�าง ๓ 
อาศัยอยู�ในถํ้า ๔ คนเหล�านั้นจักพ8นจากเครื่องผูกแห�งมาร๕” ๖ เราวิเคราะห�ได8ว�าจิตคือสิ่งไม�
มีรูปร�าง อาศัยอยู�ในถํ้า เท่ียวไปไกลเพียงดวงเดียว ตามคาถาธรรมบทดังกล�าว เราวิเคราะห�
ได8ดังนี้ ๑. ไม�มีรูปร�าง ๒. มีลักษณะเปNนดวง ๓. มีถํ้าเปNนท่ีอยู�อาศัย  

๓.๑ จิตท�องเท่ียวไกล  
๓.๒ คําว�า “ไม�มีรูปร�าง” จิตของมนุษย�ตามความหมายดังกล�าวเปNนสิ่งไม�มีรูปร�าง

ไม�กินเนื้อท่ี ไม�สามารถสัมผัสได8 แต�รู8ได8ด8วยใจของมนุษย�เอง  
 ๓.๓ ลักษณะเปNนดวงธรรมชาติของจิตมีลักษณะเปNนดวงเกิดดับตลอดเวลาแต�
ความสัมพันธ� ระหว�างจิตดวงเก�าและดวงใหม�ก�อนท่ีดวงเก�าจะดับก็ถ�ายทอดเชื้อไปยังจิตดวง
ใหม�เช�นนี้ตลอดเวลา 
 ๓.๔ มีลักษณะเปNนถํ้าอยู�อาศัยเม่ือพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับชีวิตของ
มนุษย� ส�วนของกายมีลักษณะเปNนถํ้าน�าจะอยู�บริเวณกะโหลกศีรษะท่ีมีลักษณะเปNนถํ้าใช8เปNน
ท่ีบรรจุในก8อนสมองของมนุษย�นั้นเอง  
 ๓.๕ จิตท�องเท่ียวไกล เม่ือมนุษย�สิ้นชีวิตแล8วกายเสื่อมสลายคืนสู�ธรรมชาติแล8ว 
ส�วนจิตของมนุษย�ออกจากกายไปจุติจิตไปสู�ภพภูมิ ต�างๆ ใน ๓๑ ภพภูมิท่ีกล�าวใน
พระไตรป�ฎก เพราะฉะนั้นคําว�า “ท�องเท่ียวไกล”จึงหมายจิตของมนุษย�ไปจุติจิตในภพภูมิ
ต�าง ๆ ซ่ึงเปNนการเดินทางไกลนั้นเอง นอกจากนี้ลักษณะของจิตอาศัยอยู�ในกายของมนุษย�
แล8ว ธรรมชาติของจิต ป�ญหาท่ีต8องวิเคราะห�ต�อไปว�า ธรรมชาติของจิตของป�จเจกบุคคล มี
ลักษณะอย�างไร ในพจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท� ของพระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺ
                                                           

๖ พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล�ม  )ปกสีฟ�า (เล�มท่ี ๒๕  พระ
สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท จิตวรรคน้ันเอง 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๔๐ 

โต)๗ ให8ความหมายของธรรมชาติของจิตมีลักษณะ คือ ธรรมชาติท่ีรู8อารมณ� , สภาพนึกคิด, 
ความคิด,ใจ ซ่ึงเราสามารถวิเคราะห�ได8ดังนี้  
 ๓.๖ ธรรมชาติท่ีรู8อารมณ� จิตมีลักษณะไม�มีรูปร�างต8องอาศัยในร�างกายท่ีกะโหลก
ศีรษะท่ีบรรจุสมองมีลักษณะเปNนถํ้าใช8อาศัย และอาศัยกายออกไปรับความรู8ซ่ึงอยู�ภายนอก
ตัวมนุษย� ส�วนกายท่ีจิตใช8เปNนทวารออกไปรับความรู8เหล�านี้ นั้นคืออายตนะภายในของกาย
มนุษย�อันได8แก� หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจของมนุษย�  
 -เม่ือจิตน8อมออกไปผัสสะอารมณ�ของรูปทางตา เกิดความรู8อารมณ�ข้ึน แต�เม่ือจิต
เปNนสิ่งไม�มีรูปร�าง สิ่งท่ีจิตน8อมรับเข8ามาสู�จิตผ�านตาของมนุษย�นั้น ได8แต�สภาวะของอารมณ�ท่ี
เปNนเรื่องราวของภาพท่ีมนุษย�เห็นเท�านั้น ไม�สามารถน8อมรับวัตถุต�างๆ ผ�านตาเข8ามาสู�จิตได8  
 -จิตน8อมออกไปผัสสะอารมณ�ของเสียงทางประสาทหู เกิดความรู8ของอารมณ�เสียง
เกิดข้ึน แต�เม่ือจิตเปNนสิ่งไม�มีรูปร�าง สิ่งท่ีจิตน8อมรับเข8ามาสู�จิตผ�านหูของมนุษย�นั้น ได8แก�
สภาวะอารมณ�ท่ีเปNนเรื่องราวเก่ียวกับเสียงท่ีมนุษย�ได8ทางประสาทหูเท�านั้น ไม�สามารถน8อม
รับวัตถุต�างๆ ทําให8เกิดเสียงเข8ามาสู�จิตได8 ฯลฯ เปNนต8น  
 ๓.๗ ธรรมชาติท่ีมีสภาพนึกคิด จิตเม่ือรู8อารมณ�ใดแล8ว แล8วย�อมนําอารมณ�ท่ีรู8มา
นึกคิดจากสิ่งท่ีรู8 ว�าเปNนอะไรก็ได8 หรือให8หมายถึงอะไรก็ได8 กล�าวโดยสรุป เม่ือจิตของมนุษย�รู8
สิ่งใดก็นําสิ่งนั้นมาคิด ให8เกิดความรู8ความเข8าใจในความรู8นั้น แล8วความอยากแล8วนํามาสู�การ
ประพฤติทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของมนุษย� เช�นเม่ือมนุษย�ผัสสะสิ่งใดท่ีเปNน
อามิสสุข มนุษย�เกิด ความอยาก ก็ย�อมแสวงหาด8วยการนําความรู8นั้นไปใช8ให8เกิดประโยชน�ใน
ชีวิตของตน ประโยชน�นั้นมีท้ังประโยชน�ภายในและภายนอกชีวิตของมนุษย�เอง 
 ๓.๘ ธรรมชาติของจิตเก็บสั่งสมความรู8 ธรรมชาติของจิตเม่ือรับรู8สิ่งต�างๆ แล8ว สิ่ง
ท่ีรับรู8ยังคงอยู�ในจิต และยังอยู�ในจิตของมนุษย� นักวิชาการบางท�านบอกว�าอยู�ในจิตใต8สํานึก
ของมนุษย� เปNนท่ีสะสมพฤติกรรมของจิตหลายอย�างเช�น แรงจูงใจทําให8แสดงพฤติกรรม
บางอย�างของมนุษย�, ชอบเก็บผัสสะต�างๆ ท่ีผ�านเข8ามาทางอายตนะภายใน ชอบเก็บ
กายกรรมท่ีแสดงออกทางกายมาไว8 วจีกรรมการแสดงออกทางวาจาของไว8และเก็บมโนกรรม
สั่งสมไว8ในจิตในบางครั้งเก็บประสบการณ� ทางผัสสะท่ีดีเรียกว�า “กุศลกรรม” หากเก็บ
ประสบการณ�ท่ีไม�ดี เรียกว�า อกุศลกรรม”เปNนต8น  
 ๓.๙ ธรรมชาติของจิตมีความคิด จิตมนุษย�ของมนุษย�มีกิจกรรมทางจิตรวมถึง
กระบวนการคิด ในแง�กรอบการคิดหมายถึง กระบวนการรับรู8, การรับความรู8สึก, ความมี
จิตสํานึก และจินตนาการ เม่ือมนุษย�มีความรู8เก็บไว8ในจิตแล8ว ความเหล�านั้นจะมีประโยชน�
ต�อชีวิตเม่ือมนุษย�เจ8าของความรู8 นํามาคิดจินตนาการ ทําให8ตนเข8าใจสภาวะโลกตามความ

                                                           

๗ แหล�งท่ีมา : http //:www .geocities .ws /tmchote /tpd-mcu /buddict /dish 43 . html 
[๑๔ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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เปNนจริง แตกต�างกันตามความคิดหาเหตุผลของตนและแปลความหมายของผัสสะตามความ
เข8าใจของตนเพ่ือเชื่อมกับความเป�าหมายของชีวิตท่ีตนปรารถนา และนําไปใช8ให8เกิด
ประโยชน�ในการดําเนินชีวิต 
 ดังนั้นเราสรุปได8ว�า จิตมีลักษณะเปNนสิ่งไม�มีรูปร�างอาศัยอยู�ในบริเวณกะโหลก
ศีรษะท่ีเปNนศูนย�รวมของเส8นประสาทท่ัวร�างกายของมนุษย�จิตท�องเท่ียวไปในสังสารวัฏ มี
ธรรมชาติเปNนผู8รู8 ผู8คิด ผู8เก็บอารมณ�ต�างๆ และนําสิ่งท่ีรู8เก็บไว8ในจิตนี้ มานึกจินตนาการต�อ
ยอดให8เกิดประโยชน�แก�ชีวิตของตน  

ในคําสอนของพระพุทธเจ8าสอนเรื่องขันธ� ๕ เม่ือเราสังเคราะห�ความรู8เรื่องขันธ� ๕ 
ประกอบด8วยรูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณข้ึนมาเปNนองค�ความใหม�ใหม� เหลือเพียง
กายและจิต คํารูปหมายถึงกาย ส�วนคําว�าจิตหมายถึงส�วนเหลือประกอบด8วยเวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ กายและจิตจึงรวมกันเข8าเปNนองค�ประกอบของชีวิตจิตอาศัยกายและ
กายอาศัยจิตเช�นเดียวกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม�ได8 หากขาดสิ่งใดไปชีวิตย�อมสิ้นสุดลง จิต
อาศัยกายส�วนท่ีเรียกว�า อินทรีย� ๖ ออกไปแสวงหาความรู8ภายนอกตัวมนุษย� ด8วยการศึกษา, 
การค8นคว8าหรือประสบการณ� เปNนต8น 

ความรู8ในคําสอนทางพุทธปรัชญาเถรวาทพระพุทธเจ8าสอนเรื่องชีวิตของมนุษย�ท่ี
ประกอบด8วยกายและจิต มนุษย�มีจิตมีธรรมชาติเปNนสิ่งท่ีไม�มีรูปร�าง ชอบท�องเท่ียวไปใน
สังสารวัฏ มีลักษณะเปNนดวง จิตอาศัยอยู�ในกายของมนุษย�นั้นเอง จิตของมนุษย�มีธรรมชาติ 
เปNนผู8รู8อารมณ�เรื่องราวท่ีอยู�ภายนอกตัวมนุษย� ผ�านอินทรีย�ท้ัง ๖ เก็บสั่งสมอารมณ�ท่ีรู8ผ�าน
ประสาทสัมผัส ไว8ในจิตของตน ความรู8ท่ีจิตมนุษย�เก็บสั่งสมไว8ในจิตนั้น เม่ือมนุษย�ตายลงไป
ความรู8ท่ีเปNนประสบการณ�ของการแสดงออกทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมไม�ได8สูญ
ไปกับความตายของมนุษย�ด8วย เพราะจิตของมนุษย�ไม�ได8ตายแล8วสูญพร8อมกับร�างกาย แม8จิต
มีสภาวะแท8จริงมีการเกิดดับตลอดเวลา แต�จิตไปจุติจิตจากร�างเดิมไปสู�ภพภูมิใหม� การออก
จากร�างเดิมไปสู�ภพภูมิใหม�นั้น ความรู8ท่ีสั่งสมไว8ในจิตนั้นติดตามจิตไปจุติจิตด8วยไปสู�ภพชาติ
ต�างๆ ด8วยดังนั้น เม่ือกลับมาปฏิสนธิวิญญาณกลับมาเปNนมนุษย�อีก ความรู8เรื่องการระลึกชาติ
ปรากฏหลักฐานในพระไตรป�ฎกเล�ม๑ พระวินัยป�ฎกเล�ม๑ (ฉบับมหาจุฬา ฯ) มหาวิภังค�ภาค 
๑ เรื่องเวรัญชพราหมณ� ข8อ ๑๒ “เม่ือจิตเปNนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนิน 
ปราศจากความเศร8าหมอง อ�อน เหมาะแก�การใช8งาน ต้ังม่ัน ไม�หวั่นไหวอย�างนี้ เรานั้น ได8
น8อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติก�อนได8หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ8าง ๒ชาติบ8าง 
๓ ชาติบ8าง ๔ ชาติบ8าง ๕ ชาติบ8าง ๑๐ ชาติบ8าง ๒๐ ชาติบ8าง ๓๐ ชาติบ8าง๔๐ ชาติบ8าง ๕๐ 
ชาติบ8าง ๑๐๐ ชาติบ8าง ๑,๐๐๐ ชาติบ8าง ๑๐,๐๐๐ ชาติบ8างตลอดสังวัฏฏกัปบ8าง ตลอด
วิวัฏฏกัปบ8าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ8าง หลายกัปว�า ในภพโน8น เรามีชื่ออย�างนั้น มี
ตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข� และมีอายุอย�างนั้นๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพ
โน8น มีชื่อ มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหารเสวยสุขทุกข� และมีอายุอย�างนั้นๆ จุติจากภพนั้นจึงมา
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เกิดในภพนี้ เราระลึกชาติก�อนได8หลายชาติ พร8อมท้ังลักษณะท่ัวไป และชีวประวัติอย�างนี้
พราหมณ� เราได8บรรลุวิชชาท่ี ๑ ในยามแรกแห�งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชา เรากําจัดได8แล8ว 
แสงสว�างคือวิชชาได8เกิดข้ึนแก�เรา เปรียบเหมือนแสงสว�างเกิดข้ึนแก�บุคคลผู8ไม�ประมาท มี
ความเพียร อุทิศกายและใจ 

ข8อ ๑๓.“เม่ือจิตเปNนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ
เศร8าหมอง อ�อน เหมาะแก�การใช8งาน ต้ังม่ันไม�หวั่นไหวอย�างนี้ เรานั้นได8น8อม จิตไปเพ่ือ
จุตูปปาตญาณ เห็นหมู�สัตว�ผู8กําลังจุติ กําลังอุบัติ ท้ังชั้นตํ่าและชั้นสูง งามและไม�งาม เกิดดี
และไม�ดี ด8วยตาทิพย�อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย� เรารู8ชัดถึงหมู�สัตว�ผู8เปNนไปตามกรรมว�า สัตว�ท่ี
ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กล�าวร8ายพระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู8อ่ืน
ให8ทํากรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล8วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก แต�หมู�สัตว�ท่ีประกอบกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ไม�กล�าวร8ายพระอริยะ มีความ
เห็นชอบ ชักชวนผู8อ่ืนให8ทํากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล8ว จะไปบังเกิด
ในสุคติโลกสวรรค�พราหมณ� เราได8บรรลุวิชชาท่ี ๒ ในยามท่ี ๒ แห�งราตรี ความมืดมิดคือ
อวิชชา เรากําจัดได8แล8ว แสงสว�างคือวิชชาได8เกิดข้ึนแก�เรา เปรียบเหมือนแสงสว�างเกิดแก�
บุคคลผู8ไม�ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ 

ตัวอยBางเชBน การระลึกชาติของพระพุทธเจ8าเรื่องกินนรกินนรี พระศาสดา เม่ือทรง
อาศัยกรุงกบิลพัสดุ� ประทับอยู� ณ นิโครธารามทรงพระปรารภนางพิพายโสธรา พระมารดา
ของพระราหุลได8 กล�าวถึงคุณของเธอ โดยแสดงจันทกินนรชาดก ในอดีตกาล ครั้งพระเจ8า
พรหมทัตปกครองเมืองพาราณสี พระโพธิสัตว�เกิดเปNนกินนรมีภรรยาของเธอนามว�า จัน
ทา ท้ังคู�พักอาศัยอยู�ท่ีภูเขาเงินชื่อว�า จันทบรรพต พระเจ8าพรหมทัตเสด็จเท่ียวป�าพบนางกิน
นรี เกิดหลงรักนางและได8ยิงกินนรจนสิ้นชีวิต แล8วพระเจ8าพรหมทัตก็ปรากฏพระวรกาย
ข้ึนมาให8นางเห็นท�ามกลางความโศกเศร8าเสียของนางกินนรี แม8พระเจ8าพรหมทัตแสดงตนท่ี
จะรับนางเปNนภริยาก็ตาม นางจึงอุ8มสามีข้ึนกลับไปสู�ภูเขาจันทบรรพตด8วยความเศร8าโศก
เสียใจอย�างรุนแรง ความเสียใจของนางสะเทือนถึงแผ�นดินของเทวดา ท8าวสักกะเทวราชเกิด
ร8อนลุกเปNนไฟ เม่ือทราบเหตุนางกินนรเสียใจเพราะสามีถูกพระเจ8าพรหมทัตยิงตาย พระองค�
จึงแปลงตนเปNนพราหมณ�ถือกุณฑีน้ํามาหลั่งรดพระมหาโพธิสัตว�ทันใดนั้นเองพิษก็หายสิ้น 
แผลก็เต็ม แม8แต�รอยท่ีว�าถูกยิงตรงนี้ก็มิได8ปรากฏ. เมือพระมหาสัตว�สบายลุกข้ึนได8 จันทา
เห็นสามีฟ �นคืนชีพดีใจมากก8มกราบไหว8แทบเท8าของท8าวสักกะ ท8าวสักกะได8ประทานโอวาท
แก�กินนรท้ังคู�นั้นว�า ต้ังแต�บัดนี้ เธอท้ังสองอย�าลงจากจันทบรรพตไปสู�ถ่ินมนุษย�เลย จงพากัน
อยู� ท่ีนี้ เท�านั้นนะ พระพุทธเจ8าทรงประชุมชาดกว�า พระเจ8าพรหมทัตในครั้งนั้นได8มา
เปNน เทวทัต ท8าวสักกะได8มาเปNน อนุรุทธะ จันทากินรีได8มาเปNน มารดาเจ8าราหุล ส�วนจันท
กินนรได8มาเปNน เราตถาคต แล.นี้ข8อความท่ียืนยันว�าเรื่องกินนรและกินรี เปNนความรู8ในจิต
ของพระพุทธเจ8า. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๔. วิเคราะห�แนวคิดเรื่องความรู�ติดตัวมาแตBเกิดกับการระลึกชาติในพุทธปรัชญาเถรวาท 
เม่ือชีวิตของมนุษย�ประกอบด8วยและจิต จิตของมนุษย�ใช8อินทรีย� ๖ ออกไป

แสวงหาความรู8ความรู8เปNนของมนุษย� ดังนั้นอินทรีย� ๖ เปNนท่ีมาของความรู8มนุษย�โดยจิตของ
มนุษย�ใช8อินทรีย� ๖ เปNนส�วนท่ีน8อมออกไปรับรู8เรื่องราวเก่ียวกับโลก ไม�ว�าเปNนวัตถุสิ่งของ 
พลังงานเสียง แม8กระท่ังเรื่องราวของมนุษย�ท่ีเบียดเบียนกันด8วยวิธีการต�างๆ เปNนการแสดง
ออกมาจากกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมล8วนแต�เปNนเรื่องราวจิตน8อมออกไปรับเรื่องราว
แล8วเก็บมาสั่งสมอยู�ในจิตของมนุษย�ท้ังสิ้น ความรู8เหล�านี้เปNนจิตรับรู8ผ�านอินทรีย� ๖ ท่ีเรียกว�า
ความรู8เชิงประสบการณ�ผ�านประสาทสัมผัส แต�ในความเปNนจริงมีความรู8บางอย�างไม�ได8ผ�าน
ประสบการณ�ทางอินทรีย� ๖ แต�มีอยู�ในจิตมนุษย�ท่ีเรียกว�า ความรู8เชิงเหตุผล 

ตามคําสอนของพระพุทธเจ8าสอนเรื่องชีวิตในรูปของขันธ�ห8า เม่ือสังเคราะห�ขันธ�ห8า
ข้ึนมาโดยย�อเหลือเพียงกายและจิตแล8ว ชีวิตของมนุษย�นั้นไม�ได8มีเพียงแต�ร�างกายเพียงอย�าง
เดียว แต�มีจิตเปNนองค�ประกอบท่ีสําคัญอย�างหนึ่งด8วย จิตของมนุษย�อาศัยกายรับรู8เรื่องราว
เก่ียวโลกและมนุษย� แล8วน8อมรับเรื่องราวเหล�านั้นมาเก็บไว8ในจิตดังปรากฏในพจนานุกรม
พุทธศาสตร�ฉบับประมวลศัพท�ของพระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต) ว�า จิตของมนุษย�มีธรรมชาติ
เปNนผู8เก็บสั่งสมความรู8ผ�านประสบการณ� และติดตามจิตไปจุจิตในภพภูมิต�างๆ 
 ดังปรากฏข8อความในพระไตรป�ฎเล�มท่ี ๒๕ พระสุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ๓ 
จิตตวรรคพระสังฆรักขิตเถระ ดังนี้ “คนเหล�าใดสํารวมจิตท่ีเท่ียวไปไกล ๑ เท่ียวไปดวงเดียว
๒ ไม�มีรูปร�าง ๓ อาศัยอยู�ในถํ้า ๔ คนเหล�านั้นจักพ8นจากเครื่องผูกแห�งมาร ๕” ๘จาก
ข8อความในพระไตรป�ฎกข8างต8น เราวิเคราะห�ได8ว�าจิตคือสิ่งไม�มีรูปร�าง อาศัยอยู�ในถํ้า เท่ียวไป
ไกลเพียงดวงเดียว ตามคาถาธรรมบทดังกล�าว เราแยกเปNนประเด็นท่ีสําคัญได8ดังนี้ ๑. ไม�มี
รูปร�าง ๒. มีลักษณะเปNนดวง ๓. มีถํ้าเปNนท่ีอยู�อาศัย ๔. จิตท�องเท่ียวไกลและปรากฏหลักฐาน
ในพระไตรป�ฎก เล�ม ๑ พระวินัยป�ฎกเล�ม ๑ (ฉบับมหาจุฬา ฯ) มหาวิภังค�ภาค ๑ เรื่อง
เวรัญชพราหมณ� ข8อ ๑๒ “เม่ือจิตเปNนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจาก
ความเศร8าหมอง อ�อน เหมาะแก�การใช8งาน ต้ังม่ัน ไม�หวั่นไหวอย�างนี้ เรานั้น ได8น8อมจิตไป
เพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติก�อนได8หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ8าง ๒ ชาติบ8าง ๓ ชาติ
บ8าง ๔ ชาติบ8าง ๕ ชาติบ8าง ๑๐ ชาติบ8าง ๒๐ ชาติบ8าง ๓๐ ชาติบ8าง ๔๐ ชาติบ8าง ๕๐ ชาติ
บ8าง ๑๐๐ ชาติบ8าง ๑,๐๐๐ ชาติบ8าง ๑๐,๐๐๐ ชาติบ8างตลอดสังวัฏฏกัปบ8าง ตลอดวิวัฏฏ
กัปบ8าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ8าง หลายกัปว�า ในภพโน8น เรามีชื่ออย�างนั้น มีตระกูล 
มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข� และมีอายุอย�างนั้นๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน8น มีชื่อ 

                                                           

๘ พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล�ม  )ปกสีฟ�า (เล�มท่ี ๒๕  พระ
สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท จิตวรรค น้ัน เอง .  แหล� ง ท่ีมา :  http / / :www .geocities. 
ws/tmchote/tpd-mcu/tpd25.htm [๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙]. 
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มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหารเสวยสุขทุกข� และมีอายุอย�างนั้นๆ จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพ
นี้ เราระลึกชาติก�อนได8หลายชาติ พร8อมท้ังลักษณะท่ัวไป และชีวประวัติอย�างนี้พราหมณ� เรา
ได8บรรลุวิชชาท่ี ๑ ในยามแรกแห�งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชา เรากําจัดได8แล8ว แสงสว�างคือ
วิชชาได8เกิดข้ึนแก�เรา เปรียบเหมือนแสงสว�างเกิดข้ึนแก�บุคคลผู8ไม�ประมาท มีความเพียร 
อุทิศกายและใจ ข8อ ๑๓.“เม่ือจิตเปNนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจาก 
ความเศร8าหมอง อ�อน เหมาะแก�การใช8งาน ต้ังม่ันไม�หวั่นไหวอย�างนี้ เรานั้นได8น8อม จิตไป
เพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู�สัตว�ผู8กําลังจุติ กําลังอุบัติ ท้ังชั้นตํ่าและชั้นสูง งามและไม�งาม เกิด
ดีและไม�ดี ด8วยตาทิพย�อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย� เรารู8ชัดถึงหมู�สัตว�ผู8เปNนไปตามกรรมว�า สัตว�ท่ี
ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กล�าวร8ายพระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู8อ่ืน
ให8ทํากรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล8วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก แต�หมู�สัตว�ท่ีประกอบกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ไม�กล�าวร8ายพระอริยะ มีความ
เห็นชอบ ชักชวนผู8อ่ืนให8ทํากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล8ว จะไปบังเกิด
ในสุคติโลกสวรรค�พราหมณ� เราได8บรรลุวิชชาท่ี ๒ ในยามท่ี ๒ แห�งราตรี ความมืดมิดคือ
อวิชชา เรากําจัดได8แล8ว แสงสว�างคือวิชชาได8เกิดข้ึนแก�เรา เปรียบเหมือนแสงสว�างเกิดแก�
บุคคลผู8ไม�ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ ดังนั้น ความรู8เก่ียวกับการเวียนว�ายตาย
เกิดจึงติดตามจิตไปสู�ภพชาติต�างๆ ด8วย แม8กระท่ังมีโอกาสได8กลับมาเกิดเปNนมนุษย�อีก 
ความรู8การเวียนว�ายเกิดติดตัวมาเกิดอีกในโลกมนุษย� ดังปรากฏในพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ8าเรื่องกินนรกับนางจันทาว�าพระโพธิสัตว�คือพระพุทธองค�เอง, นางจันทาคือพระ
นางพิมพายโสธรา ส�วนเท8าสักกะเทวราชคือพระอนิรุทธ ส�วนพระเจ8าพรหมทัตคือพระเทวทัต 
ส�วนประเด็นต�อไปความรู8เก่ียวกับการเวียนว�ายตายเกิดเปNนความรู8เกิดจากเหตุผลจาก
สัญชาตญาณตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทยราชบัณฑิตยสถานหมายถึงความรู8ท่ีมีมาแต�
กําเนิดของคนและสัตว�ทําให8มีความรู8สึกและกระทําได8เองโดยไม�ต8องมีใครสั่งสอนเช�น
สัญชาตญาณในการป�องกันตัว สัญชาตญาณในการรวมหมู� สัญชาตเวค ก็ว�า. (อ. Instinct). 
กล�าวความรู8เกิดจากเหตุผลเปNนความรู8ทําได8เองไม�ต8องมีใครสั่งสอน ความรู8การกิน, ความรู8
การนอน ความรู8ท่ีรู8จักปกป�องตัวเองจาการถูกผู8อ่ืนทําร8ายร�างกายเปNนต8น ดังนั้นในประเด็นนี้
ความรู8การเวียนว�ายตายเกิดจึงเปNนความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิดของมนุษย�คือพระพุทธองค�
นั้นเอง 

ความรู8ได8จากการใช8ป�ญญาพิจารณาโดยอาศัยเหตุผล การเวียนว�ายเกิดเปNนความรู8
ท่ีมีอยู�แล8วในจิตของพระพุทธองค� และมนุษย�ทุกคน เม่ือจิตสงบเงียบ ปราศจากเครื่องเศร8า
หมอง จิตม่ันคงไม�หวั่นไหว มโนภาพของอนุสัยท่ีสั่งสมอยู�ในย�อมผุดข้ึน พระพุทธองค�ย�อมใช8
จิตพิจารณาใคร�ครวญเข8าแล8วก็นํามาอธิบายตามหลักเหตุผล ตามหลักข8อนี้การเวียนว�ายตาย
เกิดถือว�าเปNนความติดตัวมากําเนิด 
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๒.๓. ความรู8มิใช�เหตุผลจากประสาทสัมผัส ความรู8เรื่องการเวียนว�ายตายเกิดเปNน
ประสบการณ�ในอดีตภพชาติต�างๆ ท่ีผ�านมา แต�ป�จจุบันไม�เปNนแล8ว ความรู8ของการเวียนว�าย
เกิดในภพชาติป�จจุบัน จึงไม�ใช�ความรู8เหตุผลท่ีคิดใคร�ครวญจากประสาทสัมผัส แต�คิด
ใคร�ครวญจากความรู8การเวียนว�ายเกิดท่ีมีอยู�ในจิตอยู�แล8ว ความรู8มิใช�เหตุผลจากการวินิจฉัย
ความรู8เรื่องการเวียนว�ายตายเกิดเปNนประสบการณ�ในอดีตภพชาติต�างๆท่ีผ�านมาแต�ป�จจุบัน
ไม�เปNนแล8วความรู8ของการเวียนว�ายเกิดในภพชาติป�จจุบันจึงไม�ใช�ความรู8 เหตุผลท่ีคิด
ใคร�ครวญจากการวินิจฉัยเพราะการวินิจฉัยต8องการความรู8จากประสบการณ� ความรู8มาจาก
ภายเท�านั้นแต�คิดใคร�ครวญจากความรู8ของการเวียนว�ายเกิดท่ีมีอยู�ในจิตอยู�แล8วความรู8มิใช�
เหตุผลจากการอนุมาน ความรู8เรื่องการเวียนว�ายตายเกิดเปNนประสบการณ�ในอดีตภพชาติ
ต�างๆ ท่ีผ�านมาเปNนความรู8ท่ีมีอยู�ในจิตของมนุษย�แต�ไม�ใช�ความรู8ประสบการณ�ทางประสาท
สัมผัสในเวลาป�จจุบัน แต�คิดใคร�ครวญจากความรู8ของการเวียนว�ายเกิดท่ีมีอยู�ในจิตอยู�แล8ว 
ความรู8นี้จึงเปNนความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิด.  
 - ความรู8ใช�เหตุผลจากการจินตนาการคําว�าจินตนาการตามพจนานุกรมแปลไทย-
ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให8คํานิยามว�าคือการสร8างภาพข้ึนในใจ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมนุษย�ใช8จิต
รับเรื่องราวเก่ียวกับโลกผ�านอินทรีย� ๖ ของมนุษย�แล8วเก็บเปNนสัญญาอยู�ในจิตของมนุษย� 
แล8วนํามาสร8างภาพให8เกิดข้ึนในจิตของมนุษย� ความรู8จึงเปNนความผ�านประสบการณ� จึงไม�ใช�
เหตุผลนิยมตามทัศนะของปรัชญาฝ�ายเหตุผลนิยม ส�วนความรู8เก่ียวข8องกับเรื่องการเวียนว�าย
ตายเกิดเปNนประสบการณ�ในอดีตภพชาติต�างๆ ท่ีผ�านมาและถูกน8อมมาเก็บไว8ในจิตของ
มนุษย� ความรู8นี้จึงมิใช�ความรู8จากประสบการณ�ท่ีจะนํามาสร8างภาพให8เกิดข้ึนในจิตได8 แต�จิต
สามารถนํามาคิดใคร�ครวญจากความรู8เก่ียวกับการเวียนว�ายเกิดท่ีมีอยู�ในจิตได8 ความรู8นี้จึง
เปNนความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิด. 

- ความรู8เปNนเหตุผลเกิดข้ึนโดยอาศัยจิตท่ีสว�างสงบแน�วแน� เปNนเหตุผลปราศจาก
ข8อสงสัย ความรู8เรื่องการเวียนว�ายตายเกิด ก็เกิดข้ึนเม่ือจิตของมนุษย�สว�างสงบแน�วแน�เปNน
เหตุผลปราศจากข8อสงสัยเช�นเดียวกัน ปรากฏข8อความในพระไตรป�ฎก เล�ม๑ พระวินัยป�ฎก
เล�ม๑ (ฉบับมหาจุฬา ฯ) มหาวิภังค�ภาค ๑ เรื่องเวรัญชพราหมณ� ข8อ ๑๒ “เม่ือจิตเปNนสมาธิ 
บริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร8าหมอง อ�อน เหมาะแก�การใช8งาน 
ต้ังม่ัน ไม�หวั่นไหวอย�างนี้ เรานั้น ได8น8อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติ. ใน
ประเด็นนี้การเวียนว�ายเกิดจึงเปNนความรู8เปNนเหตุท่ีได8รับจากความคิดตัวมาแต�กําเนิด  

- ความรู8ท่ีเปNนเหตุผลท่ีได8รับจากความคิดติดตัวมาแต�กําเนิด เม่ือการเวียนว�ายเกิด
เปNนความรู8ท่ีมนุษย�เก็บสั่งสมไว8ในจิต และติดตามจิตไปจุติจิตในภพภูมิต�างๆ ดังนั้นเม่ือมาเกิด
เปNนมนุษย�อีก ความรู8สั่งสมไว8ในจิตย�อมเปNนความคิดตัวมาแต�กําเนิดด8วย  

- ความรู8เปNนสิ่งท่ีเกิดข้ึนก�อนมีอยู�ในจิตท่ีพระเปNนผู8เจ8าประทานมา ส�วนข8อนี้ตาม
หลักคําสอนทางพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีกล�าวมาแล8วข8างต8น พุทธปรัชญาเถรวาทได8ปฏิเสธ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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ความมีอยู�ของพระผู8เปNนเจ8า การเวียนว�ายเกิดจึงมิใช�ความคิดติดตัวมาแต�กําเนิด ตามแนวคิด
ของของนักปรัชญาฝ�ายเหตุผลนิยม แต�เปNนความคิดเรื่องการเวียนว�ายเกิดท่ีเกิดจาก
ประสบการณ�ของมนุษย�เองผ�านประสาทสัมผัสท่ีเก็บสั่งสมในจิตและติดตามจิตไปสู�ภพชาติ
ต�างๆ จนถึงชาติป�จจุบัน  
 กล�าวโดยสรุปว�าการเวียนว�ายตายเกิดมิใช�ความรู8ติดตัวมาแต�ตามกําเนิดตามทัศนะ
ของนักปรัชญาตะวันตกฝ�ายเหตุผลนิยม แต�เปNนความรู8ติดตัวมาแต�กําเนิดตามหลักเหตุผล
ของพุทธปรัชญาเถรวาท 
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พระมหาประพันธ� สิริป-ฺโญ (ไทยใหญ�)* 

บทคัดยBอ 

 ความเจริญทางด8านการบริโภคจะเร8าให8มนุษย�มีความอยาก ทําให8มนุษย�ต8องตก
เปNนทาสของกระแสการบริโภคภายใต8การโฆษณาประชาสัมพันธ�ท่ีกระตุ8นเร8าให8ความอยาก
แสดงตัวออกมาอยู�เสมอ  
 คุณค�าท่ีสนองความต8องการคุณภาพชีวิต เช�น การบริโภคเปNนการบําบัดหรือสนอง
ความต8องการ คือ การใช8สินค8าและการบริการบําบัดความต8องการ เพ่ือให8เกิดความพอใจ คือ
บําบัดความต8องการเพ่ือให8ได8รับความพึงพอใจ ทางพระพุทธศาสนา กล�าวว�าการบริโภค คือ 
การใช8สินค8าและบริการบําบัดความต8องการ เพ่ือให8ได8รับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตข้ึน 
หมายความว�า การบริโภคจะต8องมีจุดหมาย การเสพบริโภคป�จจัยโดยใช8ป�ญญา  พฤติกรรม
ของมนุษย�ในท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช8 เสพ บริโภค ถ8ามนุษย�ไม�พัฒนาพฤติกรรมในการเสพ
บริโภค ก็จะก�อป�ญหาอย�างมากท้ังแก�ชีวิตแก�สังคมและแก�โลก เพราะเขาจะกิน ใช8บริโภค
ป�จจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช8ท้ังหลายรวมท้ังเทคโนโลยีด8วยโมหะ ก�อให8เกิดความลุ�มหลงมัว
เมาฟุ�งเฟ�อ ฟุ�มเฟ อยความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใช8จ�ายสิ้นเปลือง การขัดแย8ง แย�งชิง
เบียดเบียนกันในสังคมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการก�อมลภาวะเปNนต8น จึงต8อง
พัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช8 เสพ บริโภค ให8เปNนพฤติกรรมท่ีเกิดจากป�ญญาท่ีรู8เข8าใจและ
ปฏิบัติให8ถูกต8องตามวัตถุประสงค�ของป�จจัยสี่ด8วยป�ญญาท่ีทําให8การบริโภคหรือกินพอดี ท่ี
เรียกว�า โภชเนมัตตัญ-ุตา ตลอดจนการใช8สอยสิ่งต�างๆ อย�างประหยัด ซ่ึงทําให8ได8ประโยชน�
มากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองน8อยท่ีสุด 
 การบริโภคพระพุทธเจ8าได8ตรัสให8ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายว�า การบริโภคป�จจัยสี่ 
คือ“เครื่องนุ�งห�มก็ใช8สอยเพ่ือปกป�ดร�างกายไม�ใช�เพ่ือตกแต�งเปNนเครื่องประดับ อาหารก็รู8ว�า
บริโภคเพ่ือยังอัตภาพร�างกายให8ดํารงอยู�ได8บรรเทาความหิวเก�า ป�องกันความหัวใหม�เพ่ือท่ีจะ
ได8มีกําลังในการสร8างคุณความดี ท่ีอยู�อาศัยก็ใช8สอยเพ่ือบําบัดความหนาวความร8อน และ
ป�องกันอันตรายจากสัตว�และฤดูกาล ส�วนยารักษาโรคก็ใช8เพ่ือบําบัดเวทนา อาพาธต�างๆ การ
บริโภคใช8สอยป�จจัยสี่ จึงต8องพิจารณาให8ถูกต8องตรงตามวัตถุประสงค�จึงจะได8รับประโยชน�
สําหรับบริโภคเอง”สิ่งเหล�านี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายว�าไม�ใช�เปNนการเพ่ิมพูนอาสวะการใช8

                                                           

* อาจารย�ประจําวิทยาลัยสงฆ�เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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สอยป�จจัยสี่นั้นเพียงเพ่ือบําบัดเวทนาอันเนื่องมาจากความต8องการท่ีเกิดข้ึนโดยใช8สติป�ญญา
เพ่ือละอาสวะแห�งภิกษุนั้น ภิกษุจึงชื่อว�า รู8จักประมาณโดยการบริโภค 

คําสําคัญ: ป�จจยสันนิสิตศีล, พระพุทธศาสนา, การบริโภค 

Abstract 

 The growth of consumption will raise the human craving. Humans 
have become slaves of the current consumption of the advertising motivates 
us to want to express themselves always. 
 Values that satisfy the requirements of quality of life, such as healing 
or consumer needs.Such as healing or consumer needs. Therapy is the use of 
the product and service needs. To achieve a satisfactory the treatment needs 
to be satisfied. Buddhist said the consumption of goods and services needs 
treatment. In order to get a satisfactory quality of life.This means that the 
consumer must have a destination. Drug consumption by a factor of 
intelligence. Human behavior in the end it came down to eat the drug 
consumption. If humans do not develop the habit of drug consumption. It 
will cause huge problems in the life of society and the world. They 
eat Consumption factor 4 and supplies them with the technologies 
rulers. Epicurean preoccupation cause intoxication. Lavish defamatory quality 
of life Wasteful spending the opposition infighting persecuted in society and 
the destruction of natural resources, pollution and so on. You must develop 
the habit of eating a drug consumer behavior resulting from the wit to 
understand and perform correctly for the purposes of intelligence by a factor 
of four, making it fit for consumption or called names eatables Chippenham 
continued greatness eye problems. As well as living things that make the 
most money with the least wastage. 
 Consumption Buddha spoke to the monks by depriving it. 
Consumption factor is "apparel was built to conceal the body, not to 
decorate the ornaments. Food consumers to know that the body’s own 
existence alleviate hunger old. Protect the head in order to have the power 
to create a virtue. Housing was built for the cold, the heat treatment. And 
protection of animals and the seasons. The medicine is used to treat 
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distressing electing different. Consumption of the four living it must be 
considered to meet the objectives it will be useful for their own 
consumption. These priests are not considered by depriving it of living 
increase was surprised that four factors. Only pity for treatment due to the 
demands raised by the use of his intellect to scum of the priests. The monk 
named Knew about the consumption. 

Keywords: Paccayasannissita-sila, Buddhism, consumption 

๑. บทนํา 
 ป�จจุบันเทคโนโลยีได8เจริญก8าวหน8ามาก จนทําให8มนุษย�ต8องวิ่งตามกระแสของ
เทคโนโลยีหรือวัตถุนิยม จนกลายเปNนยุดบริโภคนิยมเสียแล8ว จนเปNนเหตุให8ได8รับป�ญหาต�างๆ 
ตามมา ท้ังนี้เพราะเหตุเทคโนโลยีเปNนเหตุให8เกิดความยากเพ่ิมข้ึน อยากได8มากข้ึน อยากมี
มากข้ึนให8ทันตามกระแสโลกท่ีเจริญ จนทําให8เกิดความไม�รู8จักพอ เม่ือความอยากเพ่ิมมากข้ึน
การด้ินรนก็ต8องเพ่ิมข้ึนเพ่ือให8ได8มาในสิ่งท่ีต8องการนั้น ในแง�นี้อาจจะเรียกว�า กิเลสก็ได8พัฒนา
ตามข้ึนไปด8วย เช�น อยากมากข้ึนจนขาดการมองเห็นความเปNนจริงว�าบางครั้งเกิน
ความสามารถท่ีจะหามาได8ตามท่ีอยาก เม่ือหาไม�ได8ก็พยายามด้ินรนมากยิ่งข้ึน และไม�
คํานึงถึงว�า การจะได8มาเพ่ือจะบริโภคให8ทันกระแสเหล�านั้นจะผิดศีลธรรมหรือไม� จึงเปNนสิ่งท่ี
น�าวิเคราะห�โดยนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเปNนหลักในการพิจารณา 

๒. การขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแหBงยุคบริโภคหรือวัตถุนิยม 
 ในภาวะป�จจุบันเทคโนโลยีได8เจริญข้ึนมาก กล�าวกันว�าการพัฒนานี้เกิดจากความ
ยากลําบากเบ้ืองต8นของชาวยุโรป คือ สภาพแวดล8อมพาให8ต8องขวนขวายในสิ่งท่ีจะทําให8
มนุษย�ได8รับความสะดวกสบาย ไม�ให8ลําบากเหมือนท่ีผ�านๆ มา เช�น ฤดูหนาวก็หนาวมาก
จนถึงขนาดขาดแคลนอาหาร เรียกว�าป�จจัยในการดํารงชีวิตนั้นลําบากมากๆ จึงทําให8ต8อง
คิดค8นหาวิธีการท่ีจะเอาชนะความลําบากนี้ จึงทําให8เกิดอุตสาหกรรมข้ึน ทีนี้เม่ือแก8ป�ญหา
ความขาดแคลนได8 จึงคิดต�อไปอีกว�าทําอย�างไรมนุษย�จึงจะมีความความสุขอย�างแท8จริง มันก็
มีเพียงวิธีเดียวคือทําอย�างไรมนุษย�จึงจะมีวัตถุท่ีสมบูรณ�ในการท่ีจะทําให8ความสุขมีได8 มันคือ
จะต8องพัฒนาอุตสาหกรรมและกลายมาเปNนวัตถุนิยมจนถึงบริโภคนิยม 
 ๒.๑ ป7ญหาท่ีเกิดจากบริโภคนิยมจนถึงวัตถุนิยม คําว�าบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม
จึงเกิดจากอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาในรูปของเทคโนโลยีท่ีทําให8มนุษย�ต8องด้ินรนเพ่ือให8
ได8มา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให8ได8ความสุขจากเทคโนโลยีนั้น ความสุขชนิดนี้เปNนความสุขท่ี
ต8องอาศัยป�จจัยภายนอก กล�าวคือเปNนความสุขท่ีอิงกับกามคุณ และถ8าอยากมีความสุขมาก
ข้ึนก็ต8องมีวัตถุมากข้ึนตามมาเม่ือแสวงหาวัตถุมากข้ึนก็ต8องมีการขัดแย8งกับคนอ่ืนมากข้ึน
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ตามไปด8วย เหตุนี้การเจริญข้ึนของอุตสาหกรรมนั้น สิ่งท่ีพ�วงมาพร8อมกับความเจริญนั้นก็คือ
โทษภัยท่ีสืบเนื่องจากความเจริญนั้นก็ค�อยๆ ปรากฏข้ึนและรุนแรงตามลําดับ เพราะแนวคิด
ท่ีเจริญนั้นทําให8มนุษย�ต8องแข�งขันเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันเองเพ่ือแย�งชิงวัตถุท่ีเปNน
เทคโนโลยีในยุควัตถุนิยมนั้นมาบํารุงบําเรอความสุขของตน แล8วป�ญหาต�างๆ ก็ตามมาติดๆ 
ในสังคมมนุษย� ขอยกตัวอย�างเช�น ป�ญหาการทุจริตคอรัปชั่น ป�ญหาอาชญากรรม ป�ญหาลัก
ขโมย ป�ญหาการฉกชิงวิ่งราว การทําร8ายร�างกายเพ่ือชิงทรัพย�๑  
 ป�ญหาต�างๆ เหล�านี้ ตัวต8นเหตุก็คืออยากได8วัตถุเพ่ือมาบําเรอความสุขดังกล�าว 
และเพราะถูกกระตุ8นให8บริโภคอย�างไม�หยุดยั้งในทุกเม่ือและตลอดเวลา ด8วยความก8าวหน8า
ทางเทคโนโลยีแห�งโลกไร8พรมแดนท่ีเรียกว�า โลกาภิวัฒน� กลายเปNนโลกท่ีเปNนอยู�ตามกระแส
บริโภคนิยมท่ีผ�านมาทางสื่อต�างๆ ในทุกรูปแบบ๒  ผ�านจอทีวี หนังสือพิมพ� แหล�งโฆษณา 
บริษัทห8างร8าน รวมท้ังโทรศัพท�มือถือยี่ห8อต�างๆ เป�ดตัวโฆษณาออกมา ซ่ึงทุ�มเทกันอย�าง
มหาศาล ในการไปกระตุ8นต�อมความอยากของมนุษย�ให8เผยตัวหรือแสดงตัวออกมาอย�าง
ชัดเจน มนุษย�ในยุคนี้ถูกยั่วยุให8เกิดการบริโภคอย�างไร8ข8อจํากัด การบริโภคได8กลายเปNนดัชนี
ชี้วัดคุณภาพของชีวิต และมาตรฐานบ�งบอกความเจริญ ความดี เกียรติภูมิ และความสําเร็จ
ของป�จเจกบุคคลในสังคม การบ�ริโภคนิยมได8เข8ามาครอบงําความหมายของชีวิต และแทนท่ี
ความสัมพันธ�ทางสังคมในรูปแบบต�างๆ๓  เพราะถูกกระตุ8นให8อยากนั่นเอง และเม่ือความ
อยากเกิดข้ึน ไม�ว�าจะสมหวังหรือไม�ก็ตามป�ญหาต�างๆ ย�อมตามมา มนุษย�ท้ังหลายก็จะด้ินรน
ขนขวายเพ่ือให8ได8ตามสิ่งท่ีเคยได8เห็น ได8ยิน ได8ฟ�งจากการโฆษณาประชาสัมพันธ�นั้น ในช�วงท่ี
ด้ินรนแสวงหานี่เอง ป�ญหาต�างๆ จึงตามมาเพราะสิ่งต�างๆ ท่ีผ�านการโฆษณาประชาสัมพันธ�
นั้น พูดได8ว�าเปNนการครอบงํา ป�°นหัว และชี้นําค�านิยมตลอดถึงสร8างค�านิยมของสังคม๔ 
ป�ญหามองได8 ๒ แง� คือ 
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 ๑.หากมองในแง�ป�ญหาบุคคล อาจเพราะเนื่องจากความจําเปNนท่ีจะต8องอยู�รอด
และหาความสุข จึงต8องด้ินรนแสวงหาให8เกิดข้ึนแก�ตน เม่ือทําเช�นนั้นอยู�เสมอก็จะเกิดความ
เคยชินของจิตใจท่ีมุ�งจะหาและคิดจ8องแต�จะได8จะเอา ก็จะเสริมย้ําความเห็นแก�ตัว และเม่ือ
ทุกคนเปNนอย�างนั้นแน�นอน ก็จะมีแต�ความขัดแย8งแย�งชิงเบียดเบียนกัน๕  
 ๒. หากมากในแง�สังคม มนุษย�ย�อมามีโอกาสและมีกําลังมีสติป�ญญาความสามารถ
ไม�เท�ากัน เม่ือต�างคนต�างมุ�งจะหาจะได8จะเอา คนท่ีมีโอกาสกําลังความสามารถมากกว�า ก็จะ
ได8เปรียบ กอบโกยเอามาให8แก�ตน ตลอดจนข�มแหงรังแกครอบงําผู8อ่ืน ส�วนคนท่ีด8อยโอกาส
กําลังความสามารถ ก็จะขาดแคลนมีความทุกข�มาก และก็ต8องคอยหาทางแอบแฝงแย�งชิงเอา
จากคนท่ีมีมากกว�า และคนท่ีม่ังมีนั้นก็หาได8มีความสุขอย�างแท8จริงไม� เม่ือมองโดยภพรวมก็
เปNนสังคมแห�งการเบียดเบียน๖ นั่นก็จะก�อป�ญหาสังคมตามมาอย�างท่ีเคยกล�าวถึงแล8วเช�น 
เม่ือหาโดยสุจริตไม�ได8 หรือรอคอยท่ีจะได8มาตามทางท่ีถูกศีลธรรมนั้นรอไม�ได8 อาจจะเกิดการ
ฉกหรือชิงเอาสิ่งของๆผู8อ่ืน หรือคอยหาจังหวะโอกาสท่ีจะลักขโมย จี้หรือปล8นและอาจจะถึง
ข้ันทําร8ายเจ8าของทรัพย�ก็มี นี่คือป�ญหาท่ีตามมา หรือป�ญหาระดับองค�กรใหญ�ๆ ก็อาจเกิดข้ึน
ได8ซ่ึงออกมาในรูปแบบของการคอรัปชั่น โกง หรือยักยอก อย�างนี้เปNนต8น ในขณะเดียวกัน ถ8า
ได8ตามความอยากนั้นแล8ว ความหลงใหลเพลิดเพลินมัวเมากับสิ่งท่ีได8มานั้นย�อมเกิดข้ึน ส�งผล
ให8เกิดความประมาทในการดําเนินชีวิต และความอยากนี้จะส�งผลให8ทะยานอยากข้ึนไป
เรื่อยๆ เพราะตราบใดท่ียังไม�มีหลักศีลธรรมทางศาสนามาคอยควบคุมและสะกิดใจให8คิดถึง
สัจธรรมความจริงเม่ือนั้นก็ยังต8องตกเปNนทางของกระแสการบริโภคภายใต8การโฆษณา และ
การบําเรอความสุขทางประสารทสัมผัสท้ัง ๕ เปNนสิ่งท่ีไม�อาจให8เต็มอ่ิมหรือให8พอดีได8 ความ
อยากด8านนี้ของมนุษย�จึงไม�มีท่ีสิ้นสุด และการหาความพรั่งพร8อมทางวัตถุก็จึงไม�มีท่ีสิ้นสุด
หรือไม�มีขอบเขตด8วย๗  
 ๒.๒ มุมมองของสังคมตBอการบริโภค หากมองในมุมมองสังคมโดยภาพรวมท่ี
รวมถึงสังคมโลกด8วย จะเห็นว�าการบริโภคของมนุษย�ในป�จจุบันนี้ มิได8เปNนไปเพ่ือสนองตาม
ความต8องการตามธรรมชาติของมนุษย�เท�านั้นแต�กลับเปNนการสร8างความต8องการ หรือความ
อยากเพ่ือให8มนุษย�บริโภคให8มากท่ีสุด มนุษย�กลายเปNนทาสของวัตถุ การบริโภคในป�จจุบันจึง
ไร8ขอบเขต ทําลายทรัพยากรธรรมขาติและทําลายสภาวะแวดล8อมของโลกอย�างรวดเร็ว เกิด
ความแตกต�างในมาตรฐานการดํารงชีวิตระหว�างคนร่ํารวยกับคนยากจนและระว�างประเทศท่ี
พัฒนาแล8วกับประเทศท่ีด8อยพัฒนาอย�างมหาศาล หากเราหันกลับไปทบทวนถึงความหมาย
                                                           

๕ พระธรรมป�ฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิมพ�ครั้งท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๒), หน8า ๒๕๘-๒๕๙. 

๖ เรื่องเดียวกัน ,หน8า ๒๕๙. 
๗ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร� พิมพ�

ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ท่ีอยู�, ๒๕๕๖). หน8า ๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๕๒ 

การบริโภคด่ังเดิมของมนุษย� ก็จะพบมนุษย�ในยุคด่ังเดิมนั้น มีเป�าหมายของการบริโภคท่ี
เปNนไปเพ่ือสนองความต8องการตามธรรมชาติอย�างแท8จริง จึงเปNนการมองทรัพยากรธรรมชาติ
บนพ้ืนฐานของระบบความคิดว�าเปNนสมบัติส�วนรวม๘ 
 ป�จจุบันสังคมไทย กําลังจะได8ชื่อว�าเปNนสังคมบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม แต�มุมมอง
ของผู8เขียนนั้นเห็นว�าสังคมไทยเปNนสังคมบริโภคนิยมไปแล8วอย�างเต็มตัว เนื่องจากคนไทย
ได8รับอิทธิพลจากปรัชญาวัตถุนิยมของชาวตะวันตก ท่ีเน8นความสําคัญด8านวัตถุมากกว�าจิตใจ 
เปNนการส�งเสริมมนุษย�ให8เพ่ิมกิเลส(ความอยาก)มากข้ึน ป�จจุบันคนรุ�นใหม�ก็นิยมความเจริญ
ด8านวัตถุ ดังจะเห็นได8จากมีการส�งเสริมความก8าวหน8าทางวิทยาศาสตร� และรับเอาเทคโนโลยี
เข8ามาใช8ในชีวิตประจําวัน มนุษย�แข�งขันทางวัตถุมากข้ึน และก็ทําให8เกิดทางสังคมมากข้ึน
ดังท่ีเคยกล�าวถึงแล8วในช�วงแรก 
 วัตถุนิยมส�งผลให8เกิดความเสื่อมโทรมทางด8านศีลธรรม จนสภาพสังคมไทยตกอยู�
ภายใต8สภาพเลวร8าย วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษสั่งสมไว8 แทบจะ
ไม�หลงเหลือให8ชื่นชม คนไทยเปNนหนี้สินล8นพ8นตัว สังคมท่ีมีมิตรไมตรีความเอ้ืออาทรต�อกัน
เหลือน8อยลง เพราะต8องแข�งขัน แก�งแย�งเพ่ือความอยู�รอด๙  นี้คือผลจากความเจริญทางวัตถุ
นิยมยุคนิยมบริโภค 
 ๒.๓ มุมมองการบริโภคทางพระพุทธศาสนา ในแง�ของทางพระพุทธศาสนา ถ8า
ขาดศีลธรรมทางศาสนามาเปNนตัวควบคุม แม8ความเจริญทางเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค�
ไหน ก็อาจก�อประโยชน�ได8ไม�เต็มท่ี เพราะในความมีประโยชน�นั้น โทษก็แฝงมาด8วยเช�นกัน 
การผลิตการพัฒนาและการบริโภคเทคโนโลยีได8เปNนไปในทางท่ีจะซักพาคนให8ลุ�มหลงมัวเมา 
ประมาทและเพ่ิมโมหะเปNนอย�างมาก ยิ่งเวลานี้สังคมโลกหลายส�วนได8ย�างก8าวเข8าสู�ยุค
ข�าวสารข8อมูลไร8พรมแดน ถ8ามนุษย�ปฏิบัติต�อเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการสื่อสารและข8อมูลไม�
ถูกต8อง แทนท่ีเทคโนโลยีจะส�งเสริมความรู8และสติป�ญญา ก็กลับจะเปNนเครื่องมอมเมาทําให8
คนลุ�มหลงประมาทยิ่งข้ึน ดังเช�น เทคโนโลยีท่ีเอามาใช8เล�นการพนันและเกมส�ไร8ประโยชน�
ผลาญเวลาท่ีเคลื่อนคลาดอยู�ในป�จจุบัน เปNนต8น ตลอดจนการใช8เทคโนโลยีไม�ใช8ป�ญญา ขาด
ความรู8เท�าทันต�อคุณและโทษของมัน ก�อให8เกิดความเสียหายแก�ธรรมชาติสิ่งแวดล8อม เปNน
ต8น ท้ังลดคุณค�าของความเปNนมนุษย�และทําลายสภาพแวดล8อม ๑๐  

                                                           

๘ พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี(พินยารักษ�), “พุทธจริยศาสตร�กับการบริโภคป�จจัย ๔”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน8า ๑. 

๙ คณาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปรัชญาเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : นวสาส�นการพิมพ�, ๒๕๕๓), หน8า ๑๗๗. 

๑๐ เรื่องเดียวกัน. หน8า ๑๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๗๕๓

 ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนามองว�า บริโภคอย�างไรจึงจะมีคุณค�า บริโภคอย�างไร
จึงจะเปNนประโยชน�แก�มนุษย�มากท่ีสุดและไม�ผิดหลักศีลธรรมอันดีงาม ดังมีท�าทีเชิงพุทธให8
แนวทางว�า การท่ีมนุษย�ตกอยู�ในกระแสวัตถุนิยม คือ ความหลงระเริง เพลิดเพลินติดใจใน 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปNนสิ่งท่ีทําให8ชื่นชม สบายใจ ถูกใจ มุ�งแต�จะสัมผัสสิ่งท่ีกระทบ ตา 
หู จมูก ลิ้น มนุษย�มุ�งชีวิตทํากิจกรรมต�างๆ หรือทําความเพียร เพ่ือหาสิ่งท่ีจะมาปรนเปรอ ตา 
หู จมูก ลิ้น กายของตนนั้นไม�ถูกต8อง เพราะทําให8มนุษย�มัวเมา เปNนทาสของวัตถุ ไม�พัฒนา
ตนเองและขัดขวางการท่ีจะเข8าถึงสิ่งท่ีดีงามท่ีสูงข้ึนไปเพราะมัวแต�จะต8องหาสิ่งต�างๆ ท่ีเปNน
วัตถุภายนอกมาบํารุงความสุข ถ8าคิดว�าเราจะมีความสุขได8ก็ต�อเม่ือได8รับสิ่งเหล�านั้น คนก็ตก
เปNนทาสของวัตถุ ชีวิตของคนในด8านส�วนตัวก็ไม�เปNนอิสระในด8านสังคม ต�างก็มุ�งหาสิ่งบําเรอ 
ตา หู จมูก สิ้น กาย ของตัวเองให8มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะมีความสุขเต็มท่ีสุด ก็ทําให8ต8อง
เบียดเบียนกัน๑๑ คําว�าเบียดเบียน ก็คือการเกิดป�ญหาตามมาในแง�ของสังคมนั่นเอง 
 ๒.๔ มุมตBอการบริโภคในสังคมป7จจุบัน ในมุมมองของผู8เขียนนั้น ทุกวันนี้เราไม�ได8
บริโภคใช8สอยตามประโยชน�ท่ีจําเปNนของสิ่งท่ีเราบริโภคสักเท�าไร เปNนการบริโภคในเชิงตาม
ความนิยมของสินค8าตามอัตลักษณ�ของสังคมท่ีนิยมบริโภคกันโดยอาศัยการโฆษณาจากสื่อ 
รวมไปถึงการบริโภคตามตําแหน�งหน8าท่ี รสนิยม รูปแบบของการใช8ชีวิต ท่ีจะต8องจ�ายเงินใน
ราคาสูงมากให8กับสินค8าท่ีฟุ�มเฟ อยเกินความจําเปNนในชีวิต กลายเปNนสินค8าของสังคมทุนนิยม
ในป�จจุบันไปแล8วซ่ึงเปNน “สังคมการบริโภค” เปNนวัฒนธรรมใหม�ของการบริโภคในระบบทุน
นิยม นอกจากนี้สิ่งท่ีสะท8อนให8เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมไทยได8เปNนอย�างดีคือ การ
โฆษณา การโฆษณาเปNนการผสมผสานระหว�างสินค8าหรือการบริการกับศิลปะการเล�าเรื่องท่ี
นําเสนอด8วยกลวิธีต�างๆ ท่ีแยบยลและน�าสนใจ จนเกิดความอยากความต8องการในสินค8าและ
บริการนั้นๆ โดยไม�ทันได8พิจารณาในคุณค�าและความจําเปNนของสินค8านั้นสําหรับตนเอง 

๓. การบริโภคตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
 การบริโภคตามหลักพระพุทธศาสนา คือการรู8เท�าทัน กล�าวคือต8องบริโภคใช8สอย
ให8เปNนไปตามความหมายและประโยชน�ของสิ่งนั้น พิจารณาให8เห็นคุณค�าท่ีแท8จริง คือ
ประโยชน�และความจําเปNนของสิ่งนั้น ไม�ติดอยู�กับ รูป เสียง กลิ่น รถ ค�านิยมหรือกระแสนิยม
ของสังคม การยึดทางสายกลางในการบริโภค ไม�ตระหนี่จนเกินไปและ สุลุ�ยสุร�ายฟุ�มเฟ อยจน
เกินขอบเขต โดยยึดหลักความพอดีให8สอดคล8องกับฐานะทางเศรษฐกิจและความสามารถ
ของตนและความรู8หลักการดําเนินชีวิตท่ีถูกต8องเหมาะสม รู8จักแยกแยะในสิ่งท่ีจําเปNนและไม�
จําเปNนต�อชีวิต ฉะนั้นผู8บริโภคจะต8องคํานึงถึงความจําเปNนและประโยชน�ของสิ่งนั้นเสียก�อนจึง
บริโภคด8วยสติป�ญญามิใช�บริโภคด8วยตัณหา จะเห็นได8ว�าการบริโภคทรัพย�หรือใช8จ�ายทรัพย�ท่ี
ใช8จ�ายทรัพย�ท่ีหามาได8จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนามีอุดมการณ�อยู�ว�า ควรให8
                                                           

๑๑ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๓/๒๕๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๕๔ 

เปNนไปตามความจําเปNนถูกต8องและมีเหตุผล๑๒  การบริโภคนั้นจะต8องมีจุดหมาย ไม�ใช�การ
บริโภคแล8วเกิดความพึงพอใจเท�านั้น แต�การพึงพอใจต8องให8ผลท่ีตามมาคือเกิดคุณภาพชีวิต
ด8วย๑๓ จึงจะสามารถยับยั้งไม�หลงไปตามกระแสบริโภคนิยมจนเกินความจําเปNน  
 ๓.๑ หลักการพิจารณาป7จจัย ๔ หลักพระพุทธศาสนาใช8หลักของ ป�จจเวก โดยใช8
หลักแห�งการพิจารณาการใช8สอยป�จจัย ๔ อย�างคุ8มค�าด8วยป�ญญา พระพุทธองค�ตรัสแก�ภิกษุ
ท้ังหลายว�า “ดูก�อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาโดยแยบคาย แล8วจึงเสพจีวร
เพียงเพ่ือป�องกันความหนาว เพ่ือป�องกันความร8อน เพ่ือป�องกันสัมผัสแห�งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว�เลื้อยคลานเท�านั้น เพียงเพ่ือปกป�ดอวัยวะ อันจะยังความละอายให8กําเริบ
เท�านั้น”๑๔  
 จึงเสพบิณฑบาต ไม�เสพเพ่ือเล�น ไม�เสพเพ่ือมัวเมา ไม�ใช�เสพเพ่ือตกแต�ง ไม�ใช�เสพ
เพ่ือประดับ โดยประการอย�างนี้ เราจักกําจัดเวทนาเก�าและจักไม�ยังเวทนาใหม�ให8เกิดข้ึน 
ความดําเนินไปได8 ความไม�มีโทษและความผาสุก จักมีแก�เรา 
 จึงเสพเสนาสนะ เพียงเพ่ือป�องกันความหนาว เพ่ือป�องกันความร8อน เพ่ือป�องกัน
สัมผัสแห�งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว�เลื้อยคลานเท�านั้น เพียงเพ่ือบรรเทาอันตราย คือ อุตุ 
เพ่ือความยินดีในการหลีกเร8นเท�านั้น 
 จึงเสพคิลานป�จจัยเภสัจบริขาร เพียงเพ่ือป�องกันเวทนาท้ังหลาย อันเนื่องด8วยโรค
ท่ีเกิดข้ึนแต�อาหาร ซ่ึงเกิดข้ึนแล8ว เพ่ือความไม�มีทุกข�เปNนอย�างยิ่งเท�านั้น 
 ป�จจเวก คือการพิจารณา พิจารณาด8วยป�ญญา วิธีการพิจารณาป�จจเวกขณะท้ัง ๔ 
อย�าง คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช เรียกว�า ป�จจัยสันนิสสิตศีล อันเปNนศีลท่ี
พระภิกษุท่ีพิจารณาป�จจัยท่ีได8มาก�อนจึงใช8สอยเหตุผลท่ีทรงแสดงการพิจารณาสิ่งท่ีได8มา
ก�อนแล8วค�อยบริโภคใช8สอยเพ่ือไม�ให8กิเลสอาสวะท้ังหลายเกิดในการใช8สอยป�จจัยท่ีได8มาอัน
เปNนการป�ดก้ันกิเลสอาสวะท้ังหลายท่ีจะเกิดในป�จจุบัน ท่ีจะเกิดเพราะสิ่งท่ีได8มา พระพุทธ
องค�ทรงแสดงศีล คือป�จจัยสันนิสสิตศีล เพ่ือพิจารณาด8วยป�ญญา ย�อมบริสุทธิ์ด8วยการ
พิจารณาด8วยป�ญญาเปNนป�จจเวกขณสุทธิ๑๕  
 ๓.๒ วิธีการพิจารณาป7จจัยจัย ๔ พิจารณาโยแยบคาย ได8แก� พิจารณา คือ ทราบ
แล8วโดยอุบาย ด8วยป�ญญา รู8ประโยชน� เช�น รู8ว�าเพ่ือป�องกันความหนาว เปNนต8น  
                                                           

๑๒ กุลสินี มุทธากลิน, “การวิเคราะห�การบริโภคแนวพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน8า ๑๒๐. 

๑๓ พระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร�แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
ชวนพิมพ�, ๒๕๓๗), หน8า ๓๐. 

๑๔ ม.มู (ไทย) ๑๔/ 
๑๕ ป�ญญา ใช8บางยาง, หลักธรรมในพระไตรปuฎก, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ศูนย�หนังสือพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๘), หน8า ๖๑. 
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 จีวร ได8แก� ผ8าผืนใดผืนหนึ่งในบรรดาผ8ามีอันตรวาสก และสังฆาฏิ เปNนต8น เสพ คือ 
ใช8สอยนุ�งห�มเพ่ือเพ่ือป�องกันความหนาว ฯลฯ เท�านั้น 
 บิณฑปาต ได8แก� อาหารอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีตกไปในบาตรแห�งภิกษุผู8เท่ียวไป เพ่ือ
ประโยชน�แก�ก8อนข8าว ไม�เสพเพ่ือเล�น เพ่ือระงับความเบียดเบียน ความหิว ชื่อว�า ความ
เบียดเบียนเพราะจะทําให8เจ็บป�วย  
 เสนาสนะ แปลว�า ท่ีนอนและท่ีนั่ง เสนาสนะมีประโยชน�ประจํา คือ กันหนาว กัน
ร8อน จากอุตุ ป�องกันเหลือบยุง เปNนต8น เปNนประโยชน� และเสนาสนะยังสามารถป�องกันกิเลส
มีราคะเปNนต8น ได8ด8วยการปกป�ดการเห็นอันทําให8กิเลสเกิด 
 คิลานป7จจยเภสัชปริขาร ยาชื่อว�า ป�จจัย เพราะเปNนเหตุต�อต8านโรค ชื่อว�า 
คิลานเภสัช เพราะเปNนการกระทําของหมอ และความท่ีหมอนั้นเห็นชอบด8วย เภสัช คือ 
ป�จจัยสําหรับคนไข8 ชื่อว�า คิลานป�จจัยเภสัชชะ ได8แก� วัตถุ มีน้ํามัน นําอ8อย น้ําผึ้ง เปNนต8น 
คิลานป�จจยเภสัชชปริขาร ได8แก� พิจารณาแล8วจึงเสพคิลานป�จจยเภสัชชปริขารนั้น 
 ฉะนั้น การพิจารณาโดยแยบคาย เปNนธรรมท่ีทําให8ปาริสุทธิศีลบริสุทธิ์หมดจด ชื่อ
ว�า ป�จจยสันนิสิตศีล ก็เพราะว�า ป�จจัยท้ังหลายเหล�านั้นมีจีวรเปNนต8น ท่ีสัตว�ท้ังหลายใช8สอย
อยู�จึงดําเนินไปได8 เปNนไปได8 เหตุนั้นจึงเรียกว�า “ป�จจัย” ศีลอาศัยป�จจัยท้ังหลายเหล�านั้น 
เพราะเหตุนั้น ชื่อว�า ป�จจยสันนิสิตศีล 
 แนวคิดเก่ียวกับป�จจเวกขณวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา คือ องค�ความรู8เพ่ือ
การศึกษาทําความเข8าใจเก่ียวกับการบริโภคป�จจัย ๔ ในการดํารงชีพซ่ึงเปNนท่ีสนใจของผู8
แสวงหาทางเลือกในการดําเนินชีวิตในยุคป�จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาว�าตนเอง
จะมีชีวิตรอดอย�างมีคุณภาพได8แนวคิดเก่ียวกับป�จจเวกขณวิธีตามหลักพระพุทธศาสนาโดย
จะพิจารณาในส�วนต�างๆ ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาการบริโภคเครื่องนุ�งห�ม 
พระพุทธเจ8าตรัสสอนให8พิจารณาเก่ียวกับเครื่องนุ�งห�มว�า ผ8าทุกผืนท่ีพระภิกษุใช8นุ�งห�ม ไม�ว�า
จะเปNนจีวร สบง อังสะ สังฆาฏิ เหล�านี้เปNนต8น จีวรก็เปNนเพียงวัตถุการใช8เครื่องนุ�งห�มนั้นก็
เพ่ือจะบําบัดความหนาว 

(๒) การพิจารณาการบริโภคอาหาร 
 การบริโภคอาหารเปNนป�จจัยท่ีสําคัญต�อการดํารงชีวิต พระพุทธศาสนามีหลักคํา
สอนเรื่องการบริโภคอาหาร ต8องอาศัยหลักพิจารณาเพ่ือให8เกิดความเข8าใจถึงวัตถุประสงค�
ของการบริโภคอาหาร 

(๓) การพิจารณาการบริโภคท่ีอยู�อาศัย 
 เรื่องท่ีอยู�อาศัยก็เปNนสิ่งสําคัญอย�างมากในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ8าทรงสอน
ให8พิจารณาถึงวัตถุประสงค� และประโยชน�ท่ีพึงประสงค�จากการใช8เสนาสนะ จะต8องปฏิบัติ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๑๗๕๖ 

ตามหลักคําสอนท่ีทรงให8พิจารณาด8วยอุบายวิธีแยบคายและต8องการให8มีการพิจารณาอยู�
บ�อยๆ เพ่ือค�อยๆปรับจิตใจให8ยอมรับความจริง 

(๔) การพิจารณาการบริโภคยารักษาโรค 
 การใช8ยารักษาโรคในพุทธศาสนา ก็เพ่ือระงับอาพาธหรือโรคต�างๆ อันเปNนบ�อเกิด
แห�งทุกขเวทนา จะต8องพิจารณาอย�างรอบคอบ จนม่ันใจว�าเม่ือบริโภคแล8ว ทุกขเวทนาในตน
จะถูกระงับอย�างแท8จริง 
 สําหรับบุคคลท่ัวไปนั้นจะนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเข8ามาใช8ใน
ชีวิตประจําวันในการพิจารณาป�จจัยเครื่องอาศัยในการครองชีวิตในทุกๆ วันนั้น โดยใช8หลัก
ของการพิจารณาคือ หลักของป�จจยสันนิสิตศีล นั้นก็จะเปNนการใช8ชีวิตท่ีต้ังอยู�บนความไม�
ประมาท โดยพิจารณาจากเครื่องนุ�งห�ม เสื้อผ8า อาภรณ�เปNนอันดับแรก ใช8สิ่งท่ีตนเองมีอยู� 
เสื้อผ8าท่ีอยู�เต็มตู8ก็ให8เอาออกมาใช8 ไม�ฟุ�มเฟ อยตามวัฒนธรรมแฟชั่นสมัยใหม� อาหาร หยุด
ตัวเองจากการกินแต�อาหารร8านหรู ๆ หันมารับประทานอาหารท่ีเปNนพืชผักท่ีสามารถปลูก
เองได8 จะทําให8สุขภาพของเราแข็งแรงไปด8วย บ8านท่ีอยู�อาศัย เปNนหนึ่งในป�จจัยสี่ท่ีมีราคา
แพงท่ีสุด และยังเปNนทรัพย�สินท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในช�วงชีวิตของคนๆ หนึ่ง การซ้ือบ8านหนึ่ง
หลังจึงอาจจะซ้ือได8ครั้งเดียวในชีวิต ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจซ้ือบ8านจึงเปNนเรื่อง
สําคัญ สําหรับผู8ท่ีปรารถนาอยากจะมีบ8านเปNนของตัวเอง โดยท่ีต8องคํานึงถึงความต8องการท่ี
แท8จริงของตนเอง ประโยชน�ใช8สอยให8เกิดแก�ตนเองให8มากท่ีสุด ไม�ใหญ�เกินความจําเปNน
สําหรับการอยู�อาศัย และยารักษาโรคนั้น สิ่งท่ีดีสุดสําหรับบุคคลท่ัวไปนั้นก็คือการรักษา
สุขภาพของตนให8ดีอยู�เสมอ 

๔. บทสรุป 
 แม8ความเจริญทางด8านการบริโภคจะเร8าให8มนุษย�มีความอยากมากข้ึนก็ตาม แต�ถ8า
มนุษย�ซ่ึงเปNนผู8บริโภครู8จักใช8อย�างพอดี เท�าท่ีจําเปNนและเปNนประโยชน�ต�อการดําเนินชีวิตไม�
ฟุ�มเฟ อยโอ8อวด ป�ญหาต�างๆ ก็อาจเกิดข้ึนน8อยลง มุมมองการบริโภคแนวพุทธนั้น เน8นไปท่ี
ต8องรู8จักต้ังเป�าหมายหรือคําถามว�า บริโภคเพ่ืออะไร สิ่งท่ีบริโภคนั้นเปNนไปด8วยความเปNน
ประโยชน�หรือไม�จะเห็นได8ว�าการบริโภคเชิงพุทธนั้นจําเปNนท่ีจะต8องคิดอย�างมีเหตุผลอยู�เสมอ 
หากไม�มีการใช8ป�ญญาคิดพิจารณาอย�างแยบคาบมีเหตุผล โดยใช8หลักของป�จจยสันนิสิตศีล 
มาพิจารณาการบริโภคใช8สอยป�จจัยท้ังหลายในชีวิตประจําวัน จะได8คุณค�าท่ีเกิดจากการ
บริโภคเกิดข้ึนอย�างแน�นอน และวัตถุนิยมยุคบริโภคนี้ส�งผลให8เกิดความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม ตราบใดท่ียังไม�มีหลักศีลธรรมทางศาสนามาคอยควบคุมและสะกิดใจให8คิดถึง สัจ
ธรรมความจริง เม่ือนั้นก็ยังต8องตกเปNนทาสของกระแสการบริโภคภายใต8การโฆษณา
ประชาสัมพันธ�ท่ีกระตุ8นเราให8ความอยากแสดงตัวออกมาอยู�เสมอ 
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 การยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช8หลักของการพิจารณาอย�างแยบคาย 
คือ หลักของป�จจยสันนิสิตศีลมาพิจารณาในการบริโภค ไม�ตระหนี่จนเกินไปและสุลุ�ยสุร�าย
ฟุ�มเฟ อยจนเกินขอบเขต โดยยึดหลักความพอดีให8สอดคล8องกับฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถของตน  
 การบริโภคพระพุทธเจ8าได8ตรัสให8ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายว�า การบริโภคป�จจัยสี่ 
คือ“เครื่องนุ�งห�มก็ใช8สอยเพ่ือปกป�ดร�างกายไม�ใช�เพ่ือตกแต�งเปNนเครื่องประดับ อาหารก็รู8ว�า
บริโภคเพ่ือยงอัตภาพร�างกายให8ดํารงอยู�ได8บรรเทาความหิวเก�า ป�องกันความหัวใหม�เพ่ือท่ีจะ
ได8มีกําลังในการสร8างคุณความดีท่ีอยู�อาศัยก็ใช8สอยเพ่ือบําบัดความหนาวความร8อน และ
ป�องกันอันตรายจากสัตว�และฤดูกาล ส�วนยารักษาโรคก็ใช8เพ่ือบําบัดเวทนา อาพาธต�างๆ การ
บริโภคใช8สอยป�จจัยสี่ จึงต8องพิจารณาให8ถูกต8องตรงตามวัตถุประสงค�จึงจะได8รับประโยชน�
สําหรับบริโภคเอง”สิ่งเหล�านี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายว�าไม�ใช�เปNนการเพ่ิมพูนอาสวะการใช8
สอยป�จจัยสี่นั้นเพียงเพ่ือบําบัดเวทนาอันเนื่องมาจากความต8องการท่ีเกิดข้ึนโดยใช8สติป�ญญา
เพ่ือละอาสวะแห�งภิกษุนั้น ภิกษุจึงชื่อว�า รู8จักประมาณโดยการบริโภค 
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ความสัมพันธ�ระหวBางกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญา 
กรณี : ศึกษาสติบําบัดทุกข�ทางจิตของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกBนแหBงท่ี ๑ 
The Relationship of Body and Mind in Buddhist Philosophy Perspective: 

The Case Study of the Mindfulness Therapy in Mental Suffering 
of the First Meditation Center in Khon Kaen Province. 

สรัญญา วิภัชชวาที* 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., รศ.อุดม บัวศรี**  

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�เรื่องนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา ๑) ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต
ตามทัศนะพุทธปรัชญา ๒) แนวคิดสติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตตามทัศนะพุทธปรัชญาและ 
๓) วิเคราะห�สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิต : กรณีศึกษาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแก�นแห�งท่ี ๑ เปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร และเก็บข8อมูลจากการสัมภาษณ�
กลุ�มเป�าหมาย  

ผลการวิจัยพบวBา พุทธปรัชญามองว�าชีวิตมนุษย�ประกอบด8วยกายกับจิต โดยกาย
นั้นหมายถึงรูป ท่ีประกอบด8วยมหาภูตรูป ๔ และอุปทายรูป ๒๔ ส�วนจิตนั้นเปNนนามธรรม 
เปNนธรรมชาติ ท่ีรับรู8อารมณ� ชีวิตเปNนอยู�ได8ก็เพราะกายและจิตทํางานอย�างสอดประสานกัน 
กายกับจิตจึงมีความสัมพันธ�กันในฐานะเหตุป�จจัยท่ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน สําหรับความทุกข�
ทางจิตนั้นเปNนความร8อนรุ�มทางจิตใจอันเนื่องมาจากกิเลสและเปNนโรคทางจิตท่ีต8องบําบัด
ด8วยการเจริญกรรมฐาน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี ๑ ได8ดําเนินการ
สอนการเจริญสติบําบัดทุกข�ทางใจท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติ โดยบูรณาการแนวคิดทางพุทธ
ปรัชญา สติป�ฏฐาน ๔ และจิตวิทยาตะวันตกเปNนแนวทางในการบําบัดทุกข�ทางจิต 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต, พุทธปรัชญา, สติบําบัดทุกข�ทางจิต  
 

Abstract 

This thesis aims to study 1) The relationship between body and mind 
accordance with Buddhist philosophy perspective 2) The concept of 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๖๐ 

mindfulness with relieving the mental suffering accordance with Buddhist 
philosophy perspective, and (3) Analysis of the concept of mindfulness in 
healing mental pain: the case study the first meditation center in Khon Kaen 
province. Thesis is a qualitative research which collected data by interviews 
from the target group.  

The research found that Buddhist philosophy pointed out that 
human life consists of body and mind. The body represents four primary 
matter (Mahabhutarupa) and the twenty-four secondary (derivative) matters 
(Upadayarupa). While mind can acknowledge many sense-objects in owner 
nature. Life still alive because of physical and mental functioning harmony 
hence the body and mind are interrelated as a dependence upon each other. 
For mental suffering as a tempered depression due to defilement and mental 
disorder which requires treatment with insight meditation. The first meditation 
practice center in Khon kaen was conducted teaches mindfulness therapy in 
mental suffering and doing both theorectical and practical course by 
integrating the concepts of Buddhist philosophy, the Four Foundations of 
mindfulness and Western psychology as a guide to treat mental suffering. 

Keywords: The Relationship of Body and Mind, Buddhist Philosophy, 
Mindfulness Therapy in Mental Suffering. 

๑. บทนํา 
วิกฤตการณ�ป�ญหาชีวิตท่ีพบในสังคมไทยทุกวันนี้ ส�วนใหญ�เปNนผลกระทบจาก

กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีส�งผลต�อวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย ให8กลายเปNนผู8รับข8อมูลข�าวสาร
อย�างขาดการพิจารณาไตร�ตรอง กลายเปNนเหยื่อลัทธิบริโภคนิยมและลัทธิทุนนิยม ขาดอิสระ
ในการเปNนอยู�ด8วยป�ญญา ไม�เข8าใจกฎธรรมชาติ จึงมีความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท้ังปวง ร�วมกับ
การพอกพูนของกิเลสตัณหาและอวิชชา ก�อทุกข�ภัยให8แก�ตนเองและสิ่งแวดล8อม แล8วสะท8อน
กลับมาหาตนเองจนทําให8เจ็บป�วย ด8วยโรคทางจิต ป�ญหาการฆ�าตัวตายอันเนื่องมาจากไม�
สามารถปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมและสภาวะทุกข�ท่ีทับถมภายในจิตใจได8  

ในทัศนะของพุทธปรัชญามองว�า ความทุกข�ทางจิตเปNนสิ่งท่ีมนุษย�ทุกคนไม�อาจจะ
หลีกหนีไปได8 เม่ือมนุษย�ต8องเผชิญกับความทุกข�ก็ต8องค8นหาวิธีจัดการกับความทุกข�ด8วย
วิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงพุทธปรัชญามองว�ามูลเหตุของความทุกข�สําคัญอยู�ท่ีจิต ท้ังนี้เพราะจิต
เปNนใหญ� จิตเปNนประธานในทุกๆ เรื่อง สําหรับความทุกข�อันเปNนความเจ็บป�วยนั้น กว�าร8อย
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ละ ๙๐ ล8วนเปNนโรคทางใจหรือเจตสิกโรโค อันหมายถึง โรคท่ีเกิดจากการท่ีจิตใจของคนเรา
ถูกครอบงําด8วยอนุสัยหรืออาสวะเปNนกิเลสอย�างละเอียดท่ีจมลึกอยู�ภายในจิตไร8สํานึก
โดยเฉพาะราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัยเม่ือมีเหตุป�จจัยมากระทบก็ฟุ�งข้ึนมาเปNน
กิเลสอย�างกลางท่ีเรียกว�านิวรณ� กิเลสชนิดนี้ทําให8จิตเศร8าหมองขุ�นมัวขัดขวางการทําความดี 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา ความหึงหวง ความวิตกกังวล ความอาลัย
อาวรณ� ความคับแค8นใจ ความสูญเสีย๑  อันเปNนความเจ็บป�วยทางจิต 

พุทธปรัชญามีทัศนะว�ากายกับจิตของมนุษย�มีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน กาย
ต8องอาศัยจิตจึงมีชีวิตอยู�ได8 ส�วนจิตก็ต8องอาศัยกายอยู�จึงจะทํางานได8เช�นกัน เม่ือมีทุกข�ทาง
กายก็ส�งผลให8จิตทุกข�ไปด8วย หรือเม่ือมีทุกข�ทางจิตก็ส�งผลกระทบถึงกายด8วย ตรงนี้พุทธ
ปรัชญาอธิบายด8วยหลักปฏิจจสมุปบาทถึงความสัมพันธ�ระหว�างร�างกายและจิตใจว�ามี
ลักษณะพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยนามอาศัยรูปเกิดข้ึน ส�วนรูปก็อาศัยนามเช�นกัน ดังคํา
กล�าวของพระสารีบุตรว�า “...อายุอาศัยไออุ�นดํารงอยู� ไออุ�นอาศัยอายุดํารงอยู�...เม่ือธรรม ๓ 
ประการ คือ อายุ ไออุ�น วิญญาณ ละกายนี้ไป ร�างกายก็จะถูกทอดท้ิง นอนนิ่งเหมือนต8นไม8๒  

การบําบัดทุกข�ทางจิตด8วยสติ ถือว�าเปNนแนวทางและวิธีการทางพุทธปรัชญาท่ี
คิดค8นข้ึนโดยพระพุทธเจ8า ผู8ได8รับยอมรับว�าเปNนนายแพทย�ใหญ�ผู8เชี่ยวชาญการบําบัดทุกข�
ทางจิต ซ่ึงก็ต8องอาศัยหลักการเจริญสติเปNนบาทฐาน สู�กระบวนการทางป�ญญา อาทิการนํา
หลักอริยสัจ ๔ มาวิเคราะห�สภาพป�ญหา การค8นหาสาเหตุและการต้ังสมมติฐานของความ
ทุกข�ใจ กําหนดเป�าหมาย และแนวทางการบําบัดทุกข�ทางใจบนเส8นทางอริยมรรคมีองค� ๘ ท่ี
จัดหมวดหมู�ได8เปNนหลักไตรสิกขาท่ีมีศีล สมาธิ และป�ญญาเปNนองค�ประกอบในการปรับสมดุล
ของร�างกายและจิต ด8วยกิจกรรมการเจริญสมถะและวิป�สสนากรรมฐานให8จิตมี
สติสัมปชัญญะ สมาธิ และโยนิโสมนสิการอันเปNนพุทธิป�ญญาในการแก8ป�ญหาความทุกข�ทาง
ใจได8อย�างเหมาะสม  

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี ๑ วัดโพธิ์ บ8านโนนทัน ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น ถือว�าเปNนองค�กรท่ีนําทัศนะพุทธปรัชญาและหลักมหาสติ
ป�ฏฐานสูตรมาเปNนแนวทางในการเจริญสติป�ญญาเพ่ือการพัฒนาชีวิตได8อย�างเปNนรูปธรรม 
ได8รับความนิยมจากประชาชนท้ังในประเทศและต�างประเทศ หลายคนประสบความสําเร็จใน
การนําแนวทางและวิธีการเจริญสติการบําบัดความทุกข�ไปประยุกต�ใช8ในชีวิตประจําวัน  
  จากเหตุผลดังกล�าวทําให8ผู8วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต
ตามทัศนะพุทธปรัชญา: กรณีศึกษาสติบําบัดทุกข�ทางใจของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแก�นแห�งท่ี ๑ เพ่ือทราบแนวคิดความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต การเจริญสติตามทัศนะ

                                                           

๑ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/ ๓๐๕/ ๒๕๙, ม. มู (ไทย) ๑๒/ ๘๙/ ๘๓. 
๒ ม. มู. (ไทย) ๑๒/ ๔๕๕ - ๔๕๖/ ๔๙๔ - ๔๙๕. 
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พุทธปรัชญา และการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเรื่องสติในการบําบัดทุกข�ทางจิตของศูนย�
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี ๑ เพ่ือนําองค�ความรู8ท่ีได8ไปเผยแผ�ต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญา  
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดสติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตตามทัศนะพุทธปรัชญา  
๓. เพ่ือวิเคราะห�แนวคิดเรื่องสติในการบําบัดทุกข�ทางจิต: กรณีศึกษาสํานักปฏิบัติ 

ธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี ๑  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปNนวิจัยคุณภาพจากเอกสาร (Documentary Research) และลง

ศึกษาภาคสนามในพ้ืนท่ีจริง (Field Research)  
๓.๑ กลุBมเป�าหมายในการวิจัย ทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มี ๓ กลุ�ม คือ 
(๑) กลุ�มผู8บริหาร ได8แก� เจ8าอาวาส กรรมการบริหาร ๓ รูป/คน 
(๒) กลุ�มผู8ปฏิบัติ ได8แก� พระวิป�สสนาจารย�ท่ีทําหน8าท่ีสอนการปฏิบัติวิป�สสนาตาม

แนวสติป�ฏฐาน ๗ รูป/คน 
(๓) กลุ�มผู8รับบริการ ได8แก� ผู8มีความทุกข�ทางจิตและเข8าร�วมกิจกรรมเจริญสติ

บําบัดทุกข�ของสํานักปฏิบัติธรรม ๑๐ คน 
๓.๒ การเก็บรวบรวมข�อมูล 
๑) ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องกับการวิจัย ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษจากแหล�งข8อมูลต�างๆ โดยแบ�งแหล�งข8อมูลการศึกษาเปNน ๒ ส�วน คือ 
(๑) ข8อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลี พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
(๒) ข8อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได8แก� อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิ

เสส ตํารา เอกสารงานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง  
๒) จัดลําดับข8อมูล วิเคราะห� ตีความ นําเสนอข8อมูล อภิปราย และสรุปผล 
๓) ลงพ้ืนท่ีการวิจัยภาคสนาม ณ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี 

๑ วัดโพธิ์ บ8านโนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น เก็บรวบรวมข8อมูลโดย
การสํารวจปรากฎการณ�จริง และการสัมภาษณ�เชิงลึกในกลุ�มเป�าหมาย 

๔) นําข8อมูลมาวิเคราะห� และอภิปรายผล  
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ความสัมพันธ�ระหวBางกายกับจิต 

 พุทธปรัชญามองเรื่องธรรมชาติของกายว�า กาย หมายถึง รูป อันอาศัยกระดูก 
อาศัยเอ็น อาศัยเนื้อ อาศัยหนัง ห�อหุ8มหรือต้ังอยู� นอกจากนี้ยังอุปมากายไว8ในฐานะมหาภูต
รูปและบ�อเกิดของความน�ารังเกียจ ท้ังนี้อาจเปNนเพราะไม�ต8องการให8บุคคลยึดติดในกาย อัน
จะนําไปสู�ความทุกข� อนึ่งกายของมนุษย�นี้ต8องประกอบด8วยธาตุ ๔ หรือมหาภูตรูป ๔ นี้ ถ8า
ขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง กายก็ไม�อาจต้ังอยู�ได8 โดยปฐวีธาตุเปNนธาตุพ้ืนฐาน อาโปธาตุเปNนธาตุท่ี
เกาะกุมหรือคุมให8ปฐวีธาตุรวมตัวเข8าด8วยกัน เตโชธาตุทําให8อบอุ�นและไม�เน�าเสีย ส�วนวาโย
ธาตุช�วยพยุงไว8และทําให8เกิดการเคลื่อนไหวไปมา โดยธาตุท้ัง ๔ นี้เปNนธาตุท่ีเปNนพ้ืนฐาน
สําคัญและเปNนท่ีอิงอาศัยของรูปอ่ืนๆ จนทําให8เกิดกระบวนการมีชีวิตข้ึนมา นอกจากกายจะ
มีมหาภูตรูป ๔ แล8ว ยังมีอุปทายรูป ๒๔ เปNนองค�ประกอบท่ีทําหน8าท่ีประสานกันอย�างสมดุล  
  สําหรับธรรมชาติของจิตตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น มีความหมายว�าจิตเปNน
ธรรมชาติท่ีรู8อารมณ� จิตมีลักษณะเปNนนามธรรม ไม�มีรูปร�าง อาศัยอยู�ในร�างกาย มีสภาพนึก
คิด เปNนความคิด จิตมีการเกิดดับอยู�ตลอดเวลา เกิดเร็ว ดับเร็ว ด้ินรน กวัดแกว�ง เท่ียวไปได8
ไกล แต�สามารถฝ�กได8 ส�วนธรรมชาติอันวิจิตรของจิตนั้นถือว�าเปNนสิ่งท่ีเหนืออํานาจการดล
บันดาลจากผู8ใดท้ังสิ้น เปNนสิ่งท่ีบังคับให8เกิดก็ไม�ได8 บังคับให8ดับก็ไม�ได8 ไม�มีใครสามารถลิขิต
ความเปNนไป นอกจากมีเหตุป�จจัยมาประชุมพร8อมกันชั่วขณะหนึ่งๆ เหตุป�จจัยแต�ละส�วนมี
ความสําคัญเสมอกัน หากขาดอย�างใดอย�างหนึ่ง การรับรู8จะเกิดข้ึนไม�ได8  
 ในด8านความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น มองว�าท้ังสอง
อย�างก็มีความสัมพันธ�กันในฐานะเหตุป�จจัยท่ีอิงอาศัยกันและกันเพ่ือการทํางานร�วมกันอย�าง
สมดุล หากมีกายแต�ไม�มีจิต ชีวิตก็ดํารงอยู�ไม�ได8 เช�นเดียวกันหากมีเพียงจิตแต�ไม�มีกายก็ไม�
สามารถได8ชีวิตความเปNนมนุษย�เช�นกัน อีกมุมมองหนึ่งถ8ากายและจิตแยกจากกัน กายอย�าง
เดียวก็ไม�มีอํานาจ ไม�อาจทําหน8าท่ีของตนไปได8 ในขณะท่ีจิตอย�างเดียวก็ไม�มีอํานาจ ไม�อาจ
ทําหน8าท่ีของตนไปได8เช�นกัน ต�อเม่ือกายและจิตมาสัมพันธ�กัน จึงจะมีอํานาจทําหน8าท่ีได8
อย�างสมบูรณ� หรือหากท้ังสองมาสัมพันธ�กันในลักษณะพ่ึงพิงอาศัยกันและกัน จะทําให8มี
อํานาจและทํางานร�วมกันได8 อนึ่งพุทธปรัชญามีมุมมองเรื่องความสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องสืบต�อ
กันเปNนกระแสอย�างเปNนเหตุเปNนผลของกายกับจิต ท่ีอธิบายด8วยหลักปฏิจจสมุปบาท ท่ี
กล�าวถึงการเกิดข้ึนของสิ่งท้ังหลายล8วนมีเหตุป�จจัย และมีท้ังเหตุและผลต�อกัน 
  ในแง�จริยศาสตร�นั้น พุทธปรัชญาได8อธิบายถึงการกระทําหรือการแสดงออกต�อโลก
ภายนอกโดยอธิบายด8วยหลักกรรม อันเปNนด8วยการกระทําของกายและจิตในลักษณะทํางาน
ร�วมกัน โดยมีกายทวาร วจีทวาร และมโนทวารเปNนฐานท่ีต้ังของการแสดงออก จริยศาสตร�
ถือว�ากุศลธรรมเปNนธรรมฝ�ายดี ถูกต8อง และเปNนบุญ ส�วนอกุศลธรรมเปNนธรรมฝ�ายไม�ดี ผิด 
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และเปNนบาป กุศลธรรมและอกุศลธรรมนี้ส�งผลออกมาในรูปของกรรมหรือการกระทําท้ังกุศล
กรรมและอกุศลกรรม อันสะท8อนการทํางานของกายและจิตท่ีมีความสัมพันธ�กัน 
    หากมนุษย�มีความเข8าใจอย�างถูกต8องถึงความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิตตามทัศนะ
พุทธปรัชญา เข8าใจว�าชีวิตมนุษย�มีความเปNนไปในลักษณะพ่ึงพิงอาศัยซ่ึงกันและกัน อธิบายได8
ด8วยหลักปฏิจจสมุปบาท ท่ีกล�าวถึงเหตุป�จจัยแห�งความเปNนไปของชีวิตท่ีมีความสัมพันธ�กับ
ห�วงโซ�ของสาเหตุทุกข�และการดับทุกข� หรือพูดให8เข8าใจอย�างง�ายก็คือ ผู8เข8าใจความเปNนไป
ของชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาท ย�อมมีเหตุผลในทุกปรากฎการณ�ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต มีใจกว8าง
ท่ีจะยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนได8อย�างไม�หวั่นไหว ขณะเดียวกันก็สามารถให8กําลังใจกับ
ตัวเองได8ว�า สถานการณ�ท่ีเลวร8ายย�อมผ�านพ8นไปและสิ่งดีๆ ย�อมเกิดข้ึนตามเหตุป�จจัยด8าน
กุศลกรรมท่ีตนได8กระทําได8 หากชีวิตมีความเปNนอยู�ตามทัศนะพุทธปรัชญาท่ีมองถึงมิติการ
พัฒนาชีวิตแบบองค�รวมด8วยหลักไตรสิกขา โดยพัฒนาด8านร�างกายและสิ่งแวดล8อมด8วยอธิศีล
สิกขา พัฒนาด8านจิตใจด8วยอธิจิตตสิกขา และพัฒนาด8านป�ญญาด8วยอธิป�ญญาสิกขา สู�การ
บรรลุเป�าหมายท้ังในระดับโลกิยะและโลกุตตระ สามารถวางท�าทีต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับชีวิตตามโลกธรรม ๘ ความแก� เจ็บ ตาย ความพลัดพรากสูญเสียได8 

๔.๒ สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตตามทัศนะพุทธปรัชญา     
  การบําบัดทุกข�ทางจิตด8วยสติ อยู�บนฐานคิดของการพัฒนาสติตามแนวพุทธ
ปรัชญาอันเปNนศาสตร�สําคัญในการฝ�กจิตให8มีความต้ังม่ันอยู�ในอารมณ�เดียว เก้ือกูลต�อการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาเล�าเรียน การแก8ป�ญหาในชีวิตประจําวัน มีพลังในการบําบัดทุกข�ทางใจ 
และเปNนบาทฐานสู�การเจริญวิป�สสนาญาณ การพัฒนาสติตามแนววิป�สสนากรรมฐาน 
หมายถึง อุบายสําหรับฝ�กจิตให8เกิดป�ญญารู8แจ8งตามความเปNนจริง กิริยาท่ีรู8ชัด การวิจัยธรรม 
การเลือกสรร การเข8าไปกําหนดเฉพาะภาวะท่ีจะฉลาดรู8ละเอียด ค8นคิดใคร�ครวญ มีป�ญญา
เหมือนแผ�นดิน ทําลายกิเลส มีความเห็นแจ8ง ความรู8ดี ไม�หลงงมงาย เลือกเฟ�นธรรม เปNน
สัมมาทิฏฐิ การปฏิบัติบําเพ็ญเพียร เพ่ือให8เกิดป�ญญาเห็นแจ8งในทุกสิ่งทุกอย�างตามความเปNน
จริง โดยอาศัยหลักไตรลักษณ� คือ ให8เห็นว�าทุกสิ่งทุกอย�างเกิดข้ึน ดํารงอยู�ชั่วระยะหนึ่ง แล8ว
ก็ดับไป ไม�มีอะไรจีรังยั่งยืน (อนิจจัง) ไม�คงอยู�ในสภาพอย�างนั้นได8ตลอดไป (ทุกขัง) และไม�มี
ผู8ใดจะหยุดยั้ง และความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล�านั้นได8 (อนัตตา) สําหรับแนวทางการเจริญ
วิป�สสนาตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ นั้นเปNนการระลึกรู8อยู�ท่ีฐานของสติ ๔ ประการ ได8แก� ๑) กาย 
๒) เวทนา ๓) จิต และ ๔) ธรรม มีสติสัมปชัญญะอยู�กับป�จจุบัน พิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม
ความเปNนจริง ท้ังอิริยาบถน8อยใหญ�และการกระทบสัมผัสผ�านอายตนะท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย และใจ ตลอดท้ังรู8เท�าทันความคิดและความรู8สึกท่ีเกิดข้ึนกับจิต โดยไม�ต8องปรุงแต�ง
ใดๆ และยกจิตข้ึนพิจารณาธรรมหลักไตรลักษณ�อันเปNนธรรมดาของสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีต8องมี
เกิดข้ึน ต้ังอยู� และดับไปในท่ีสุด แม8กระท่ังจิตของเราก็มีเกิด-ดับอยู�ตลอดเวลา ไม�อยู�ใน
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อํานาจการบังคับของใครแม8แต�ตัวเราก็ตาม ท้ังนี้เพราะสิ่งท้ังหลายไม�มีตัวตน จึงไม�ควรยึดม่ัน
ถือม่ัน แต�ควรปล�อยวางทุกอย�าง จะได8ไม�ทุกข�อีกต�อไป 

 การเจริญสติตามแนววิป�สสนากรรมฐานจึงช�วยในการบําบัดทุกข�ทางจิต พัฒนาคน
ให8เปNนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� สร8างสุขภาวะท่ีดีแบบองค�รวมท่ีครอบคลุมท้ังทางร�างกาย จิตใจ 
สังคม และป�ญญา ส�งผลให8ผู8ปฏิบัติมีความก8าวหน8าท้ังทางโลกิยะธรรมและโลกุตระธรรมหรือ
จิตบรรลุผลท้ังในระดับฌานและระดับญาณ และบรรลุเป�าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเฉพาะ
ด8านการบําบัดความทุกข�ทางจิตด8วยสตินั้น เน8นท่ีการพัฒนาจิตให8เปNนผู8มีสติรู8ต่ืนอยู�เสมอ 
สามารถรับรู8ความคิดท่ีเปNนทุกข�และบําบัดความทุกข�ได8ทันที พร8อมท้ังประคองจิตให8อยู�ใน
อารมณ�สมาธิ และเกิดธรรมป�ติท่ีสามารถสั่นสะเทือนระบบการรับรู8และระบบสั่งการของ
ร�างกาย ทําให8เกิดการปรับสมดุลของสารเคมี เพ่ิมการหลั่งฮอร�โมนท่ีมีฤทธิ์สร8างเสริม
ภูมิคุ8มกัน ลดการหลั่งฮอร�โมนท่ีฤทธิ์ ทําลายสุขภาพ ทําให8มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน สามารถ
ปรับเปลี่ยนความเข8าใจและตระหนักรู8ให8ชีวิตอยู�บนกุศลธรรม สํารวมระวังในอายตนะท้ัง ๖
สามารถพ่ึงตนเองได8 มีจิตใจเข8มแข็งและเปNนสุข  

๔.๓ วิเคราะห�สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิต: กรณีศึกษาสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดขอนแกBนแหBงท่ี ๑  
 จากการวิเคราะห�สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตของศูนย�ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแก�นแห�งท่ี ๑ พบว�า มีความสอดคล8องกับแนวคิดทางพุทธปรัชญาเรื่องธรรมชาติของ
ชีวิต ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต การพัฒนาจิตและบําบัดทุกข�ทางจิตด8วยการเจริญสติ
ตามแนวสติป�ฏฐาน ๔ ดังตัวอย�างการสอนดังนี้ (๑) การสอนให8พิจารณากายต้ังแต�เกิดใน
ครรภ� จนกระท่ังเปNนเด็ก เปNนหนุ�ม สาว และวัยชรา ว�าเปNนไปตามกฎไตรลักษณ�, (๒) การ
สอนให8เข8าใจหลักธรรมชาติของร�างกายนี้ ซ่ึงไม�งาม ไม�สะอาด เต็มไปด8วยสิ่ง ปฏิกูล และธาตุ 
๔ ท่ีทํางานร�วมกันและเสื่อมสภาพตลอดเวลา, (๓) การสอนให8กําหนดรู8ทุกข�ว�าเปNนภัยใหญ�
สําหรับสังขาร และมีความเกิดข้ึนแล8ว ดํารงอยู�ชั่วระยะหนึ่ง สุดท8ายก็สูญสลายดับสิ้นไป, (๔) 
การสอนให8พิจารณาอุเบกขาเวทนาเพ่ือลดความโกรธและปล�อยวางอารมณ�เน�าเสีย ซ่ึงถือว�า
เปNนความทุกข�ทางจิต, (๕) การสอนให8พิจารณาทุกขเวทนา โดยรู8ตามความเปNนจริงและรู8ตรง
จุด คือ เม่ือทุกขเวทนาเกิดข้ึนท่ีใดในร�างกาย เม่ือกําหนดรู8แล8วก็ปล�อยวาง, (๖) การสอนให8
พึงกําหนดรู8วาระจิต แม8จะถูกกระตุ8นให8เปNนทุกข� ก็อย�าไปทุกข�ตามสิ่งท่ีมากระตุ8นนั้น, (๗) 
การสอนให8พิจารณาธรรมในธรรม โดยพิจารณาให8รู8แจ8งเห็นจริงในความทุกข�ท่ีเกิดข้ึนด8วย
ป�ญญา และคลายความยึดม่ันถือม่ัน, (๘) การสอนให8พิจารณาเห็นความสัมพันธ�ของกาย 
เวทนา จิต และธรรม ในแต�ละอย�างโดยเห็นเปNนทุกข� ทําจิตให8รู8เหตุแห�งทุกข� การดับทุกข�
และวิธีดับทุกข�ตามหลักอริยมรรคมีองค� ๘, และ (๙) การสอนให8พิจารณาความสัมพันธ�ของ
ความว�างเปล�า ไม�ยึดติด ปล�อยวาง เปNนสุญญตา เม่ือนั้นจิตก็จะไม�ได8รับความทุกข� 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 การบูรณาการแนวคิดสติในการบําบัดทุกข�ทางจิตของงานวิจัยนี้ ได8ผสมผสาน
แนวคิดทางพุทธปรัชญา การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ และจิตวิทยา
ตะวันตกเพ่ือเยียวยาผู8มีความทุกข�ทางจิตดังนี้ (๑) การผ�อนคลายความเครียดตามแนวกายา
นุป�สสนาสติป�ฏฐานและกายคตาสติ, (๒) การหายใจอย�างมีประสิทธิภาพ โดยสติและสมาธิ
อยู�กับลมหายใจเข8าออก, (๓) การกําจัดความคิดและความรู8สึกท่ีเปNนทุกข�ด8วยการอยู�กับ
ป�จจุบันขณะ, (๔) การกําจัดความฟุ�งซ�านด8วยการกําหนดศูนย�รวมจิตไว8ตามจุดต�างๆ ของ
ร�างกาย, (๕) การฝ�กสติและสมาธิให8อยู�กับอิริยาบถต�างๆ, (๖) การจัดการความคิดและ
ความรู8สึกท่ีเปNนทุกข�ด8วยหลักจิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐาน, (๗) การบําบัดทุกข�ทางจิตด8วยหลัก
ธรรมานุป�สสนาสติป�ฏฐาน, (๘) พลังสติจากการสวดมนต�บําบัดทุกข�ทางจิต, (๙) การเจริญ
เมตตาบําบัดทุกข�ทางจิต, และ (๑๐) การบําบัดทุกข�ท่ีสาเหตุและมองโลกในแง�ดี  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 พุทธปรัชญามองเรื่องธรรมชาติของกายว�า ประกอบไปด8วยธาตุ ๔ หรือมหาภูตรูป 
๔ สอดคล8องกับแนวคิดของป�°น มุทุกันต�๓  ท่ีกล�าวไว8ว�า ชีวิตมนุษย�มีองค�ประกอบของกายกับ
จิตหรือรูปกับนาม โดยรูป คือ กายเกิดจากการรวมตัวกันของมหาภูตรูป ๔ หรือธาตุท้ัง ๔ 
คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ นอกจากมหาภูตรูป ๔ แล8วยังมีอุปทายรูป ๒๔ เปNนองค�ประกอบท่ีทํา
หน8าท่ีประสานกันอย�างสมดุล  
  สําหรับธรรมชาติของจิตนั้น พุทธปรัชญามองว�าจิตเปNนธรรมชาติท่ีรู8อารมณ� มี
ลักษณะเปNนนามธรรม สอดคล8องกับทัศนะของท�านพุทธทาสภิกขุ๔  ท่ีว�าจิตเปNนธาตุ
ธรรมชาติฝ�ายนามธรรม มีลักษณะเปNนกลางๆ มีหน8าท่ีในการรับรู8ผ�านอายตนะท้ัง ๕ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น และกาย สอดคล8องทัศนะของสุนทร ณ รังสี๕  ท่ีว�าจิตเปNนธาตุรู8ในฐานะท่ีเปNน
วิญญาณธาตุท้ัง ๖ ได8แก� จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ ฆานวิญญาณ กาย
วิญญาณ และมโนวิญญาณ จิตเปNนองค�ประกอบฝ�ายนามธรรมท่ีมีความสําคัญท่ีสุดต�อชีวิต 
เพราะเปNนตัวควบคุมการทํางานของกาย กายต8องมีจิตอยู�ด8วยจึงจะทํางานและมีชีวิตอยู�ได8 
แต�หากกายปราศจากจิตเสียแล8ว ชีวิตก็ดํารงอยู�ไม�ได8 ป�°น มุทุกันต�ได8อธิบายว�างานหลักของ
จิตก็คือ การรู8สึก (เวทนา) การจํา (สัญญา) การคิด (สังขาร) และการรับรู8 (วิญญาณ) 

                                                           

๓ ป�°น มุทุกันต�, ปาฐกถาเร่ืองจิต, (นครปฐม : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน8า 
๒๘. 

๔ พุทธทาสภิกขุ, จิตวิทยากับพระพุทธศาสตร�และจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�อตัมโย, ๒๕๓๖), หน8า ๑๖. 

๕ สุนทร ณ รังสี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปuฎก, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน8า ๔๓. 
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หมายความว�า ทุกการกระทําและอารมณ�ความรู8สึกนึกคิดล8วนเกิดจากจิต จิตจึงอยู�ในฐานะ
ตัวควบคุมการทํางานของกาย 
  ในด8านความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิตนั้น พุทธปรัชญามีทัศนะว�าธรรมชาติของ
กายและจิตมีความแตกต�างกัน แต�ท้ังสองอย�างก็มีความสัมพันธ�กันในฐานะอิงอาศัยกันและ
กันเพ่ือการทํางานร�วมกันอย�างสมดุล หากมีกายแต�ไม�มีจิต ชีวิตก็ดํารงอยู�ไม�ได8 เช�นเดียวกัน
หากมีเพียงจิตแต�ไม�มีกายก็ไม�สามารถได8ชีวิตความเปNนมนุษย�เช�นกัน สอดคล8องกับทัศนะของ
สุนทร ณ รังสี๖  ท่ีว�าร�างกายต8องมีจิตอยู�ด8วยจึงจะทํางานและมีชีวิตอยู�ได8 แต�หากร�างกาย
ปราศจากจิตเสียแล8ว ชีวิตก็ดํารงอยู�ไม�ได8 สอดคล8องกับผลการวิจัยของพะยอม บุญเลิศ๗  ท่ี
พบว�ากายและจิตเปNนองค�รวมของชีวิตท่ีทําหน8าท่ีรับรู8และแสดงพฤติกรรมออกมา กล�าวคือ 
จิตกับกายอยู�ในสภาพท่ีเปNนท้ังผู8ศึกษากับสิ่งท่ีถูกศึกษาไปในตัว เพราะว�าท้ังกายและจิตต�างก็
ทํางานร�วมกัน ในแง�กระบวนการรับรู8นั้นจิตเปNนสิ่งท่ีพุทธปรัชญาให8ความสําคัญมาก เพราะมี
หน8าท่ีรับรู8โลกภายนอกและมีผลต�อการแสดงออกทางพฤติกรรม แต�การรับรู8ของจิตอาจ
บิดเบือนความเปNนจริงของโลก ธรรมชาติ และชีวิต อันส�งผลต�อความรู8ท่ีผิดพลาด ท่ีมีผลต�อ
ความดีและความชั่วของมนุษย�ได8 หากจิตไม�ได8รับการฝ�กฝนพัฒนาให8เข8าใจธรรมชาติของชีวิต
และโลกตามความเปNนจริง ดังนั้นหากกายและจิตแยกจากกัน กายอย�างเดียวก็ไม�มีอํานาจ ไม�
อาจทําหน8าท่ีของตนไปได8 ในขณะท่ีจิตอย�างเดียวก็ไม�มีอํานาจ ไม�อาจทําหน8าท่ีของตนไปได8
เช�นกัน ต�อเม่ือกายและจิตมาสัมพันธ�กัน จึงจะมีอํานาจทําหน8าท่ีได8อย�างสมบูรณ� อนึ่งพุทธ
ปรัชญามีมุมมองเรื่องความสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องสืบต�อกันเปNนกระแส อย�างเปNนเหตุเปNนผล
ของกายกับจิต อธิบายด8วยหลักปฏิจจสมุปบาท ท่ีกล�าวถึงการเกิดข้ึนของสิ่งท้ังหลายล8วนมี
เหตุป�จจัย และมีท้ังเหตุและผลต�อกัน หากมองในแง�จริยศาสตร�อาจถือว�าท้ังกุศลธรรมและ
อกุศลธรรม เปNนสิ่งสะท8อนการทํางานของกายกับจิตท่ีมีความสัมพันธ�กัน  
 สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น ถือว�าเปNนศาสตร�สําคัญใน
การฝ�กจิตให8มีความต้ังม่ันอยู�ในอารมณ�เดียว เก้ือกูลต�อการปฏิบัติงาน การศึกษาเล�าเรียน 
การแก8ป�ญหาในชีวิตประจําวัน มีพลังในการบําบัดทุกข�ทางจิต และเปNนบาทฐานสู�การเจริญ
วิป�สสนาญาณ การพัฒนาสติตามแนววิป�สสนากรรมฐานจึงเปNนการฝ�กจิตให8เกิดป�ญญารู8แจ8ง
ตามความเปNนจริง กิริยาท่ีรู8ชัด การวิจัยทางธรรม และเกิดป�ญญาในการทําลายกิเลสอันเปNน
รากเหง8าของความทุกข�ทางจิตได8 สอดคล8องกับผลการวิจัยของพระมหาไสว คายสูงเนิน 

                                                           

๖ อ8างแล8ว 
๗ พะยอม บุญเลิศ, “ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต”, วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.) 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๖๘ 

(ญาณวีโร)๙ ท่ีพบว�า การปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานสามารถนํามาใช8เพ่ิมระดับการควบคุม
อารมณ�และความฉลาดทางอารมณ�ได8 โดยผู8เข8ารับการอบรมมีความเข8าใจและประสบการณ�
ท่ีดีข้ึนในการปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐาน และผู8เข8ารับการอบรมยังต8องการเผยแผ�ความรู8ใน
เรื่องนี้ไปยังผู8อ่ืนด8วย การเจริญสติส�งผลให8เกิดสมาธิและกระบวนการพัฒนาชีวิตแบบองค�
รวม ดังผลการวิจัยของพระมหานิพนธ� ฐิตวีรคุโณ (สุขอ8วน)๑๐ ท่ีศึกษาพบว�า สมาธิตามหลัก
พุทธศาสนามีความสัมพันธ�กับความฉลาดทางอารมณ�ของเยาวชน เม่ือนําไปปฏิบัติภาวนา
ย�อมทําให8เกิดการพัฒนา คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาป�ญญา ซ่ึง
เปNนท้ังการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ�และความฉลาดทางป�ญญา   
 จากการวิเคราะห�สติกับการบําบัดทุกข�ทางจิตของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแก�นแห�งท่ี ๑ พบว�า สติสามารถบําบัดทุกข�ทางจิตได8จริง สอดคล8องกับแนวคิดทางพุทธ
ปรัชญาและเจริญสติตามแนวสติป�ฏฐาน ๔ และสอดคล8องกับผลการวิจัยของพระสมบัตร 
ฐิตญาโณ๑๑

 ท่ีศึกษาเรื่องเปรียบเทียบหลักวิป�สสนากัมมัฏฐานในพระไตรป�ฎกกับแนวปฏิบัติ
วิป�สสนากัมมัฏฐานของวัดโพธิ์บ8านโนนทันว�า กัมมัฏฐานในพระไตรป�ฎกมีหลักการในการ
เจริญจิตภาวนา ๒ แบบ คือ สมถะภาวนาและวิป�สสนาภาวนา โดยสมถะภาวนาคืออุบายทํา
ให8จิตสงบจากกิเลส ส�วนวิป�สสนาภาวนาคืออุบายให8เกิดป�ญญารู8แจ8งตามความเปNนจริงใน
สัมมาทิฏฐิ เพ่ือความเห็นแจ8งตามความเปNนจริง ทําคุณงามความดีเกิดประโยชน�ฝ�ายตนและ
คนอ่ืน และมีความสมบูรณ�แห�งศีล สมาธิ ป�ญญา สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�น
แห�งท่ี ๑ ได8บูรณาการแนวคิดทางพุทธปรัชญาและหลักสติปฏิฐานเข8ากับจิตวิทยาตะวันตก
เข8าด8วยกัน โดยให8ผู8ปฏิบัติธรรมผ�อนคลายความเครียดตามแนวกายานุป�สสนาสติป�ฏฐานและ
กายคตาสติ การหายใจอย�างมีประสิทธิภาพตามแบบอานาปนสติ การกําจัดความฟุ�งซ�านด8วย
การกําหนดศูนย�รวมจิตไว8ตามจุดต�างๆ ของร�างกาย ส�งผลทําให8ผู8ปฏิบัติมีสติอยู�กับการรับรู8
ผ�านอายตนะท้ัง ๖ สอดคล8องกับผลงานวิจัยของพระมหาบูรณะ ชาตเมโธ๑๒๑๑ เรื่อง
                                                           

๘ พระมหาไสว คายสูงเนิน(ญาณวีโร), “ผลของการปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานท่ีมีต�อการ
ควบคุมอารมณ�”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๗), บทคัดย�อ.  

๙ พระมหานิพนธ� ฐิตวีรคุโณ (สุขอ8วน), “สมาธิตามหลักพุทธศาสนากับความฉลาดทางอารมณ�
ของเยาวชนกรุงเทพ มหานคร”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๘), บทคัดย�อ.  

๑๐ พระสมบัตร ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ), “ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิป�สสนากัมมัฏฐานใน
พระไตรป�ฎกกับแนวปฎิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานวัดโพธ์ิบ8านโนนทัน”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), บทคัดย�อ 

๑๑ พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, “การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมีต�อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต”,วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓), หน8า ๑๒๔ - ๑๒๕.   



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๗๖๙

การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมีต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีพบว�า การเจริญสติ
และป�ญญาในการคุ8มครองอินทรีย� เพ่ือรักษาสภาพของจิตไม�ให8หลงไปตามกิเลสท่ีเข8ามา
กระทบ บุคคลควรรักษาอินทรีย� ๖ ด8วยความสํารวมระวัง เรียกว�า สติสังวร ส�วนการให8ผู8
ปฏิบัติธรรมฝ�กการหายใจอย�างมีประสิทธิภาพตามแบบอานาปนสตินั้น ก็ช�วยให8ผู8ปฏิบัติ
สามารถผ�อนคลายความตึงเครียดได8 สอดคล8องกับงานวิจัยของวัชรา ทองมอญ๑๒ เรื่อง
การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต�ในการให8การปรึกษาเพ่ือลดความเครียดของผู8ติด
เชื้อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนาดูรท่ีพบว�า การเจริญตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ 
มีประโยชน�ต�อตนเองและช�วยเหลือเก้ือกูลผู8อ่ืนท่ีประสบความทุกข�ให8พ8นทุกข� มีความสุข
ยิ่งข้ึน สามารถเฝ�าดูปรากฏการณ�ในธรรมชาติของตนเอง ก�อให8เกิดวิธีการคิดท่ีไม�ก�อความ
ทุกข�กับตนเอง มองเห็นสภาพความเปNนจริงของชีวิต และไม�ตกอยู�ภายใต8อิทธิพลของความ
กลัวและกิเลส  

๖. ข�อเสนอแนะการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้มีข8อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต�อไปดังนี้   
  ๑. ควรทําการศึกษาผลการเจริญสติกับการบัดบัดทุกข�ทางกาย โดยเน8นการความ
ทุกข�ด8านการเจ็บป�วยด8วยโรคทางกายและความเสื่อมสภาพทางกายของผู8สูงอายุ 
  ๒. ควรทําการศึกษาผลการเจริญสติต�อการบําบัดโรคทางจิต กรณีศึกษาโรคท่ีพบ
บ�อย เช�น ภาวะซึมเศร8า ความเครียด วิตกกังวล และความฟุ�งซ�าน เปNนต8น 
  ๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเจริญสติตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ กับการภาวนา
รูปแบบต�าง ๆ เช�น สายพุทโธ สายสมาธิเคลื่อนไหว ท่ีส�งผลต�อโรคทางกายและจิต 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย. พระไตรปuฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

 
 

                                                           

๑๒ วัชรา ทองมอญ, “การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต�ใช8ในการให8การปรึกษาเพ่ือ
ลดความเครียดของผู8ติดเช้ือเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนาดูร”, วิทยานิพนธ�ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), 
หน8า ๕๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๗๐ 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

ป�°น มุทุกันต�. ปาฐกถาเรื่องจิต. นครปฐม: โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ .  จิตวิทยากับพระพุทธศาสตร�และจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�อตัมโย, ๒๕๓๖. 
สุนทร ณ รังสี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปuฎก. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระสมบัตร ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ). “ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิป�สสนากัมมัฏฐานใน
พระไตรป�ฎกกับแนวปฎิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานวัดโพธิ์บ8านโนนทัน”. วิทยานิพนธ�
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระมหานิพนธ� ฐิตวีรคุโณ (สุขอ8วน). “สมาธิตามหลักพุทธศาสนากับความฉลาดทางอารมณ�
ของเยาวชนกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๘.  

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ. “การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมีต�อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต”.วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระมหาไสว คายสูงเนิน(ญาณวีโร). “ผลของการปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานท่ีมีต�อการควบคุม
อารมณ�”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗.  

พะยอม บุญเลิศ. “ความสัมพันธ�ระหว�างกายกับจิต”. วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
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รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด โรงเรียน 
ในการจัดการป7ญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกBน 

The  model and process to create strength of villages – monasteries – 
schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, According  

to  Buddhism  in  Khon Kaen Province. 

พระมหาดาวสยาม วชิรป-ฺโญ, ผศ.ดร. และคณะ* 

บทคัดยBอ 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการสร8างความเข8มแข็งของบ8าน วัด โรงเรียนใน

การจัดการป�ญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก�นมีวัตถุประสงค�  เพ่ือศึกษารูปแบบ
การสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพของของบ8าน วัด โรงเรียนใน
จังหวัดขอนแก�น เพ่ือศึกษารูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายา
เสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของของบ8าน วัด โรงเรียนในจังหวัดขอนแก�น 
และเพ่ือสร8างรูปแบบในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดขอนแก�น เปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช8ในการ
วิจัยคือ)  แนวทางการสัมภาษณ� (Interview guide)  เพ่ือสัมภาษณ�แบบเจาะลึก(In-adept 
interview) แนวทางการสังเกต  (Observation guide)  เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู8ท่ี
เก่ียวข8อง 

ผลการวิจัยพบวBา 
๑. รูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพ มี ๙ 

ข้ันตอน ประกอบด8วยข้ันตอนท่ี ๑ : สืบสภาพชุมชนข้ันตอนท่ี ๒ : พบปะแกนนํา/ผู8นํา
ธรรมชาติผู8นําชุมชนข้ันตอนท่ี ๓ : ประกาศวาระหมู�บ8าน/ชุมชน ข้ันตอนท่ี ๔ : รณรงค�
ประชาสัมพันธ�  ข้ันตอนท่ี ๕ : คัดแยกผู8มีพฤติกรรมเก่ียวข8องกับยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๖ : 
แนวทางการป�องกันยาเสพติดข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน ข้ันตอนท่ี ๘ : ใช8มาตรการ
ทางสังคมข้ันตอนท่ี ๙ : รักษาสถานะชุมชนเข8มแข็งโดยการสร8างความสัมพันธ�ท่ีดี   

๒. รูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนา ได8แก�  หลักทิศ ๖ และ หลักอริยสัจ ๔โดยใช8หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเหล�านี้สอดแทรกอยู�ในรูปแบบกิจกรรมโครงการต�างๆ 

๓. การสร8างรูปแบบในการป�อง กันและแก8 ไขป�ญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาด8วยหลักอริยสัจ ๔ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ข้ันท่ี ๑ ทุกข� ข้ันตัวป�ญหา (Case) ข้ัน
                                                           

*
 อาจารย�ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น, ผศ.ดร.จรัส  ลี

กา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ, และร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด และผศ.ดร.ธีระพงษ� มีไธสง    
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ท่ี ๒ สมุทัย ข้ันสาเหตุของป�ญหา (Cause)เปNนข้ันวิเคราะห�และวินิจฉัยมูลเหตุของป�ญหา ข้ัน
ท่ี ๓ นิโรธ ข้ันดับป�ญหาหรือหมดป�ญหา (Clear) ข้ันท่ี ๔ มรรค ข้ันลงมือแก8ป�ญหา 
(Crack)โดยกําหนดวางวิธีการ วางแผนงานและรายการท่ีจะต8องทําให8ละเอียด 

คําสําคัญ: การป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติด, การจัดการป�ญหายาเสพติดตามแนวพุทธ 

Abstract 

The research on - The model and processes to create strength of 
villages, monasteries,schools on the problem, Addiction Drug tackling, 
according to Buddhism in KhonKaen Province.The aims to study the model of 
creating strength on preventing and rectifying the addiction drugs problem in 
villages, monasteries and schools in KhonKaen,also to study the same model 
with the integration of villages, monasteries and schools using Buddhism. 
Lastly, to establish the model to tackle problems of addiction drugs in 
KhonKaenprovince according to Buddhism. This research is a qualitative 
research, utilizing the methodology of interview guide. In order to conduct in-
depth interview and make use of observation guide to observe the 
participants behavior. 

The research results in the following: 1. The model of 
creating/fabricating the strength preventing and rectifying the addiction drugs 
problem consists of 9 steps namely: (1) Checking the community status (2) 
Meeting with the leader - natural leader (3) Making announcement to villages 
/ communities, the chosen one (4) campaign for public appearance (5) Divide 
the drug users and anyone involved (6) drawing up guidelines to tackle the 
addiction drugs problem (7) Defending from family (8) Social standards (9) 
Maintain communities strength through interrelation. 2. The model of creating 
strength preventing and rectifying the addiction drugs problems according to 
Buddhism include the 6 directions (Disa) and the four noble truths by having 
these precepts integrated in all activities of the program. 

3. The creation of model in prevention and rectification of the 
Addiction drugs problems according to Buddhism utilizes the four noble 
truths namely: 1.Dukkha: the Noble truth of suffering 2. Samudaya: the 
Noble truth of origin of suffering 3.Nirodha: The Noble Truth of the extinction 
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of Suffering 4.Magga: The Noble Truth of the path leading to the Extinction of 
Suffering,by checking the method, working plan and reporting. 

Keyword : Defend and result the drug problem,Addictive Drug tackling 
according to Buddhism. 

๑. บทนํา 
 ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปNนศาสนาท่ีคนส�วนใหญ�นับถือ จึงมีวัดเปNนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจคนไทยมาแต�สมัยโบราณ จะเห็นได8ว�าในสมัยก�อนนั้นชาวบ8านหรือแม8กระท่ังกลุ�มคนทุก
ชนชั้นมักนิยมส�งบุตรหลานท่ีเปNนชายไปให8พระเปNนผู8อบรมสั่งสอนทางด8านพระพุทธศาสนา 
ด8านวิชาการ และทางด8านจริยธรรม ในการใช8ชีวิตในสังคมไทยท่ีดีงาม จุดนี้เองทําให8เด็กและ
เยาวชนท่ีได8รับการอบรมโตข้ึนมากลายเปNนคนท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้จะเห็นได8ว�า พระพุทธศาสนา
จะสามารถสร8างภูมิคุ8มกันคนให8ห�างจากยาเสพติดได8เปNนอย�างดี โดยมีพระเปNนผู8นําคําสอน
ทางพุทธศาสนามาถ�ายทอดให8เด็กและเยาวชน มีสติป�ญญาและการไตร�ตรองท่ีดี ทําให8
สามารถแยกแยะได8ว�าสิ่งใดควร หรือไม�ควรทํา เม่ือทราบแล8วมีป�ญหาแล8ว ผู8มีป�ญญาย�อมจะ
สามารถใช8ชีวิตโดยไม�ต8องพ่ึงพายาเสพติด เพราะผู8นั้นจะใช8สติและป�ญญาในการตัดสินป�ญหา
ต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตไม�เฉพาะเพียงป�ญหายาเสพติดเท�านั้น 
 ยาเสพติดซ่ึงเปNนป�ญหาของชาติอยู�ในขณะนี้ เพราะมนุษย�ได8เก่ียวข8องกับยาเสพติด
มาเปNนเวลานาน บางชนิดให8ท้ังคุณประโยชน�และโทษ บางชนิดมีแต�โทษภัยเท�านั้น ซ่ึงใน
ป�จจุบันมียาเสพติดชนิดต�าง ๆ ในท8องตลาดมากกว�า ๑๒๐ ชนิด อย�างไรก็ตามยาเสพติดชนิด
แรกท่ีคนไทยรู8จักก็คือ ฝ�°น ฝ�°นเข8ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม�ทราบแน�ชัด เท�าท่ีมี
หลักฐานครั้งแรก ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ8าอู�ทอง) ปฐมกษัตริย�แห�ง
กรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๓ หรือ ประมาณ ๖๐๐ ป�ล�วงมาแล8ว๑ 
 ป�ญหายาเสพติดเปNนป�ญหาท่ีเกิดจากองค�ประกอบ ๓ ประกอบ คือ พฤติกรรมของ
บุคคล ตัวยาเสพติดท่ีแพร�ระบาด และสภาพของสังคมท่ีมีส�วนผลักดันให8บุคคลหันไปพ่ึงยา
เสพติด การป�องกันยาเสพติดส�วนมากจะให8ความสําคัญโดยการให8การศึกษาใน ๒ ลักษณะ 
คือ การศึกษาเรื่องอันตรายของยาเสพติด เพ่ือให8เกิดความรู8สึกกลัวยาเสพติด และการให8
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนชีวิตท่ีดีให8ตรงกับความต8องการของสังคมหรือการสร8างภูมิต8านทาน
ทางจิตใจ ไม�ให8สนใจในยาเสพติด 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงานสถิติแห�งชาติพบว�า ประชาชนร8อยละ ๙๗.๙ ระบุว�ามี
ป�ญหาเก่ียวกับยาเสพติดโดยในกลุ�มนี้มีร8อยละ ๒๕.๑ ท่ีระบุว�ามีป�ญหาในระดับรุนแรงมาก-
มากท่ีสุดและร8อยละ๒๑.๙ระบุว�ามีป�ญหาค�อนข8างมากในขณะท่ีแนวโน8มการจับกุมคดียาเสพ
                                                           

๑ แหล�งท่ีมา : http://www.dmh.go.th/ [๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
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ติดเพ่ิมข้ึนอย�างเห็นได8ชัดโดยในป� ๒๕๕๔ มีผู8ถูกจับกุมคดีท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให8โทษ
จํานวน ๓๒๐,๙๗๒ ราย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป� ๒๕๔๘ มากกว�า ๓ เท�าสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจาก
ความเข8มงวดและการปฏิบัติงานอย�างหนักของเจ8าหน8าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด แต�ใน
อีกมุมหนึ่งก็สะท8อนให8เห็นถึงปริมาณของเครือข�ายหรือผู8ท่ียุ�งเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึงมีจํานวน
มากข้ึนเช�นเดียวกันสําหรับประเภทของยาเสพติดท่ีถูกจับกุมได8จะพบว�าผู8ต8องหาถูกจับกุมใน
คดีท่ีเก่ียวกับยาบ8ามากท่ีสุดคิดเปNนร8อยละ ๗๕.๘ รองลงมาคือกัญชาแห8ง(ร8อยละ ๖.๘) พืช
กระท�อม (ร8อยละ ๔.๗) ยาไอซ� (ร8อยละ๔.๔) สารระเหย (ร8อยละ ๒.๔) เฮโรอีน (ร8อยละ 
๐.๔) วัตถุออกฤทธิ์อ่ืนๆ (ร8อยละ ๐.๖) ตามลําดับ๒ 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษารูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพ

ของชุมชนในจังหวัดขอนแก�น  
๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพ

ติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของชุมชน 
๓. เ พ่ือสร8างรูปแบบในการป�องกันและแก8 ไขป�ญหายาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก�น 

๗. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู8วิจัยได8
กําหนดขอบเขตการวิจัยไว8 ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด�านเอกสาร 

 ศึกษาหลักคุณธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรป�ฎกภาษาไทย
ฉบับแปล ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตํารา เอกสาร วิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง
กับการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด8านการป�องกันยาเสพติด 

๓.๒ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีวิจัย ผู8วิจัยเลือกแบบเจาะจงคือพ้ืนท่ี วัดป�าหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก�นในการวิจัยรูปแบบการป�องกันและแก8ไขผู8เสพยาเสพติดตามแนวพุทธ ครั้งนี้ 
เพราะพิจารณาเห็นดังนี้ ว�า 
 ๑. เปNนพ้ืนท่ีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ (ศีล ๕) 
 ๒. เปNนพ้ืนท่ีท่ีมีการอบรมเพ่ือให8ผู8เสพยาเสพติดได8 ลด ละ เลิก ยาเสพติด 
                                                           

๒ สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม, ผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ป� ๒๕๕๓,
แหล�งท่ีมา : http://www.dmh.go.th/ [๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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 ๓. เปNนพ้ืนท่ีท่ีมีการป�องกันและแก8ไขผู8เสพยาเสพติดให8สามารถ ลด ละ เลิก ยา
เสพติด 
 ๓.๓ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
 การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู8 วิ จั ยจะได8 ศึ กษา เชิ ง คุณภาพเน8น ศึกษา เชิ ง เอกสาร 
(DocumentaryResearch) ท่ีกล�าวถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนากับการแก8ไข
ป�ญหายาเสพติดในสังคมไทยยุคป�จจุบันซ่ึงมีเอกสารประกอบในการวิจัย๒ข้ันคือ 
 ๑. เอกสารชั้นปฐมภูมิได8แก�พระไตรป�ฎก (ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)อรรถ
กถาฎีกาอนุฎีกาและปกรณ�วิเสส 
 ๒. เอกสารชั้นทุติยภูมิได8แก�ตําราหนังสืองานค8นคว8าวิจัยวารสารบทความและ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก้ียวข8องท้ังโดยตรงและโดยอ8อม 
 ๓.๔ ขอบเขตด�านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต�  ตุลาคม ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข8องกับ รูปแบบและ
กระบวนการสร8างความเข8มแข็งในการจัดการป�ญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บ8าน  วัด  โรงเรียนในจังหวัดขอนแก�น  สามารถสรุปเปNนกรอบแนวคิดในการวิจัย ได8ดังนี้ 

 
 
๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๕.๑ ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
 กลุ�มเป�าหมาย/ผู8ให8ข8อมูล ประกอบด8วย เจ8าหน8าท่ีองค�การบริหารส�วนท8องถ่ิน  
ผู8นําชุมชน  พระสงฆ�  ผู8ปกครอง  ตํารวจ  เจ8าหน8าท่ีสาธารณะสุข เจ8าหน8าท่ีศูนย�บําบัดยา
เสพติดขอนแก�น เจ8าหน8าท่ีสํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติดขอนแก�น (ปปส.) และ
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ผู8บริหารโรงเรียน  รวม ๔๕  รูป / คน ประกอบด8วย เจ8าหน8าท่ีองค�การบริหารส�วนท8องถ่ิน 
จํานวน ๕ คน ผู8นําชุมชน จํานวน ๕ คน พระสงฆ� จํานวน ๕ รูป  ผู8ปกครอง จํานวน ๕  คน 
เจ8าหน8าท่ีตํารวจ จํานวน ๕ คน  เจ8าหน8าท่ีสาธารณะสุข ๕ คน เจ8าหน8าท่ีศูนย�บําบัดยาเสพ
ติด จํานวน ๕ คน เจ8าหน8าท่ีสํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จํานวน ๕ 
คน และผู8บริหารโรงเรียน  จํานวน ๕ คน 
 ๕.๒  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 (๑)  แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร8าง (Semi-Structured Interview-SSI) เพ่ือ
สัมภาษณ�ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants)  เก่ียวกับบริบทชุมชน 
 (๒)  แนวทางการสัมภาษณ� (Interview guide)  เพ่ือสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-
adept interview) 

(๓)  แนวทางการสังเกต  (Observation guide)  เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู8ท่ี
เก่ียวข8อง 
 (๔) สมุดจดบันทึกภาคสนาม เพ่ือจดบันทึกข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ� การ
สังเกตจากปรากฏการณ� 

๕.๓  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ๑) การเก็บรวบรวมข8อมูลจากการศึกษาใน พระไตรป�ฎกภาษาไทยท่ีเก่ียวข8องกับ
การใช8หลักธรรม และการทํางานด8านการป�องกันและแก8ไขผู8ติดยาเสพติดและแหล�งข8อมูลอ่ืน
ท่ีมีอยู�แล8ว 

 ๒) เก็บรวบรวมข8อมูลจากภาคสนามวิธีการเก็บรวบรวมข8อมูลจากภาคสนาม  ดังนี้ 
   ๒.๑ การสังเกตอย�างไม�มีส�วนร�วม 
   ๒.๒ การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
   ๒.๓ การสัมภาษณ�เชิงลึก 

 ๕.๔ การวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูล 
๑) วิเคราะห�ข8อมูลท่ีเปNนหนังสือราชการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องในประเด็น

เก่ียวกับความสอดคล8อง ความสัมพันธ� ความใกล8เคียง และความเปNนไปได8หรือความ
เหมาะสม 

 ๒) สังเคราะห�ข8อมูลตามประเด็นหลักและประเด็นรองท่ีแตกออกเปNนสารบัญ ซ่ึง
เปNนการถอดประเด็นออกมาเปNนองค�ความรู8หรือหลักฐานสําหรับการวิจัยในเรื่องท่ีผู8วิจัยกําลัง
ศึกษา 

๕.๕ ข้ันเรียบเรียงข�อมูล 
 ๑) นําเนื้อหาจากข8อมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห�และสังเคราะห�มาเรียบเรียงตาม

สารบัญท่ีนําไปต้ังเปNนบทท่ี ๒ บทท่ี ๓ และบทท่ี ๔ แล8ว 
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 ๒) ลงมือเขียนตามข8อมูลสารบัญท่ีกําหนด และเปNนประเด็นท่ีเกิดจากการวิเคราะห�
และสังเคราะห�ข8อมูลเรียบร8อยแล8ว 

 ๓) สรุปผลการวิจัย 
 ๔) นําเสนอผลการวิจัยต�อสาธารณะ  

๖. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว�าสังคมจะทราบถึงป�ญหายาเสพติดได8นั้นจะต8องมาจากคนรอบ
ข8างโดยส�วนใหญ� จากการสังเกตการพฤติกรรมการใช8ชีวิตประจําวันว�ามีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมหรือไม� จากการพูดคุยสนทนาให8ความสนใจในประเด็นใดหรือเลี่ยงการสนทนาใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับยาเสพติด สังเกตพฤติกรรมคนท่ีชอบใช8ชีวิตคนเดียวไม�ชอบเข8าสังคม สิ่ง
เหล�านี้จะเปNนกลไกในการช�วยป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติในเบ้ืองต8นได8เปNนอย�างดี   
 ข้ันตอนท่ี ๒ : พบปะแกนนํา/ผู8นําธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว�า สังคมในยุคป�จจุบัน
นี้วัด สถานปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ�ไม�อาจเปNนท่ีพ่ึงทางใจได8เท�าท่ีควรทําให8เนื่องจาก
ประชาชนบางส�วนขาดความศรัทธาในพระสงฆ�   แต�ชุมชนเปNนสังคมท่ีใกล8ตัวเรามากท่ีสุดอีก
แห�ง  ผู8นําชุมชนก็เปNนผู8ท่ีได8รับเลือกจากประชาชนในชุมชนเอง ดังนั้นการให8ผู8นําชุมชนเปNนผู8
คอยดูแลให8ความช�วยเหลือหรือเปNนตัวกลางในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติระหว�าง
หน�วยงานรัฐกับชุมชนและผู8นําชุมชนเองก็เปNนผู8ท่ีรู8จักสังคมของชุมชนตนเองเปNนอย�างดี  มี
ความใกล8ชิดสนิมสนมกัน  
 ข้ันตอนท่ี ๓ : ประกาศวาระหมู�บ8าน/ชุมชน ผลการวิจัยพบว�าชุมชนจะเข8มแข็งได8
ต8องมาจากตัวชุมชนเองท่ีเปNนผู8สร8าง โดยต8องได8รับความร�วมมือจะทุกภาคส�วน ท้ังประชาชน
ในชุมชน ท้ังผู8นําชุมชนและนโยบายจากส�วนกลางคอยสนับสนุน ดังจะเห็นได8ว�าในแต�ละ
ชุมชนจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการประจําชุมชนคอยปฏิบัติงานตามนโนบาย    
 ข้ันตอนท่ี ๔ : รณรงค�ประชาสัมพันธ� ผลการวิจัยพบว�า ชุมชนในจังหวัดขอนแก�น
ควรมีการจัดทําป�ายประกาศ ป�ายประชาสัมพันธ� รณรงค�ถึงพิษภัย  อันตรายของยาเสพติด
ทุกชนิด และกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดประเภทต�างๆ  และด8วยการแก8ไขป�ญหาท่ีต8นเหตุ  
 ข้ันตอนท่ี ๕ : คัดแยกผู8มีพฤติกรรมเก่ียวข8องกับยาเสพติด ผลการวิจัยพบว�า ด8าน
การค8นหาและคัดแยกผู8ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข8องกับยาเสพติดนั้น  จังหวัดและชุมชนจะต8องขอ
ความร�วมมือจากเครือข�ายหลายเครือข�ายให8ช�วยในการสอดส�อง ค8นหาผู8ท่ีติดยาเสพติดหรือผู8
ท่ีเข8าข�ายมีแนวโน8มท่ีจะติดยาเสพติด เม่ือค8นหาแล8วมีเยาวชนท่ีเข8าข�ายติดยาจะนํามา
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม�ให8รู8ถึงโทษท่ีรุนแรงของยาเสพติดท้ังต�อตนเอง  ต�อครอบครัว  ต�อ
สังคมและกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  และข้ันตอนการเข8ารับการบําบัดต�อไป  
 ข้ันตอนท่ี ๖ : แนวทางการป�องกันยาเสพติด ผลการวิจัยพบว�า แนวทางการ
ป�องกันยาเสพติดนั้นสิ่งแรกท่ีควรเริ่มปฏิบัติคือ ควรมุ�งพัฒนาตัวบุคคลก�อน ควรมีการกําหนด



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๗๗๘ 

พ้ืนท่ีและกลุ�มประชากรเป�าหมายในการดําเนินงานผสมผสานมาตรการในการดําเนินงาน
กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน คือ ระดมหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องกับการ
ดําเนินงานป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินงานใน
ลักษณะองค�รวมแบบบูรณาการมุ�งเน8นการมีส�วนร�วมของประชาชน หรือกลุ�มเป�าหมายท่ี
เก่ียวข8อง  
 ข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน ผลการวิจัยพบว�า ผู8นําชุมชนต�างๆ ต8อง
ดําเนินการสํารวจประชากรและความเปNนอยู�ของคนในพ้ืนท่ีในเรื่องของยาเสพติด  ท้ังด8าน
ความรู8ความเข8าใจในเรื่องโทษของยาเสพติดท่ีมีผลต�อชีวิตร�ายกายและสังคม ควรทําเปNน
บันทึกรวบรวมเปNนรายงานในแต�ละป� ถ8าครอบครอบหรือชุมชนใดให8ความร�วมมือในการเปNน
คณะกรรมการเก่ียวกับยาเสพติด ควรมีการส�งเสริมให8เขาได8ทํางานอย�างเต็มท่ีเต็ม 
 ข้ันตอนท่ี ๘ : ใช8มาตรการทางสังคม ผลการวิจัยพบว�า ผู8ท่ีติดสิ่งเสพติดส�วนใหญ�จะ
เกิดจากครอบครัวท่ีแตกแยกมีป�ญหา ขาดความรักความอบอุ�น เกิดความว8าเหว� ขาดท่ียึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ซ่ึงเปNนเหตุให8เด็กๆ หันไปพ่ึงยาเสพติดแทน ดังนั้นพ�อแม�จึงควรให8ความรัก
ความอบอุ�น และพ�อแม�ก็ควรจะประพฤติตนเปNนแบบอย�างท่ีดี และเปNนท่ีปรึกษาให8แก�ลูกๆได8 
ทําให8ลูกไม�หันไปพ่ึงพายาเสพติด   
 ข้ันตอนท่ี ๙ : รักษาสถานะชุมชนเข8มแข็ง ผลการวิจัยพบว�า เม่ือชุมชนสามารถ
ป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดได8แล8ว ควรต8องมีการรักษาสถานภาพของชุมชนตนเองโดย
ต8องสร8างความสัมพันธ�อันดีให8เกิดข้ึนในชุมชนอย�างต�อเนื่อง  ท้ังผู8นําชุมชนกับประชาชน  
ผู8นําชุมชนกับโรงเรียน ผู8นําชุมชนกับวัด และระหว�างประชาชนกับประชาชนด8วยกันเอง  

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห�ข8อมูล ได8พบเห็นประเด็นท่ีน�าสนใจ จึงได8นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ๑. รูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพของชุมชน
ในจังหวัดขอนแก�น ผลการวิจัยพบว�า การตรวจสอบความเปNนอยู�และสภาพแวดล8อมชุมชน
รวมถึงอาชีพหลักของชุมชนเพ่ือเปNนข8อมูลเบ้ืองต8นในการสืบค8นป�ญหายาเสพติดและมีการคัด
แยกผู8มีพฤติกรรมเก่ียวข8องกับยาเสพติดติดโดยมีการนัดประชุมผู8นําชุมชนเพ่ือหาแนวทาง
แนวทางการป�องกันยาเสพและหามาตรการเพ่ือรองรับครอบท่ีมีผู8ติดยาเสพติดโดยประกาศ
ข8อตกลงของชุมชนหรือวาระของหมู�บ8าน ใช8มาตรการหรือกติกาในการรักษาชุมชนให8เข8มแข็ง
และห�างไกลยาเสพติด ซ่ึงสอดคล8องกับ สํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติดแห�งชาติ
ท่ีกําหนดแผนงาน ๙ ข้ันตอนเพ่ือสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพ
ของชุมชนดังนี้ ๑)ข้ันตอนท่ี ๑ สืบสภาพชุมชน ข้ันตอนท่ี ๒ พบปะแกนนํา/ผู8นําธรรมชาติ
ข้ันตอนท่ี ๓ ประกาศวาระหมู�บ8าน/ชุมชนข้ันตอนท่ี ๔ รณรงค�ประชาสัมพันธ� ข้ันตอนท่ี ๕ 
คัดแยกผู8มีพฤติกรรมเก่ียวข8องกับยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๖ แนวทางการป�องกันยาเสพติด
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ข้ันตอนท่ี ๗ การรับรองครัวเรือนข้ันตอนท่ี ๘ ใช8มาตรการทางสังคมข้ันตอนท่ี ๙ รักษา
สถานะชุมชนเข8มแข็ง 
 ๒   .รูปแบบการสร8างความเข8มแข็งในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของชุมชน ผลการวิจัยพบว�าหลักอริยสัจ  ๔ เปNน
หลักธรรมท่ีถูกนํามาประยุกต�ใช8ในการค8นหาป�ญหาและแก8ป�ญหายาเสพติดของชุมชนคือ 
หลักทุกข�  การค8นหาสาเหตุของป�ญหา คือ หลักสมุทัย การกําหนดเป�าหมาย คือ หลักนิโรธ
และการกําหนดแนวทางแก8ไขป�ญหา คือ หลักมรรคและหลักทิศ ๖ เปNนหลักในการปฏิบัติต�อ
บุคคลรอบข8าง ซ่ึงประกอบด8วยความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลในระดับต�างๆซ่ึงสามารถสร8าง
ความสัมพันธ�อันดีเพ่ือให8เปNนยาท่ีป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดได8  

ผลการวิจัยพบว�าหลักอริยสัจ  ๔ เปNนหลักธรรมท่ีถูกนํามาประยุกต�ใช8ในการค8นหา
ป�ญหาและแก8ป�ญหายาเสพติดของชุมชนรวมถึงหลักทิศ ๖ ข8อในการคบมิตรและมีการปรับ
ใช8หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปNนแนวทางในการดําเนินงาน โดยเน8นหลักประโยชน� ๓ 
ประการ คือ หลักประโยชน�ในชาตินี้  หลักประโยชน�ในชาติหน8า และหลักประโยชน�ในภพท่ี
สูงสุด  
 ๓. รูปแบบในการป�องกันและแก8ไขป�ญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดขอนแก�นผลการวิจัยพบว�าหลักหลักอริยสัจ ๔เปNนกระบวนการแก8ป�ญหาทุกอย�าง
โดยเฉพาะในการแก8ป�ญหาป�ญหายาเสพติดโดยมีรูปแบบดังนี้ข้ันท่ี ๑ ทุกข� ข้ันตัวป�ญหา 
(Case) ข้ันท่ี ๒ สมุทัย ข้ันสาเหตุของป�ญหา (Cause) ข้ันท่ี ๓ นิโรธ ข้ันดับป�ญหาหรือหมด
ป�ญหา (Clear)และข้ันท่ี ๔ มรรค ข้ันลงมือแก8ป�ญหา (Crack)  

๘. ข�อเสนอแนะ 
๘.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) รัฐควรดําเนินการตามแผนป�องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙อย�าง
จริงจัง 
 ๒) ควรออกกฎหมายท่ีคุ8มครองและป�องกันเยาวชนจากการยาเสพติดและบังคับให8
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล�าวอย�างเข8มงวด 
 ๓) หน�วยงานภาครัฐ เอกชนและคณะสงฆ�ควรแต�งต้ังหน�วยงานเพ่ือฟ �นฟูสภาพจิต
ของผู8เสพยาติดต�อในรูปแบบท่ีเหมาะสมจริงจัง 

๘.๒ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตBอไป 
 ๑) ควรมีการศึกษาเชิงติดตามผลเด็กและเยาวชนท่ีได8รับการปล�อยตัวแล8วว�ามีการ
กระทําผิดในคดีเก่ียวกับยาเสพติดให8โทษอีกหรือไม�เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอัตราส�วนเท�าใด 
 ๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต�างของป�จจัยท่ีมีผลต�อการกระทําผิดใน
คดีเก่ียวกับยาเสพติดให8โทษของเด็กและเยาวชนชายกับเด็กและเยาวชนหญิง 
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 ๓) ควรมีการศึกษาติดตามผลโครงการเข8าค�ายพุทธบุตรกับการแก8ป�ญหายาเสพติด
ในกลุ�มเด็กและเยาวชน 
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การศึกษาเชิงวิเคราะห�บทบาทและหน�าท่ีท�าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ตามทรรศนะพระราชพรหมยาน )หลวงพBอฤาษีลิงดํา(  

An Analytical Study the Roleand Function of The Four Great Kings in 
Theravada Buddhist Philosophy According to Phraratchaphromyan 

(Luang Pho Ru-Si Lingdam)’S View 

พระทศเทพ  ทสธมฺโม (วณิชาติ)* 
พระมหาสากล  สุภรเมธี, ดร.** 

บทคัดยBอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ๒. เพ่ือศึกษาบทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตาม
ทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) ๓. เพ่ือวิเคราะห�บทบาทและหน8าท่ีท8าว
มหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) 

ผลการวิจัยพบวBา 
๑. ท8าวมหาราช เปNนผู8ปกครองสวรรค�ชั้นจาตุมหาราช ถือกําเนิดมาก�อน

พระพุทธศาสนา บทบาทและหน8าท่ี จึงแบ�งออกเปNน ๒ ช�วง คือ ๑.๑ ช�วงก�อนพุทธกาล ตาม
หลักศาสนาพราหมณ�เชื่อว�า โลกนี้มีเทวดาคอยคุ8มครองรักษาอยู�ประจําทิศท้ัง ๔ และเชื่อว�า
เปNนผู8มีฤทธิ์มีอํานาจท่ีให8คุณให8โทษแก�มนุษย�ได8 ๑.๒ ช�วงระหว�างศาสนาพราหมณ�กับ
พระพุทธศาสนา ท8าวมหาราชก็ปรับเปลี่ยนบทบาทหันมาบําเพ็ญคุณความดีกันมากข้ึน คอย
ให8การช�วยเหลือคุ8มครองพระโพธิสัตว�ด8วยความเลื่อมใสศรัทธา นอกจากนี้ยังมีหน8าท่ีให8เปNน
ผู8รักษาด�านหน8าสวรรค�ชั้นดาวดึงส� เพ่ือป�องกันพวกอสูรรุกราน และยังให8เปNนผู8ตรวจตราโลก
มนุษย� แล8วรายงานต�อพระอินทร�ท่ีสุธรรมสภา บุญกุศลท่ีให8ไปเกิดเปNนเทวดาชั้นจาตุมหาราชิ
กา คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ 

๒  .ท8าวมหาราชในทรรศนะพระราชพรหมยาน มีบทบาทหน8าท่ี ๒ ประการ คือ ๑ .
เปNนกองทัพเทวดา ทหารของพระอินทร� มีหน8าท่ีอารักขาสวรรค�ชั้นดาวดึงส� ๒   .มีหน8าท่ี
ควบค ุมความประพฤติของมนุษย� ถ8าสร8างความดีก็บันทึกในบัญชีบุญ นํารายงานต�อพระ
อินทร�ท่ีเทวสถาน และถ8าสร8างความชั่วก็บันทึกลงในบัญชีบาป ส�งไปยังสํานักพระยายม  

                                                           

* นักศึกษาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร8อยเอ็ด 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร8อยเอ็ด 
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๓. ท8าวมหาราช ต�างก็อยู�ร�วมกันในสังสารวัฏภายใต8กฎแห�งกรรมเช�นเดียวกับ 
มนุษย� จึงช�วยเหลือสงเคราะห�งานท่ีเปNนบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา และอารักขาคนท่ี
ปฏิบัติกรรมฐาน เปNนการบําเพ็ญตนเพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศล หวังปฏิบัติตนให8พ8นจากอํานาจ
กิเลสตัณหา เพ่ือให8บรรลุมรรคผลนิพพาน อันเปNนจุดมุ�งหมายสูงสุดของชีวิต  

คําสําคัญ: บทบาทและหน8าท่ี, ท8าวมหาราช, พระราชพรหมยาน 

Abstract 

This thesis objectives were the follows: 1  ( to study the role of the 
four Great Kings in Theravada Buddhist Philosophy, 2  ( to study the role of the 
Four Great Kings in Theravada Buddhist Philosophy according to 
Phraratchaphromayan’s view, and 3  ( to analyze the role of the Four Great 
Kings in Theravada Buddhist Philosophy according to Phraratchaphromayan’s 
view. The data were mainly collected from the Tipitaka, books, 
Commentaries and related documents. 

The results of research were found that: 
1. The Four Great Kings was ruled the Realm of the Four Great Kings 

and were born before Buddhism. Their roles and responsibilities divided into 
two periods were: 1. Before the Buddhist Era, Brahmanism’s doctrines 
believed that this world had divinities for protecting and preserving in the 
four directions, and believed to one’s who has power to benefits or harms to 
the human beings. 2. During periods of Brahmanism and Buddhism, the Four 
Great Kings changed their roles to perform good deeds, helping and 
protecting Bhodhisatva with their faithful. The one of their role is to preserve 
the front door of the realm of the Thirty-three Gods to protect the devils 
invasion. Besides their roles is to examine the human beings for reporting 
them to Indra at Sudhammasabha House. The bases of meritorious action is a 
good deed to be born in the realm of the four great kings.  

2. The four great kings according to Phraratchaphromyan has two 
roles, these were: 1. They were an army angle of Indra’s soldiers to preserve 
the realm of the Thirty-three Gods.  2. To control the human beings’ behavior, 
to record their good deeds in an account’s merit and bad deeds in an 
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account’s evil to inform to Indra’s shrine for sending to the office of the lord 
Yama.  

3. The realm of the four great kings were together in circle life under 
the law of Karma as well as human beings. They are helping in religious 
charity of Buddhism and protect one who practices meditation, it is an 
initiates to enhance its merits. For hoping one’s practices free from 
defilements to enlighten. It is the highest goal of life.    

Keywords: Role and Function / the Four Great Kings / Phraratchaphromayan 

๑. บทนํา 
ในคติทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ยอมรับความมีอยู�จริงของเทวดา เพราะ

เรื่องราวของเทวดา มีความเก่ียวข8องกับองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ8า แม8แต�มนุษย�เองก็มี
ความผูกพัน หรือมีความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับเทวดามาเนิ่นนาน ดังท่ีเราจะเห็นได8จาก
คติความเชื่อของคนโบราณท่ีมีการสร8างศาลพระภูมิเจ8าท่ีไว8ตามบ8านเรือน ท่ีพักอาศัย 
สถานท่ีทํางาน ตลอดจนร8านค8าอาคารต�างๆ เพ่ือให8ช�วยเหลือและปกป�กษ�รักษา ให8อยู�ดีมีสุข 
ตามคติความเชื่อของคนในสมัยโบราณ  

ท8าวมหาราช เปNนผู8ปกครองสวรรค�ชั้นจาตุมหาราชิกา มี ๔ ท�าน คือ ท8าวธตรฐ
ปกครองด8านทิศตะวันออก ท8าววิรุฬหก ปกครองด8านทิศใต8 ท8าววิรูป�กษ� ปกครองด8านทิศ
ตะวันตก ท8าวเวสสุวัณ ปกครองด8านทิศเหนือ ศาสนาพราหมณ� เชื่อว�าโลกนี้มีเทวดาคอย
คุ8มครองรักษาประจําทิศท้ัง ๔ เทวดาในสวรรค�ชั้นนี้ มีบทบาทต�อมนุษย�มาต้ังแต�ก�อน
พระพุทธศาสนาจะถือกําเนิดข้ึน อาศัยอยู�ร�วมกับโลกมนุษย� แต�อยู�กันคนละภพละภูมิซ่ึงเปNน
โลกทิพย� เปNนผู8มีฤทธิ์มีอํานาจท่ียิ่งใหญ� คอยปกป�องคุ8มรักษามนุษย�ให8อยู�อย�างร�มเย็นเปNนสุข 
สามารถให8คุณให8โทษต�อมนุษย�  
  พระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) กล�าวว�าท8าวมหาราช มีหน8าท่ีบันทึก
ความดีความชั่วของมนุษย�รักษาคุ8มครองชาวมนุษยโลก ถ8าสร8างความดีก็ จะส�งเทวดาไป
อารักขา ถ8าสร8างความชั่วก็สุดวิสัยท่ีจะช�วยได8 ความเข8าใจวางท�าทีท่ีถูกต8องเก่ียวกับปฏิบัติ
เทวดา จําเปNนท่ีชาวพุทธทุกคนต8องมี จะได8ไม�ถูกกล�าวหาว�า หวังพ่ึงพิงผลจากการดลบันดาล
ของเทวดา เปNนเรื่องงมงายไร8สาระ เทวดาไม�ได8มีอยู�จริง  

ผู8วิจัยเห็นว�า บทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราช เปNนแนวทางท่ีต8องศึกษาเพ่ือสร8าง
ความรู8ความเข8าใจต�อเทวดา ดังนั้นการศึกษาเชิงวิเคราะห�บทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชใน
พุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะของพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) เปNนเรื่องท่ี
ควรศึกษาเพ่ือให8ได8ข8อมูลท่ีน�าเชื่อถือและเปNนแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต8องสืบไป 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๗๘๕

๒  .วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาบทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะ

พระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) 
๓. เพ่ือวิเคราะห�บทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตาม

ทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา)  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน8นการวิจัย

ทางด8านเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงเปNนการศึกษาค8นคว8าเก่ียวกับบทบาทและ
หน8าท่ีท8าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิง
ดํา) ซ่ึงมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ รวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรป�ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ�เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป� แห�งพระราชวงศ�
จักรี กรุงรัตนโกสินทร� พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

๓.๒ รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา ปกรณ�วิเสสต�างๆ เพ่ือจัดลําดับความเก่ียวข8อง ความสําคัญ และท่ีมา 

๓.๓ นําข8อมูลท่ีได8จากการศึกษาค8นคว8าวิจัยมาวิเคราะห�เนื้อหา และสรุปประเด็น
ให8เหมาะสมสอดคล8อง ตามกรอบวัตถุประสงค� โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive 
Analysis) และเรียบเรียงสรุปเปNนผลการวิจัยในท่ีสุด          

๔. สรุปผลวิจัย  
๑. บทบาทและหน�าท่ีท�าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๑ แนวคิดและความเช่ือเรื่องเทวดา พุทธปรัชญาเชื่อการมีอยู�จริงของเทวดา 

เพราะเทวดาเปNนสิ่งมีชีวิต ท่ีมนุษย�ท่ัวไปไม�สามารถรับรู8ได8 เหตุท่ีมนุษย�มองไม�เห็นเทวดาได8 
ก็เพราะอยู�คนละภพละภูมิกัน หรืออยู�กันคนละมิติ เม่ือครั้งท่ีพระพุทธองค�ยังทรงเปNนพระ
โพธิสัตว�ทรงบําเพ็ญเพียรอธิเทวญาณทัสสนะเปNนญาณทัสสนะพิเศษของพระพุทธเจ8า เปNน
ญาณทัสสนะท่ีทําให8พระองค�ทรงรู8เห็น และสามารถติดต�อกับพวกเทวดาในสวรรค�ชั้นต�างๆ 
ได8 รวมท้ังทําให8พระองค�ทรงทราบรายละเอียดทุกอย�างเก่ียวกับชีวิต และความเปNนอยู�ของ
เทวดาเหล�านั้น เปNนญาณทัสสนะท่ีพระองค�ทรงพัฒนาให8มีข้ึน ด8วยการบําเพ็ญเพียรทางจิต
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ต้ังแต�เวลาท่ียังไม�ตรัสรู8 จนกระท่ังบรรลุญาณทัสนะนั้น ครบถ8วนสมบูรณ�พร8อมกับการตรัสรู8๑ 
จากเนื้อหาท่ีกล�าวมานี้ ทําให8เราได8รู8ว�าเทวดามีกําเนิดมาก�อนพุทธกาล 

๑.๒ ท่ีตั้งและลักษณะของสวรรค�ช้ันจาตุมหาราช เขาพระสุเมรุเปNนศูนย�กลาง
ของโลกและจักรวาลมีสัณฐานกลม ล8อมรอบไปด8วยทะเล มีชื่อเรียกว�า นทีสีทันดร ๒ ถัดจาก
นทีสีทันดร จะเปNนภูเขาสัตตบริภัณฑ� (สัตต แปลว�า ๗ บริภัณฑ�แปลว�า วงล8อม) ล8อมรอบเขา
พระสุเมรุ เปNนท่ีอยู�ของท8าวจาตุมหาราช ๓  สวรรค�ชั้นจาตุมหาราช กล�าวได8ว�าอยู�ใกล8ชิดกับ
มนุษย�มากท่ีสุด เปNนสวรรค�ชั้นตํ่าท่ีสุดในกามาวจรสวรรค� ต้ังอยู�บนภูเขายุคนธรซ่ึงสูงครึ่งหนึ่ง
ของภูเขาสิเนรุ นับจากโลกมนุษย�สูงข้ึนไป ๔๒,๐๐๐ โยชน� มีเทวนคร ๔ นคร ล8อมรอบไป
ด8วยกําแพงทองคําท่ีประดับด8วยแก8ว ๗ ประการ เปNนสถานท่ีสถิตของท8าวมหาราช ๔ หรือซ่ึง
เรียกว�า ท8าวจตุโลกบาล มีหน8าท่ีดูแลรักษาโลกท้ัง ๔ ทิศ ได8แก� ๑) ท8าวธตรฐ มีพวกคนธรรพ�
เปNนบริวาร ประจําทิศตะวันออก ๒) ท8าววิรุฬหก มีพวกกุมภัณฑ�เปNนบริวาร ประจําทิศใต8 ๓) 
ท8าววิรูป�กษ� มีพวกนาคเปNนบริวาร ประจําทิศตะวันตก ๔) ท8าวกุเวร หรือท8าวเวสสุวรรณ มี
พวกยักษ�เปNนบริวาร ประจําทิศเหนือ ท8าวเธอท้ัง ๔ มีโอรส ๙๑ องค� มีนามว�า อินทะ ท8าว
มหาราชมีความสูง ๖,๐๐๐ วา เทวดาท่ีเปNนบริวารมีความสูง ๔,๐๐๐ วา๕ เทวดาชั้นจาตุมหา
ราชิกานี้ จัดเปNนอุปป�ตติเทพ หมายถึง เทวดาชนิดโอปปาติกะ เทวดาโดยกําเนิด๖  

๑.๓ บทบาทและหน�าท่ีท�าวมหาราช  
บทบาท หมายถึง การทําตามหน8าท่ีท่ีกําหนดไว8 เช�น บทบาทของพ�อแม� บทบาท

ของครูหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การแสดงพฤติกรรมตามบทบาท หรือตําแหน�งหน8าท่ี ๗  
บทบาทและหน8าท่ีท8าวมหาราช แบ�งออกเปNน ๒ ช�วงคือ  
๑. บทบาทและหน8าท่ีในช�วงก�อนพุทธกาล  
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แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน8า ๓๓๑. 
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๒. บทบาทและหน8าท่ีในช�วงระหว�างศาสนาพราหมณ�กับพระพุทธศาสนา 
๑. บทบาทและหน8าท่ีก�อนพุทธกาล ตามหลักศาสนาพราหมณ� เชื่อว�าโลกนี้มี

เทวดาคอยคุ8มครองรักษาประจําทิศท้ัง ๔ และมีเทวดาประจําธรรมชาติแต�ละอย�างคอย
บันดาลให8ดินฟ�าอากาศดําเนินไปตามอัธยาศัยของเทวดาแต�ละองค� มนุษย�จึงต8องยําเกรงและ
คอยเอาใจเทวดาท้ังหลายให8ดี ด8วยการบูชาบวงสรวง เพ่ือให8เทวดาเหล�านี้โปรดปราน และ
ดูแลรักษาคุ8มครองให8อยู�เย็นเปNนสุข หรืออํานวยประโยชน�ท่ีต8องการ เทวดาท่ีรักษาประจําทิศ
ท้ัง ๔ เรียกว�า ท8าวจตุโลกบาล  

๒. บทบาทและหน8าท่ีในช�วงระหว�างศาสนาพราหมณ�กับพระพุทธศาสนา สมัยท่ียัง
เปNนพระโพธิสัตว�อยู�ในสวรรค�ชั้นดุสิต ท8าวมหาราชก็เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทหน8าท่ีมาบําเพ็ญ
คุณความดี คอยให8การปกป�องคุ8มครอง ช�วยเหลือ พระโพธิสัตว�ทุกๆ พระองค� ส�วนมาก
ช�วยเหลือด8วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ8าเปNนส�วนใหญ� เช�น ตอนอารักขาพระนางสิริ
มหามายาทรงพระครรภ� ตอนช�วยเหลือพระโพธิสัตว�เสด็จออกมหาวิเนษกรมณ� ตอน
ช�วยเหลือนางสุชาดากวนข8าวมธุปายาส ๘  เปNนต8น เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญข้ึนแล8ว ท8าว
มหาราชก็เปลี่ยนบทบาทหน8าท่ีหันมาบําเพ็ญคุณความดี ตามแนวทางพระพุทธศาสนามาก
ข้ึน เทวดาไม�ได8มีอํานาจไปให8คุณให8โทษแก�มนุษย�ได8 เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎ
แห�งกรรม ใครทําอย�างไรก็ได8อย�างนั้นเอง ไม�ต8องมีเทวดา หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีไหนมาคอยให8
คุณหรือโทษ ทุกอย�างเปNนไปตามครรลองตามกฎแห�งกรรม แม8เทวดาเองหากทําไม�ดีก็ย�อม
ได8รับผลไม�ดีไปด8วย๙  

นอกจากนี้ท8าวมหาราชยังมีบทบาทและหน8าท่ีต�อเทวโลก คืออารักขาพระอินทร� 
และเปNนผู8รักษาด�านหน8าสวรรค�ชั้นดาวดึงส� เพ่ือป�องกันพวกอสูร ซ่ึงเปNนศัตรูของเทพชั้น
ดาวดึงส�จะยกข้ึนมาตีเอาถ่ินสวรรค�ชั้นนั้นคืน และบทบาทและหน8าท่ีต�อมนุษยโลก คือ ในวัน 
๘ คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่าแห�งป�กษ� ท8าวมหาราชท้ัง ๔ มีหน8าท่ีให8เปNนผู8ตรวจโลกมนุษย� เปNนผู8
สอดส�องตรวจตราดูพฤติกรรมของมนุษย�ท่ีประกอบผลบุญโดยการให8ทาน การรักษาศีล ๕ 
หรืออุโบสถศีล แล8วรายงานต�อพระอินทร�ท่ีสุธรรมสภา  

๑.๔ บุญกุศลท่ีทําให8ไปเกิดเปNนเทพยดา ณ สวรรค�ชั้นจาตุมหาราช คือ บุญกิริยา
วัตถุ ๓ ได8แก� บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด8วยทาน (ทานมัย) บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด8วยศีล (ศีลมัย) 

                                                           

๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๔๕ พรรษาของ
พระพุทธเจ8า เล�ม ๒ (พรรษาท่ี ๖-๗), (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ีโรงพิมพ�เม็ดทราย , ๒๕๕๘), หน8า ๔๓-
๔๗. 

๙ พระมหาศิริวัฒน� สิริวฑฺฒโน, ประยงค�จันทร�แดง : การศึกษาเชิงวิเคราะห�บทบาทของเทวดา
ท่ีปรากฏในคัมภีร�พระสุตตันตป�ฎก (ได8รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี , ๒๕๕๒, หน8า ๒๗-๒๙.   
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 ๑๗๘๘ 

บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด8วยภาวนา )ภาวนามัย ( ๑๐  ท8าวมหาราชมีฐานะเหนือเทพยดาท้ังปวงโดย
ฐานะ ๑๐ ประการ คือมี อายุทิพย� วรรณทิพย� สุขทิพย� ยศทิพย� อธิปไตยทิพย� รูปทิพย� เสียง
ทิพย� กลิ่นทิพย� รสทิพย� โผฏฐัพพทิพย�๑๑  

๒. ท8าวมหาราชตามทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) แบ�ง
ออกเปNน ๒ ประการ คือ  

๑. บทบาทและหน8าท่ีต�อเทวโลก เปNนทหารของพระอินทร�มีหน8าที. �ป�องกันสวรรค�
ชั้นดาวดึงส� เพราะว�าเทวดากับอสุรกายไม�ถูกกัน อสุรกายในสมัยก�อนอยู�ดาวดึงส� แล8วก็ถูก
พวกเทวดาขับไล� เพราะว�าอสุรกายเปNนอันธพาล ต8องมาอยู�ใต8เขาพระสุเมรุ ทีนี้บรรดา
กองทัพ ๔ เหล�านี้ อันได8แก� กองทัพคนธรรพ� กองทัพกุมภัณฑ� กองทัพนาค กองทัพยักษ� มา
ประจําอยู�ก่ึงกลางเขาพระสุเมรุ เพ่ือป�องกันอสุรกายบุกข้ึนมา ส�วนท8าวมหาราชประจําท่ีด�าน
สุดท8าย คือ สวรรค�ชั้นดาวดึงส�  

๒. บทบาทและหน8าท่ีต�อมนุษยโลก มีหน8าท่ีควบคุมความประพฤติของมนุษย� ถ8า
สร8างความดีก็จะส�งเทวดาไปอารักขา เช�น นักปฏิบัติกรรมฐาน แล8วบันทึกความดีของมนุษย�
ลงในบัญชีบุญ แล8วรายงานต�อพระอินทร�ท่ีเทวสถาน ถ8าสร8างความชั่วก็สุดวิสัยท่ีจะช�วย จด
บันทึกความชั่วท่ีทําลงในบัญชีบาป แล8วให8เทวดา ๔ องค� ท่ีเรียกว�า เทวทูต นําบัญชีบาปไป
ส�งยังสํานักพระยายม  

๒.๒ บุญกุศลท่ีให8ไปเกิดเปNนเทวดาชั้นจาตุมหาราช นอกจากทาน ศีล ภาวนาแล8ว 
ต8องมีบทภาวนาได8ฌานทุกท�าน แต�เวลาตายไม�ได8เข8าฌานตาย๑๒  

๒.๓ การปฏิบัติต�อเทวดา ท8าวมหาราชทุกองค�เปNนพระอริยเจ8าข้ันพระอนาคามี 
เราจึงไม�ควรปรามาสลบหลู�ดูถูกเหยียดหยามเทวดา เราควรบูชาท�านด8วยการปฏิบัติบูชา 
พระพุทธเจ8าทรงสอนให8เจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน การต้ังหิ้ง ยกศาลบูชาเทวดาเปNนเรื่อง
สมควร ไม�ขัดต�อพระรัตนตรัย ไม�ขัดต�อคําสอนของพระพุทธเจ8า นักปราชญ�หลายท�าน
คัดค8านกันมาก ก็เลยนําเอาสิ่งท่ีควรบูชาและบูชาแบบไหนมันถึงจะถูก จะช�วยให8เรามีความรู8
ความเข8าใจและท�าทีหรือแนวปฏิบัติท่ีถูกต8องต�อเทวดา๑๓ พระเดชพระคุณหลวงพ�อได8สร8าง
มณฑปท8าวจาตุมหาราช เพ่ือให8ลูกหลานได8กราบไหว8บูชาและระลึกถึงบุญคุณของท�านท่ีได8
สงเคราะห�ช�วยเหลือดูแลวัดท�าซุงตลอดมา 
                                                           

๑๐ องฺ. สตฺตก.- อฏ¢ฐก.-นวก. (ไทย) ๓๗/๑๒๖/๔๘๔). 
๑๑ พระเทพวิสุทธิกวี  )พิจิตร ฐิตวณฺโณ ), พรรณนาสวรรค�, กรุงเทพมหานคร   :มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๒, หน8า ๔๖. 
๑๒ คณิตพร บุณยเกียรติ (เป�±ยก) และคณะศิษย�หลวงพ�อ, ตายไม�สูญ...แล8วไปไหน, โดยหลวง

พ�อพระราชพรหมยาน (หลวงพ�อฤาษีลิงดํา) วัดท�าซุง จังหวัดอุทัยธานี, พิมพ�เพ่ือเปNนท่ีระลึกเน่ืองในงาน
ทําบุญวันเกิดหลวงพ�อ, ๒๕๔๔, หน8า ๒๑๒. 

๑๓ พระมหาวีระ ถาวโร, ไตรภูม,ิ ม.ป.ป., หน8า ๑๕๑-๑๕๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๗๘๙

๓. จากการวิเคราะห� พระพุทธศาสนาสอนให8เชื่อเรื่องกฎแห�งกรรม เทวดาก็ยังมี
กิเลสตัณหาเช�นเดียวกับมนุษย� จึงต8องบําเพ็ญคุณความดี เพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศลต�อไป ดังนั้น
บทบาทและหน8าท่ีของเทวดาแบ�งออกเปNน ๒ ประเภท คือ  

๑. บทบาทและหน8าท่ีในด8านบวก เช�น จะเปNนเทวดาพวกท่ีเลื่อมใสเคารพใน
พระพุทธเจ8า ยอมอุทิศตนเข8าช�วยเหลืองานท่ีเปNนบุญกุศลด8านพระพุทธศาสนา และการคอย
สอดส�องดูแลมนุษย�ท่ีบําเพ็ญคุณความดี ท่ีสมควรได8รับการช�วยเหลือ  

๒. บทบาทและหน8าท่ีในด8านลบ จะเปNนเทวดาพวกท่ีไม�ดี และไม�เลื่อมใสใน
พระพุทธเจ8า มักปรากฏตัวในรูปของมาร เพ่ือคอยขัดขวางรบกวนความในการทําความดี  

ท8าวมหาราช จัดเปNนเทวดาในด8านบวกท่ีเลื่อมใสเคารพในพระพุทธเจ8า รับอาสา
ช�วยเหลือสงเคราะห�งานท่ีเปNนบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา และอารักขาคนท่ีปฏิบัติ
กรรมฐาน จึงเท�ากับมีส�วนช�วยเหลือคนทําความดี เปNนการบําเพ็ญบุญกุศลไปในตัว หวัง
ปฏิบัติตนให8พ8นจากอํานาจของกิเลสตัณหา เพ่ือจะได8บรรลุมรรคผลนิพพาน อันเปNน
จุดมุ�งหมายสูงสุดของชีวิต ท8าวมหาราช และเทวดาบางองค� ท�านเปNนพระอริยเจ8า การบูชา
เทวดาจึงเปNนเรื่องสมควร ไม�ขัดต�อพระรัตนตรัย พระพุทธเจ8าทรงสอนให8สาวกมีความเคารพ
เทวดา ด8วยการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน  

การปฏิบัติตBอเทวดา  
๑. มนุษย�ควรมีท�าทีท่ีถูกต8องต�อเทวดา คือ ๑) ทําเทวตาพลี คือ อุทิศส�วนกุศลแก�

เทวดา ๒) เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณธรรมท่ีทําให8เปNนเทวดา คือ หิริ โอตตัปปะ ๓) เจริญ
เมตตาต�อเทวดา ๔) อัญเชิญเทวดามาร�วมทําความดี  

๒. การปฏิบัติท่ีถูกต8องต�อเทวดา เท�ากับเปNนการรักษาพระพุทธศาสนา ดังท่ี
พระพุทธเจ8าได8ทรงแสดงธรรมเปNนโลกบาล คือ ธรรมท่ีคุ8มครองโลกไว8 ๒ ข8อคือ หิริความ
ละอายใจท่ีจะทําชั่ว โอตตัปปะความเกรงกลัวต�อความชั่ว เพราะเหตุนี้ จึงให8ท8าวมหาราชท้ัง 
๔ ทําหน8าท่ีคุ8มครองโลกโดยตรง 

๓  .ถ8าการปฏิบัติผิดต�อเทวดา เปNนการทําลายพระพุทธศาสนา ทําลายพระธรรม 
คือ ธรรมท่ีเปNนโลกบาล คือ ไม�มีหิริ ไม�มีโอตตัปปะ คือ ไม�มีความละอายใจท่ีจะทําชั่ว ไม�มี
ความเกรงกลัวต�อการทําความชั่ว 
 บุญกุศลกรรม ท่ีนําบุคคลผู8จากโลกมนุษย�แล8วไปเกิดเปNนเทวดาในสวรรค�ชั้นจาตุ
มหาราช ก็คือ บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จด8วยการบริจาคทานและการรักษาศีล เท�านั้น แต�ไม�มีบุญ
กิริยาวัตถุท่ีสําเร็จด8วยการบําเพ็ญภาวนาเลย 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
พระพุทธศาสนาเปNนศาสนาท่ีมีเหตุมีผล สอนให8เชื่อเรื่องกฎแห�งกรรม แม8เทวดา

เองก็ข้ึนอยู�กับกฎแห�งกรรม พระพุทธเจ8าทรงยืนยันการมีอยู�จริงของเทวดา การปฏิบัติต�อ
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เทวดาด8วยการบวงสรวงบูชาเปNนสิ่งท่ีดีเปNนการเคารพเทวดา นักปราชญ�สมัยนี้โจมตี การบูชา
บวงสรวงเทวดาเปNนเรื่องเหลวไหลงมงาย พระราชพรหมยานท�านยืนยันว�าการบูชาบวงสรวง
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พระพุทธเจ8าทรงยืนยัน และเราควรปฏิบัติบูชาด8วยการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน 
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บทคัดยBอ 

การวิจัยนี้ เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข8อมูลจาก
เอกสาร และลงภาคสนามเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข8อมูลจากการสัมภาษณ� วิเคราะข8อมูลด8วย
การพรรณาตามหลักอุปนัย 

ผลการวิจัยพบว�า พระพุทธศาสนาเชื่อว�า ผี เปNนสัตว�ท่ีเกิดผุด ข้ึนเอง เช�น เทวดา 
พรหม มาร สัตวนรก เปNนต8น โดยอาศัยบุญและกรรมท่ีตนสั่งสมเอาไว8ครั้งเกิดเปNนมนุษย� เม่ือ
สิ้นชีวิตแล8วหากทํา บุญไว8 ก็จะเข8าสู�ปรโลกในแดนสุคติภพ เช�น เกิดในสวรรค� ส�วนทํากรรม
ชั่วเอาไว8 ก็จะไปสู�ปรโลกแดนทุคติภพ เช�น เกิดในนรกภูมิ ท�าทีของพระพุทธศาสนามิได8
ปฏิเสธเรื่องผี  แต�สอนให8พระภิกษุท้ังหลายปฏิบัติต�อผีเปNนการเก้ือกูลสงเคราะห�ด8วยการ
ทําบุญแล8วอุทิศส�วนกุศลให8เม่ือล�วงลับไปแล8ว สําหรับผีและเทวดามาเบียนเบียดพระภิกษุให8
เกิดความหวาดกลัวหรือได8รับความเดือดร8อน พระพุทธองค�ก็มีวิธีให8ปฏิบัติต�อผีและเทวดา
เหล�านั้นไม�ให8มาเบียดเบียนพระภิกษุและมนุษย� ให8หายจากความหวาดกลัวและป�องกัน โดย
สอนให8พระภิกษุสวดรัตนสูตรและเมตตสูตรแล8วแผ�เมตตาต�อสรรพสัตว�ท้ังหลายให8หัน
กลับมายินดี และให8ความต8องคุ8มครองเปNนมิตรและอานิสงส�อ่ืนๆ ด8วย 

ความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทเปNนกลุ�มชนอีสานอีกกลุ�มหนึ่ง ซ่ึงอีสานนั้นก็ได8ชื่อว�า
เปNนดินแดนแห�งความอดอยากแร8นแค8น เปNนดินแดนท่ีแห8งแล8งทุรกันดาร เปNนดินแดนของ
ผู8คนท่ีเปNนนักต�อสู8 ซ่ึงไม�ยอมพ�ายแพ8ให8แก�ความโหดร8ายของธรรมชาติ ชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า 
ยังยึดม่ันในประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีทํามาต้ังแต�อดีต ถึงแม8ว�าชาวผู8ไทจะเข8ามาอยู�
ร�วมกับกลุ�มวัฒนธรรมไทย-ลาว ซ่ึงเปNนคนกลุ�มใหญ�ก็ตาม แต�ชาวผู8ไทก็ยังคงยึดถือประเพณีท่ี
เคยปฏิบัติสืบกันมา หรือในบางครั้งก็มีการผสมผสานประเพณีของกลุ�มตนเองให8เข8ากับ
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ประเพณีของกลุ�มวัฒนธรรมไทย-ลาว ในส�วนของความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ ชาวผู8ไท
บ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว ยังยึดม่ันอย�างเข8มแข็ง ซ่ึงจะเห็นได8จากการประกอบพิธีเหยา ซ่ึง
เปNนพิธีกรรมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ8าน ชาวผู8ไทยังคงมีความเชื่อในระบบการรักษา ใน
ขณะเดียวกันการผสมผสานความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ เช�น พิธีเหยา ฮูปเหยา ฮอย ก็
จะพบได8ในประเพณีบุญผะเหวด ซ่ึงเปNนการดํารงอยู�ร�วมกันระหว�างอํานาจเหนือธรรมชาติ
กับพุทธศาสนา 

ความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมในการให8ความสําคัญ และความเคารพยําเกรงต�อผีเหมือนดังในอดีต 
สืบเนื่องจาก ชาวผู8ไท มีคติความเชื่อว�าคนเราหากตายไปแล8ว ก็จะต8องไปเปNนโอปปาติกะ
หรือผี ซ่ึงมีอยู� ๓ ระดับคือ ผีชั้นสูง ได8แก�พระยาแถนหรือผีฟ�าและเจ8าปู�ถลา ผีชั้นกลางได8แก� 
ผีบรรพบุรุษตลอดจนเจ8าท่ีต�างๆ และผีชั้นตํ่าท่ีคอยก�อป�ญหาให8มนุษย�เดือดร8อนต�างๆ เช�น 
ป�วยโดยไม�ทราบสาเหตุ ถูกรบกวนทางฝ�นคือฝ�นร8าย ทํางานไม�สะดวก สะดุดหรือย8ายบ�อยๆ 
ซ่ึงชาวผู8ไทบ8านโคกเล8าเชื่อว�า มาจากผีคอยกระทําให8เปNนไป อนึ่ง ผู8ทําสามารถติดต�อสื่อสาร
กับผีได8นั้น ก็คือ หมอเหยาและเจ8าจ้ํา ซ่ึงคอยอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนชาวชาวผู8ไท
ในด8านต�างๆ เช�น การพยากรณ�ทํานายโชคชะตาดีและร8าย การทํา งาน การเสี่ยงโชค การ
เดินทางไกล การสอบถามเรื่องราวต�างๆ ท่ีตนอยากจะรู8 เปNนต8น โดยมีหมอเหยาเปNนผู8สื่อสาร
และมีผีเปNนผู8ให8ข8อมูลท่ีอยากจะรู8นั้นๆ สิ่งเหล�านี้ เปNนปรากฏการณ�ทางสังคมชาวผู8ไทมาช8า
นานแล8ว ก�อให8เกิดพิธีกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข8อง เช�น การเลี้ยงผีตาแฮก การเลี้ยงเจ8าปู�ถลา ซ่ึง
เปNนโอปปาติกะหรือผีท่ีมีศักด์ิใหญ� (มเหศักด์ิ) ตามความเชื่อชาวผู8ไทว�า ให8ตนและครอบครัว
มีความสุข แต�ท้ังนี้ ความเชื่อและพิธีกรรมก็ควรมีขอบเขตท่ีจํากัดและชัดเจนว�า มากน8อย
เพียงใด เพราะถ8าหากเชื่อโดยขาดป�ญญาแล8ว ก็จะทําให8ขาดเหตุผลในการดําเนินชีวิตไปแล8ว 
เพราะว�าพระพุทธศาสนา สอนให8เชื่อเรื่องกฎแห�งกรรม ศรัทธาอย�างมีสติและป�ญญา และ
รู8จักคุณค�าของบุคคลท่ีทําไว8แล8วแก�ตนในกาลก�อน 

คําสําคัญ: ความเชื่อเรื่องผี, ประเพณีพิธีกรรม  

Abstract 
 The aims of this study were 1) to study the concept of Oppapatika 
and Phee (ghost) in Theravada Buddhism Scripture, 2) to study the belief in 
Phee of Phuthai people at Khoklao Village, Bhayaw Sub-District, Wangsammo 
District, Udon Thani Province, and 3) to study the relation of Oppapatika and 
Phee belief of Phuthai people at Khoklao Village, Bhayaw Sub-District, 
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Wangsammo District, Udon Thani Province. The study was a qualitative 
research. 
 The findings was found that in Buddhism, it was believed that Phee 
(ghost) was an animal that raised up by itself, such as god, Brahma, devil, 
underworld evil, and they came with merit and karma that they had 
collected since being human. When they passed away, they would be in the 
next world in peaceful place as heaven if they did good things; in contrary, 
they would be in the hell. 
 The belief in Phee of Phuthai people, E-san people ethic, persisted 
in ancient traditions and cultures even though they emigrated to stay with 
Thai-Laos culture that was huge ethic. They had combined their own culture 
with the group of which was they stayed with. In supernatural belief, they 
strongly kept up which could be seen from Yao ritual, the local remedy ritual. 
 The relation between ritual and Phee belief of Phuthai people at 
Khoklao Village revealed that they kept the former style of the custom and 
gave the priority and respect to Phee as always. Their tradition indicated that 
people who passed away would be all ghost which consisted of the following 
three levels: 1) high level; Phraya Than or Phee Fa and Jaopu Thala, 2) 
medium class; ancestor ghost as well as local god, and 3) low level; bad one 
that bothered human unhappily, such as got sick for no reason, had 
nightmare, unsmooth working, and always got immigration. The one who 
could communicate to the ghost, according to the folklore of Phuthai people 
at Khoklao Village, was Mor Yao and Jao Jum, who helped people in 
prediction about luck, work, chance taking, journey and any others of which 
people would ask for to know. In this respect, it caused many rituals involved 
to ghost, for instance, Phee Ta Hak offering and Jaopu Thala alms who were 
respectful ghost because they were in high-level belief. According to the 
belief of Phuthai people at Khoklao Village that gave them happiness, it 
however should be in limit and obvious because if it was over, the way of life 
would be disorder. In addition, it was because Buddhism thought people to 
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believe in reciprocal deeds, to fate wisely, and to know an individual value 
that acted in the past. 

Keywords : The Belief In Phee, The Relation, 

๑. บทนํา 
ความเชื่อเรื่องผีมีมาต้ังแต�สมัยโบราณมนุษย�ทุกชาติพันธุ� ทุกภาษาต�างก็มีความเชื่อ

เรื่องผีเขาไปปะปนเปNนส�วนหนึ่งกับวิถีการดํารงชีวิตในสังคมความเชื่อเหล�านี้ไม�มีผู8ใดท่ีจะ
สามารถเป�ดเผยให8คําตอบหรืออธิบายให8มีความชัดเจนได8ว�าผีมีจริงหรือไม�ผีคืออะไรกันแน�
ความเชื่อประเภทนี้มีอิทธิพลให8มนุษย�มารวมกลุ�มเปNนสังคมได8เพราะมีจุดประสงค�หรือ
อุดมการณ�ร�วมกันความเชื่อเปNนพ้ืนฐานท่ีก�อให8เกิดพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมเปNนการ
ถ�ายทอดความรู8และประสบการณ�ของคนรุ�นก�อนให8แก�คนรุ�นต�อมาในสังคมยุคก�อน
ประวัติศาสตร�นั้นการเคารพบูชาบรรพบุรุษเปNนพิธีกรรมหนึ่งท่ีผูกพันมนุษย�เข8าด8วยกันได8
อย�างดีและเม่ือมนุษย�ประกอบพิธีกรรมร�วมกันย�อมก�อให8เกิดความพร8อมใจกันข้ึนดังนั้นความ
เชื่อของบุคคลท่ีสอดคล8องกันก็กลายเปNนความเชื่อของกลุ�มหรือสังคมไม�ว�าจะเปNนหมู�ใดเม่ือ
ความเชื่อของกลุ�มมีความม่ันคงก็จะตกทอดไปสู�ยุคหลังๆความเชื่อจึงมีอิทธิพลทําให8เกิดเปNน
ขนบธรรมเนียมประเพณีประจํากลุ�ม๑  นอกจากนั้นความเชื่อของคนเก่ียวกับผีสางเทวดานั้น 
แยกเปNน ๒ พวกคือพวกหนึ่งเชื่อว�าผีสางเทวดาไม�มีจึงเลิกไหว8ผีสางเทวดาไม�ให8เหลือเปNนเยื่อ
ใยในประเพณีอีกพวกหนึ่งเชื่อว�าผีสางเทวดามีจึงมีการไหว8ผีสางเทวดาโดยเชื่อว�าผีสางเทวดา
ช�วยป�ดเป�าเหตุร8ายให8กลายเปNนดีมีแต�ความสุขความเจริญทําให8มีการถือผีเปNนประเพณีและ
ประกอบพิธีกรรมสืบต�อกันมา๒ 

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ8าทรงทราบรายละเอียดถึงข้ันตอนและกระบวนการ
เวียนว�ายตายเกิดใน“สังสารวัฏฏ�”๓ โดยมีความเปNนไปตามกฎแห�งกรรมหรือ“กรรมนิยาม” 
จึงตรัสกําเนิดต�างๆท่ีมนุษย�ละสัตว�จะไปเกิดตามพลังกรรมไว8 ๔ กําเนิด๔ คือ ๑) อัณฑฌะเกิด
ในไข�๒) ชลาพุชะเกิดในครรภ� ๓) สังเสทชะเกิดในเถาไคลและ ๔) โอปปาติกะเกิดผุดข้ึนเปNน
รูปร�างทันที๕สัตว�ท่ีกําเนิดอ่ืนๆสามารถมองเห็นพัฒนาการของสัตว�นั้นได8จากวิทยาการ
สมัยใหม�ยกไว8แต�สัตว�ท่ีเกิดผุดข้ึนเปNนตัวตนทันทีนั้นค�อนข8างยากท่ีจะศึกษาและมองเห็น
                                                           

๑ ประมวญดิคคินสัน, คติชาวบ�านการศึกษาในด�านมานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ�แพร�วิทยาอินเตอร�เนช่ันแนล, ๒๕๒๑), หน8า ๑๓๗-๑๓๙. 

๒ พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาประเพณี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�รุ�งเรืองธรรม, 
๒๕๐๕), หน8า ๒-๓. 

๓ ที.ม.อ. ๑๑๖/๑๐๒. 
๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑. 
๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๔๙. 
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พัฒนาการด8วยวิทยาการหรือเครื่องมือท่ีมีอยู�ในป�จจุบันเพราะสัตว�จําพวกโอปปาติกะเปNนอีก
กลุ�มหนึ่งท่ีมีกายละเอียดเกินกว�าสายตาธรรมดาจะมองเห็นได8ในบรรดาสัตว�ท่ีเกิดในกําเนิด
ท้ัง ๔ ตามท่ีพระพุทธเจ8าตรัสไว8นั้นมีเพียงกําเนิดเดียวเท�านั้นท่ีสายตามนุษย�ไม�สามารถ
มองเห็นได8คือพวกโอปปาติกะจึงไม�ใช�เรื่องง�ายท่ีจะพิสูจน�เรื่องนี้ได8ในป�จจุบันกฎเกณฑ�ทาง
วิทยาศาสตร�เปNนเครื่องมือชี้วัดและยืนยันความมีอยู�ของสิ่งต�างๆโอปปาติกะนับว�าอยู�นอก
ขอบข�ายของวิทยาศาสตร�ดังนั้นมนุษย�อาจคิดได8ว�าโอปปาติกะนี้ไม�ได8มีอยู�จริงเพราะพิสูจน�
ด8วยวิธีทางวิทยาศาสตร�ไม�ได8 

ความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมในการให8ความสําคัญและความเคารพยําเกรงต�อผีเหมือนดังในอดีตสืบ
เนื่องจากชาวผู8ไทมีคติความเชื่อว�าคนเราหากตายไปแล8วก็จะต8องไปเปNนโอปปาติกะหรือผีซ่ึง
มีอยู�๓ระดับคือผีชั้นสูงได8แก�พระยาแถนหรือผีฟ�าและเจ8าปู�ถลาผีชั้นกลางได8แก�ผีบรรพบุรุษ
ตลอดจนเจ8าท่ีต�างๆและผีชั้นตํ่าท่ีคอยก�อป�ญหาให8มนุษย�เดือดร8อนต�างๆเช�นป�วยโดยไม�ทราบ
สาเหตุถูกรบกวนทางฝ�นคือฝ�นร8ายทํางานไม�สะดวกสะดุดหรือย8ายบ�อยๆซ่ึงชาวผู8ไทบ8านโคก
เล8าเชื่อว�ามาจากผีคอยกระทําให8เปNนไปอนึ่งผู8ทําสามารถติดต�อสื่อสารกับผีได8นั้นก็คือหมอ
เหยาและเจ8าจ้ําซ่ึงคอยอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนชาวชาวผู8ไทในด8านต�างๆเช�นการ
พยากรณ�ทํานายโชคชะตาดีและร8ายการทํางานการเสี่ยงโชคการเดินทางไกลการสอบถาม
เรื่องราวต�างๆท่ีตนอยากจะรู8เปNนต8นโดยมีหมอเหยาเปNนผู8สื่อสารและมีผีเปNนผู8ให8ข8อมูลท่ี
อยากจะรู8นั้นๆสิ่งเหล�านี้เปNนปรากฏการณ�ทางสังคมชาวผู8ไทมาช8านานแล8วก�อให8เกิดพิธีกรรม
ต�างๆท่ีเก่ียวข8องเช�นการเลี้ยงผีตาแฮกการเลี้ยงเจ8าปู�ถลาซ่ึงเปNนโอปปาติกะหรือผีท่ีมีศักด์ิ
ใหญ�(มเหศักด์ิ) ตามความเชื่อชาวผู8ไทว�าให8ตนและครอบครัวมีความสุขแต�ท้ังนี้ความเชื่อและ
พิธีกรรมก็ควรมีขอบเขตท่ีจํากัดและชัดเจนว�ามากน8อยเพียงใดเพราะถ8าหากเชื่อโดยขาด
ป�ญญาแล8วก็จะทําให8ขาดเหตุผลในการดําเนินชีวิตไปแล8วเพราะว�าพระพุทธศาสนาสอนให8
เชื่อเรื่องกฎแห�งกรรมศรัทธาอย�างมีสติและป�ญญาและรู8จักคุณค�าของบุคคลท่ีทําไว8แล8วแก�ตน
ในกาลก�อน 

พระพุทธศาสนาเห็นว�าวิญญาณของคนท่ีตายแล8วและสามารถรับส�วนบุญท่ีญาติพ่ี
น8องทําบุญอุทิศไปให8ได8ผีชนิดนี้พระพุทธศาสนาเรียกว�า“เปตะ”๖ ซ่ึงเปNนคําภาษาบาลีส�วนคํา
ว�า “เปรต” นั้น เปNนภาษาสันสกฤตมีความหมายว�าผู8จากโลกนี้ไปคือผู8ตายไปแล8วเปNน
ความหมายท่ัวไปพวกท่ีตายไปเกิดเปNนเทวดาก็เรียก “เปตะ” หรือ “เปรต” ในความหมายนี้
ก็มีเช�นพิธีทําบุญอุทิศส�วนกุศลให8ผู8ตายไปแล8วเรียกว�า “เปตพลี” คนสมัยก�อนเรียกรวมกันว�า 
“ผีเปรต” มีความแตกต�างกันตรงท่ีการใช8ภาษาในเรียกชื่อเท�านั้นเม่ือกาลเวลาล�วงไปความ
นิยมในการเรียกชื่อจึงเปลี่ยนไปด8วย มีหลักฐานท่ีปรากฏและคําบอกเล�าท่ีสืบต�อกันมา

                                                           

๖ ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/ ๑๘-๒๓/ ๑๗๑. 
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โดยเฉพาะเรื่องผีผีท่ีมนุษย�ได8พบมากท่ีสุดก็คือเปรตประเภทหนึ่งเปNนเปรตท่ีเกิดในบริเวณ
บ8านเรือนของเราซ่ึงส�วนมากจะมีความเก่ียวเนื่องกันหรือเปNนญาติพ่ีน8องของเราท่ีเสียเสียชีวิต
ลงไปแต�มีความห�วงใยในสมบัติและห�วงลูกหลานเปรตประเภทนี้ในพระไตรป�ฎกเรียกว�า 
“ปรทัตตูปชีวเปต”๗ ซ่ึงในป�จจุบันก็ยังมีเหตุการณ�ท่ีบางคนสามารถสัมผัสและสามารถติดต�อ
กับผีได8หรือบางทีอาจมาในรูปแบบของการทรงเจ8าเข8าผี 

สังคมด้ังเดิมของชาวอีสานมีความเชื่อถือเรื่องผีสางและเทวดาประจําท8องถ่ินเปNน
อย�างมากหลังจากท่ีศาสนาพราหมณ�และพระพุทธศาสนาได8เข8ามาเผยแผ�ในดินแดนแถบนี้
สังคมชาวอีสานก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาควบคู�ไปกับความเชื่อเรื่องผีด้ังเดิมผสมผสาน
กันทําให8เกิดวัฒนธรรมประเพณีท่ีเรียกว�า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ซ่ึงเปNนบรรทัดฐานแห�งการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชนอันเกิดจากอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีสาง
เทวดาแบบด้ังเดิมเข8าไปเก่ียวข8องอยู�มาก 

จากการศึกษาหมู�บ8านชนบทของชาวไทยความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมี
อยู�ท่ัวไปความเชื่อเรื่องนี้มีมาแต�ด้ังเดิมเพราะความเชื่อเรื่องผีเปNนความเชื่อท่ีฝ�งแน�นอยู�ใน
จิตใจของประชาชนอย�างมาก ผู8ปกครองจึงใช8ความเชื่อและพิธีกรรมเปNนเครื่องมือในการ
กําหนดและควบคุมประชาชนในสังคม เช�นถ8าต8องการให8ประชาชนทําอะไร ก็อ8างว�าเปNน
ความต8องการของผี ถ8าไม�ทําตามผีแล8ว ผีจะโกรธและลงโทษ เช�นในเดือน ๗ ต8องทําบุญบูชา
เทวดาอารักษ� เลี้ยงมเหศักด์ิหลักเมือง มีจุดประสงค�เปNนการทําบุญบูชา และเซ�นบรวงสรวง
หลักบ8าน หลักเมือง และผีบรรพบุรุษ เพ่ือแสดงความเคารพและทําให8ผู8กระทําจะพบกับ
ความสงบสุข๑๓๘เปNนความเชื่อท่ีมีบทบาทสอดคล8องหรือสนับสนุนพระพุทธศาสนาความเชื่อ
เรื่องผีหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติจึงเปNนระบบความเชื่อท่ีแทรกอยู�ในวัฒนธรรมของ
สังคมชนบททุกแห�งสําหรับชาวอีสานผีคือวิญญาณของผู8ท่ีล�วงลับไปแล8วหรือท่ีมีอยู�แล8วโดย
ไม�ทราบว�ามีมาแต�เม่ือใดหรือมีมาอย�างไรประกอบด8วยผีประเภทต�างๆเช�นผีนาผีป�าผีเขาผี
บ8านผีเรือนผีปู�ย�าตายายผีฟ�าผีแถนและผีอ่ืนๆผสมผสานกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาจน
แทบจะแยกกันไม�ออกว�าพิธีกรรมใดเกิดจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมใดเกิด
จากความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องภูตผีของชาวอีสานมีความผูกพันกับการดําเนินชีวิตในด8าน
ต�างๆต้ังแต�แต�แรกเกิดจนกระท่ังตายเช�นพิธีการสู�ขวัญเด็กแรกเกิดเพ่ือผู8ท่ีเชื่อว�าเปNนผีร8าย
ไม�ให8ทําลายชีวิตท่ีจะเติบโตต�อไปในวันข8างหน8า 

ส�วนหมู�บ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีมีการสืบ
ทอดประเพณีและวัฒนธรรมต�างๆมาถึงป�จจุบันมากมายมีความเชื่อพ้ืนถ่ินหลากหลายชาวผู8
                                                           

๗ ข. ุเปต. (ไทย) ๒๖/ ๕ /๑๗๐ – ๑๗๒. 
๘ ป�ยฉัตร� สินธุสะอาด. “สังคมล8านช8างตั้งแต�ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ถึงต8นพุทธศตวรรษท่ี 

๒๓”,วิทยานิพนธ�ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๐).
หน8า ๔๑. 
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ไทวังสามหมอ เปNนเผ�าพันธุ�ผู8ไทท่ีมีความเชื่อในจารีตประเพณีท่ีพวกตนเองปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัดโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีการนับถือผีของชาวผู8ไทวังสามหมอ มีการผสมผสานกับ
พุทธศาสนาตามพิธีกรรมฮีตสิบสองเช�นการทําบุญซําฮะการทําบุญข8าวประดับดินและการ
ทําบุญข8าวสากอันเปNนพิธีกรรมท่ีสืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องผีท่ีโดดเด�นของ
ชาววังสามหมอ และแตกต�างจากถ่ินอ่ืนคือการเลี้ยงผีบรรพบุรุษชาวผู8ไทเปNนมเหศักด์ิหลัก
เมืองท่ีชาวชาวผู8ไทให8ความเคารพนับถือต้ังแต�อดีตมาจนถึงป�จจุบันความเชื่อตลอดจนแนว
ปฏิบัติท่ีเก่ียวกับผีสางเทวดาของชาวผู8ไท เปNนสิ่งควรศึกษาและอนุรักษ�ไว8โดยเฉพาะความเชื่อ
ผีของชาวผู8ไท บ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีท่ีในยุคป�จจุบันไม�ได8ละ
ท้ิงความนับถือด้ังเดิม แต�ยังคงประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องควบคู�กันไปกับการนับถือ
พระพุทธศาสนา 

จากท่ีกล�าวมาเบ้ืองต8น ผู8วิจัยจึงมีความต8องการท่ีจะศึกษาความเชื่อความเข8าใจ
เก่ียวกับโอปปาติกะตามนัยพระพุทธศาสนาได8กล�าวไว8อย�างไรเพราะเหตุใดจึงมีพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข8าไปเก่ียวข8องกับความเชื่อเรื่องผีรวมถึงการรักษาสืบทอดความเชื่อผีท่ี
ปฏิบัติสืบต�อกันมาของชาวผู8ไท บ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานีจะเปNนประโยชน�แก�ผู8ท่ีสนใจ และเปNนแนวทางในการพัฒนาพระพุทธศาสนาต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาประเพณีพิธีกรรมความเชื่อในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒. เพ่ือศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสาม
หมอ จังหวัดอุดรธานี 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห�ความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8าน
โคกเล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
๑) ศึกษาข�อมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) ท่ีเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง

โอปปาติกะโดยศึกษาค8นคว8าจากพระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอรรถกถา
ฎีกาและอนุฎีกาจากวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข8องตลอดจนเอกสารวิชาการด8 าน
พระพุทธศาสนาความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีโดยค8นคว8า
เอกสารแหล�งต�างๆ 
 ๒) ศึกษาจากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใช8วิธีการคือการสังเกต
แบบไม�มีส�วนร�วมเปNนการสังเกตการณ�โดยท่ัวๆไปและสภาพโดยส�วนรวมของกลุ�มเป�าหมาย
แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร8าง 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓) ข้ันตอนการสังเคราะห�และสรุปรวบรวมข8อมูลจากเอกสารต�างๆรวบรวมข8อมูล
จากการสัมภาษณ�จากกลุ�มเป�าหมายในภาคสนามสังเคราะห�ข8อมูลสรุปและเขียนรายงานการ
วิจัยนําเสนอผลการวิจัยและข8อเสนอแนะ 

๔. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย 
๑. ได8ทราบถึงประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. ได8ทราบถึงประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ตําบลบะ

ยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
๓. ได8ทราบถึงความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีของชาวผู8ไทบ8านโคก

เล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๑. แนวคิดประเพณีพิธีกรรมความเช่ือเรื่องผีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
พระพุทธศาสนาเชื่อว�าผี (โอปปาติกะ)เปNนสัตว�ท่ีเกิดผุดข้ึนเองเช�นเทวดาพรหม

มารสัตวนรกเปNนต8นโดยอาศัยบุญและกรรมท่ีตนสั่งสมเอาไว8ครั้งเกิดเปNนมนุษย�เม่ือสิ้นชีวิต
แล8วหากทําบุญไว8ก็จะเข8าสู�ปรโลกในแดนสุคติภพเช�นเกิดในสวรรค�ส�วนทํากรรมชั่วเอาไว8ก็จะ
ไปสู�ปรโลกแดนทุคติภพเช�นเ กิดในนรกภู มิส�วนแนวคิดเรื่ อง ผี ท่ีปรากฏในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาได8เกิดเหตุการณ�สําคัญของชาวเมืองไพศาลีถูกภัย๓ประการคือทุพภิขภัยอม
นุสสภัย (ผี) และโรคภัยเบียดเบียนโดยพระอานนท�ได8ทําพิธีขับไล�ผีในครั้งนั้นถือเปNนต8นแบบ
ของการขับไล�ผีซ่ึงภัยอันตราย๑๐ประการของพระภิกษุหนึ่งในนั้นคือข8อ๖. ผีเข8าสิงภิกษุแต�
พระพุทธเจ8าทรงห8ามภิกษุณีเรียนเดรัจฉานวิชา (อวิชชา) และได8มีการทําบุญครั้งสําคัญของ
พระเจ8าพิมพิสารเพ่ืออุทิศส�วนกุศลแก�ญาติเปรตมีพระพุทธเจ8าเปNนประธานสงฆ�เหตุการณ�
ดังกล�าวก็เปNนต8นแบบทักษิณาคือญาติพลีอติถิพลีปุพพเปตพลีราชพลีเทวตาพลีเม่ือพระภิกษุ
มีภัยจากผีและเทวดาก็ทรงให8เรียนเมตตสูตรเปNนอาวุธป�องกันตัวยังมีอานิสงส�ของเมตตา๑๑
ประการหนึ่งในนั้นข8อ๕. เปNนท่ีรักของอมนุษย� (ผี) และได8มีการกล�าวถึงเรื่องเปรตในธรรมบท
และเล�มอ่ืนๆไว8มากมายดังนั้นท�าทีของพระพุทธศาสนามิได8ปฏิเสธเรื่องโอปปาติกะหรือท่ี
เรียกกันแบบภาษาท่ัวไปว�าผีแต�สอนให8พระภิกษุท้ังหลายปฏิบัติต�อผีเปNนการเก้ือกูล
สงเคราะห�ด8วยการทําบุญแล8วอุทิศส�วนกุศลให8เม่ือล�วงลับไปแล8วสําหรับผีและเทวดามาเบียน
เบียดพระภิกษุให8เกิดความหวาดกลัวหรือได8รับความเดือดร8อนพระพุทธองค�ก็มีวิธีให8ปฏิบัติ
ต�อผีและเทวดาเหล�านั้นไม�ให8มาเบียดเบียนพระภิกษุและมนุษย�ให8หายจากความหวาดกลัว
และป�องกันโดยสอนให8พระภิกษุสวดรัตนสูตรและเมตตสูตรแล8วแผ�เมตตาต�อสรรพสัตว�
ท้ังหลายให8หันกลับมายินดีและให8ความต8องคุ8มครองเปNนมิตรและอานิสงส�อ่ืนๆด8วย 
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๒.เพ่ือศึกษาประเพณีพิธีกรรมความเช่ือเรื่องผีของชาวผู�ไทบ�านโคกเล�า 
ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

ชาวผู8ไทเปNนกลุ�มชนอีสานอีกกลุ�มหนึ่ง ซ่ึงอีสานนั้นก็ได8ชื่อว�าเปNนดินแดนแห�งความ
อดอยากแร8นแค8น เปNนดินแดนท่ีแห8งแล8งทุรกันดาร เปNนดินแดนของผู8คนท่ีเปNนนักต�อสู8 ซ่ึงไม�
ยอมพ�ายแพ8ให8แก�ความโหดร8ายของธรรมชาติ ยากท่ีประชากรในภาคอ่ืนจะเลียนแบบการ
ครองชีวิตเช�นนั้นได8 ยิ่งกว�านั้นอีสานยังเปNน “แหล�งอารยธรรม” ซ่ึงถือเอา“ฮีตสิบสอง คลอง
สิบสี่” เปNนหลักในการครองชีวิต มีศาสนาพุทธเปNนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ แม8จะมีเอกสารหรือ
ตํารามากมายท่ีเขียนถึงเรื่องราวของอีสานไว8แต�ก็ไม�อาจจะอธิบายความหมายของอีสานได8 
โดยถูกต8องและครบถ8วน หากแต�ภูมิป�ญญาอันเกิดจากความสามารถของนักปราชญ�ชาว
อีสาน สามารถท่ีจะอธิบายความหมายเนื้อหาของอารยธรรมความงามในจิตใจและสภาพทาง
กายภาพท่ีฝ�งลึกอยู�ในความเปNนอีสานได8เปNนอย�างดีส�วนชนเผ�าภูไท ท่ีอาศัยอยู�ใน จังหวัด
อุดรธานี อยู�ในอําเภอวังสามหมอมีหมู�บ8าน เลิงถ�อน หมู�บ8านหนองหญ8าไซ หมู�บ8านหนองไผ� 
หมู�บ8านบะยาวและบ8านเล8า ท่ีเปNนหมู�บ8านของภูไทและกระจายอยู�ตามหมู�บ8านต�างๆภูไทท่ีได8
กล�าวมานี้ มีการโยกย8ายถ่ินฐานเดิมจากทางอําเภอกุฉินารายณ� จังหวัดกาฬสินธุ�ในป�จจุบัน 
วัฒนธรรมประเพณี เผ�าภูไท มีเอกลักษณ�เปNนจุดเด�นหลายประเภท เช�น ประเพณีท่ีสําคัญ
ของเผ�าภูไทซ่ึงถือกันแต�โบราณ ได8แก� การลงข�วง พิธีแต�งงาน การทํามาหากิน การถือผี และ
การเลี้ยงผี 
 ชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ยังยึดม่ันในประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีทํามาต้ังแต�อดีต
ถึงแม8ว�าชาวผู8ไทจะเข8ามาอยู�ร�วมกับกลุ�มวัฒนธรรมไทย – ลาวซ่ึงเปNนคนกลุ�มใหญ�ก็ตามแต�
ชาวผู8ไทก็ยังคงยึดถือประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบกันมาหรือในบางครั้งก็มีการผสมผสานประเพณี
ของกลุ�มตนเองให8เข8ากับประเพณีของกลุ�มวัฒนธรรมไทย – ลาวในส�วนของความเชื่อใน
อํานาจเหนือธรรมชาติชาวผู8ไทตําบลโนนยางยังยึดม่ันอย�างเข8มแข็งซ่ึงจะเห็นได8จากการ
ประกอบพิธีเหยาซ่ึงเปNนพิธีกรรมการการรักษาโรคแบบพ้ืนบ8านชาวผู8ไทยังคงมีความเชื่อใน
ระบบการรักษาในขณะเดียวกันการผสมผสานความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติเช�นพิธีเหยา
ฮูปเหยาฮอยก็จะพบได8ในประเพณีบุญผะเหวดซ่ึงเปNนการดํารงอยู�ร�วมกันระหว�างอํานาจ
เหนือธรรมชาติกับพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห�ความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมกับความเช่ือเรื่องผีของชาวผู�
ไท บ�านโคกเล�า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
 ชาวผู8ไทบ8านโคกเล8า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีเปNนกลุ�ม
ชาติพันธุ�ท่ีมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีของตนเปNนการเฉพาะคือการนับถือ
โอปปาติกะหรือผีมาแต�บรรพบุรุษเปNนเวลาหลายร8อยป�แล8วและป�จจุบันก็ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมในการให8ความสําคัญและความเคารพยําเกรงต�อโอปปาติกะหรือผีเหมือนดัง
ในอดีตสืบเนื่องจากชาวผู8 ไทมีคติความเชื่อว�าคนเราหากตายไปแล8วก็จะต8องไปเปNน
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โอปปาติกะหรือผีซ่ึงมีอยู� ๓ ระดับคือผีชั้นสูงได8แก�พระยาแถนหรือผีฟ�าและเจ8าปู�ถลาผีชั้น
กลางได8แก�ผีบรรพบุรุษตลอดจนเจ8าท่ีต�างๆ และผีชั้นตํ่าท่ีคอยก�อป�ญหาให8มนุษย�เดือดร8อน
ต�างๆเช�นป�วยโดยไม�ทราบสาเหตุถูกรบกวนทางฝ�นคือฝ�นร8ายทํางานไม�สะดวกสะดุดหรือย8าย
บ�อยๆซ่ึงชาวผู8ไทบ8านโคกเล8าเชื่อว�ามาจากโอปปาติกะหรือผีคอยกระทําให8เปNนไปอนึ่งผู8ทํา
สามารถติดต�อสื่อสารกับโอปปาติกะหรือผีได8นั้นก็คือหมอเหยาและเจ8าจ้ําซ่ึงคอยอํานวยความ
สะดวกแก�ประชาชนชาวชาวผู8ไทในด8านต�างๆเช�นการพยากรณ�ทํานายโชคชะตาดีและร8าย
การทํางานการเสี่ยงโชคการเดินทางไกลการสอบถามเรื่องราวต�างๆท่ีตนอยากจะรู8เปNนต8นโดย
มีหมอเหยาเปNนผู8สื่อสารและมีโอปปาติกะหรือผีเปNนผู8ให8ข8อมูลท่ีอยากจะรู8นั้นๆสิ่งเหล�านี้เปNน
ปรากฏการณ�ทางสังคมชาวผู8ไทมาช8านานแล8วก�อให8เกิดพิธีกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข8องเช�นการ
เลี้ยงผีตาแฮกการเลี้ยงเจ8าปู�ถลาซ่ึงเปNนโอปปาติกะหรือผีท่ีมีศักด์ิใหญ�(มเหศักด์ิ) ตามความ
เชื่อชาวผู8ไทว�าให8ตนและครอบครัวมีความสุขแต�ท้ังนี้ความเชื่อและพิธีกรรมก็ควรมีขอบเขตท่ี
จํากัดและชัดเจนว�ามากน8อยเพียงใดเพราะถ8าหากเชื่อโดยขาดป�ญญาแล8วก็จะทําให8ขาด
เหตุผลในการดําเนินชีวิตไปแล8วเพราะว�าพระพุทธศาสนาสอนให8เชื่อเรื่องกฎแห�งกรรม
ศรัทธาอย�างมีสติและป�ญญาและรู8จักคุณค�าของบุคคลท่ีทําไว8แล8วแก�ตนในกาลก�อน 
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ศึกษาบทบาทของเทวดาในการสBงเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
A Study of Roles of Deities in Buddhism Promotion in  

Theravāda Scriptures 

พระอัครเดช ปชฺโชโต (หอมพะนา) * 
พระมหามิตร ฐิตป-ฺโญ  ,ผศ., ดร., ผศ .ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาค8นคว8าเก่ียวกับเทวดาในพระพุทธศาสนาอยู� ๓ ประเด็น คือ ๑) 
ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของเทวดาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาคุณธรรม
ของเทวดาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓)ศึกษาบทบาทของเทวดาในการส�งเสริม
พระพุทธศาสนา   
 ผลของการวิจัยพบว�า แนวคิดเก่ียวกับเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มี
ปรากฏอยู�ในคัมภีร�พระพุทธศาสนา อันเปNนเครื่องยืนยันถึงความมีอยู�เปNนอยู�ของเทวดา และ
ได8ทราบถึงความเปNนมาความสําคัญและความเก่ียวข8องสัมพันธ�ของเทวดา ท่ีมีต�อพระ
รัตนตรัย  

คุณธรรมท่ีทําให8ไปเกิดเทวดาท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนานั้น พบว�า หลัก
คุณธรรม ท่ีทําให8บุคคลผู8ยึดถือปฏิบัติได8ไปบังเกิดเปNนเทวดานั้นมีอยู�มาก จากการศึกษา
พบว�าหลักธรรมท่ีปรากฏเด�นชัด มี ๕ หมวด คือ ๑   (เทวธรรม ซ่ึงเปNนหลักธรรมของเทวดา
โดยตรง หรือธรรมท่ีทําคนให8เปNนเทวดา ๒   (บุญกิริยาวัตถุ ๓   ๓  ( บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ บุญ
กิริยาวัตถุท้ังสองหมวดนี้เปNนหลักพ้ืนฐานของการสั่งสมบุญ บุญนั้นเปNนบ�อเกิดของความสุขไม�
ว�ามนุษย�หรือเทวดาจะได8สุขก็ต8องอาศัยการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุเหล�านี้ ๔   (วัตตบท ๗  เปNน
คุณธรรมท่ีสําคัญของผู8ท่ีจะบําเพ็ญตนไปเปNนใหญ�หรือเปNนพระอินทร� จะต8องบําเพ็ญคุณธรรม
นี้อย�างยวดยิ่งตลอดชีวิต ๕   (กุศลกรรมบถ ๑๐  เปNนหลักธรรมท่ีทําให8ผู8บําเพ็ญมีจิตเปNนกุศล 
สามารถไปบังเกิดในสุขคติโลกสวรรค�ได8 
 บทบาทของเทวดาท่ีมีต�อการส�งเสริมพระพุทธศาสนาจากการศึกษาพบว�าเทวดามี
บทบาทสําคัญในการส�งเสริมพระพุทธศาสนา ใน ๕ด8านด8วยกัน คือ ๑) บทบาทด8านการชัก
นําให8ผู8คนหันมาเลื่อมใสในพระศาสนา พบว�ามีพระสงฆ�หลายรูปด8วยกันท่ีได8บรรลุธรรม หรือ
มาบวชในพระศาสนาเพราะเทวดาได8ชักนํามา ๒) บทบาทด8านพระธรรมการถามและสนทนา
ธรรมกับพระพุทธเจ8า พบว�ามีหลักธรรมจํานวนไม�น8อยเกิดข้ึนเพราะอาศัยเทวดามาทูลถาม
พระพุทธเจ8า ๓) ด8านการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พบว�าเทวดามีความ
เคารพเลื่อมใสต�อพระรัตนตรัยเปNนอย�างมากจะแสดงความเลื่อมในเช�นการทําประทักษิณ 
การกล�าวสาธุการสรรเสริญ เปNนต8น ๔) บทบาทด8านการบํารุงอุป�ฏฐาก โดยเฉพาะการถวาย
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ป�จจัยสี่เทวดาหวังในบุญจึงได8มาบํารุงอุป�ฏฐาก ๕) บทบาทด8านการเปNนแบบอย�างของผู8
บําเพ็ญกุศล พบว�าเทวดาเปNนแบบอย�างของผู8เสวยผลแห�งความดี แม8จะเปNนเทวดาแล8วก็ยัง
ไม�ละการทําความดียังบําเพ็ญกุศลต�ออยู�เสมอเพ่ือให8ตนมีความม่ันคงในสมบัติ 

คําสําคัญ:  บทบาทของเทวดาการส�งเสริมพระพุทธศาสนา 

Abstract 

 This research studied three main issues in relation to the deities in 
Buddhism: 1) concepts and importance of deities in Theravadic Buddhist 
scriptures, 2) virtues of the deities in Theravadic Buddhist scriptures and 3) 
the roles of deities in promoting Buddhism.  

The research results revealed that concepts of the deities can be 
found in Theravadic Buddhist scriptures. This confirms existence of the deities 
and their relationship to the Triple Gem. 

There are many virtues leading to be the deities. According to the 
study, the virtues can be divided into five categories: 1) the celestial 
dhammas (Pāli: devadhamma), the dhammas causing to be the deities, 2) 
three bases of meritorious action (Pāli: puññakiriyā-vatthu), 3) ten bases of 
meritorious action (Pāli: puññakiriyā-vatthu); the two virtues are the bases of 
merit accumulation, 4) seven dhammas leading to be the great man (Pāli: 
vattapada), the dhammas leading to be the King, Sakka; these dhammas need 
to be practiced critically for the whole life, and 5) ten wholesome courses of 
action (Pāli:kusala-kammapatha), the dhammas causing the practitioner’s 
mind full of merit, which leads to take birth in the heavens. 
 The roles of deities in Buddhism promotion can be seen in 5 aspects: 
1) motivating people to take refuge in Buddhism; there were many monks 
who attained the dhammaor were ordained in Buddhism by the suggestion of 
the deities; 2) questioning and discussing dhammas with the Buddha; there 
were many dhammas arisen based on the deity’s questions to the Buddha; 3) 
showing their faith in Buddhism; the deities with highly respect and faith in 
Buddhism expressed their faith by circle walking or vocal rejoice, 4) support 
and service of Buddhism; the deities expect the merit from four requisite 
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offering so that they come to provide their service to Buddhism;  and 5) being 
the sample of good deed performance; the deities are the good sample for 
receiving the results of goodness; even they have already become the deities, 
they still perform good-deeds constantly for the salability in their celestial 
treasures. 

Keywords : Roles of deities in Buddhism Promotion 

๑. บทนํา 
 ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเทวดามีมายาวนานแล8วโดยเฉพาะอย�างยิ่งแล8วศาสนาท่ี
ปรากฏในโลกนี้ก็ยังแบ�งเปNน ๒ ประเภท คือ เทวนิยม และอเทวนิยม ศาสนาเทวนิยมนับถือ
เทพเจ8า คือ ศาสนาฮินดู คริสต� อิสลาม ซ่ึงเปNนศาสนาท่ีคนนับถือมากในโลก ล8วนเปNนศาสนา
ท่ีเชื่อในเรื่องเก่ียวกับเทพเจ8าหรือเทวดา พุทธศาสนาเองแม8จะได8ชื่อว�าเปNนศาสนาประเภท 
อเทวนิยม ไม�นับถือว�าเทพเจ8าเปNนจุดสูงสุด แต�ก็ไม�ได8หมายความว�า พุทธศาสนาปฏิเสธเรื่อง
เทวดา ในทางตรงกันข8ามพุทธศาสนากับเก่ียวข8องกับเรื่องเทวดาอยู�มาก แต�แนวคิดเก่ียวกับ
เทวดา ก็จะมีแตกต�างจากศาสนาอ่ืนอยู�มาก เพราะพุทธศาสนาถือว�าเทวดา มาร พรหม เปNน
สัตว�โลกจําพวกหนึ่งท่ียังเวียนว�ายตายเกิดเหมือนกับสัตว�จําพวกอ่ืนๆ ไม�ได8มีฐานะสูงส�ง อย�าง 
God หรือเทพเจ8า ในศาสนาอ่ืน ซ่ึงดูจะเปNนผู8สูงส�งเปNนอมตะ ในพุทธศาสนานั้นจะแบ�งความ
สูงตํ่า ตามคุณธรรมของสัตว�โลก แม8จะเปNนมนุษย�แต�ถ8ามีคุณธรรมสูง เทวดาก็ยังเคารพ
สักการะ เหมือนอย�างพระพุทธเจ8า หรือพระอรหันต�ท้ังหลาย ซ่ึงมีเรื่องราวปรากฏ ว�ามี
เทวดาได8ทําการบูชาสักการะ ก็มีอยู�มากมาย ดังนั้นความเชื่อเรื่องเทวดาจึงมีอยู�ในทุกศาสนา
โดยเฉพาะศาสนาใหญ�ท่ีมีผู8นับถือมากในทุกวันนี้ แม8ในป�จจุบันซ่ึงเปNนยุคสมัยท่ีเจริญก8าวหน8า
ทางวิทยาศาสตร� มนุษย�เริ่มให8ความไว8วางใจเชื่อม่ันทางวิทยาศาสตร� สิ่งไหนท่ีได8รับการ
พิสูจน�ทางวิทยาศาสตร�แล8วคนยิ่งเชื่อถือมาก แต�ในเรื่องของเทวดาหรือเทพเจ8าแล8ว 
ขบวนการทางวิทยาศาสตร�มิอาจจะพิสูจน�ให8ประจักษ�แจ�มแจ8งได8 และความเชื่อในเรื่อง
เทวดาหรือเทพเจ8าก็มิได8ลดน8อยถอยลงไปด8วยประการใด ก็ยังคงฝ�งแน�นอยู�ในความเชื่อของ
มนุษย�มาตลอด   
 สําหรับในพระพุทธศาสนาแล8ว การพูดถึงเรื่องเทวดาดูจะเปNนเรื่องปกติธรรมดา 
เพราะตามท่ีศึกษาในพระไตรป�ฎกจะมีเรื่องราวเก่ียวกับเทวดา๑  ปรากฏอยู�มากมาย ท้ังใน 

                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต),  กล�าวไว8ในเรื่องเหนือสามัญวิสัยอิทธิปาฏิหาริย�เทวดาว�า 
“คําว�าเทวดา หรือเทพ ใช8คลุมถึงพรหมท้ังหลายด8วย โดยแบ�งเปNนเทวดาช้ันกามาวจร (ผู8ยังเก่ียวข8องกับ
กาม บางทีเรียกว�า ฉกามาพจรสวรรค� หรือสวรรค�ท่ียังเก่ียวข8องกับกาม ๖ ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๐๖ 

พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม ในวิมานวัตถุ๒ ท�านรวบรวมเรื่องเก่ียวกับเทวดามารวม
ไว8โดยเฉพาะมากมายหลายเรื่อง ในเรื่องราวของเทวดานี้จะเห็นได8ชัดเจนว�ามีความเก่ียวข8อง
กับพระพุทธศาสนาจนยากท่ีจะไม�กล�าวถึงได8 เพราะในคําสอนของพระพุทธเจ8าบางส�วนก็
เก่ียวข8องกับเทวดาโดยเฉพาะ เช�นในเรื่อง เทวธรรม ซ่ึงกล�าวถึงคุณธรรมของเทวดา หากไม�มี
เทวดาแล8วจะมีคุณธรรมของเทวดาได8อย�างไร เราจะเห็นได8ว�าความเชื่อเรื่องเทวดาใน
พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีอิทธิพลต�อแนวการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธเปNนอย�างมาก 
เช�นในการถวายทานต�างๆ ก็มักจะอธิษฐานปรารถนาเพ่ือไปเกิดในสุคติภูมิ เปNนเทวดา เปNน
นางฟ�า นั่นเอง เหตุนี้เรื่องราวของเทวดาจึงมีส�วนส�งเสริมพุทธศาสนาเปNนอย�างมาก เพราะ
บางคราวพระพุทธองค�ก็นําเรื่องราวเก่ียวกับเทวดามาสอนพุทธบริษัท หรือตรัสเล�าเรื่องราว
เก่ียวกับเทวดาบ8าง ทําให8ผู8คนเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาได8เปNนอย�างดีในบางครั้งเปNน
เทวดาเองท่ีเปNนผู8ชักนําให8ผู8คนเข8ามานับถือพุทธศาสนาโดยตรงก็มี  เช�น เรื่องราวของพระ
พาหิยะ๓  ท่ีถือการเปลือยกายจนคนเข8าใจว�าเปNนพระอรหันต�จึงพากันมาบูชา จนท�านหลง
เข8าใจว�าตนเปNนพระอรหันต�จริง ก็ได8อาศัยพรหม มากล�าวตักเตือนและแนะนําให8ไปเฝ�า
พระพุทธเจ8า ท�านจึงรีบเดินทางไปเฝ�าพระพุทธเจ8าทันที และได8พบกับพระพุทธเจ8าใน
ระหว�างกําลังเสด็จออกบิณฑบาต ได8ฟ�งธรรมเพียงสั้นๆ ก็ได8บรรลุเปNนพระอรหันต� และได8รับ
ยกย�องว�าเปNนผู8ตรัสรู8เร็วพลัน ท�านได8กล�าวถึงประวัติท�านตอนหนึ่งว�า “ลําดับนั้น ปุพพเทวดา
รู8วาระจิตของข8าพเจ8าจึงตักเตือนว�า ‘ท�านไม�รู8ทางท่ีเปNนอุบาย จะเปNนพระอรหันต�ได8อย�างไร
เล�า’  ครั้งนั้นข8าพเจ8าถูกเทวดาตักเตือนแล8ว ก็เกิดความสลดใจ จึงสอบถามเทวดานั้นว�า 
“พระอรหันต�ผู8ประเสริฐกว�านรชนในโลกเหล�านี้คือใคร อยู�ท่ีไหน”    

เทวดานั้นตอบว�า “พระชินเจ8าผู8มีพระป�ญญามากผู8ประเสริฐผู8มีป�ญญาเสมอด8วย
แผ�นดิน พระองค�เปNนโอรสของเจ8าศากยะ เปNนพระอรหันต� ไม�มีอาสวะ ทรงแสดงธรรมเพ่ือ
บรรลุอรหัต อยู�ในพระราชมณเฑียรของพระเจ8าโกศลในกรุงสาวัตถี”  

ข8าพเจ8าได8ฟ�งคําเทวดานั้นแล8วเอิบอ่ิมใจเหมือนคนกําพร8าได8ขุมทรัพย� ยิ้มแย8ม เบิก
บานใจ ท่ีจะได8พบพระอรหันต�ผู8ประเสริฐ น�าชม น�าพึงใจ ผู8มีพระญาณเปNนโคจรไม�มีท่ีสิ้นสุด 
 ในคราวหนึ่ง มหาลิ ผู8เปNนอาจารย�ของกษัตริย�ลิจฉวี ได8ถามเรื่องของพระอินทร�กับ
พระพุทธองค�ว�า พระพุทธองค�เคยพบพระอินทร�หรือไม� พระพุทธองค� ตอบว�าเคยพบ มหาลิ
ไม�เชื่อ กล�าวว�า พระอินทร�ท่ีพระพุทธองค�ทรงพบคงเปNนตัวปลอมแน�เพราะตัวจริงไม�มีใครจะ
พบเห็นได8ง�ายๆ พระพุทธองค� จึงได8ตรัสยืนยัน ว�าพระองค�ทรงรู8จักพระอินทร�และรู8คุณธรรม
ท่ีทําให8เปNนพระอินทร�ด8วย  มหาลิจึงเชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธองค�  แต�ในเรื่องราวของ
                                                                                                                                                        

ดาวดึงส�  ยามา  ดุสิต  นิมมานรดี และ ปรนิมมิตวสวัตตี) ต�อจากน้ันก็มี เทพช้ันรูปาวจร (รูปพรหม) ๖ ช้ัน  
และสูงสุดมีเทพช้ันอรูปาวจร (อรูปพรหม) ๔ ช้ัน” 

๒ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑/๑.  
๓ ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๑๙๖-๑๙๙/๒๖๔ . 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๘๐๗

เทวดาท้ังหลายเหล�านั้นก็จะมีท้ังเทวดาท่ีเปNนสัมมาทิฐิและเทวดาท่ีเปNนมิจฉาทิฐิเหมือนกับ
มนุษย�ของเรา เทวดาท่ีเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็มี ท่ีไม�เลื่อมใสก็มี โดยเฉพาะเทวดาท่ีเปNน
สัมมาทิฐิเลื่อมใสในพุทธศาสนาด8วยแล8ว ก็จะมีส�วนในการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเปNนอย�าง
มาก เพราะจะเปNนตัวอ8างอิง ในผลของการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีในพระพุทธศาสนา 
แล8วทําให8ไปบังเกิดเปNนเทวดาในชั้นต�างๆ หรือบางทีก็เปNนเทวดาเองท่ีชักนําผู8คนให8หันเข8ามา
นับถือพระพุทธศาสนา เช�น ในเรื่องของเทวดาคนใช8ของอนาถป�ณฑิกเศรษฐี ท่ีทําให8ฤๅษี 
๕๐๐ ตน อยากเข8าเฝ�าพระพุทธเจ8า และได8รีบเดินทางมาเฝ�าพระพุทธเจ8าได8ฟ�งธรรมเกิด
ความเลื่อมใส และได8บวชในพระพุทธศาสนาท้ังหมด หรือในเรื่องของมัฏฐกุณฑลี ท่ีได8อาศัย
พุทธานุสติเพียงชั่วก�อนสิ้นใจได8ไปบังเกิดเปNนเทพบุตร และได8ลงมาทรมานบิดาของตนให8หัน
มานับถือพระพุทธเจ8า นี้ก็เปNนเรื่องราวของเทวดา ท่ีเปNนผู8ช�วยในการสนับสนุนหรือชักนําให8
คนมานับถือพระพุทธศาสนา ทําให8คนหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และในบ8างครั้งบาง
คราวแม8พระพุทธองค�เองก็ยังต8องอาศัยเทวดาช�วยเหลือในการคลีคลายป�ญหาในบางครั้ง แม8
ในคราวท่ีพระพุทธองค�ตรัสรู8ใหม�ๆ ได8ทรงท8อพระทัยในการท่ีแสดงธรรมโปรดสัตว� จนทําให8
เทวโลกเกิดโกลาหลว�า “โลกฉิบหายเสียแล8วๆ”  ก็อาศัยว�าท8าวสหัมบดีพรหม๔  มากราบ
อาราธนา ให8ทรงแสดงธรรม โดยกล�าวอ8างว�าบรรดาสัตว�ท่ีมีธุลีน8อยในสันดานมีอยู� ถ8าเขาได8
ฟ�งธรรมจากพระพุทธองค�แล8วก็จะเข8าใจธรรมได8 เปNนเหตุให8พระพุทธองค�ได8พิจารณาถึง
ดอกบัว ๔ เหล�า และตัดสินพระทัยแสดงธรรมโปรดสัตว� นี้ก็เปNนการแสดงให8เห็นอุปการคุณ
ของเทพเทวดา ท่ีมีต�อการสนับสนุนส�งเสริมพระพุทธศาสนาและเรื่องในทํานองนี้ยังมีปรากฏ
อีกมากมายในพระไตรป�ฎก 

ฉะนั้นผู8วิจัยจึงเห็นว�าความเชื่อเรื่องราวเก่ียวกับเทวดา จึงไม�ใช�เรื่องท่ีทําให8พุทธ
ศาสนามัวหมองแต�ประการใด ในทางตรงกันข8ามเรื่องของเทวดาเองเปNนเรื่องสนับสนุน
ส�งเสริมพุทธศาสนาให8เผยแผ�ได8โดยง�ายสร8างความเลื่อมใสศรัทธาแก�ผู8คนได8โดยง�าย เหมือน
อย�างเรื่องของพระโมคคัลลานะ ท่ีมักมีเรื่องท�องเท่ียวสวรรค� นรก อยู�มากแล8วนําข�าวคราว
ของ สัตว�นรก หรือข�าวของบุคคลผู8สร8างคุณงามความดีแล8วได8เกิดในสวรรค�มาแจ8งแก�ญาติพ่ี
น8องในโลกมนุษย�ทําให8คนหันมานับถือพุทธศาสนาเปNนอย�างมาก จนพวกเดียรถีได8ว�าจ8างโจรให8
มากําจัดท�าน เพราะเห็นว�าท�านเปNนกําลังหลักท่ีเผยแผ�พุทธศาสนาได8มาก เพราะท�านติดต�อกับ
เหล�าอมนุษย�ได8นั้นเอง เหตุนี้ผู8วิจัยจึงเห็นว�าเรื่องราวของเทวดาก็มีบทบาทสําคัญในการส�งเสริม
สนับสนุนพระพุทธ ศาสนาอยู�เปNนอย�างมาก และเรื่องเก่ียวกับเทวดานี้มีอิทธิพลต�อความเชื่อ
ของผู8คนในสังคมไทยเปNนอย�างมาก จะสังเกตได8ว�ามีการต้ังศาลพระภูมิมากมายตามบ8านเรือน 
หรือ สถานท่ีสําคัญ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานท่ีสําคัญต�างๆ เปNนต8น  

                                                           

๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๐๘ 

คติความเชื่อเรื่องเทวดาได8ก�อให8เกิดความเชื่อมโยงทางศีลธรรมระหว�างเทวดากับ
มนุษย�ได8อย�างประสมกลมกลืน คติความเชื่อดังกล�าวจึงก�อให8เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงามของไทยท่ีสืบเนื่องมาจากเทวดาอีกมากมาย  โดยอาศัยคัมภีร�ใน
พระพุทธศาสนาท่ีมีการกล�าวถึงเรื่องเทวดา๕  ถ8าหากเราแสดงให8เห็นได8ชัดเจนว�าพวกเทวดา
ต�างๆ ท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกของพุทธศาสนาท่ีมีมาก มาย และเทวดาเหล�านั้นก็เคารพบูชา 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ� ผู8ท่ีบูชาเทวดา ถ8าได8ทราบ ได8เข8าใจว�าแม8เทวดาท่ีตน
สักการะนับถือ ก็ยังบูชาเคารพนับถือ พระรัตนตรัย ก็จะเกิดความศรัทธาความเชื่อม่ันใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน และยังจะได8ทราบถึงคุณธรรมต�างๆ ของเทวดา เพราะผู8ท่ีจะถือ
กําเนิดในหมู�เทวดาได8นั้นต8องมีคุณธรรมความดีท่ีสร8างสมไว8จึงได8อาศัยบุญกุศลคุณงามความ
ดีเหล�านั้นนําปฏิสนธิจิตมาเกิดในหมู�ของเทวดาได8 เช�น ท8าวสักกะก็ทรงประพฤติวัตตบท ๗ 
มาก�อน สมัยเม่ือเกิดเปNนมนุษย� จึงได8เปNนท8าวสักกะ ก็เพราะการประพฤติธรรมข8อเหล�านี้๖ 
 เพราะฉะนั้นผู8วิจัยจึงเห็นว�า เรื่องราวของเทวดา จึงเปNนเรื่องท่ีสนับสนุนยกย�อง
พุทธศาสนาให8สูง เด�นกว�าศาสนาท่ีเปNนศาสนาประเภทเทวนิยม เพราะเทวดาใน
พระพุทธศาสนายังตกอยู�ภายใต8สังสารวัฏ ยังต8องเปNนผู8ขวนขวายในการบําเพ็ญกุศลยังต8อง
ประพฤติปฏิบัติธรรม จึงได8มีเรื่องราวของเทวดามาเก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนา มาคอย
ช�วยเหลือบ8าง สนับสนุนบ8าง หรือมาถามป�ญหาธรรมกับพระพุทธองค�บ8าง ดังท่ีปรากฏใน
คัมภีร�พุทธศาสนาต�าง ๆ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเปNนการนําเอาเรื่องราวเก่ียวกับเทวดาในพุทธ
ศาสนาท่ีมีส�วนสงเสริมพระพุทธศาสนามานําเสนอให8เห็นชัดเจนยิ่งข้ึน และเปNนแบบอย�างให8
พุทธศาสนิกชนได8เข8าใจเรื่องราวและปฏิปทาของเทวดามากยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเทวดาและความสําคัญของเทวดาในในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๒  เพ่ือศึกษาคุณธรรมของเทวดาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๓ เพ่ือศึกษาบทบาทของเทวดาในการส�งเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร�

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

                                                           

๕ พระครูวินัยธรสุเทพ  อกิ-ฺจโน (ทับทิมเทศ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห�เรื่องเทวดาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร�มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 

๖ พระมหาหน่ึงฤทัย  นิพฺภโย (กรัตพงษ�), “การศึกษาเชิงวิเคราะห�เรื่องคุณธรรมของท8าว
สักกะ”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน8า ๕๓. 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา

ค8นคว8าข8อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ ด8านเอกสารการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) เท�านั้นโดยศึกษาค8นคว8าจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ได8แก� คัมภีร�
พระไตรป�ฎก และเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คัมภีร�อรรถกถา ฎีกา เอกสาร
ข้ันตติยภูมิ ได8แก� เอกสาร ตํารา สิ่งตีพิมพ� งานวิจัยต�างๆ ทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข8อง  

๓.๒ ด8านเนื้อหาขอบเขตของเนื้อหามุ�งศึกษาในเรื่องราวของเทวดาหรือพรหมท่ีมี
ส�วนเก่ียวข8องหรือสนับสนุนส�งเสริมพระพุทธศาสนาในด8านต�างๆ ไม�ว�าจะเปNนด8านการเผยแผ� 
การถามตอบป�ญหาหรือสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ8า การแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต�อพระ
รัตนตรัย การบํารุงด8วยป�จจัย ๔ แก�พระพุทธเจ8าพระสงฆ�หรืออุบาสก อุบาสิกา ด8านการเปNน
แบบอย�างของผู8บําเพ็ญกุศลหรือการประพฤติธรรม รวมถึงความเปNนมาของเทวดา ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมของเทวดา 

๓.๓ ศึกษาค8นคว8าข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิโดยวิธีเก็บรวบรวมข8อมูลจาก
คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเสส 

๓.๔ศึกษาค8นคว8าข8อมูลชั้นทุติยภูมิคืองานนิพนธ� ท่ีเ ก่ียวข8องงานเขียนของ
นักวิชาการร�วมสมัยและเอกสารงานวิจัยบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข8อง 

๓.๕ ศึกษาและรวบรวมข8อมูลจากแหล�งท้ังสองข8างต8น วิเคราะห�ตามประเด็นท่ีต้ัง
ไว8แล8วนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา 

๓.๖ สรุปข8อมูล พร8อมข8อเสนอแนะ 

๔.  สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยท่ีผู8วิจัยได8ต้ังวัตถุประสงค�ไว8ดังกล�าวแล8วข8างต8น ผู8วิจัยก็ได8ศึกษา
รวบรวม แสวงหา วิเคราะห� สังเคราะห�ข8อมูลท่ีได8มาและสรุปเนื้อหาของ“บทบาทเทวดาท่ีมี
ต�อการส�งเสริมพระพุทธศาสนาได8ว�าเทวดาได8แก�สิ่งมีชีวิตจําพวกหนึ่งท่ีมิใช�มนุษย� หรือสัตว�
เดรัจฉาน แต�เปNน สัตว�จําพวกหนึ่งในสังสารวัฏท่ีเรามักเรียกว�า อมนุษย� แต�เปNนผู8ท่ีอยู�ด8วยผล
แห�งกรรมท่ีเปNนบุญเปNนกุศล หรืออยู�ในภพภูมิของผู8ท่ีกําลังเสวยผลแห�งกรรมดี ท่ีได8สั่งสมไว8
เม่ือครั้งเกิดเปNนมนุษย� จึงเปNนผู8เพียบพร8อมด8วยความสุข อันเปNนทิพย� เม่ือกล�าวโดยสรุป ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นได8มีการจําแนกประเภทของเทวดาออกเปNน ๓ ประเภทคือ (๑) 
มมติเทพส เทวดาโดยสมมติ ได8แก� พระราชา พระเทวี และพระราชกุมาร ซ่ึงเปNนมนุษย�
เช�นกัน แต�ได8อาศัยผลบุญกรรมท่ีได8ตกแต�งมาแต�ชาติปางก�อนแล8วมาจุติตามผลบุญอํานวยให8
มียศศักด์ิเกิดในตระกูลสูง (๒) อุปป�ตติเทพ เทวดาโดยกําเนิด ได8แก� เทวดาในกามาวจร
สวรรค�และพรหมท้ังหลาย มีผลกรรมจากการสะสมบุญจากความเปNนมนุษย�จนได8เกิดเปNน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๑๐ 

เทวดา และ (๓) วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได8แก�พระพุทธเจ8า พระป�จเจกพุทธเจ8า
และพระอรหันต�ท้ังหลายเปNนเทวดาท่ีปราศจากกิเลสเปNนเทพโดยความบริสุทธิ์ แม8มีร�างกาย
เปNนมนุษย�แต�เปNนผู8ประเสริฐยิ่งกว�าเทพท้ังสอง เปNนผู8ท่ีหลุดพ8นจากวัฏฏสงสารไม�ต8องมาเวียน
ว�ายตายเกิดอีกซ่ึงเปNนเป�าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา 

สวรรค�ชั้นกามาพ นั้นมีด8วยกันท้ังหมด ๖ ชั้น ซ่ึงแต�ละชั้นก็มีเทวดาบังเกิดอยู�และก็
มีเทวดาผู8เปNนผู8ปกครองในแต�ละชั้นประจํา ในชั้นท่ี ๑ ชื่อว�า จาตุมหาราชิกา มีเทพผู8เปNน
ใหญ�คอยปกครองอยู� ๔ องค�ประจําตามทิศท้ัง ๔ คือ ทิศตะวันออกปกครองโดยท8าวธตรฏฐ� 
ทิศใต8ปกครองปกครองโดยท8าววิรุฬหก ทิศตะวันตกปกครองโดยท8าววิรูป�กษ�  ทิศเหนือ
ปกครองโดยท8าวกุเวร อายุของเทวดาในสวรรค�ชั้นนี้ประมาณ ๕๐๐ ป�ของสวรรค� ซ่ึงถ8าเทียบ
เวลากับโลกมนุษย�แล8ว ๑ วันบนสวรรค�ชั้นนี้จะเท�ากับ ๕๐ ป�ของโลกมนุษย�  ในชั้นท่ี ๒ ชื่อ
ว�าดาวดึงส�เปNนท่ีมีความสวยงามมีท้ังสวนดอกไม8และสระน้ําโบกขรณี มีพระอินทร�เปNนเจ8า
ปกครอง มีเทวสภาอันเปNนท่ีประชุมของเหล�าเทวดา  ในสวรรค�ชั้นนี้เทวดาจะมีอายุประมาณ 
๑๐๐ ป�ขอ๑ วัน บนสวรรค�จะเท�ากับ ๑๐๐ ป�บนโลกมนุษย� ในชั้นท่ี ๓ ชื่อยามา ซ่ึงมี
ความหมายว�า สิ้นไปจากทุกข� ในชั้นนี้มีผู8ปกครองพระนามว�าท8าวสุยามเทพบุตรเทวดาบน
สวรรค�ชั้นนี้มีอายุประมาณ  เทวดาบนสวรรค�ชั้นนี้มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ ป�ของสวรรค� ๑ 
วันบนสวรรค�เท�ากับ ๒๐๐ ป� บนโลกมนุษย�ในชั้นท่ี ๔ ชื่อว�าดุสิต มีท8าวผู8ปกครองสวรรค�นี้
พระนามว�าสันตุสิตในสวรรค�ชั้นนี้มีวิมานด8วยกัน ๓ คือ วิมานแก8ว ๑ วิมานทอง ๑ วิมานเงิน 
๑ บนสวรรค�ชั้นนี้มีอายุ ๔,๐๐๐ ป�ของสวรรค� ๑  วันบนสวรรค�เท�ากับ ๔๐๐ ป�บนโลกมนุษย� 
ในสวรรค�ชั้นท่ี ๕ ชื่อว�านิมมานรดี  มีท8าวผู8ปกครองนครชื่อว�า นิมมานรตีเทวราช เทวดาชั้นนี้
มีอายุประมาณ ๘,๐๐๐ ป�ของสวรรค� ๑ วันของสวรรค�เท�ากับ ๘๐๐ ป�ของโลกมนุษย� ใน
สวรรค�ชั้นท่ี ๖ ชื่อว�าปรนิมมิตวสวัตดดี ในสวรรค�ชั้นนี้มีผู8ปกครองอยู� ๒ ฝ�าย คือในฝ�ายของ
สวรรค�ชื่อว�า ปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช ในฝ�ายของมารก็มีชื่อ ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช
เหมือนกันมีอายุประมาณ ๑๖,๐๐๐ ป�ของสวรรค� 

กุศเม่ือกล�าวถึงการบังเกิดในโลกมนุษย�เปNนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุดเพราะเปNนจุดเริ่มต8น
ของการบําเพ็ญลเพ่ือไปสู�สุคติภูมิต�างๆ โลกสวรรค�เองก็เปNนสถานท่ีท่ีจะบังเกิดข้ึนได8จากการ
ท่ีได8กระทําบุญกุศลในคราวท่ีอยู�บนโลกมนุษย�  ผู8วิจัยได8ศึกษาค8นคว8าเรื่องราวเก่ียวกับบุคคล
ผู8ท่ีได8ทําบุญกุศลไว8ในขณะเปNนมนุษย�แล8วไปเกิดในโลกสวรรค� ไม�ว�าจะเปNนเรื่องราวของท8าว
สักกะเทวราช เรื่องราวของลาชเทวธิดา เรื่องของคนใช8อนาถป�ณฑิกเศรษฐีผู8รักษาอุโบสถศีล
ครึ่งวัน บุคคลเหล�านี้ล8วนแล8วแต�สร8างบุญสร8างกุศลท่ีแตกต�างกันในขณะท่ียังเปNนมนุษย�ท้ังสิ้น
แม8แต�เม่ือไปบังเกิดบนโลกสวรรค�แล8วการบําเพ็ญกุศลคุณงามความดีก็ยังเปNนสิ่งสําคัญ
สําหรับเทวดาท้ังหลาย ผู8วิจัยยังได8ศึกษาค8นคว8าเก่ียวกับหลักธรรมท่ีทําให8ไปบังเกิดบนสวรรค�
ซ่ึงได8พบว�าหลักธรรมเหล�านั้น คือ เทวธรรม ๒,บุญกิริยาวัตถุ ๓,บุญกิริยาวัตถุ ๑๐,วัตตบท ๗ 
และ กุศลกรรมบถ ๑๐ เปNนต8นสามารถทําให8ผู8ปฏิบัติได8อานิสงส�ไปเกิดบนโลกสวรรค�ได8 
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บทบาทของเทวดาในการส�งเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบว�าเทวดานอกจะเปNนผู8มีบุญกุศลท่ีเคยทํามาแล8วจึงทําให8ได8ไปบังเกิดบนสวรรค� มีความ
สะดวกสบายทุกอย�าง บางตนมีความคิดเห็นท่ีเปNนมิจฉาทิฐิชอบเบียดเบียนมนุษย�เพ่ือหวัง
ลาภสักการะ บางตนก็ดํารงตนอยู�ในศีลธรรม มีความเปNนสัมมาทิฐิ ชอบอุทิศตนเพ่ือท่ีจะ
ช�วยเหลือพระพุทธศาสนาท้ังพระพุทธเจ8าและเหล�าพระสาวก ผู8วิจัยได8นําแนวทางการ
ประพฤติตนของเทวดาชั้นหลังนี้มาเปNนหัวข8อในการศึกษาวิจัยในด8านการส�งเสริม
พระพุทธศาสนา ผู8วิจัยได8ทําการศึกษาบทบาทของเทวดาในประเด็นท่ีเทวดามีส�วนในการ
ช�วยเหลือในการส�งเสริมพระพุทธศาสนา ท้ังหมด  ๕  ด8านด8วยกัน 

๑. บทบาทด8านการชักนําให8ผู8คนหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เทวดาท่ี
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ไม�ต�างจากอุบาสกอุบาสิกา ท่ีมีความเลื่อมใสในศาสนาแล8ว ก็
ย�อมหาทางชักนําผู8คน ให8มานับถือในสิ่งท่ีตนเชื่อหรือนับถือ ยิ่งท่ีเทวดาผู8มีความเปNนทิพย�อยู�
แล8ว ย�อมรู8จักมนุษย�เปNนอย�างดี ว�าใครดีใครเลวอย�างไร เพราะท่ีลับสําหรับเทวดาไม�มี อย�าง
ท่ีคําโบราณท�านมักพูดเสมอว�า จะทําความชั่วอย�างนึกว�าใครไม�รู8ไม�เห็นถึงคนไม�เห็นผีสาง 
เทวดาก็เห็น เทวดาจึงรู8ดี สิ่งท่ีตนเชื่อว�าดีก็พยายามชักนําผู8อ่ืนให8มาเชื่อมานับถือเช�นตน จึง
ได8คิดท่ีจะอนุเคราะห�คนอ่ืนหรือญาติพ่ีน8องด8วยการบอกกล�าวแนะนํา ชักจูงในทางท่ีถูกต8อง 
เปNนแบบอย�างของการเปNนกัลยาณมิตรท่ีดีแนะนําประโยชน�บอกสิ่งท่ีเปNนโทษ เผยแผ�
หลักธรรมขององค�พระผู8มีดังตัวอย�างท่ีผู8วิจัยได8ยกมาอ8าง 

๒. บทบาทด8านพระธรรมการถามและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ8า เทวดาบาง
เหล�าก็ยังอยากท่ีจะได8ฟ�งธรรมจากพระพุทธเจ8าหรือมีข8อสงสัยบางข8อในหลายๆ อย�างจึงเข8า
ไปสนทนาธรรมเพ่ือไขข8อสงสัย ซ่ึงคําถามของเหล�านั้นของเทวดาบางข8อก็เปNนคําถามท่ีบาง
คนก็ยังเคยคิดอยู�ในใจ แต�เม่ือได8ฟ�งคําตอบจากองค�สมเด็จพระผู8มีพระภาคเจ8าแล8วก็ทําให8ได8
รู8คําตอบคลายคําถามท่ีอยู�ในใจ บางคําถามเปNนคําถามท่ีไม�รู8จะถามใครได8 พระพุทธองค�ก็
ทรงปรินิพพานแล8ว แต�เหล�าเทวดาก็ได8ช�วยถามคําถามเหล�านั้นได8ซ่ึงเปNนประโยชน� หาก
เทวดาไม�ได8ถามคําถามกับองค�พระผู8มีพระภาคเจ8าเราก็คงจะไม�ได8รู8คําตอบซ่ึงอาจหาไม�ได8
แล8วในป�จจุบัน ทําให8ได8ความกระจ�างแจ8งจากการกระทําของเหล�าเทวดา เช�น สิ่งท่ีเปNนมงคล
ท้ัง ๓๘ ประการ หลักธรรมเหล�านั้นพุทธศาสนิกชนก็ยังคงยึดถือปฏิบัติมาจนตราบเท�า
ป�จจุบัน 

๓.  ด8านการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เทวดาบางเหล�า บาง
พวกถึงแม8จะไม�ได8เข8าไปเฝ�าองค�สมเด็จพระผู8มีพระภาคโดยตรงเพียงแต�ได8ยิน หรือได8ฟ�งก็
แสดงความเลื่อมใสศรัทธาออกมาอย�างซาบซ้ึงเหมือนตอนท่ีพระองค�ทรงประกาศธรรมจักร 
หรือบางตนก็ทรงเข8าเฝ�าโดยตรงอย�างท8าวสหัมบดีพรหมท่ีเลื่อมใสในการปฏิบัติจนได8บรรลุ
ธรรมของพระพุทธองค�และธรรมะของพระพุทธองค�ควรท่ีจะได8ขจรขจายสู�โลกมนุษย� จึง
ได8มากราบอาราธนาพระพุทธองค�ด8วยความเลื่อมใสให8ทรงโปรดแสดงธรรม ทําให8ธรรมของ
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พระพุทธองค�ประดิษฐานบนผืนโลกกลายเปNนพระพุทธศาสนา และด8วยคําอาราธนาของท�าน
นั้นก็ยังคงเปNนประเพณีสืบทอดมาจนถึงป�จจุบันในการกล�าวคําอาราธนาก�อนท่ีพระสงฆ�จะ
แสดงธรรม เปNนต8น 

๔. บทบาทด8านการบํารุงอุป�ฏฐาก ผู8วิจัยได8ยกตัวอย�างพระสิวลีซ่ึงเห็นได8ชัดด8วย
บุญกุศลของท�าน ถึงแม8ว�าเทวดาจะมีฤทธิ์มาก แต�กับพระสาวกของพระพุทธเจ8าเหล�าเทวดาก็
ยังต8องมาช�วยบํารุงส�งเสริมให8ท�านในคราวต�าง ๆ อันเปNนไปโดยชอบธรรม แม8ว�าท�านเหล�านั้น
จะไม�ได8เรียกร8องอะไร แต�เหล�าเทวดาก็เต็มใจท่ีจะช�วยส�งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธเจ8าพร8อม
เหล�าพระสาวกก็ด8วยอานุภาพของบุญกุศลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาหลักการกระทํา 

๕. บทบาทด8านการเปNนแบบอย�างของผู8บําเพ็ญกุศล เทวดาบางพวกมีความ
ประสงค�ท่ีอยากจะเสริมบารมีตนให8คงอยู�ได8นานข้ึน สว�างไสวมากข้ึน อายุยืนยาวมากข้ึนบน
สวรรค�ก็ได8มาบําเพ็ญกุศลกับพระพุทธเจ8าและเหล�าพระสาวกและการได8บําเพ็ญบุญบารมีก็
อาจเปNนเหตุทําให8ตนนั้นมีอายุอยู�บนสวรรค�ได8ยืนยาวข้ึนไปอีก หรือด8วยการฟ�งธรรมจากองค�
สมเด็จพระผู8มีพระภาคเจ8า เปNนการส�งเสริมในการเปNนแบบอย�างของผู8ปฏิบัติถูก ปฏิบัติเปNน
ประโยชน�และปฏิบัติไม�เปNนโทษ ถึงแม8ท�านเหล�านั้นจะอยู�บนสวรรค�ไม�ทุกอย�างเปNนทิพย�แต�
ท�านก็ยังไม�ประมาทในตนเก็บเก่ียวบุญกุศลอันใดท่ีจะเกิดกับตน ส�งเสริมในการเปNน
แบบอย�างท่ีดีให8ผลอันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว�ามีอยู�จริง ทําให8คนในป�จจุบันได8เชื่อ
เรื่องกรรมดี กรรมชั่ว รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนของกรรมนั้น ๆ ด8วย 

การได8บังเกิดในสุขคติภูมิ โลกสวรรค�นั้นเปNนความปรารถนาท่ีทุกคนพึงหวังได8 
เพราะหากบําเพ็ญบุญกุศลท่ีได8กล�าวไว8แล8วหรือท่ีใกล8เคียง และเหล�าเทวดาท่ีได8ยกตัวอย�าง
มาแล8วนั้น ถึงแม8ว�าท�านเหล�านั้นจะได8บังเกิดในสุขภูมิท่ีมีแต�ความสุขสมหวังได8ด่ังใจปรารถนา
แล8ว แต�ท�านก็ยังขวนขวายท่ีจะบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศลสร8างคุณความดีเอาไว8 ใน
พระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ8าและเหล�าพระสาวก เพราะท�านได8ตระหนักถึงความจริงของ
สังขารของเหล�าสัตว�ทุกชีวิตว�าไม�แน�นอน การได8ทําความดีเอาไว8ให8มากท่ีสุดเท�านั้นถึงจะคุ8ม
ค�าท่ีได8บังเกิดในทุกสถานท่ี 

๕. ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาบทบาทของเทวดาในการส�งเสริมพระพุทธศาสนาใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผู8วิจัยได8มองเห็นว�ามีประเด็นท่ีน�าสนใจเพ่ิมเติม ดังนั้น 

๕.๑ ข8อเสนอแนะท่ัวไป 
๑. ควรนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมของเทวดาท่ีเปNนสัมมาทิฐิมาประพฤติปฏิบัติ

ให8เปNนสังคมเหมือนสังคมเทวดา เพราะโดยท่ัวไปแล8วสังคมเทวดาเปNนสังคมท่ีอยู�ด8วยการ
ยึดถือหลักธรรม มีคุณธรรม เปNนเครื่องยึดเหนี่ยว เพราะลําพังการเคลื่อนการจุติจากอัตต
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ภาพเทวดานั้นง�ายมากเพราะเพียงแค�โกรธต�อกันและกันเท�านั้นก็ทําให8เทวดาจุติได8 สังคม
เทวดาจึงเปNนสังคมท่ีมีแต�ความสุข ความขัดแย8งกันแทบไม�มี  

๒. ควรนํามาเปNนแบบอย�างท่ีดี ของการเปNนผู8ขวนขวายในการสร8างคุณงามความดี 
และได8ตระหนักถึงความเปNนจริงของชีวิตถึงแม8ว�าได8บังเกิดเปNนเทวดาแล8วก็ยังไม�พ8นจากทุกข�
โดยสิ้นเชิงยังต8องขวนขวายท่ีจะสร8างบุญกุศลให8ยิ่งๆ ข้ึนไปจนกว�าจะเข8าถึงธรรมดับกิเลสได8
โดยสิ้นเชิง 

๕.๒ ข8อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต�อไป 
๑. ควรมีการศึกษาวิเคราะห�ในเรื่องอิทธิพลความเชื่อเรื่องเทวดาต�อสังคมไทย ว�ามี

ความเก่ียวข8องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอย�างไร 
๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเทวดาในพุทธศาสนากับคริสต�ศาสนาหรือศาสนา

อ่ืน ว�ามีความเหมือนหรือความแตกต�างกันอย�างไร 
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การประยุกต�หลักสุญญตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทในชีวิตประจําวันของชาวพุทธ 
เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� 

An Application of the Doctrine of Suññatã In Theravada Buddhism in 
Daily Life of Buddhists in Non Sila Sub-District, 

Sahatsakhandistrict, Kalasin Province 

พระมหาบุญเหลือ  ธีรป-ฺโญ* 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.ประยูร แสงใส** 

บทคัดยBอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักสุญญตาในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาเถรวาท๒)เพ่ือศึกษาหลักสุญญตาท่ีปรากฎในพระพุทธสาสนา๓) เพ่ือศึกษา
การประยุกต�หลักสุญญตาไปใช8ในชีวิตประจําวันของชาวพุทธในเขตเทศบาลตําบลโนนศิลา
การวิจัยในครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนามสัมภาษณ�กลุ�มเป�าหมายท่ี
เก่ียวข8องวิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ�ใช8วิธีวิเคราะห�เชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว�า 
 สุญญตาคือ ความว�างจากกิเลสท่ีเปNนคุณธรรมท่ีทําให8บุคคลเปNนพระอรหันต�สุญญ
ตานอกจากจะเปNนคุณธรรมชั้นพิเศษ ในลักษณะเดียวกันสุญญตาเปNนเครื่องทําบุคคลว�างจาก
กิเลส ให8เหลืออยู�แต�เบญจขันธ�ท่ีบริสุทธิ์สะอาดไม�เปNนท่ีต้ังแห�งความทุกข�และความตายอีก
ต�อไป เพราะว�าในนั้น ไม�มีอัตตานุทิฏฐิเหลืออยู�เลย จึงเปNนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษย�ทุกคน 
เปNนสิ่งสําคัญในสังคม ความสงบสุขและความเจริญก8าวหน8าจะบังเกิดข้ึนในบุคคล ครอบครัว 
สังคม 
 การประยุกต�หลักสุญญตาเพ่ือใช8ในการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น มีความจํา
เปNนมากและวิธีการประยุกต�ใช8ก็คือ การรู8จักพักผ�อนทางวิญญาณท่ีเคร�งครัดให8เปNนความ
ผ�อนคลาย การทํางานให8สนุกและเปNนสุขกับการทํางาน แม8เม่ือปฏิบัติตามผลงานออกมาแล8ว
ก็ยกให8ความว�าง คือ หลักธรรมชาติไม�ยึดถือเอามาเปNนตัวเขา-ตัวเรา แม8การกินการบริโภค
ใดๆ ก็เปNนไปตามธรรมชาติ การดําเนินชีวิตอยู�ด8วยจิตว�าง คือ ไม�มีจิตวุ�นเกิดเปNนความทุกข�
สับสนและวุ�นวาย 

ความว�างกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ของชุมชนเทศตําบลโนนศิลานั้น คือ ว�าง
จากการยึดม่ันถือม่ันในนาม รูป ในหมู�คนท่ีมีป�ญญาแล8วโดยธรรมชาติท่ีแท8จริงนั้น ต8องการ
ธรรมะ หรือหลักแห�งพุทธศาสนาอันเดียวกันคือ การระงับดับทุกข� การหล�อหลอมหรือขัด

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๘๑๕

เกลาอุปนิสัยใจคอของบุคคลให8ละเอียดอ�อน สวยงาม มีความรัก ความเมตตาปรานีหรือ
ความเอ้ืออาทรต�อกันและกัน หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนําไปใช8ใน
ชีวิตประจําวันได8 เกิดประโยชน�แก�ผู8ท่ีปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาอย�าง
เคร�งครัดและต�อเนื่อง มีบุคลิกภาพสง�างาม มีจิตใจเยือกเย็นเปNนสุข และเปNนบุคคลท่ีสังคม
ปรารถนา 

คําสําคัญ: การประยุกต�หลักสุญญตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทในชีวิตประจําวัน 

Abstract 

The main purposes of this study were (1) to study the doctrine of 
Suññatãin Theravada Buddhist scriptures, (2) to study the doctrine of 
Suññatãin Buddhist scriptures and (3) to an application of the doctrine of 
Suññatãin Theravada Buddhism in daily life of Buddhists in Nonsila sub-
district, Sahatsakhandistrict, Kalasin province. This was a documentary 
research and the field work by interviewing the target group with the 
descriptive analysis. A result of this research was found in the following 
aspects.  

Suññatã was emptiness from defilement to make a person Arahant. 
Suññatã was a special principle to make a person free from defilement and 
to purify five aggregates without suffering and death. Therefore, there was not 
selfish in these aggregates and they became a important base of peace, 
happiness, and growth in all persons, families and societies. 

The applied Suññatã to the daily life was necessary. The method of 
this application was to know mental relaxation through by working joyfully 
and happily. After working, the achievement of work was known as natural 
emptiness without selfishness and attraction to it. All types of consummation 
were also known as a natural principle. Living with empty mind was free from 
anxiety, suffering, worry and seriousness.  

The emptiness in daily life in Nonsila sub-districtwas emptiness from 
attraction to a form and mind. In fact, all wise men wanted Dhamma, the 
same Buddhist principle, namely cessation of suffering to purify mind and to 
make it full of carefulness, beauty, love, kindness or helpfulness. The 
Buddhist principles applied to the daily life brought many benefits to the 
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Buddhist followers who would have dignified personality, happy mind and 
who were wanted in the society.   

Keywords : An Application of The Doctrine of Suññatã in Theravada 
Buddhism in Daily Life  

๑. บทนํา 
ความเข8าใจผิดท่ีเปNนอุปสรรค ต�อหลักเกณฑ�อันนี้ มีอยู�อย�างหนึ่งโดยเฉพาะแม8ใน 

ประเทศไทยเราก็ยังมักจะเข8าใจกันว�า หลักพระพุทธศาสนาอันว�าด8วยสุญญตา หรือ อนัตตา
นั้น ไม�มีความมุ�งหมาย หรือไม�อาจนํามาใช8กับคนธรรมดาสามัญท่ัวไป ใช8ได8แต�กับผู8ปฎิบัติใน
ชั้นสูง ท่ีอยู�ตามถํ้าตามป�า เปNนนักบวชท่ีมุ�งหมายจะบรรลุมรรคผลโดยเร็วเท�านั้น๑  แล8วก็เกิด
บัญญัติ อยู�บ8านเรือน และคนพวกนี้เองท่ียึดม่ันในคําว�า มนุษย�สมบัติ สวรรค�สมบัติ และ
นิพพานสมบัติแล8วจัดตัวเองให8มุ�งหมายเพียงมนุษย�สมบัติและสวรรค�สมบัติเท�านั้น ส�วน
นิพพานสมบัตินั้น จัดไว8เปNนสิ่งสูง สุดวิสัย ไม�อยู�ในฐานะท่ีจะต8องเก่ียวข8อง หรือแม8ด8วยการ
กล�าวถึง จึงไม�ต8อง พูดถึงการปฏิบัติ เพ่ือนิพพาน คนพวกนี้ยังห�างไกลต�อการได8ยินได8ฟ�งถึง
หลักพุทธศาสนาอันแท8จริง กล�าวคือ เรื่องสุญญตา หรือ อนัตตา เปNนต8นนั้น ข8อเท็จจริงเรื่อง
การท่ีพวกฆราวาสหวาดกลัวเรื่องสุญญตานี้ ทราบได8จากพระบาลีตอนหนึ่งแห�งสังยุตตนิกาย
และท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงตรง กัน ข8อความในพระบาลีนั้น มีใจความพอท่ีจะสรุป ได8สั้นๆ ว�า พวก
ชาวบ8านผู8มีอันจะกินกลุ�มหนึ่ง ได8เข8าไปเผ8าพระผู8มีพระภาคเจ8าแล8วกราบทูล ให8ทรงทราบ
ตามสภาพท่ีเปNนจริงว�า พวกเขาเปNนผู8ครองบ8านเรือนอัดแออยู�ด8วยบุตรภรรยา ลูบไล8กระแจะ
จันทน�ของหอม ประกอบการงานอยู�อย�างสามัญชนท่ัวไป 

ซ่ึงพระพุทธเจ8าท้ังหลายกล�าวส�วนเรื่องอันสวยสดงดงามต�างๆ นอกจากนี้นั้น เปNน
เรื่องของคนชั้นหลังกล�าว พวกชาวบ8านเหล�านั้นได8ทูลแย8งข้ึนว�า เรื่องสุญญตาเช�นนั้นสูง
เกินไป ขอให8ทรงแสดงเรื่องท่ีลดตํ่าลงมา พระองค�จึงได8ทรงแสดงเรื่องท่ีเรียกว�า “โสตาป�ตติ
ยังคะ” หรือ เรื่องการเตรียมตัวเพ่ือเปNนผู8ลุถึงกระแส ซ่ึงในท่ีนี้ได8แก�ข8อปฏิบัติเพ่ือลุถึงความ
เปNนโสดาบัน อันได8นามว�าเปNนกระแสแห�งพระนิพพาน ข8อปฏิบัติท่ีกล�าวนั้นมีใจความโดย
สรุปคือ มีศรัทธาในพระพุทธ ในพระธรรม  ในพระสงฆ�  อย�างไม�ง�อนแง�นคลอนแคลนกับมี
ศีลชนิดท่ีพระอริยเจ8าชอบใจ คือ เปNนศีลชนิดท่ีผู8นั้นเองก็ติเตียนตนเองไม�ได8๒ ความมุ�งหมาย
ของพระพุทธศาสนานั้น มักจะถูกคนส�วนใหญ�เข8าใจไปเสียว�ามุ�งหมายจะนําคนไปเมืองสวรรค� 
จึงได8มีการสอนกันอย�างมากว�า สวรรค�เปNนแดนท่ีคนควรไปให8ถึง สวรรค�เปNนแดนแห�ง
ความสุขท่ีสุด เลยมีการชักชวนกันให8ปรารถนาสวรรค� ปรารถนากามารมณ� อันวิเศษในชาติ
                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, ตัวกูของกู ฉบับสมบูรณ�, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๒), หน8า ๓๑. 
๒ เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๓๒ – ๓๓. 
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หน8า คนท้ังหลายท่ีไม�รู8ความจริงก็หลงใหลสวรรค� มุ�งกันแต�จะเอาสวรรค�ซ่ึงเปNนแดนท่ีตนจะ
ได8เสพย�กามารมณ�ตามปรารถนา เปNนเมืองท่ีตนจะหาความสําราญได8อย�างสุดเหวี่ยงแบบ
สวรรค�นิรันดรของศาสนาอ่ืนๆ ท่ีเขาใช8สวรรค�เปNนเครื่องล�อให8คนทําความดี คนจึงไม�สนใจท่ี
จะดับทุกข�กันท่ีนี่และเดียวนี้ ตามความมุ�งหมายอันแท8จริงของพระพุทธศาสนา นี้คือ 
อุปสรรคอันสําคัญและเปNนข8อแรกสุด ท่ีทําให8คนเข8าถึงจุดมุ�งหมายอันแท8จริงของ
พระพุทธศาสนาไม�ได8 เพราะไปมุ�งเอาตันหาอุปาทานกันเสียหมด ฉะนั้น เราควรสั่งสอนกัน
เสียใหม�และพุทธบริษัทควรจะเข8าใจเสียให8ถูกต8องว�า สวรรค�ดังท่ีกล�าว ว�าเปNนเมืองท่ีจะต8อง
ไปให8ถึงนั้น เปNนการกล�าวอย�างบุคลาธิษฐาน คือ กล�าวสิ่งท่ีเปNนนามธรรมให8เปNนรูปธรรมหรือ
เปNนวัตถุข้ึนมา การกล�าวเช�นนั้น เปNนการกล�าวในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อในเบ้ืองต8น ท่ี
เหมาะสําหรับบุคลผู8ไม�ฉลาดท่ัวไป ท่ียังไม�มีสติป�ญญามากพอจะเข8าใจถึงความหมายอัน
แท8จริงของพระพุทธศาสนาได8 แม8คําว�า “นิพพาน” ซ่ึงหมายถึง การดับทุกข� ก็ยังกลายเปNน
เมืองแก8วหรือนครแห�งความไม�ตาย แต�ความหมายอันแท8จริง นิพพาน คือ ความว�างจาก
กิเลสสว�างจากทุกข�๓  สุญญตาเปNนตัวแท8และเปNนหัวใจของพระพุทธศาสนาความรู8โดยท่ัวไป
ของชาวพุทธเห็นว�าพระพุทธศาสนามี ๒ ระดับ คือ เปลือกกับแก�น  หรือโลกิยะกับโลกุตตระ 
สําหรับเรื่อง “สุญญตา” มีแต�แก�น ไม�มีเปลือก ไม�มีกระพ้ี จึงต้ังอยู�ในฐานะเปNน “หัวใจ”ของ
พระพุทธศาสนาโดยเหตุท่ีมีเท�านั้นเอง สุญญตาจึงกลายเปNนตัวแท8ท้ังหมดของพุทธศาสนาไป
ด8วย เปรียบด8วยเพชรเม็ดหนึ่ง มันก็เปNนท้ังหมดของตัวมันเอง และเปNนท้ังหัวใจของมันด8วย  
มันมีเพียงเท�านั้นและจะต8องเปNนสิ่งท่ีบริสุทธิ์ ไม�มีอะไรเจือปน เปNนสิ่งท่ีมีค�าสูงสุด 

ส�วนในเรื่องสุญญตาตามทรรศนะของพุทธทาสภิก ขุ ซ่ึ ง เปNนนักปราชญ�
พระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทนั้นท�านได8กล�าวว�าสุญญตาคือความว�างหมายถึงการว�างจาก
อัตตาตัวตนท�านอธิบายโดยใช8คําท่ีคนท่ัวไปสามารถเข8าใจได8ง�ายๆ ว�าการว�างจากตัวกู ของกู 
อัตตาอัตตนียามีความหมายเช�นเดียวกับอนัตตาคือไม�ยึดม่ันถือม่ันว�ามีตัวว�ามีตนว�ามีเราว�ามี
ของของเราอันจะเปNนการทําให8เกิดกิเลสอกุศลเกิดตัณหาและอุปาทานฉะนั้นเม่ือละตัวตนได8
ก็จะว�างจากกิเลสตัณหาอุปาทานคือสุญญตานั่นเองหลักการความว�างของพุทธทาสคือว�าง
จากความทุกข�และว�างจากกิเลสซ่ึงเปNนเหตุให8เกิดความทุกข�เปNนความว�างจากตัวตนว�างจาก
ความมีอะไรเปNนตัวตนหรือเปNนของของตนคือว�างจากความรู8สึกว�ามีตัวเราหรือมีของของเรา
เปNนความว�างอย�างยิ่งเม่ือว�างอย�างยิ่งได8ก็เปNนสุขอย�างยิ่งดังพุทธภาษิตท่ีว�า “นิพฺพานํปรมํ
สุ-ฺญํนิพฺพานํปรมํสุขํ”๔ ซ่ึงแปลว�า ท่ีว�างอย�างยิ่งนั่นคือนิพพานและนิพพานคือเครื่องนํามา
ซ่ึงความสุขอย�างยิ่ง “นิพพาน” แปลว�าดับไม�เหลือแห�งทุกข�เปNนความว�างอย�างยิ่งเราจะต8อง

                                                           

๓ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๒๐. 
๔ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๔/๙๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๑๘ 

เข8าถึงด8วยสติป�ญญาอย�างเต็มท่ีจนไม�มีความรู8สึกว�าตัวตนหรือของตนโดยประการท้ังปวง
จริงๆ 

เรื่องความว�างนั้น เปNนเรื่องท่ีเข8าใจยากท่ีสุดในบรรดาเรื่องหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาท้ังนี้เพราะเปNนเรื่องหัวใจหลักสําคัญอย�างยิ่งของพระพุทธศาสนานั่นเองท่ี
เรียกว�า “หัวใจ” เพราะหมายถึงสิ่งท่ีลึกซ้ึงท่ีละเอียดสุขุมประณีตไม�เปNนวิสัยแห�งการคาดเดา
หรือความตรึกไปตามความเคยชินหรือตามกิริยาอาการของคนธรรมดาแต�จะเข8าใจได8ก็ด8วย
การต้ังอกต้ังใจศึกษาและน8อมนําไปประพฤติปฏิบัติถึงแม8พระศาสดาจะทรงสอนธรรมะด8วย
ภาษาของชาวบ8านก็ตามแต�คําบางคําท่ีท�านกล�าวนั้นมิได8มีความหมายอย�างท่ีชาวบ8านเข8าใจ
กันท่ัวไปฉะนั้นผู8ท่ีไม�เคยรู8ภาษาฝ�ายธรรมะซ่ึงมีความหมายผิดไปจากภาษาของคนธรรมดาจึง
อาจจะเข8าใจคําสอนบางคําของพระศาสดาผิดไปจากท่ีท�านมุ�งหมายไว8เดิม๕  

ด8วยเหตุนี้ผู8วิจัยจึงต8องการศึกษาเรื่องสุญญตาซ่ึงเปNนหลักคําสอนท่ีสําคัญในทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงพระพุทธเจ8าได8ตรัสไว8โดยตรงมิใช�คําของพระสาวก หรืออรรถกถาจารย�แต�
อย�างใดเพ่ือความเข8าใจท่ีชัดเจนในเรื่องความหมายหลักการและวิธีการท่ีจะเข8าถึงสุญญตา
ธรรมอย�างถูกต8องพร8อมนําแนวคิดเรื่องสุญญตามาปรับประยุกต�ในชีวิตประจําวันและความ
กลมกลืนกับการดํารงชีวิตให8อย�างเหมาะสมโดยยึดหลักสุญญตาในพระไตรป�ฎกและอรรถ
กถาของพระพุทธศาสนาทางฝ�ายเถรวาทเปNนสําคัญรายละเอียดท้ังหมดผู8วิจัยจักได8นําเสนอ
เปNนลําดับต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสุญญตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดจิตว�างกับการดําเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาการประยุกต�ใช8หลักสุญญตาไปใช8ในชีวิตประจําวันของชาวพุทธ
ชุมชนเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย       
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต�ใช8หลักสุญญตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ชีวิตประจําวันของชาวพุทธชุมชนเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� นี้
มีรูปแบบและลําดับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑. รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร (Documentary 

Research) โดยมีการศึกษาภาคสนาม (Field Study) ด8วยการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข8องใน
                                                           

๕ พระธรรมโกศาจารย� (พุทธทาสภิกขุ), ตัวกูของกู (ฉบับสมบูรณ�), (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หน8า ๑๔๙ 
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เรื่องเพ่ือศึกษาการประยุกต�ใช8หลักสุญญตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทในชีวิตประจําวันของ
ชาวพุทธชุมชนเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� 

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
๒.๑ แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร8างท่ีผู8วิจัยสร8างข้ึน โดยให8ผู8เชี่ยวชาญด8านภาษา 

เนื้อหาและโครงสร8างตรวจสอบความถูกต8อง เท่ียงตรง จํานวน ๓ ท�าน ก�อนนําไปสัมภาษณ�
กลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข8อง 

๒.๒ เครื่องบันทึกเสียง 
๒.๓ สมุดจดบันทึก 
๒.๔ กล8องถ�ายภาพนิ่ง 
๒.๕ ผู8ช�วยเก็บข8อมูลวิจัย  จํานวน ๑ รูป/คน 
๓. การรวบรวมข�อมูล 
การเก็บรวบรวมข8อมูลผู8วิจัยรวบรวมข8อมูลท้ังด8านเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข8องและ

สัมภาษณ�กลุ�มเป�าหมายโดยจําแนกออกเปNน ดังนี้ 
(๑) กลุ�มนักบรรพชิต คือ พระสงฆ� ๕ รูป  
(๒) กลุ�มผู8นําชุมชน ข8าราชการ ๒  คน 
(๓) ประชนท่ัวไป ๘ คน 
(๔) นักเรียน นักศึกษา ๕ คน 
รวมกลุBมเป�าหมาย  ๒๐  รูป/คน 
การได8มาซ่ึงกลุ�มเป�าหมายได8มาด8วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ�ม

เจ8าคณะ พระสังฆาธิการ เจ8าคณะตําบล เจ8าอาวาสวัดต�างๆ ผู8นําชุมชน ข8าราชการ ในส�วน
ของกลุ�ม ชาย-หญิง ประชาชนท่ัวไปและนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ�กลุ�มเป�าหมายท่ีศึกษา ได8มาโดยเจาะจง (Purposive 
Sampling) รายชื่อให8ครบตามจํานวนท่ีระบุไว8 

๔. สรุปผลการวิจัย  
“สุญญตาเปNนคุณธรรมท่ีทําให8บุคคลเปNนพระอรหันต�” สุญญตาในท่ีนี้นอกจากจะ

เปNนคุณธรรมชั้นพิเศษแล8วยังบ�งบอกถึงสุญญตาว�ามีประโยชน�ทําให8บุคคลธรรมดาสามัญหรือ
ปุถุชนขยับฐานะหรือเลื่อนชั้นตนเองเปNนพระอรหันต�ในลักษณะเดียวกันนี้ท�านยังได8สนับสนุน
มติเดิมอีกว�า “สุญญตาเปNนเครื่องทําบุคคลให8หมดไปให8ว�างไปให8เหลืออยู�แต�เบญจขันธ�ท่ี
บริสุทธิ์สะอาดไม�เปNนท่ีต้ังแห�งความทุกข�และความตายอีกต�อไปเพราะว�าในนั้นไม�มีอัตตา
นุทิฏฐิเหลืออยู�เลย 

สุญญตาหมายถึงความว�างอันเปNนสภาวะแห�งความว�างท่ีปราศจากความเปNนสัตว�
บุคคลตัวตนเราเขาเปNนสภาวะท่ีขันธ�๕เปNนอนัตตากล�าวคือว�างจากความเปNนตัวตนตลอดจน
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ว�างจากสาระต�างๆ เช�นสาระคือความเท่ียงแท8ความสวยงามความสุขโดยปริยายหมายถึง
หลักธรรมฝ�ายปรมัตถ�เช�นขันธ�ธาตุอายตนะและป�จจยาการแสดงตัวสภาวะให8เห็นความว�าง
เปล�าปราศจากความเปNนสัตว�บุคคลตัวตนเราเขาเปNนเพียงธรรมหรือกระบวนการทาง
ธรรมชาติล8วนๆ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนั้นพุทธทาสภิกขุยังยกพุทธพจน�มาอธิบายเก่ียวกับเบญจขันธ�ว�าหมายถึง
สภาพท่ีว�างเปล�ามัจจุราชย�อมมองไม�เห็นผู8พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ําและพยับแดดซ่ึงคํา
ว�าโลกในท่ีนี้เพ่ือความเข8าใจแจ�มแจ8งเก่ียวกับโลกในท่ีนี้ว�าหมายถึงอะไรพุทธทาสภิกขุจึงได8
อธิบายเก่ียวกับการพิจารณาเห็นโลกคือสังขารว�าไม�เปNนไปตามอํานาจและเปNนของว�างเปล�าดังนี้ 

๑. ด8วยการกําหนดเห็นสังขารไม�เปNนไปตามอํานาจคือบุคคลย�อมไม�ได8อํานาจใน
เบญจขันธ�ว�าขอเบญจขันธ�ไม�พึงเปNนไปเพ่ืออาพาธและพึงได8ในเบญจขันธ�ว�าขอให8เบญจขันธ�
ของเราจงเปNนอย�างนี้อย�าเปNนอย�างนั้นเลย 

๒. ด8วยการพิจารณาเห็นสังขารเปNนของว�างเปล�าคือเห็นเบญจขันธ�ไม�มีแก�นสารไร8
แก�นสารปราศจากแก�นสารโดยสาระแก�นสารท่ีเปNนของเท่ียงโดยความเปNนของยั่งยืนโดย
ความเปNนของม่ันคงหรือโดยความเปNนของไม�แปรผันไปเปNนธรรมดา 

หลักปฏิจจสมุปบาทว�าเปNนเรื่องของวงจรความทุกข�เพ่ือให8ทราบถึงความทุกข�ท่ีเกิด
ข้ึนมาเต็มรูปเพราะอํานาจของความยึดถือต8องมีอุปาทานความยึดถือด8วยจึงจะเปNนความทุกข�
ถ8ายังไม�ทันยึดถือแม8จะมีความทุกข�อย�างไรก็ไม�ใช�ความทุกข�และการเกิด – ดับเปNนภาษาท่ีมี
ความหมายถึงการเกิด – ดับของ”ตัวกู” เท�านั้นส�วนอาการแห�งปฏิจจสมุปบาทเปNนสุญญตา
คือว�างจากตัวตนสรุปได8ว�าในฝ�ายสมุทยวาร (ฝ�ายเกิด) อาการหนึ่งๆของปฏิจจสมุปบาทท่ี
ทยอยปรุงแต�งกันนั้นมีความเหมือนกัน คือ “ว�าง” เปNนเพียงมายาของสิ่งท่ีอาศัยกันและกัน
เกิดข้ึนจนเกิดความทุกข�ในฝ�ายนิโรธวาร (ฝ�ายดับ) ก็เหมือนกันแสดงให8เห็นความเปNนมายาท่ี
อาศัยกันและกันดับจนดับไม�เหลือแห�งความทุกข�การเกิด – ดับเปNนภาษาท่ีมีความหมายถึง
การเกิด – ดับของ”ตัวกู” เท�านั้นเปNนเพียงธรรมชาติท่ีอาศัยกันแล8วเกิดดับอาศัยกันเกิดข้ึน
หรืออาศัยกันดับลงไปท่ีมันเปNนคนตามภาษาคนนั้นเพราะอวิชชาส�วนตัวตัณหาและอุปาทาน
ย�อมทําให8เกิดความคิดท่ีว�าตัวกู “คน” ชนิดนี้จะต8องฆ�ามันให8ตายเสียนั่นแหละคือการดับ
ทุกข� 

จริงอยู�ความกลัวย�อมเปNนมูลเหตุอันแท8จริงของการเกิดข้ึนมาและการต้ังอยู�ได8ของ
ศาสนาท้ังปวงพวกท่ีกลัวอํานาจอันลี้ลับของผีสางเทวดารวมท้ังพระเปNนเจ8าก็ต8องการศาสนา
ไว8เพียงเพ่ือจะได8เปNนท่ีโปรดปรานของผีสางเทวดาและพระผู8เปNนเจ8า ท้ังๆท่ีสิ่งท้ังหมดเหล�านี้
ก็เปNนเพียงอวิชชาความโง�อย�างหนึ่งเท�านั้นพวกท่ีกลัวยากจน กลัวโชคร8ายก็หันเข8ามาหา
ศาสนาเพ่ือเปNนเครื่องมือช�วยขจัดความกลัวเหล�านั้นส�วนความกลัวของพุทธบริษัทท่ีแท8จริง
นั้น คือกลัวความทุกข� หรือ กลัวกิเลสของตัวเองโดยเห็นว�าเปNนภัยท่ีใหญ�หลวงยิ่งกว�าภัยใดๆ 
หมด พอเกิดมาก็ได8ประสบภัยอันนี้แล8วและประสบอยู�ต�อไปจนตลอดชีวิตจึงต8องการ
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เครื่องมือกําจัดมันเสียเพราะเหตุนี้เองพุทธบริษัทท่ีแท8ท่ีหวังจะได8รับผลจากพระพุทธศาสนา
โดยตรงจึงต8องรีบสะสางป�ญหาข8อนี้โดยมีความต8องการให8ถูกตรงตามจุดมุ�งหมายของพุทธ
ศาสนาแล8วจะประสบสิ่งท่ีเราต8องการกล�าวคือ สันติภาพอันถาวรของเอกชน และสังคมโดย
ไม�ต8องสงสัยเลยและนับว�าได8รับสิ่งสูงสุดท่ีพุทธศาสนาเจตนาจะให8กล8าท8าให8พิสูจน�ได8ว�าไม�มี
อะไรท่ีสูงยิ่งไปกว�านี้ในการท่ีจะสร8างสันติภาพให8แก�ตนเอง และทุกๆ คนในโลก 

มาถึงตรงนี้ก็อาจจะทําให8งงยิ่งข้ึน ก็จะขอยกตัวอย�างของการเปลี่ยนยุค เปลี่ยน
สมัยในอดีต  ถ8าเรามีพ้ืนความรู8ทางประวัติศาสตร� สังคมศาสตร� หรือสังคมวิทยา จะเห็นได8ว�า
เขาจะมีการแบ�งช�วงเวลาของสังคมมนุษย�ในอดีตออกเปNนยุคๆ ตามแต�ว�าจะใช8ป�จจัยอะไร
เปNนดัชนีในการชี้วัด เช�นแบ�งเปNนยุค,ตามเครื่องมือเครื่องใช8ท่ีขุดพบ เช�นยุคหินใหม� ยุคหิน
เก� า  ยุค เหล็ก ยุคคอมพิว เตอร�  เปNนต8นหรือแบ� งยุคสมัยตามวิ ถีการผลิต  (Mode 
of  production) ในสังคมในช�วงเวลานั้นๆ เช�น แบ�งเปNนยุคดึกดําบรรพ� ยุคทาส ยุคศักดินา 
ยุคทุนนิยม ยุคสังคมนิยม ยุคคอมมิวนิสต� เปNนต8น  

เม่ือค8นพบกฎธรรมชาติ ทําให8มนุษย�เราเข8าใจธรรมชาติมากข้ึน จากนั้นวิธีคิดจึง
เปลี่ ยนแปลงไป จากนั้ นวิ ธี ดํ า เนินชี วิ ต  พฤติกรรม รวมท้ังกฎเกณฑ�  แบบแผน 
ค�านิยม  ทัศนคติ ประเพณี วัฒนธรรม การแต�งกาย การพูดจา กิริยามารยาท ศิลปะ วิธีการ
ดําเนินความสัมพันธ�ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ก็พลอยเปลี่ยนแปลงไป
ด8วยท้ังหมด จึงขอย้ําว�าความเปลี่ยนแปลงต�างๆไม�ได8เกิดข้ึนลอยๆ แต�เกิดข้ึนเพราะมีสิ่งท่ี
เปNนเหตุเปNนป�จจัยผลักดันให8เกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามป�จจัยนั้นอยู�ตลอดเวลา 
อย�างไม�อาจฝ นได8 สิ่งท่ีเปลี่ยนก�อนก็กลายเปNนผล ให8สิ่งท่ีตามมาต8องเปลี่ยนตาม และ
กลายเปNนเหตุให8สิ่งอ่ืนเปลี่ยนตามๆกันไปอีก ร�างกายก็เปNนเช�นนั้น จิตใต ก็เปNนเช�นนั้น ชีวิตก็
เปNนเช�นนั้น ธรรมชาติก็เปNนเช�นนั้น สังคมก็เปNนเช�นนั้น วัตถุสิ่งของก็เปNนเช�นนั้น  และนี่คือ
อาการของ อิทัปป�จจยตา ในส�วนท่ีเปNนสังขตธรรม หรือสังขารธรรม หรือธรรมชาติท่ีมีเหตุมี
ป�จจัยปรุงแต�งสรุปได8ว�าหลักป�จจัยสี่เปNนส�วนสําคัญของพ้ืนฐานของการดํารงชีพมนุษย� เรา
สามารถปรับปรุง พัฒนาป�จจัยสี่ ด8วยวิทยาศาสตร�ตามความจําเปNนเหมาะสมเพียงเท�านี้ 
ความสุขก็เกิดในสังคมมนุษย� เรามิต8องวุ�นวายมีการแข�งขันแย�งผลประโยชน�ท่ีเกินความ
จําเปNนอย�างท่ีเห็นในป�จจุบัน 

ลักษณะพฤติกรรมทางจริยธรรม การท่ีบุคคลมีความรู8 ทัศนคติและเหตุผลทาง
จริยธรรมท่ีจะทําให8บุคคลแสดงพฤติกรรม ถ8าบุคคลใดมีความรู8 ทัศนคติและเหตุผลทาง
จริยธรรมสูงก็จะไม�ทําผิดกฎเกณฑ� ซ่ึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปNนสิ่งท่ีทําให8สังคมอยู�อย�าง
เปNนสุขอิทธิพลของกลุ�มเพ่ือน นับว�าเปNนบุคคลท่ีสําคัญและมีอิทธิพลต�อเด็กมาก ใน
สถาบันการศึกษาจะส�งเสริมค�านิยมรักความสะดวกสบาย รักสนุก ไม�เคร�งครัด ค�านิยม
เหล�านี้เปNนค�านิยมท่ีต�อต8านป�ญญาธรรม เพราะฉะนั้น หน8าท่ีของครูและผู8เก่ียวข8อง คือการท่ี
จะให8ความสนใจดูและควบคุม ชี้แนะ ตลอดจนหาวิธี ท่ี เหมาะสมเพ่ือให8นักเรียนมี
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สัมพันธภาพและความรู8สึกท่ีดีต�อกันเพ่ือพัฒนาค�านิยมด8านป�ญญาธรรม เพ่ือประโยชน�ต�อ
ตนเองและสังคม 

ความว�างตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวัน ของ
ชุมชนเทศตําบลโนนศิลานั้น ในหมู�คนท่ีมีป�ญญาแล8วโดยธรรมชาติท่ีแท8จริงนั้นเขาย�อม
ต8องการธรรมะ หรือหลักแห�งพุทธศาสนาอันเดียวกันคือ การระงับดับทุกข� เพ่ือให8เกิด
ความสุข ด8วยกันทุกคนเพียงแต�ลดหลั่นกันตามสติป�ญญาเท�านั้นเอง กล�าวคือ เรื่องสุญญตา
ในระดับหนึ่งท่ีเหมาะสมแก�บุคคลเหล�าหนึ่งๆ แต�ข8อเสียดายอย�างยิ่งก็คือคนเหล�านั้น ไม�เคย
ถูกสอนให8ต8องการสิ่งท่ีจะมาดับทุกข� ตามฐานะของตนๆ ให8เหมาะสมกันกับความทุกข�ของ
ตนๆ แต�เขาได8ถูกสอนให8แล�นเตลิดออกไปนอกลู�นอกทาง คือ ไปต8องการความสุขชนิดใด
ชนิดหนึ่งตามท่ีเขาจะชอบนึกฝ�นเอาเอง เม่ือเปNนเช�นนี้ ก็ต8องไปติดบ�วงของการเมาสวรรค� 
เมาบุญท่ีนักสอนศาสนาบางคนเขาโฆษณากันอยู� ทุกคํ่าเช8า ฉะนั้น สิ่งท่ีชาวบ8านต8องการจึง
ไม�ใช�ความดับทุกข� หรือธรรมะท่ีอาจจะดับทุกข�ตามท่ีพุทธศาสนาจะมีให8แต�มันได8กลายเปNน
ว�าเขาต8องการความสุข ตามท่ีเขาคาดฝ�นเอาเองสร8างวิมานในอากาศ ฝ�นหวานๆ ตามความ
พอใจของเขาเองไปเสียแล8วท่ีกล�าวมาเปNนส�วนหนึ่งของป�ญหาสังคมท่ีอยู�ในระบบทุนนิยมหรือ
สังคมระบบวัตถุนิยม  ป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนล8วนสืบเนื่องจากผลประโยชน�เปNนตัวหลักพระ

พุทธองค�ทรงเล็งเห็นว�าการอยู�ร�วมของสังคมมนุษย�ท่ีจะให8เกิดสันติสุขแท8จริงนั้นคือ การยึด
หลัก ธรรมดา  ยึดหลักธรรมชาติ ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ ไม�ฝ นกําธรรมชาติการดําเนินชีวิต

ของมนุษย�ก็เช�นเดียวกับสรรพสิ่ง สรรพสัตว�ท่ัวๆ ไป  เพียงแต�มนุษย�เปNนสัตว�สังคมท่ีมีความ
ฉลาด ก็ใช8ความฉลาด ป�ญญาตามความเหมาะสม ก็คือด8านวิทยาการ หรือวิทยาศาสตร�
นั่นเอง 

กฎธรรมชาติ ทําให8มนุษย�เราเข8าใจธรรมชาติมากข้ึน จากนั้นวิธีคิดจึงเปลี่ยนแปลง
ไป วิธีดําเนินชีวิต พฤติกรรม รวมท้ังกฎเกณฑ� แบบแผน ค�านิยมทัศนคติ ประเพณี 
วัฒนธรรม การแต�งกาย การพูดจา กิริยามารยาท ศิลปะ วิธีการดําเนินความสัมพันธ�ทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด8วยท้ังหมด จึงขอย้ําว�า
ความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ไม�ได8เกิดข้ึนลอยๆ แต�เกิดข้ึนเพราะมีสิ่งท่ีเปNนเหตุ เปNนป�จจัยผลักดัน
ให8เกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามป�จจัยนั้น อยู�ตลอดเวลา อย�างไม�อาจฝ นได8 สิ่งท่ี
เปลี่ยนก�อนก็กลายเปNนผล ให8สิ่งท่ีตามมา ต8องเปลี่ยนตาม และกลายเปNนเหตุให8สิ่งอ่ืนเปลี่ยน
ตามๆ กันไปอีก ร�างกายก็เปNนเช�นนั้น จิตใจก็เปNนเช�นนั้น ชีวิตก็เปNนเช�นนั้น ธรรมชาติก็เปNน
เช�นนั้น สังคมก็เปNนเช�นนั้น วัตถุสิ่งของก็เปNนเช�นนั้น พระพุทธศาสนาเปNนศาสนาหนึ่งของโลก
ท่ีมี บทบาทสําคัญยิ่งในการหล�อหลอมหรือขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของบุคคลให8ละเอียดอ�อน 
สวยงาม มีความรัก ความเมตตาปราณีหรือความเอ้ืออาทรต�อกันและกัน หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาสามารถนําไปใช8ในชีวิตประจําวันได8อย�างเกิดประโยชน�แก�ผู8ท่ีปฏิบัติตามหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนาอย�างเคร�งครัดและต�อเนื่องจะมีบุคลิกภาพสง�างามมีจิตใจเยือก
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เย็นและเปNนสุข และเปNนบุคคลท่ีสังคมปรารถนามากท่ีสุด ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนา
ได8รับการยอมรับจากองค�การสหประชาชาติว�าเปNนศาสนาท่ีมีบทบาทเอ้ือประโยชน�ให8แก�
มนุษยชาติอย�างสูงยิ่ง โดยเฉพาะหลักคําสอนเรื่องความเมตตากรุณา และการไม�เบียดเบียน
กัน ถือว�า เปNนหลักคําสอนท่ีสามารถนําไปใช8แก8ไขป�ญหาความขัดแย8งในหมู�มนุษยชาติได8
อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงพระพุทธศาสนาแสดงให8เห็นถึงการประพฤติของคนไทย จน
กลายเปNนเอกลักษณ�ของสังคมไทยในป�จจุบัน 

๕. ข�อเสนอแนะ  
๕.๑ ข�อเสนอแนะเชิงวิขาการ 
๑. การท่ีบุคลผู8เข8าใจ เข8าถึงความว�าง สงบ ก็คือ สงบกิเลส โลภ โกรธ หลง สงบ

บาปอกุศลทุจริตต�างๆ ทางกายทางวาจาทางใจ ก็ถือว�าเปNนความหลุดพ8น คือว�าหลุดพ8นจาก
บาปอกุศลทุจริตต�างๆ ตลอดจนถึงหลุดพ8นจากกิเลสต�างๆ กองโลภ กองโกรธ กองหลง จะ
เปNนความพ8นได8ชั่วคราว หรือว�าความพ8นได8นานๆ หรือตลอดไปก็ตาม ก็เปNนความหลุดพ8น
ท้ังนั้น ความสงบท้ังนั้น และอันนี้เองก็เปNนความว�าง หน�วยงานหรือองค�กรต�างๆ ควรศึกษา
และทําความเข8าใจ 

๒.  การท่ีจะศึกษาทําความเข8าใจหลักธรรมว�าด8วย ความว�างท่ีเปNนความว�างจริง
นั้น ต8องว�างจากความเพลิดเพลิน ความติดใจยินดีท่ีไปกับตัณหาความด้ินรนทะยานอยาก ด่ัง
นี้ก็เปNนป�ญญา คือ รู8จักสัจจะ คือความจริงท่ีกายวาจาใจของตัวเอง ด่ังนี้ก็เปNนป�ญญา จิตท่ี
เปNนศีลเปNนสมาธิเปNนป�ญญานี้เอง ก็เปNนตัวความว�างซ่ึงเปNนตัวผล เปNนความสงบท่ียิ่งๆ ข้ึนไป 
และเปNนความรู8ท่ียิ่งๆ ข้ึนไป 

๕.๒ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตBอไป 
๑. ควรศึกษาหลักสุญญตาท่ีปรากฏในปฏิจจสมุปบาทตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. ควรศึกษาหลักสุญญตากับการใช8ชีวิตประจําวันของฆราวาสตามทัศนะของพุทธ

ทาสภิกขุ 
๓. ควรศึกษาหลักสุญญตากับหลักคุณธรรม จริยธรรมขององค�กรต�างๆ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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พุทธทาสภิกขุ. ตัวกูของกู ฉบับสมบูรณ�  .กรุงเทพมหานคร  : ธรรมสภา, ๒๕๕๒. 
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บทคัดยBอ 

วัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติ
ป�ฏฐาน ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติ
ป�ฏฐาน ๔ ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคายการ
วิเคราะห�ข8อมูลโดยการรวบรวมข8อมูลภาคสนามสัมภาษณ�เชิงลึก ผลท่ีได8จากการวิเคราะห�คือ
วัดวิป�สสนาผาชัน ได8ประยุกต�วิธีการปฏิบัติข้ึนใหม�เพ่ือให8ง�ายแก�การปฏิบัติแต�ก็อยู�ภายใน
กรอบของหลักสติป�ฏฐานท้ัง ๔ทําให8ผู8ปฏิบัติมีความอดทน พรากเพียรมีสติ สมาธิ ป�ญญาใน
การทํางานและแก8ป�ญหาสามารถดําเนินชีวิตได8อย�างมีประสิทธิภาพและทําให8ผู8ศึกษาปฏิบัติ
เข8าใจวิป�สสนากรรมฐานว�าคืออะไร? ปฏิบัติอย�างไร? ได8ผลจริงแท8หรือไม�? 

คําสําคัญ: วิธีการ, ปฏิบัติ, วิป�สสนา, สติป�ฏฐาน ๔, วัดวิป�สสนาผาชัน 

Abstract 

The purposes of the research were to study the practical methods of 
the Insight Meditation in compliance with the principles of the Four Foundation 
of Mindfulness in Theravana Buddhism of WatVipassanaPhachanBanmo Sub-
district, Srichiangmai District, Nongkhai Province. The data were analyzed by the 
data collecting from the field with thedepth interview. The results were found 
that WatVipassanaPhachan applied the new practical methods in order to be 
easy for practice but in the frame of theFour Foundation of Mindfulness. It 
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encouraged the practitioners to be endure effort concentration and wisdom in 
works and solved the problems including the ability to carry out their lives with 
the efficiency and made the practitioners understand what the Insight Meditation 
is, how can it be practiced and can the results be obtained or not? 

Keyword: Practical Methods, Insight Meditation, Four Foundation Of   
Mindfulness, Watvipassanaphachan 

๑. บทนํา 
วิป�สสนากรรมฐานเปNนงานพัฒนาจิตให8เข8าถึงความสงบและเกิดสติป�ญญาเปNนท้ัง

ศาสตร�และศิลป�แห�งการดําเนินชีวิตและเปNนธุระสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา๑  ใน
ป�จจุบันความเจริญก8าวหน8าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต�าง ๆ ได8เกิดข้ึนมากจึงได8มี
ผลกระทบต�อการดําเนินชีวิตของมนุษย�ท้ังทางตรงและทางอ8อม คือ มนุษย�ต8องทํางานหนัก
แข�งขันกับเวลาเสาะแสวงหาวัตถุต�าง ๆ เพ่ือแลกกับความอยู�รอดและสนองกิเลสตัณหาของ
ตนเองโดยไม�คํานึงถึงเพ่ือนมนุษย�สภาพแวดล8อมจะได8รับผลกระทบมากน8อยแค�ไหน อย�างไร 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญทางด8านวัตถุรวดเร็วมากเกินไปจนกระท่ังปรับตัวปรับใจไม�ทัน
จึงก�อให8เกิดป�ญหาสังคมตามมามากมาย เช�น ป�ญหาความเครียด ป�ญหาการฆ�าตัวตาย 
ป�ญหายาเสพติด ป�ญหาครอบครัวแตกแยก ป�ญหาอาชญากรรม ป�ญหาสุขภาพจิตเปNนต8น
นับวันจะเพ่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึง มีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย�
และการพัฒนาประเทศโดยตรง๒  เรื่องการฝ�กจิตเปNนเรื่องท่ีพระพุทธศาสนาให8ความสําคัญ
และถือเปNนหน8าท่ีของพุทธบริษัทท่ีจะต8องสนใจเปNนพิเศษเพราะจิตท่ีคิดดีคิดเปNนกุศลย�อม
ส�งผลต�อการกระทําและคําพูดของบุคคลนั้น คือผลของการคิดดีทําดี ทําให8 บุคคล
เจริญก8าวหน8าในการดําเนินชีวิตเพราะว�ากายกรรม วจีกรรมของเขาย�อมจะสะอาดไม�มีเครื่อง
มัวหมองยิ่งถ8าคนในสังคมมากไปด8วยคนในลักษณะนี้สังคมนั้นย�อมมีแต�ความเจริญและ
ความสุขหากจิตคิดไม�ดีคิดแต�ในทางอกุศลย�อมส�งผลต�อการกระทําและคําพูดเหมือนกันคือ
ผลของการคิดชั่วคิดอกุศลคิดแต�ในทางเสื่อมกายกรรมและวจีกรรมของเขาย�อมแปดเป �อนมัว
หมองสังคมท่ีมีคนคิดไม�ดีแม8เพียงคนเดียวก็จะทําให8คนอ่ืนเดือดร8อนมากมายจิตของมนุษย�
ท้ังหลายมีธรรมชาติมักไหลไปตามความชอบความชังอยู�เสมอถูกกิเลสความเศร8าหมอง
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ครอบงําได8ง�ายถ8าไม�มีการฝ�กอบรมจิตตามหลักวิป�สสนากรรมฐานก็จะเปNนจิตท่ีเศร8าหมองขุ�น
มัวถ8าจิตเศร8าหมองจะทําให8เกิดทุกข�เกิดโทษภัยข8ามภพข8ามชาติต�อตนเอง 
 ในการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค�หลักก็คือเพ่ือรู8 เพ่ือละ เพ่ือแจ8ง 
เพ่ือรู8หมายถึงรู8ความเปNนจริงของชีวิต เพ่ือละหมายถึงละเหตุแห�งทุกข�คือกิเลสตัณหา
ท้ังหลายและเพ่ือแจ8งหมายถึงรู8แจ8งทางป�ญญาเก่ียวกับความจริงของชีวิตทําให8ผู8ปฏิบัตินั้น
เข8าใจถูกต8องตามความเปNนจริงของชีวิตได8แก�เห็นว�ารูปนามมีสภาพไม�เท่ียง มีสภาพเปNนทุกข�
และมีสภาพเปNนอนัตตาไม�มีใครสามารถบังคับบัญชาได8การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานหรือสติ
ป�ฏฐาน ๔ นี้เปNนวิชาท่ีพระพุทธเจ8าค8นพบเปNนวิชาท่ีไม�ลึกลับไม�ใช�ของยากและไม�ใช�ของง�าย
เปNนสิ่งท่ีปฏิบัติได8ทุกเพศทุกวัยไม�จํากัดด8วยกาลด8วยสถานท่ีและผู8ปฏิบัติพึงรู8ได8ด8วยตนเอง
ได8ผลทันตาไม�ต8องรอชาติหน8าร�างกายและจิตใจของเราท่ีกว8างศอกยาววาหนาคืบใช8เปNนท่ี
ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานเปNนยอดของการบูชาเปNนการปฏิบัติตามรอยยุคคลบาทของพระ
พุทธองค�เปNนทางนําไปสู�ความดับสงบระงับสังขาร ดังพุทธพจน�ว�า “อานนท� ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสกอุบาสิกาใดก็ตามปฏิบัติธรรมตามสมควรแก�ธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตาม
ธรรมอยู� ผู8นั้นชื่อว�าได8สักการะ เคารพ นับถือ บูชา (เรา) ตถาคตด8วยการบูชาสูงสุด อานนท�
เพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดใส�ใจว�าเราจะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก�ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง
ปฏิบัติธรรมอยู�๑๔๓  วิป�สสนากรรมฐานถือว�าเปNนเอกลักษณ�สําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีพระ
พุทธองค�ค8นพบแล8วนํามาเผยแผ�สั่งสอนพุทธบริษัทมีปรากฏเฉพาะพุทธศาสนาเท�านั้น เช�น 
มหาสติป�ฏฐานสูตร ซ่ึงมีหลักปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิป�สสนากรรมฐานในตัวพระสูตรนี้
ทรงประสงค�จะเน8นความสําคัญและความจําเปNนของสติท่ีจะนําไปใช8งานคือกําจัดกิเลสและ
งานท่ัวไปท่ีเราควรใช8สติกํากับดูแลท้ังหมด ๔ แห�งคือร�างกายพร8อมพฤติกรรมเรียกว�า กายา
นุป�สสนา ความรู8สึกสุข ทุกข� เปNนต8นเรียกว�า เวทนานุป�สสนา จิตทําหน8าท่ีรู8อารมณ�ในราคะ 
โทสะ โมหะเปNนต8นเรียกว�า จิตตานุป�สสนา สภาวธรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกาย เวทนา และ
จิตนั้นเรียกว�า ธัมมานุป�สสนา 

สติป�ฏฐาน ๔ คือ ธรรมอันเปNนท่ีต้ังแห�งสติ หรือข8อปฏิบัติท่ีใช8สติเปNนประธานหรือ
หลักในการกําหนดระลึกรู8หรือพิจารณาสิ่งท้ังหลายให8รู8เห็นตามความเปNนจริงของสิ่งนั้น ๆ 
โดยไม�ถูกครอบงําด8วยความยินดียินร8ายท่ีทําให8เห็นผิดไปตามความเปNนจริงตามอํานาจของ
กิเลสตัณหาหรือกล�าวได8ว�าสติป�ฏฐาน ๔ เปNนธรรมท่ีต้ังแห�งสติจุดประสงค�เพ่ือฝ�กสติและใช8
สตินั้นพิจารณาใน กาย เวทนา จิต ธรรม เพ่ือให8เกิดนิพพิทาคลายความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท้ัง
ปวงจากการไปตามรู8ความเปNนจริงของสิ่งนั้น ๆ แบ�งออกเปNน ๔ หมวด คือ 

๑) กายานุป�สสนาสติป�ฏฐาน คือสติกําหนดพิจารณากายให8เห็นกายในกายตามคง
วามเปNนจริงของกาย เช�น เปNนเพียงการประชุมกันของเหตุป�จจัยอันมีธาตุ ๔ คือดิน น้ํา ลม 
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ไฟ หรือเปNนของสกปรกปฏิกูลโสโครกโดยการพิจารณาส�วนต�าง ๆ ของร�างกายเพ่ือให8เกิด
นิพพิทาอันเปNนการระงับและดับตัณหาแลอุปาทานโดยตรง  

๒) เวทนานุป�สสนาสติป�ฏฐาน คือใช8สติกําหนดพิจารณาเวทนาหรือการเสพ
อารมณ�ท่ีเกิดข้ึนให8เห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นตามความเปNนจริงว�าเวทนาอันมีสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา (ท่ีไม�ใช�ทุกข�ไม�ใช�สุข) เปNนแค�เวทนาปกติธรรมดาเปNนไป
ตามหลักธรรมชาติเท�านั้นตามเหตุตามป�จจัยท่ีมาปรุงแต�งหรือมากระทบมาผัสสะ เกิดๆ ดับๆ 
ไม�เท่ียงเปNนทุกข� เปNนอนัตตาท้ังในเวทนาของตนเอง (เห็นเวทนาในเวทนา) และในเวทนาของ
คนอ่ืน (เวทนาในเวทนาภายนอก) ในทางปฏิบัติเห็นเวทนาในเวทนาคือมีสติกําหนดรู8อยู�
เนืองๆ 

๓) จิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐาน คือการใช8สติกําหนดรู8เห็นจิตในจิต เช�น ความคิด 
โทสะ โมหะหรือสติระลึกรู8เท�าทันจิตตสังขารท่ีเกิดเศร8าหมองหรือผ�องแผ8วตามสภาพเปNนจริง
ท่ีปรากฏอยู�ขณะนั้น ๆ เช�น จิตมีราคะ โทสะ โมหะก็รู8ว�ามี จิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะก็รู8
ชัดว�าปราศจาก จิตหดหู�หรือฟุ�งซ�านก็รู8ชัดว�าหดหู�หรือฟุ�งซ�าน ฯลฯ เปNนต8นท้ังของตนเองและ
ของบุคคลอ่ืน 

๔) ธัมมานุป�สสนาสติป�ฏฐาน คือใช8สติกําหนดพิจารณาธรรม (นิวรณ� ๕ ) ท่ีเกิดข้ึน
เปNนอารมณ�ท้ังท่ีเปNนกุศลและอกุศลด8วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในอยู�
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกอยู�หรือพิจารณาเห็นธรรมท้ังภายในและภายนอกอยู�
พิจารณาเห็นธรรมเปNนเหตุเกิดพิจารณาธรรมเปNนเหตุดับ พิจารณาธรรมท้ังเหตุเกิดและเหตุ
ดับ มีสติปรากฏอยู�เฉพาะหน8าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู�ก็เพียงอาศัยเจริญญาณเจริญสติ
เท�านั้น ไม�อาศัยตัณหา ทิฏฐิอยู�และไม�ยึดม่ันถือม่ันอะไรในโลก ภิกษุท้ังหลายภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู�อย�างนี้แล๑๕ 

ดังนั้นผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติ
ป�ฏฐาน ๔ ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคาย เนื่อง
ด8วยเหตุผลดังนี้ คือ (๑) การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ เปNนหัวใจสําคัญ
ยิ่งของพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค�ทรงค8นพบในการหาทางพ8นทุกข� ดับทุกข� หรือ 
แก8ป�ญหา ดังนั้นผู8วิจัยจึงต8องการจะศึกษาเพ่ือให8เกิดความเข8าใจในวิธีการปฏิบัติและ
ประโยชน� รวมถึงอุปสรรคและวิธีการแก8ป�ญหาในการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติ
ป�ฏฐาน๔ ในพุทธศาสนาเถรวาทให8ถูกต8อง (๒) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน
ตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัด
หนองคายเพ่ือนําไปฝ�กปฏิบัติด8วยตนเองและไปประยุกต�ใช8ในชีวิตประจําวันต�อไป 

 

                                                           

๑๕ เรื่องเดียวกัน หน8า ๑๐/๓๘๑/๓๑๔-๓๑๕. 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เ พ่ือ ศึกษาวิ ธี การปฏิ บั ติ วิป� สสนากรรมฐานตามหลักส ติป�ฏฐาน ๔ ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ 
ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคายเพ่ือวิเคราะห�
วิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ 
อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้เปNนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทําการศึกษาข8อมูลจาก

เอกสารโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. รวบรวมข8อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) จากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และหมวดธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข8อง 
 ๒. รวบรวมข8อมูลทุติภูมิ (Secondary Source) ได8แก�เอกสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตํารา ท่ีจัดพิมพ�ข้ึนโดยผู8สอนวิป�สสนากรรมฐาน
ตามแนวสติป�ฏฐาน ๔ ท�านอ่ืน ๆ ท่ีเปNนสิ่งพิมพ�หรือเอกสารและเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข8อง 
 ๓. กําหนดประเด็นการศึกษา เรียบเรียงรายงานการวิจัยเอกสาร และนําเสนอโดย
จัดลําดับตามหัวข8อของโครงร�างวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ 
 ๔. ข8อมูลภาคสนาม (Field Research) เก็บรวบรวมบันทึกข8อมูลโดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึกพระวิป�สสนาจารย� ๒ ท�านและกลุ�มเป�าหมายคือ (๑) พระภิกษุ ๕ รูป (๒) 
อุบาสก   ๕ คน (๓) อุบาสิกา  ๑๐ คนรวม ๒๐/รูปคน 

๔. สรุปผลวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว�าการเจริญกรรมฐานในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
คัมภีร�พระไตรป�ฎกมีท้ังสมถกรรมฐานและวิป�สสนากรรมฐานแต�หลักปฏิบัติกรรมฐานท่ี
สําคัญและสมบูรณ�ท่ีสุดปรากฏอยู�ใน “สติป�ฏฐานสูตร” ซ่ึงในการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให8เห็น
แจ8งตามความเปNนจริงจะสําเร็จผลได8ต8องอาศัยความเปNนผู8มีสติเปNนหลักสําคัญถ8าขาดสติเพียง
อย�างเดียวการปฏิบัติธรรมท้ังหมดก็ดําเนินการไปไม�ได8สติป�ฏฐาน ๔ เปNนทางหลักในการ
ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน ซ่ึงเปNนทางสายเด่ียวท่ีจะนําผู8ปฏิ บัติไปสู�จุดสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาคือบรรลุมรรค ผล นิพพานได8 สติป�ฏฐาน เปNนท้ังสมถะและวิป�สสนา
กรรมฐาน กายานุป�สสนาสติป�ฏฐาน ๑๔ บรรพนั้นจัดเปNนวิป�สสนาล8วน ๓ บรรพคือ อิริยาป
ถบรรพ สัมปชัญญบรรพ และธาตุมนสิการ ท�านจัดเปNนวิป�สสนาล8วน ๆ ส�วนท่ีเหลืออีก  ๑๑  
เปNนสมถกรรมฐานปนวิป�สสนากรรมฐาน หลักธรรมท่ีสอดคล8องสัมพันธ�กันตามสมควรแก�การ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ปฏิบัติธรรมในเบ้ืองต8นก็คือ อาตาป� สติมา สัมปชาโน และการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ๓ 
กล�าวคือ ศีล หมายถึงข8อปฏิบัติท่ีควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจาให8อยู�ในอาการปกติ
เรียบร8อยด8วยความระมัดระวังสํารวม สมาธิหมายถึงข8อปฏิบัติควบคุมจิตให8ต้ังม่ันอยู�ใน
อารมณ�อันใดอันหนึ่งไม�ให8ฟุ�งซ�านไปในอารมณ�ต�าง ๆ เรียกว�า สมาธิ ตัวรู8เท�าทันสภาวธรรม
หรือตัวกําหนดนั้นเปNนตัววิป�สสนาหรือป�ญญา ซ่ึงป�ญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิป�สสนา
กรรมฐานจึงจะกําจัดกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงและสังโยชน�ท้ังหลายท่ีผูกมัด
ผลักดันให8ทําชั่วต�างๆ นาๆ ได8ความสําคัญของการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานจึงมีวัตถุประสงค�
หลักก็คือเพ่ือรู8 เพ่ือละ และเพ่ือแจ8ง เพ่ือรู8หมายถึงรู8ความเปNนจริงของชีวิต เพ่ือละหมายถึง
ละเหตุแห�งทุกข�คือกิเลสตัณหาท้ังหลายและเพ่ือแจ8งหมายถึงรู8แจ8งทางป�ญญาเก่ียวกับความ
จริงของชีวิตทําให8ผู8ปฏิบัตินั้นเข8าใจถูกต8องตามความเปNนจริงของชีวิตได8แก�เห็นว�ารูปนามมี
สภาพไม�เท่ียง มีสภาพเปNนทุกข�และมีสภาพเปNนอนัตตาไม�มีใครสามารถบังคับบัญชาได8 ดังนั้น 
การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ก็คือการกําหนดรู8ในกาย เวทนา จิต 
ธรรม คือการฝ�กปฏิบัติเพ่ือให8เกิดสติ สมาธิ ป�ญญาเพ่ือให8เห็นแจ8งในอาการหลาย ๆ อย�างใน
รูปนามหรือขันธ� ๕ ท่ีมาปรากฏเฉพาะหน8าในป�จจุบันขณะ ซ่ึงได8แก�เห็นพระไตรลักษณ�
นั่นเอง คือ ความเปNนอนิจจัง เห็นความไม�เท่ียง ความเปNนทุกข� เห็นความทนอยู�ไม�ได8 และ
อนัตตาเห็นความไม�ใช�ตัวตนหรือความบังคับบัญชาไม�ได8 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว�าหลักการปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยป�จจุบันมีรูปแบบ
วิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลายตามหลักการท่ีคณาจารย�ได8คิดค8นพัฒนาข้ึนให8เหมาะสมกับจริต
นิสัยของบุคคลเพ่ือให8ง�ายแก�การปฏิบัติและจุดประสงค�ของผู8ปฏิบัติย�อมแตกต�างกันไปตาม
สภาพสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล8อมโดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือฝ�กปฏิบัติจิตให8เกิดความสงบระงับ
จากกิเลสตัณหาและเกิดสติป�ญญารู8เท�าทันความเปNนจริง ดังนั้น วิธีการปฏิบัติวิป�สสนา
กรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ของวัดวิป�สสนาผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� 
จังหวัดหนองคาย ก็จัดอยู�ในกลุ�มวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวหรือไหวนิ่งเปNน
จุดเด�นท่ีต�างจากวิธีการปฏิบัติของสํานักอ่ืนคือการสร8างสติสัมปชัญญะโดยการทําความ
รู8สึกตัวอยู�กับการเคลื่อนไหวกายและมีสติรู8เท�าทันจิตและสอดคล8องกับหลักการปฏิบัติ
วิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกของพระพุทธศาสนา ซ่ึง
หลักการปฏิบัติท่ีสําคัญคือการนําเอาสติไปต้ังไว8ในฐานท้ัง ๔ คือกาย เวทนา จิต ธรรม โดยมี
จุดประสงค�เพ่ือกําจัดอภิชฌาและโทมนัส (ความยินดียินร8าย) เพ่ือให8เกิดนิพพิทาคลายความ
ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท้ังปวง ดังนั้น วิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของวัดวิป�สสนาผาชันใช8การ
กําหนดรู8ในอาการเคลื่อนไหวของกายและดูจิตท่ีนึกคิดเพ่ือให8เกิดสติรู8อยู�ในสิ่งท่ีกระทําอยู�
ป�จจุบันขณะ สติท่ีระลึกรู8ในป�จจุบันขณะต8องประกอบด8วย อาการเคลื่อนของกาย มีองค�
บริกรรม (ไหวนิ่ง หรือนับจังหวะ) มีสติ จิตเข8าไปรับรู8ในอาการ ดังนี้ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๓๐ 

๑) กายานุป�สสนาสติป�ฏฐาน การใช8สติดูการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติและ
การทําจังหวะเคลื่อนไหวอิริยาบถพร8อมด8วยองค�บริกรรม ไหว-นิ่ง หรือนับจังหวะ โดยการ
กําหนดดู รู8กิริยา อาการของกาย  

๒) เวทนานุป�สสนาสติป�ฏฐาน การใช8สติดูรู8สึกตัวอยู�กับสุข ทุกข�ท่ีเกิดข้ึนและการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถ โดยการกําหนดดู รู8กิริยา อาการของกายและเวทนา 

๓) จิตตานุป�สนาสติป�ฏฐาน การใช8สติดูรู8เท�าทันความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนและการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถ โดยการกําหนดดู รู8กิริยา อาการของกายและจิต 

๔) ธัมมานุป�สนาสติป�ฏฐาน การใช8สติกําหนดดูรู8พิจารณาธรรมสิ่งต�าง ๆ  ท่ีบังเกิด
ข้ึนแก�ใจท้ังท่ีเปNนกุศลและอกุศลท่ีเกิดข้ึนอยู�ในป�จจุบันขณะ โดยการกําหนดดู รู8กิริยา อาการ
ของกาย เวทนา จิต และธรรม วิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ของวัด
วิป�สสนาผาชันตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคาย มีจุดมุ�งหมายของการเจริญ
สติก็เพ่ือให8เกิดสติ สมาธิ ป�ญญาเกิดความรู8แจ8งเห็นจริงในรูปนามหรือขันธ� ๕ เม่ือรู8เท�าทันตาม
สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนก็ย�อมจะคลายความเข8าใจผิดจากความยึดม่ันถือม่ันในสังขารท้ังหลาย  

ผลการศึกษาวิจัย พบว�าวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของวัดวิป�สสนาผาชัน 
ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคายได8ประยุกต�วิธีการปฏิบัติข้ึนใหม�ให8เพ่ือ
ง�ายและสะดวกแก�การปฏิบัติแต�ก็อยู�ภายในกรอบของสติป�ฏฐาน ๔ ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกเถร
วาทเพ่ือดับทุกข�ทางใจท่ีเกิดจากกิเลสอันไม�พึงประสงค�เปNนการชั่วคราวหรือถาวรในป�จจุบัน
ขณะได8 ซ่ึงสอดคล8องกับหลักการปฏิบัติตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกคือการ
ปฏิบัติท่ีมีสติเปNนประธานมีสติเปNนใหญ� เพ่ือให8เกิดป�ญญา  ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค�หลักและ
วัตถุประสงค�รองของการปฏิบัติ ดังนี้  
 วัตถุประสงค�หลัก เพ่ือให8ผู8ปฏิบัติบุคคลพ8นทุกข�เข8าถึงมรรค ผล นิพพาน ซ่ึงว�าเปNน
ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะการอบรมจิตของผู8ปฏิบัติเปNนเนื้อนาบุญสูงสุดไม�มีสิ่งใด
ยิ่งไปกว�าเพราะส�งผลถึงโลกุตระสามารถหลุดพ8นจากภพภูมิอันได8แก� นรก เปรตอสุรกาย 
เดรัจฉาน มนุษย� สวรรค� และพรหมได8โดยเด็ดขาด 
 วัตถุประสงค�รองมี ๔ ประการ คือ 
 (๑) ทําให8ผู8ปฏิบัติมีสมาธิ มีความอดทน มีความพากเพียร มีป�ญญาในการทํางาน
สามารถแก8ไขป�ญหาเฉพาะหน8าในชีวิตได8อย�างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ทําให8สามารถดับทุกข�ทางใจได8สร8างกําลังใจให8มีความอดทนทําให8สามารถ
ดําเนินชีวิตได8ตามทํานองคลองธรรม 
 (๓) เปNนการสร8างสมบุญกุศลในระดับโลกียะเพ่ือให8ผู8ปฏิบัติสามารถรักษาไว8ซ่ึง
สถานภาพความเปNนมนุษย�เพราะผู8ปฏิบัติมีสติสามารถรับรู8วิถีจิตของตนก�อนท่ีจะดับสิ้นชีวิต 
 (๔) เพ่ือให8ผู8ศึกษาปฏิบัติเข8าใจวิป�สสนากรรมฐานว�าคืออะไร? ปฏิบัติอย�างไร? 
ได8ผลจริงแท8จริงหรือไม� 
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๕. สรุป 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว�าการเจริญกรรมฐานในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน

คัมภีร�พระไตรป�ฎกมีท้ังสมถกรรมฐานและวิป�สสนากรรมฐานแต�หลักปฏิบัติกรรมฐานท่ี
สําคัญและสมบูรณ�ท่ีสุดปรากฏอยู�ใน “สติป�ฏฐานสูตร” ในการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให8เห็น
แจ8งตามความเปNนจริงจะสําเร็จผลได8ต8องอาศัยความเปNนผู8มีสติเปNนหลักการสําคัญในการ
ปฏิบัติถ8าขาดสติเพียงอย�างเดียวการปฏิบัติกรรมฐานท้ังหมดก็ดําเนินการไปไม�ได8 วัดวิป�สสนา
ผาชัน ตําบลบ8านหม8อ อําเภอศรีเชียงใหม� จังหวัดหนองคายก็นําเอาหลักการในสติป�ฏฐาน ๔ 
มาเปNนทางหลักในการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานแต�วิธีการปฏิบัติเปNนการประยุกต�ข้ึนใหม�
เพ่ือให8ง�ายแก�การปฏิบัติ ดังนั้น เม่ือผู8ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ แล8วจะ
ได8รับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัตินั้นก็คือวิชชาอันเปNนความรู8ความเข8าใจท่ีเห็นความจริงของ
สังขารท้ังหลาย ความสําคัญของการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานคือการกําหนดรู8 เพ่ือละ เพ่ือให8
เห็นแจ8งเพ่ือรู8หมายถึงรู8ความจริงของชีวิต เพ่ือละหมายถึงละเหตุเกิดทุกข�คือกิเลสตัณหา
ท้ังหลายและเพ่ือแจ8งหมายถึงรู8แจ8งทางป�ญญาเก่ียวกับความจริงของชีวิตคือทําให8ผู8ปฏิบัตินั้น
เข8าใจถูกต8องตรงตามความเปNนจริงของชีวิต ได8แก� เห็นว�ารูปนามมีสภาพไม�เ ท่ียง 
(Impermanence) มีสภาพเปNนทุกข� (Suffering) และมีสภาพเปNนอนัตตา (Non-self) ไม�มี
ใครบังคับบัญชาได8 

๖. ข�อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากการศึกษาวิจัยพบว�า วิป�สสนากรรมฐานเปNนงานพัฒนาจิตให8เข8าถึงความสงบ
เพ่ือเกิดสติป�ญญาเปNนท้ังศาสตร�และศิลป�แห�งการดําเนินชีวิตควรมีการส�งเสริมและให8
ความสําคัญในด8านการฝ�กอบรมพัฒนาจิตของพุทธบริษัท ๔ ให8ควบคู�ไปกับทางด8านวัตถุ
เพ่ือให8เกิดป�ญหาน8อยท่ีสุดในสังคมโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติ
ป�ฏฐาน ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทให8พุทธบริษัท ๔ ได8มีความรู8ความเข8าใจอย�างลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึนเม่ือพุทธบริษัท ๔ ประพฤติปฏิบัติตามอยู�ในศีลธรรมมี สัมมาทิฏฐิ เปNนเบ้ืองต8นย�อมทํา
ให8สังคมมีความสงบสุขปฏิบัติตนตามหน8าท่ีพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบต�อไปจะ
ทําให8ไม�เกิดป�ญหาสังคมมากมายดังท่ีเห็นปรากฏอยู�ในป�จจุบันนี้ ฉะนั้น ในการเผยแผ�ควรมี
วิธีการปฏิบัติ ดังนี้  

๑. ควรมีการชักชวนให8พุทธบริษัท ๔ เห็นความสําคัญพาลูกหลานเข8าวัดเพ่ือฝ�ก
ปฏิบัติอบรมพัฒนาจิตเพ่ือให8เกิดสติ สมาธิ และป�ญญา ตามหลักสูตรท่ีทางวัดจัดข้ึนในวัน
พระหรือวันอาทิตย� 

๒. ควรมีการบรรยายเรื่องการฝ�กอบรมวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลัก
สติป�ฏฐาน ๔ ในคัมภีร�พระไตรป�ฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีถูกต8องให8พุทธบริษัท ๔ ได8
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รับรู8และเข8าใจเพ่ือให8เกิดสติ สมาธิ ป�ญญา ท่ีมีหลากหลายรูปแบบในสื่อต�าง ๆ เช�น โทรทัศน� 
วิทยุ ป�ายโฆษณา เครือข�าย Internet หรือจัดให8มีโครงการธรรมสัญจรสอนตามชุมชนหรือ
ตามสถานท่ีศึกษา สถานท่ีราชการ เปNนต8น 

๓. ควรทําม8วนเทปหรือแผ�น CD-ROM. เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน
ตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ท่ีพุทธบริษัท ๔ สามารถปฏิบัติตามได8ง�ายและให8ผลเร็ว 
 ๖.๒ ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ ได8กล�าวถึงวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักของสติป�ฏฐาน ๔ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให8เกิดสติ สมาธิ และป�ญญาในลักษณะกว8างไม�ได8วิเคราะห�
อย�างละเอียดลึกซ้ึงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจึงมีแง�มุมท่ีจะนําไปศึกษาได8หลายประเด็นเพ่ือ
ความสมบูรณ�ในหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ใน
คัมภีร�พระไตรป�ฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาทสําหรับผู8ท่ีต8องการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน
นี้ผู8วิจัยขอเสนอแนะการทําวิทยานิพนธ�ในครั้งต�อไป ดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะห�การประยุกต�ใช8วิป�สสนากรรมฐานตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ใน
ชีวิตประจําวัน 

๒. ศึกษาวิเคราะห�อานาปานสติกับวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานเพ่ือการพัฒนาชุมชน: 

กรณีศึกษา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปuฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

คณาจารย� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ ๑.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
คณาจารย� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ ๒.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่   
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

The Study Of The Change In Heetsipsong -Traditions :Of Guddinji Sub – 
District Municipal District, Naklang District, Nongbualamphoo Province 

พระปริยัติจันทประโชติ (สมยศ จนฺทปชฺโชโต/เจริญศรี)*  
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ., ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

 งานวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษาประเพณีฮีตสิบสองของชาว
อีสาน (๒) เพ่ือศึกษาป�จจัยการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสิบสอง (๓) เพ่ือศึกษาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงประเพณีฮิตสิบสองท่ีมีต�อชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู 
 ผลการวิจัยพบวBา ชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ ให8ความสําคัญกับประเพณี ฮีตสิบ
สอง จากความสามัคคีในชุมชน ความอบอุ�นในครอบครัว และความเปNนระเบียบในชุมชน 
การประพฤติปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองท่ีเก่ียวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เปNนการ
ปฏิบัติสืบต�อกันมาต้ังแต�โบราณ และนําไปสู�การดําเนินชีวิตในป�จจุบันของชาวเทศบาลตําบล
กุดดินจี่  
 ป�จจัยท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงของประเพณีฮีตสิบสอง พบว�า ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงด8านสังคม ด8านวัฒนธรรม ด8านเศรษฐกิจ ด8านกระแสโลกป�จจุบัน และด8าน
ค�านิยม มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ด8านสังคม เช�น ครอบครัว มาจากการท่ีชาวเทศบาลตําบลกุด
ดินจี่ แทบทุกหมู�บ8านล8วนมีสามีหรือภรรยาเปNนชาวต�างชาติ ซ่ึงก�อให8เกิดการผสมผสาน
กลมกลืนทางด8านวัฒนธรรมระหว�างวัฒนธรรมไทยอีสานและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก 
ส�งผลให8การดําเนินชีวิตถูกปรับเปลี่ยนให8เหมาะสมกับป�จจุบันมากยิ่งข้ึน ๒. ด8านวัฒนธรรม 
มีความเชื่อเรื่องผีสาง และ การขะลํา (แสลง) เหมือนๆ กับชาวอีสานแถบอ่ืน แต�จะพิเศษกว�า
ท่ีอ่ืนนั้นก็ คือ ความเชื่อเก่ียวกับการทําบุญผะเหวด๓. ด8านเศรษฐกิจ ในป�จจุบัน ได8รับความ
สะดวกสบายจากเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย จากการท่ีเคยทําเองกลับมีผู8อ่ืนช�วยอํานวย
ความสะดวกทําให8 เพียงแต�มีเงินตราเท�านั้น ความสะดวกสบายเหล�านั้นก็จะตามมา ๔. ด8าน
กระแสโลกป�จจุบัน เกิดข้ึนจากผลการผลิตทางด8านเทคโนโลยี ทําให8ชาวเทศบาลตําบลกุดดิน

                                                           

* นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   ,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น  
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จี่ มีผลก�อให8เกิดการลอกเลียนแบบวัฒธรรมอ่ืนๆ ผสมผสานกับวัฒธรรมของตนเอง ๕. ด8าน
ค�านิยม จึงก�อให8เกิด ด8านค�านิยมท่ีผิดไปจากเดิมส�งผลให8ประเพณีฮิตสิบสอง ของชาว
เทศบาลตําบลกุดดินจี่เปลี่ยนแปลง  
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด8านประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุด
ดินจี่ พบว�าด8านสังคม ด8านวัฒนธรรม สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาการ
ทางด8านเทคโนโลยี การท่ีมนุษย�ได8นําเอาวิธีการใหม�ๆ เข8ามาใช8 แทนวิธีการกระทําแบบ
ด้ังเดิม เช�น การทําการเกษตรแผนใหม� โดยการใช8เครื่องทุ�นแรง และการใช8ปุµยเคมี ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงด8านแนวคิดและการดําเนินชีวิตระดับชุมชน ของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ 
ประเพณีฮีตสิบสองได8มีการเปลี่ยนแปลงไปเปNนบางอย�าง อาทิ บุญเข8ากรรม บุญคูณลานหรือ
บุญเดือนยี่ บุญข8าวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญบ้ังไปหรือบุญเดือนหกประเพณีฮีตสิบสองอ่ืนๆ 
ไม�มีการเปลี่ยนแปลงแต�อย�างใด ยังคงยึดถือปฏิบัติเพ่ือเปNนแนวทางการดําเนินชีวิตและ
อนุรักษ�ไว8เพ่ือคนรุ�นหลังต�อไป 

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลง, ประเพณีฮีตสิบสอง, ชาวพุทธเทศบาลตําบลกุดดินจี่   

Abstract 

The aims of this research were 1) to study Heetsipsong Tradition 
(Intimacy and Sharing) of Esan people, 2) to study the variant factor of 
Heetsipsong Tradition, and 3) to study the impact of a variation of 
Heetsipsong Tradition towards people in Guddinji Sub-district, Naklang District, 
Nongbualamphoo Province. 
 The research findings were as follows: Esan people gave a priority 
to Heetsipsong Tradition through the community unity, family warmth, and 
social orderliness. To follow the tradition based on Buddhist belief was the 
practice since the ancient time and led to the living at present. 
 The factors of a variation of Heetsipsong Tradition revealed in the 
following dimension. 
 1. Social dimension: families which, in Guddinji Sub-district, almost every 
village   got married with foreigners created culture combination between Thai 
and Westerner; so the way of live had been changed to suit with the present 
time. 
 2. Cultural dimension: the superstition and fornication as in other 
areas of Esan people believed in Bun Pha Wet. 
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 3. Economic dimension: at present, things went easily because of the 
accommodation. 
 4. Modernistic dimension: according to the product of technology, 
people in Guddinji Sub-district imitated other cultures and combined with 
their own culture. 
 5. Popularity dimension: because of the variation in society, the 
custom of Heetsipsong Tradition in Guddinji Sub-district was not as before. 
 Because of the variation of Heetsipsong Tradition in Guddinji Sub-district, 
it was found that social and cultural dimension according to technological 
development caused human applying other new ways instead of former action, 
such as new theory agricultural with farm machinery and chemical fertilizers. As 
the result of variation of concept and way of live in community level of people 
in Guddinji Sub-district, Heetsipsong Tradition had been changed a few the 
following: Bun Kao Karma, Bun Khun Lan or Bun Dean Yi (second month), Bun 
Kao Ji or Bun Dean Sam (third month), and Bun Bung Fai (rocket festival) or Bun 
Dean Hok (sixth month). Other Heetsipsong Tradition ceremonies, however, were 
not changed anyhow; so they were held on the same way and conserved for 
new generation.  

Keywords: Change, Heetsipsong, Traditions Of Guddinji  

๑. บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยต้ังแต�อดีตถึงป�จจุบันอันเนื่องจากป�จจัยหลักในด8าน
เศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมดังจะเห็นได8จากประเทศไทยของเราได8จัดให8มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติเริ่มฉบับท่ี ๑ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงฉบับท่ี๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-
๒๕๔๙) และในป� พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เปลี่ยนเปNนฉบับใหม�อีกรอบหนึ่งแต�เนื้อหาฉบับท่ี ๑-๗ 
พัฒนาเฉพาะโครงสร8างพ้ืนฐานมาถึงฉบับท่ี ๘ จึงเริ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มาถึงป�จจุบันใน
แต�ละฉบับส�วนใหญ�จะมุ�งพัฒนาบุคคลในชุมชนหมู�บ8านโดยมีลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถ
จับต8องได8หรือเห็นด8วยสายตา๑  เช�นการเปลี่ยนแปลงประปาหมู�บ8านจากเดิมท่ีเคยใช8น้ําตาม
ลําคลองการเปลี่ยนแปลงด8านปกครองจากเดิมเคยมีเฉพาะกํานันและผู8ใหญ�บ8านก็เพ่ิมสมาชิก

                                                           

๑ ถวิล มาศจรัส, ภูมิป7ญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๖), หน8า 
๑๐๓. 
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สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเข8ามาอีกเพ่ือช�วยเหลืองานด8านการเมืองการปกครองใน
ท8องถ่ินให8หมู�บ8านและชุมชนต�างๆ ได8รับความสะดวกสบายในการติดต�องานทางราชการ 
 การพัฒนาตามแผนต�างๆ นั้นไม�ได8พัฒนาเฉพาะหรือรวมไปถึงการส�งเสริมอนุรักษ�
ประเพณีชุมชนเคยปฏิบัติซ่ึงกระทํากันมาอย�างต�อเนื่องจึงเห็นว�าในหลายพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประเพณีฮีตสิบสองท่ีเคยปฏิบัติกันมานับหลายศตวรรษเริ่มหมด
ไปโดยปริยายในบางฮีต เนื่องจากหลายป�จจัยเข8ามากระทบและเก่ียวข8องท้ังทางตรงและ
ทางอ8อมคือในผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีรัดตัวยิ่งข้ึนผู8คนในหมู�บ8านในชุมชนต�างต8อง
ทํางานกันหนักมากข้ึนเพ่ือความอยู�รอด ในสภาพท่ีหาเงินยากแต�รายจ�ายเพ่ิมเท�าตัว บางคน
แทบหาเลี้ยงชีพไม�ได8เนื่องจากค�าแรงน8อย บางคนต8องตกงาน และอีกส�วนผลกระทบจากด8าน
การเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอไม�แน�นอนหากได8ผู8นําท่ีดีหมู�บ8านและชุมชนก็พลอย
ได8รับอานิสงส�ในการพัฒนานั้นด8วยหากผู8นําอ�อนแอขาดวิสัยทัศน�ก็ทําให8สภาพของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นๆได8รับผลกระทบอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได8เนื่องจากไม�ได8ส�งเสริมด8านจริยธรรม
คุณธรรมแก�ประชาชนในท8องถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลตามหน8าท่ีของแต�ละฝ�าย 
 เม่ือกล�าวถึงคนท่ีรวมกันอยู�จํานวนหลายหลังคาเรือนจนกลายเปNนหมู�บ8านและ
ชุมชนข้ึนมากนั้นย�อมมีวิถีชีวิตประจําวันเช�นการอาชีพหรือการประกอบกิจกรรมซ่ึงมี
วัตถุประสงค�ร�วมกันหรือมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อหรือความสนใจร�วมกัน๒  ท้ังนี้เพ่ือให8
เกิดความสงบสุขและนํามาซ่ึงประโยชน�สูงสุดต�อบุคคลและหมู�บ8านชุมชนท่ีตนพ่ึงพาอาศัยนั้น
นับจากภาวะวิกฤติด8านเศรษฐกิจในป� พ.ศ. ๒๕๔๐ เปNนต8นมานั้นหลายภาคส�วนของสถาบัน
ต�างๆก็เริ่มให8ความสนใจต�อภาวการณ�เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในสังคมไทยและหันมาให8
ความสําคัญต�อกระบวนการคิดแบบภูมิป�ญญาไทยเพ่ือต�อสู8กับกระแสสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว๓  ถึงกระนั้นก็ตามเนื่องจากขาดกระบวนการฝ�กฝนบุคคลให8มี
ภูมิต8านทานต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด8านขาดการหล�อหลอมด8านจิตใจท่ีเคยทํางานกัน
เปNนกลุ�มเปNนคณะจึงเกิดป�ญหาตามมาของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด8านวัตถุท่ี
ปราศจากการพัฒนาด8านจิตใจควบคู�กันไปถึงแม8ว�าสังคมไทยส�วนใหญ�จะมีลักษณะเด�นและ
เปNนจุดดีของหมู�บ8านและชุมชนท่ีเข8มแข็งซ่ึงประกอบด8วยเปNนชุมชนการเรียนรู8เปNนชุมชนท่ี
รู8จักการจัดการกับตนเองเปNนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณและเปNนชุมชนท่ีมีสันติภาพความสงบสุข
ในท8องถ่ิน๔ แต�นั้นก็ไม�ได8หมายความว�าทุกหมู�บ8านและทุกชุมชนจะสามารถเปNนชุมชนท่ี
                                                           

๒ ไพบูลย�วัฒนศิริธรรม, ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มติชน, ๒๕๔๑), หน8า๑๖๑- ๑๖๒. 

๓ ถวิล มาศจรัส, ภูมิป7ญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗), หน8า ๑๐๔. 

๔ สัญญา สัญญาวิวัฒน�, ทฤษฎีและกลยุทธ�การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐) หน8า ๒๕. 
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เข8มแข็งได8เหมือนกันทุกแห�งเนื่องจากป�จจัยหลายอย�างในแต�ละท8องถ่ินเปNนตัวกําหนดความ
เปลี่ยนแปลงนั้นเอง 
 เม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตร�ของประเทศไทยนับแต�อดีตจนถึงป�จจุบันถือว�าเปNน
ประวัติศาสตร�ของชนชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลครอบคลุม
วิถีชีวิตของคนไทยในทุกๆ ด8านคือมีบทบาทสําคัญท้ังในด8านขนบธรรมเนียมศิลปกรรมและ
วรรณกรรมตลอดจนการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทยจนพระพุทธศาสนาได8เข8า
กลมกลืนสนิทอยู�ในชีวิตจิตใจของคนไทยถึงข้ันท่ีว�าพระพุทธศาสนาเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ความเปNนไทย๕  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเปNนดินแดนท่ีมีขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีอันดีงามผูกพันวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวอีสานการดํารงชีวิตอยู�ร�วมกันด8วยความ
รักใคร�ปรองดองร�วมกันสร8างสรรค�สามัคคีมีคุณธรรมต�อกันและยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปNน
เวลาอันยาวนานถือว�าวัดเปNนศูนย�กลางในการร�วมกันทํากิจกรรมอันสําคัญในท8องถ่ินเปNน
แหล�งอารยธรรมท่ีสามารถยกระดับจิตยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลชนชาวอีสานเปNนเวลา
อันช8านานมาแล8ว 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได8กล�าวเสริมอีกว�า “ในอดีตจนถึงป�จจุบันในชนบท
หลายแห�งพระสงฆ�ได8เปNนผู8นําในการพัฒนาและวัดได8เปNนศูนย�กลางของการพัฒนาเนื่องจาก
พระสงฆ�เปNนผู8นําทางจิตใจและทางป�ญญาของชุมชน…”๖  เหตุนั้นจึงมีบทบาทต�อสังคมความ
เปNนอยู�ของชาวอีสานโดยมีพระสงฆ�นั้นเองเปNนผู8นําปฏิบัติด8วยเหตุนี้ประเพณีฮีตสิบสองนับได8
ว�ามีความสําคัญต�อวิถีชีวิตของชาวอีสานเปNนอย�างยิ่งเนื่องจากได8สืบทอดเปNนมรดกมาจาก
บรรพชนจนถึงเวลาป�จจุบันนี้ไว8ได8  เพราะด8วยความรู8จักอนุรักษ�และพัฒนาให8เหมาะสมกับ
กาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไปได8เปNนอย�างดีอีกด8วยซ่ึงส�งเสริมความมีเสน�ห�ผูกหัวใจให8กับแขกผู8
มาเยือนดินแดนอีสานให8มีความซาบซ้ึงตรึงใจในประเพณีและวัฒนธรรมนั้นๆคือประเพณีฮี
ตสิบสองซ่ึงเปNนประเพณีท่ีชาวอีสานยึดถือเปNนแนวทางในการดํารงชีวิตตลอดท้ังการ
ประกอบการกุศลตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีว�าบุญเปNนท่ีพ่ึงของคนท้ังในโลกนี้
และโลกหน8าซ่ึงปรีชาพิณทองได8กล�าวเปNนผญาบทหนึ่งถึงการทําบุญว�า “บุญบ�คาดได8แสนสิ
ออมกะจําห�างบุญคาดได8แสนซิเว8ากะเวิ้นมา”๗  

                                                           

๕ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน�พระธรรมปuฎกหมวดพุทธศาสตร�, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน8า ๑. 

๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานศาสนาประจําชาติ, 
พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน8า ๗๗. 

๗ ปรีชา  พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, (อุบลราชธานี : โรงพิมพ�ศิริธรรม, ๒๕๒๘), หน8า 
๓๕๒., 
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู8วิจัยมุ�งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การของเปลี่ยนแปลงประเพณีฮิตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือหาเหตุป�จจัยต�างๆ ว�าทําไมบางประเพณีคงอยู�และบางประเพณีก็
เสื่อมสูญไปกับกาลเวลาตลอดจนศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีปรากฏในฮีตสิบสองซ่ึง
ชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ ไปประยุกต�ใช8ในชีวิตประจําวันว�าให8ผลดีในด8านใดบ8างท้ังต�อ
ตนเองและต�อส�วนรวมในด8านต�างๆคือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสืบต�อไป 

๒ วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน 
๒. เพ่ือศึกษาป�จจัยการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุด

ดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
๓. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮิตสิบสองท่ีมีต�อชาว

เทศบาลตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู8วิจัยได8แบ�งขอบเขตของการวิจัยออกดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด�านเอกสาร 
๑) ข8อมูลปฐมภูมิ ได8แก� พระไตรป�ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ตํารา มรดกอีสานหรือหนังสือมูลอีสาน จัดพิมพ�ครั้งท่ี ๔ = 
กรกฎาคม  ๒๕๓๙  

๒) ข8อมูลทุติยภูมิ ได8แก� หนังสือ ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับฮีตสิบสอง 
๓.๒ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ผู8วิจัยได8กําหนดเนื้อหาการวิจัย คือ ๑ ) ประเพณีฮิตสิบสอง ๒) 

ป�จจัยการเปลี่ยนแปลงฮิตสิบสอง๓) ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮิตสิบสอง 
๓.๓ ขอบเขตด�านผู�ให�ข�อมูลหลัก  ได8แก�  พระสงฆ� จํานวน  ๓  รูปสมาชิกสภา

เทศบาลจํานวน ๓ คน ผู8นําท8องถ่ิน จํานวน ๓คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คน 
ชาวบ8านจํานวน ๓ คนรวมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๕ รูป/คนซ่ึงเลือกมาด8วยวิธีดารเลือกแบบ
เจาะจง 

๓.๔ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ได8แก� หมู�บ8านท่ีต้ังอยู�ในเขตเทศบาลตําบลกุดดินจี่ 
อําเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการเก็บข8อมูล

จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
๔.๒ กลุBมผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
ได8แก�กลุ�มเป�าหมายซ่ึงเลือกมาด8วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)  จากประชากรท่ีอยู�อาศัย  คือประชากรกลุ�มเป�าหมายผู8อยู�อาศัยในเทศบาล
ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน ๑๕ รูป/คน  ดังต�อไปนี้ 

๑.  พระสงฆ�    จํานวน   ๓   รูป 
๒.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดดินจี่ จํานวน   ๓   คน 
๓.  ผู8นําท8องถ่ินคือผู8ใหญ�บ8าน  จํานวน   ๓   คน 
๔.  บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน   ๓   คน 
๕.  ชาวบ8าน    จํานวน   ๓   คน 
๔.๓ การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
การสร8างเครื่องมือท่ีใช8ในการเก็บรวบรวมข8อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเปNนแบบ

สัมภาษณ�เชิงลึก กล8องถ�ายรูป สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล8องถ�ายวิดีโอ 
๔.๔ การสร�างแบบสัมภาษณ� 
การสร8างแบบสัมภาษณ� มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข8องตามชื่อ วัตถุประสงค�

และกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ 
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภูเพ่ือนํามาใช8เปNนแนวทางในการสร8างแบบสัมภาษณ�  

๒) ข8อมูลท่ีได8มาจากข้ันตอนท่ี ๑ มาเปNนประเด็นคําถามแบบสัมภาษณ� แล8ว
นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาและให8ข8อเสนอแนะ 

๓) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ�ตามข8อเสนอแนะของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
๔) นําแบบสัมภาษณ�ท่ีปรับปรุงแล8วให8ผู8เชี่ยวชาญจํานวน ๓ ท�านพิจารณาความ

เหมาะสมและความถูกต8องตามเนื้อหา ภาษา และความสอดคล8องเก่ียวกับประเด็นคําถาม  
๕) เพ่ือปรับปรุงแก8ไขแบบสัมภาษณ�ตามคําแนะนําของผู8เชี่ยวชาญแล8วนําไปเสนอ

อาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบก�อนนําไปเก็บข8อมูล 
๔.๕ การเก็บรวบรวมข�อมูล 
๑) นําหนังสือจากศูนย�บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก�น ถึงผู8ให8ข8อมูลหลัก เพ่ือขออนุญาต เก็บรวบรวมข8อมูลการวิจัยในการ
สัมภาษณ�  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๔๐ 

๒) สร8างความสัมพันธ�กับผู8ให8ข8อมูลหลักและกลุ�มเป�าหมาย พบปะพูดคุยเพ่ือสร8าง
ความคุ8นเคย แจ8งวัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวมข8อมูล 

๓) กําหนดนัดหมายวันเวลาท่ีจะดําเนินการสัมภาษณ� ท่ีแน�นอน เ พ่ือให8
กลุ�มเป�าหมายได8เตรียมตัวและเตรียมเอสสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8องในการเก็บรวบรวมข8อมูล 

๔) ดําเนินการเก็บรวมรวมข8อมูลโดยใช8แบบสัมภาษณ�กับกลุ�มเป�าหมาย ท่ีเปNนผู8ให8
ข8อมูลหลัก และบุคคลอ่ืนๆ โดยใช8วิธีการบันทึกเทป จดบันทึก และการสนทนา กับ
กลุ�มเป�าหมาย 

๔.๖ การวิเคราะห�ข�อมูล 
ผู8วิจัยทําการวิเคราะห�ข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ�โดยใช8 การแปรความการ

ตีความ และนําเสนอข8อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive Analysis) ตามหลัก
อุปนัยวิธี (Inductive method) เพ่ืออธิบายประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุดดิน
จี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

๕. สรุปผลการวิจัย 
 เทศบาลตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีวัดเปNนสถาบันท่ี
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เปNนศูนย�กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมท้ังการจัด
งานประเพณีต�างๆ  ภายในหมู�บ8าน งานตามประเพณีต�างๆ ชาวบ8านนิยมจัดข้ึนในบริเวณวัด 
เพราะเปNนสถานท่ีกว8างขวางส�วนมากจะเปNนงานท่ีเก่ียวเนื่องด8วยบุญประเพณีฮีตสิบสอง ท่ี
ชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่ได8ถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ มาถึงป�จจุบัน 
 ประเพณีฮีตสิบสอง ได8รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ซ่ึงปกติก็มีพระธรรมคําสอนเพ่ือ
ยึดเปNนแนวทางประพฤติปฏิบัติ คือสิ่งท่ีปฏิบัติสืบต�อกันมาเปNนเวลานานฮีตสิบสองนี้มักจะมี
การปฏิบัติกันเปNนประจําทุกเดือน ครบสิบสองเดือนหรือหนึ่งป� จึงเรียกว�า “ฮีตสิบสอง” แนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตามฮีตสิบสองนับว�าเปNนสิ่งท่ีดี เพราะคนจะได8นึกถึงแต�ในสิ่งท่ีดีงาม 
แต�ละเดือนมีแนวทางการปฏิบัติท่ีมีแต�ความสร8างสรรค� ได8ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของ
องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ8า เปNนปฏิบัติบูชา ถือว�าเปNนการบูชาท่ีดีท่ีสุด หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในฮีตสิบสอง แต�ละประเพณีพอท่ีจะสรุปได8คือ เบญจศีลเบญจ
ธรรม ศิล ๕ บุญกิริยาวัตถุ ๓ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ทศพิธราชธรรม 
 ความสัมพันธ�ระหว�างประเพณีฮีตสิบสองกับชุมชนและพระพุทธศาสนา มี
ความสัมพันธ�กันอย�างแนบแน�น ประเพณีฮีตสิบสองนํามาจากศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
เปNนส�วนมากพระพุทธศาสนาแผ�อิทธิพลเข8าในดินแดนแถบนี้เม่ือไร กําเนิดแนวคิดคําสอนฮี
ตสิบสองก็น�าจะเริ่มแต�เม่ือนั้น แล8วมีวิวัฒนการเปNนลําดับข้ันมา กว�าจะเปNนฮีตสิบสองท่ีเปNน
หลักยึดเหนี่ยว เปNนคติสอนใจของชาวอีสาน ก็น�าจะใช8เวลาพอสมควร ประกอบกับประเพณี
ด้ังเดิมท่ีชาวอีสานมีอยู�ก�อนแล8วซ่ึงน�าจะสอดคล8องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงได8
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ผสมผสานได8อย�างกลมกลืนแล8วกลายมาเปNนฮีตสิบสอง (จารีต) ให8ชาวอีสานได8ประพฤติ
ปฏิบัติตราบเท�าทุกวันนี้ 
 ป�จจัยท่ีนําไปสู�เปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสองของชาวเทศบาลกุดดินจี่ ประกอบด8วย 
ด8านเศรษฐกิจป�จจัยด8านนี้แต�ก�อนคงยังมีไม�มากนัก จะเห็นได8จากการใช8ยวดยานพาหนะใน
แต�ละหมู�บ8าน  สมัยเม่ือก�อนคนจะเดินไปไหนมาไหน หรือไปบ8านญาติส�งข�าวคราวต�างๆ ต8อง
เดินระยะใกล8ไกลก็เดินไปได8  ไม�เหมือนป�จจุบันใช8รถเปNนส�วนมากจึงจะไปได8 หรือจากเดิมท่ี
ไม�เคยมีก็มีเพ่ิมเข8ามา เช�น การบริหารส�งสิ่งของท่ีเปNนผลผลิตทางการเกษตร แต�ก�อนเคยใช8
วัวเทียมเกวียนขนพืชพันธุ� ซ่ึงการขนก็ได8เท่ียวละไม�มาก  ไม�เหมือนป�จจุบันใช8รถบรรทุกแทน 
แต�ละครั้งก็จะบรรทุกได8มาก เปNนต8น แล8วก็ยังมีสาธารณูปโภคอ่ืนๆ อีกมากมายชาวเทศบาล
ตําบลกุดดินจี่  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เช�น ขายเครื่องจักรและอุปกรณ�
การเกษตร บริการตัดผมและเสริมสวย รถเช�า ร8านขายปุµยและยากําจัดศัตรูพืช ร8านขาย
รถจักรยานยนต� บ8านขายยาแผนป�จจุบัน ร8านจําหน�ายวัสดุก�อสร8างและตกแต�ง สถานีบริการ
น้ํามัน การขนส�งสินค8า โดยรถบรรทุก เคเบ้ิลทีวี ซูเปอร�มาร�เก็ต การประกันภัย บริการ
อินเตอร�เน็ต ร8านจัดดอกไม8  ร8านจําหน�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ร8านจําหน�ายยางรถยนต� ร8าน
แว�นตา ร8านขายหนังสือ เปNนต8น 
 การเปลี่ยนแปลงในด8านค�านิยมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมในสังคมไทยนี้เราจะ
พบว�าในสมัยก�อนท่ีเรายังไม�ได8ติดต�อกับสังคมอ่ืน หรือมีการติดต�อแต�น8อยมากนั้นค�านิยมทาง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปน8อยมากเกือบจะไม�เปลี่ยนแปลงเลย
ตัวอย�างเช�น ก�อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร�คนไทยท่ัวๆ ไปยังมีค�านิยมทางวัฒนธรรมเรื่องความ
รักสนุกอย�างเด�นชัด ดังนั้น พฤติกรรมท่ีสอดคล8องกับค�านิยมรักสนุกจะไม�ค�อยขยันขันแข็งไม�
ค�อยอดทนไม�ค�อยเร�งรีบ แต�มาป�จจุบันนี้ ค�านิยมด8านรักสนุกได8ลดน8อยลงไปโดยเฉพาะใน
สังคมเมืองใหญ�ๆ จะเปNนท่ีแลกเปลี่ยนทางด8านค�านิยมทางวัฒนธรรมกับต�างชาติ ประกอบ
กับการดํารงชีวิตท่ีต8องแข�งขันทําให8คนไทยยอมรับเอาวัฒนธรรมต�างชาติเข8าไว8อย�างมาก คน
ไทยในเมืองใหญ�ๆ จะขยันขันแข็งรีบเร�งข้ึน อดทน อดออมมากข้ึนกว�าในชนบท 
 ความเชื่อต�อประเพณีฮีตสิบสองท่ีได8สืบทอดกันมากระท้ังป�จจุบัน ชาวเทศบาล
ตําบลกุดดินจี่ก็มีความเชื่อต�อสิ่งท่ีคนโบราณเห็นว�าดี ถูกต8อง สมควร ความเชื่อและปฏิบัติ
ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่  จึงทําให8วิธีการดําเนินชีวิตมีลักษณะ
ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว�า ถึงการเวลาท่ีต8องทํากิจกรรมฮีตสิบสองใดๆ ร�วมกับ
ชาวบ8านในเทศบาลตําบลกุดดินจี่ก็ทํา เช�น บุญเข8าพรรษา  ออกพรรษา บุญผะเหวด เปNนต8น 
จะสังเกตเห็นว�า เม่ือถึงเทศกาลดังกล�าว ไม�มีใครโต8แย8งขัดขวางไม�ให8ทํากิจกรรมเหล�านี้เลย 
หรือแสดงความคิดเห็นว�า สิ่งท่ีทํานี้ไม�ดีไม�ถูกต8อง เพราะชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่เชื่อว�า
ประเพณีท่ีคนโบราณได8รักษาไว8มีประโยชน�ต�อชุมชน  ประเพณีดังกล�าวมีผลท้ังทางด8านจิตใจ
และการดํารงชีพ ฉะนั้นประเพณีฮีตสิบสอง จึงเปNนความประพฤติของคนส�วนรวมท่ีถือกัน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๔๒ 

เปNนธรรมเนียม  หรือเปNนระเบียบแบบแผนและสืบต�อกันมาจนเปNนแบบเดียวกัน และยังคง
อยู�ได8ก็เพราะชาวอีสานช�วยกันรักษาไว8 
 ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสิบสองท่ีเกิดข้ึนของชาวเทศบาลตําบล
กุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลกุดดินจี่ได8มีการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตความเปNนอยู�ไปตามกาลเวลาดังนี้การหลั่งไหลเข8ามาของประเพณีวัฒนธรรมตะวันตก 
หรือประเพณีวัฒนธรรมสมัยใหม�ซ่ึงเปNนประเพณีวัฒนธรรมท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ8อน ส�งผล
ให8เกิดการเรียนรู8และรับประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกเข8ามา การเปรียบเทียบประเพณี
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไม�ซับซ8อน กับประเพณีวัฒนธรรมด่ังเดิมของท8องถ่ิน ซ่ึงสลับซับซ8อน 
ลึกซ้ึง  เข8าใจได8ยาก ส�งผลให8ละเลยและหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมด่ังเดิม เด็กยุคใหม�หลงลืม
วัฒนธรรมประเพณีไทยซ่ึงเปNนสิ่งท่ีดีงาม แต�กลับไปเรียนแบบประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตก  ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเข8ามา เช�นการสื่อสาร วิทยุโทรทัศน� นับเปNนสื่ออัน
สําคัญท่ีทําให8ชุมชนได8รับข�าวสารเรื่องราวต�างๆ เกิดการเรียนรู8 ยอมรับและปรับเปลี่ยน
ประเพณีวัฒนธรรมท8องถ่ิน  โดยมุ�งความทันสมัย  ไม�คํานึงถึงรากฐานประเพณีวัฒนธรรม
และประเพณีดั่งเดิมท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมา 
 ด8านท่ีปรับตัวได8ทําให8เกิด การพัฒนาประเพณีฮีตสิบสอง ก�อให8เกิดการพัฒนา
ประเพณีได8ดียิ่งข้ึน  ทําให8ใช8ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ สั้นลง ทันต�อเหตุการณ�
ไม�ยืดยาวเสียเวลาท้ิงไปโดยใช�เหตุ  ประหยัดเวลา เข8าใจในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามได8
ง�าย พร8อมท่ีจะรับเอาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท่ีหลั่งไหลเข8ามาจากชาวตะวันตก ในส�วน
ท่ีไม� ขัดต�อประเพณีด่ังเดิมของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่  อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู 
 ด8านท่ีปรับตัวไม�ได8 ด8วยอัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม�
เท�ากันเม่ือวัฒนธรรมประเพณีทางวัตถุท่ีเจริญก8าวหน8า  แต�วัฒนธรรมประเพณีท่ีไม�ใช�วัตถุ 
เช�น ความคิด ความเชื่อวิถีการปฏิบัติยังคงเปNนแบบเดิมๆ ทําให8เกิดป�ญหาเรื่องการปรับตัว 
เช�น การขยายตัวอุตสาหกรรม ย�อมต8องปรับพร8อมกับการขยายตัวทางด8านการศึกษาเพ่ือให8
สอดคล8องสัมพันธ�กัน ถ8าส�วนใดส�วนหนึ่งไม�สามารถตามทันหรือปรับตัวเข8ากันไม�ได8 ก็จะเกิด
การหักล8างทางวัฒนธรรมจากการปรับตัวไม�ทัน ก็จะมีป�ญหาตามมา เช�น ป�ญหาการ
ประพฤติผิดทางวัฒนธรรม ประเพณี ไม�อยู�ในร�องลอยของประเพณีวัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติ 
เปNนต8น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประเพณีวัฒนธรรม จึงควรเปNนไปอย�างสมดุล
และสัมพันธ�กัน 
 แม8ว�าสถานการณ�ป�จจุบันจะมองดูว�า ความผูกพันทางสังคมและประเพณี
วัฒนธรรม การเมือง  เศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต�อวิถีชีวิตของชาวเทศบาลกุดดินจี่อย�างไรก็
ตามชาวเทศบาลกุดดินจี่  ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู� คือ ฮีตสิบสอง แต�ความจริงแล8ว
สถานการณ�ดังกล�าวไม�ทําให8แนวความคิดท่ียึดปฏิบัติมาลดลงแต�ประการใด แม8ว�าจะมีบ8างก็
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T 

๑๘๔๓

เปNนเพียงเล็กน8อยเท�านั้น อาทิ บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญข8าวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญ
บ้ังไฟหรือบุญเดือนหก ประเพณีฮีตสิบสองอ่ืนๆ  ไม�มีการเปลี่ยนแปลงแต�อย�างใด 
 เม่ือถึงเทศกาลของงานแต�ละประเภท เช�น บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ แต�ละ
หมู�บ8านก็จะจัดข้ึนประจําทุกๆ ป� หรือบุญเข8าพรรษาหรือบุญเดือนแปด บุญข8าวประดับดิน
หรือบุญเดือนเก8า บุญข8าวสากหรือบุญเดือนสิบ บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด บุญ
กฐินหรือบุญเดือนสิบสอง เหล�านี้ก็เช�นเดียวกัน  ถึงเทศกาลวันบุญประเพณีดังกล�าวก็จะ
ประกอบกิจกรรมร�วมกันของชาวเทศบาลตําบลกุดดินจี่  อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 
ร�วมกันประกอบกิจกรรมดังกล�าวจึงเปNนการยึดถือปฏิบัติเพ่ือเปNนแนวทางการดําเนินชีวิตและ
อนุรักษ�ไว8เพ่ือคนรุ�นหลังสือไป 
 ๕.๑ ข�อเสนอแนะในการวิจัยตBอไป 

๑. ควรมีการวิจัยคุณค�าของประเพณีฮีตสิบสองกับการส�งเสริมวัฒนธรรมภาคอีสาน 
๒. ควรศึกษาผลการประยุกต�ใช8ฮีตสิบสองในการเผยแพร�ความรู8ด8านการครองเรือน 
๓. ควรศึกษาวิเคราะห�ถึงครองสิบสี่ท่ีชาวอีสานยังคงประพฤติปฏิบัติกันอยู�อย�าง

ต�อเนื่องสืบๆ  กันมาจนถึงป�จจุบัน 
๔. ควรมีการศึกษาถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมใหม�ท่ีเข8ามาแพร�หลายใน
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การศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�  
เรื่อง กบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร 

An Analytical Study of the Criterion in Line  
with the Ethics of Phibun rebellion in Yasothon Annals 

พระมหาวุฒิชัย ธมฺมเตโช )สว�างแสง(*  
ผศ .ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ ,ผศ.ดร.จรัส ลีกา**  

บทคัดยBอ 
การวิจัยนี้เปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาทฤษฎีทางจริย

ศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธร ๓) เพ่ือวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธร  

ผลการวิจัยพบวBา ทฤษฎีทางจริยศาสตร�เปNนศาสตร�สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา 
ท่ีว�าด8วยคุณค�าความดี ท่ีมุ�งอธิบายคุณค�าทางความประพฤติของมนุษย� และมนุษย�สามารถ
พัฒนาจิตใจไปสู�อุดมคติในชีวิต คุณความดียังเปNนหลักประกันท่ีทําให8มนุษย�แตกต�างจากสัตว�
ดิรัจฉาน จริยศาสตร�ยังเปNนมาตรการหรือเกณฑ�ในการตัดสินความดี เลว เกณฑ�ตัดสินทางจ
ริยศาสตร�แนวทฤษฎีสัมพัทธนิยม เปNนเกณฑ�ตัดสินท่ีมองว�าความดีไม�ใช�สิ่งตายตัว ต8องข้ึนอยู�
กับบุคคลและต8องข้ึนอยู�กับ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมของแต�ละสังคม เราควรเคารพใน
วัฒนธรรมของสังคมอ่ืน เช�นเดียวกับท่ีเขาจะเคารพวัฒนธรรมของเรา และเกณฑ�ตัดสินทาง
พุทธจริยศาสตร� ท่ีอาศัยเจตนาเปNนหลักตัดสินความดี แต�เจตนาต8องสัมพันธ�กับผลของการ
กระทํา และผลของการกระทําต8องสัมพันธ�กับบริบทสังคม ท่ีสังคมบัญญัติเพ่ือไม�ถูกติเตียน
จากผู8รู8หรือถูกติเตียนจากสังคม เพราะจริยธรรมเปNนพันธะสัญญาท่ีเกิดจากการทําสัญญาใน
หมู�ป�จเจกชน ท่ีสร8างกฎเกณฑ�ข้ึนมาเพ่ือกํากับความประพฤติและความสัมพันธ�ระหว�าง
ตนเองกับผู8อ่ืนท่ีอยู�ร�วมในสังคม จริยธรรมจึงมีความหมายในบริบทของสังคมท่ีเปNนระบบ
ระเบียบเท�านั้น  

กบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธรเกิดข้ึนราว ป� พ  .ศ  .๒๔๔๓-๒๔๔๕  ในแผ�นดิน
ของรัชกาลท่ี ๕  เปNนอุดมการณ�ทางการเมืองของราษฎรเพ่ือท่ีจะรักษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ของชนชาติ จังหวัดยโสธรมีเก่ียวพันธ�กับกลุ�มชาติพันธุ�ลุ�มน้ําโขงท่ีอพยพหนีภัยสงครามมา
จากนครเชียงรุ8งแสนหวีฟ�า ในเขตสิบสองป�นนา มณฑลยูนนานของจีนและมีความสัมพันธ�กับ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น  

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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พระราชอาณาจักรล8านช8างร�มขาว จนเกิดเหตุวิวาทกันระหว�างกลุ�มของพระวอ พระตา กับ
พระเจ8าสิริบุญสารเจ8าล8านช8างเวียงจันทร� เปNนเหตุให8มีการอพยพครอบครัวลาวมาต้ังรกราก
ใหม�ในบริเวณท่ีภาคอีสานประเทศไทยในป�จจุบัน หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมือง
อีสาน เกิดความไม�พอใจของกลุ�มเจ8านายพ้ืนเมืองและราษฎร จึงได8มีการออกลายแทงคํา
พยากรณ�โดยอาศัยความเชื่อทางศาสนาเรื่อง ยุคศรีวิไลของพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงต�อมา
กลายเปNนอุดมการณ�ทางการเมืองภาคประชาชนท่ีต�อสู8กับรัฐบาล และได8มีผู8ต้ังตนเปNนผู8มีบุญ
เปNนจํานวนมากตามท8องท่ีต�างๆ โดยมีเป�าหมายเพ่ือปลดปล�อยรัฐอีสานและสร8างอาณาจักร
ใหม�ท่ีไม�ข้ึนต�อไทยและฝรั่งเศส ต�อมาฝ�ายรัฐบาลได8ปราบปรามกลุ�มกบฏผีบุญได8สําเร็จ 

กบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร แม8จะเปNนปฏิบัติการทางการเมืองแต�ก็ใช8หลัก
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเปNนแนวทางในการปฏิบัติ กบฏผีบุญเปNนลัทธิสั่งสมบุญเพ่ือให8
ได8ความสุข การตัดสินความถูกผิดต8องมองให8เห็นถึงเหตุผลของการกระทํา ความถูกต8อง
ข้ึนอยู�กับอารมณ�ความรู8สึกของมนุษย�เปNนผู8ให8คุณค�า การท่ีประชาชนในเมืองยโสธรทําการ
ต�อต8านอํานาจรัฐเปNนไปตามมโนธรรมสํานึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตน เพราะทุกเชื้อ
ชาติย�อมมองว�าเชื้อชาติวัฒนธรรมของตนสูงค�าเสมอ ในเรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมือง
ยโสธรได8ปรากฏกลุ�มผีบุญท่ีมีพระสงฆ�เปNนหัวหน8าซ่ึงแตกต�างจากกลุ�มอ่ืน ซ่ึงการกระทําของ
พระสงฆ�ท้ัง ๓ รูป แม8จะมีความบกพร�องตามพระวินัย แต�ไม�ผิดในทางธรรมท่ีต8องการเก้ือกูล
สังคมให8ดีงาม ความผิดพระสงฆ�ท้ัง ๓ รูป คือ เลือกท่ีจะอยู�เคียงข8างราษฎรไม�เข8าข8าง
ฝ�ายรัฐบาล จึงเปNนความผิดถึงข้ันต้ังข8อหากบฏ พระสงฆ�ในฐานะเปNนผู8นําทางจิตวิญญาณจึง
ต8องทําหน8าท่ีต�อสังคมในการเปNนขวัญและกําลังใจให8กับประชาชนท่ีตกทุกข�ได8ยาก การ
กระทําของกบฏผีบุญเปNนการทําตามสิทธิทางธรรมชาติในการแสวงหาผลประโยชน�และการ
เอาชีวิตรอด ในสภาวะท่ีรัฐไม�สามารถให8การคุ8มครองได8 และมีสิทธิในการแสวงหาจริยธรรม
และผูกตนเองเข8ากับจริยธรรมใหม� จริยธรรมจึงเปNนงานสร8างของป�จเจกชนท่ีมีเหตุผล เพ่ือ
รักษาความสัมพันธ�ของตนเองกับคนในสังคมเดียวกัน ดังนั้น การกระทําของผีบุญและ
ประชาชนอยู�ภายใต8เง่ือนไข ของสภาวะธรรมชาติท่ีแตกต�างกับสภาวะทางสังคมท่ีปลอดภัย 
เปNนการแสวงหาการเอาตัวรอดของราษฎร ท่ีต8องการปกป�องวัฒนธรรมและผลประโยชน�ของ
ตนเอง 

คําสําคัญ: เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�, กบฏผีบุญ, พงศาวดารเมืองยโสธร 

Abstract 

The purposes of this study were 1  (to study the theory and criterion 
on line with ethics, 2  (to study the concept of Phibun rebellion, and 3  (to 
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analyze the criterion in line with ethics of Phibun rebellion in Yasothon 
Annals .The study was a qualitative research . 

The results were following: The ethics theory was one of 
philosophy science which was concerned with goodness that explained the 
value of human behavior; so human being could develop their mind into life 
ideal  .Goodness was an assurance that differentiate human from animal .
Ethics were also the regulation or judgement rule of goodness and badness .
The criterion in line with ethics of Ethical Relativism was a rule focused that 
goodness was not constant but it depended on individual and must be as 
custom, tradition, and culture in each society  .In this regard, we should 
respect different culture as others would do for ours  .The criterion was held 
on the intention in judging goodness but related to action result, which was 
also related to the social context specified for not being complaint; it was 
because ethics were a promise that was by individual in group decision to 
control behavior and relationship between people in society  .Therefore, 
ethics were meaningful in social context was only a rule. 

Phibun rebellion in Yasothon Annals happened approximately in B.E .
24443-2445 in the reign of King Rama V  .It was political ideology of population 
in conserving national culture and tradition  .Yasothorn Province was related 
to Mekong river ethic group which emigrated from NakhonChaingrungSanwifa 
War in Sipsong Panna, Autonomous Prefecture, which was in the extreme 
south of Yunnan, China and related to the Kingdom of White Parasol Lan 
Xang  .So there was a quarrel of ethic between PhrawoPhrata and 
PhrachaoSiribounyasan, King of Vientiane, which there was an emigration to 
the Northeastern of Thailand at present  .After the administrative revolution in 
Esan provinces, there was a dissatisfaction in a group of local royalty and 
population  :therefore, a forecast according to religious belief in civilization 
period of Metteyya  .Then, that was a political ideology in population 
association that fought to the government  .At that time, many people 
nominated themselves be meritorious person at various places with the 
destination to liberate Esan state and build up new territory out of Thai and 
France colony  .After that, the government had stopped accomplishing the 
Phibun rebellion. 
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Even though Phibun rebellion of Yasothon Annals was a political 
operation, it used Buddhist ethics as practical method  .Phibun rebellion was a 
doctrine of accumulated virtue for seizing happiness  .To judge right and 
wrong must focus on the behavioral result  :right depended on feeling of 
human who gave a virtue  .The way that Yasothon population protested 
against state power was as conscience of love sense and self-cultural pride; it 
was because every race naturally would admire their nation and culture were 
priceless  .In Phibun rebellion, there were 3 monks, as the leaders, who were 
defective from Dhamma discipline but not in religious  .They chose to stay 
with people not the government so that they were sentenced to be rebels. 
The action of Phibun rebellion was as natural right in seeking for the benefit 
and staying alive in suffering time by the government  .In this respect, people 
had the right to find the ethics and tie themselves to new ethics  .Therefore, 
ethics were a work of reasonable individual which was to seek for staying 
alive that people would like to protect the culture and self-benefit. 

Keywords  :Criterion in line with ethics, Phibun rebellion, Yasothon Annals 

๑. บทนํา 
ประวัติศาสตร�เปNนการบอกเล�าเรื่องราวของมนุษย�ท่ีผ�านมาแล8วในอดีต เพ่ือบ�งบอก

ถึงความเปNนมาของชนชาติและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร�นอกจากจะบันทึกเรื่องราว 
เหตุการณ�ต�างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตแล8ว ยังเปNนเครื่องมือในการใช8ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมของ
คนในสังคมสมัยนั้นๆ เพราะทุกสังคมย�อมมีมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงจริยธรรมเปNนส�วนหนึ่ง
ท่ีได8มาจากคําสอนทางศาสนา หรือศาสนาเข8ามามีบทบาทในด8านจริยธรรม จริยธรรมจึงเปNน
ศาสตร�ท่ีว�าด8วยพฤติกรรมของมนุษย� ความประพฤติย�อมเปNนกระจกเงาส�องให8เราเห็น 
อุปนิสัยและนิสัยของคน จริยศาสตร�จึงได8ช�วยตีค�าของมนุษย�๑๖ และมีวิวัฒนาการมาเปNน
วัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมายของรัฐ รัฐสร8างกฎหมายข้ึนเพ่ือความดีของกลุ�มชน 
จําเปNนต8องลงโทษเม่ือประชาชนไม�ยอมปฏิบัติตาม ส�วนจริยศาสตร�ว�าด8วยความดีอันสูงสุด
ของป�จเจกชน ศาสตร�ท้ังสองจึงเก่ียวเนื่องกันอย�างใกล8ชิด เพราะความดีของสาธารณชนย�อม
ไปจากป�จเจกชนและป�จเจกชนจะดียิ่งข้ึนถ8าได8อยู�ในชุมนุมชนท่ีดี  

                                                           

๑๖ ชัยวัฒน� อัตพัฒน�, จริยศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๓), หน8า ๓. 
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รัฐช�วยคุ8มครองสิทธิและทรัพย�สินของป�จเจกชน รัฐยังต8องออกกฎหมายท่ีไม�ขัดกับ
ศีลธรรมด8วย หลักจริยธรรมจึงเปNนเครื่องนําทางของรัฐ รัฐใดไม�ถือหลักศีลธรรมเปNนเครื่องนํา
ย�อมเปNนรัฐป�าเถ่ือน จริยศาสตร�จึงเปNนการแสวงหาความสูงส�งเลอเลิศทางศีลธรรมของป�จเจก
ชน มุ�งเอาความดีสูงสุดของมนุษย�๑๗ แต�หากรัฐละเมิดกฎศีลธรรม พยายามบีบบ้ังคับด8วย
กําลังพลและอํานาจต�อสาธารณชน รัฐนั้นย�อมขาดความชอบธรรมในการปกครองดูแล
สาธารณชนท่ีอยู�ภายใต8การดูแลของรัฐ ดังท่ีปรากฏมาแล8วในประวัติศาสตร�ในระหว�าง พ  .ศ.

๒๔๔๓-๒๔๔๕ ในรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงถือว�าเปNนขบวนการทางการเมืองภาคประชาชนท่ีสําคัญของ
ประวัติศาสตร�ชาติไทย และไม�ค�อยมีใครกล�าวถึงมากนัก เนื่องด8วยความพยายามของชนชั้น
ปกครองท่ีจะสร8างรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ของสยามประเทศ ได8ก�อให8เกิดความขัดแย8งรุนแรงข้ึน
ในสังคมภาคอีสาน จนเกิดการต�อต8านของกลุ�มประชาชนท่ีเรียกว�า  ”กบฏผีบุญ  “ปรากฏว�ามี
อยู�มากในทางภาคอีสานในสมัยนั้น 

กรณีผีบุญนั้น เกิดจากข�าวลือในลายแทงหนังสือตํานานพระยาอินทร� ท้ังชาวบ8าน
และพระภิกษุต�างก็คัดลายแทง และนํามาอ�านในท่ีประชุมชน จนชาวอีสานแตกต่ืนกลัวภัย
จากกลียุคกันเกือบท่ัวท้ังภาคอีสาน ข�าวเล�าลือเรื่อง ท8าวธรรมิกราช จะมาเกิดและบ8านเมือง
จะเกิดอาเพศได8แพร�กระจายไปอย�างรวดเร็ว มีผู8ต้ังตนเปNนองค�บุญหรือท8าวธรรมิกราชเกือบ
ทุกหนแห�ง บางกลุ�มมีสมัครพรรคพวกมาก และคิดต้ังตัวต�อสู8อํานาจรัฐ  )เจ8าเมื อง   (จนต8องใช8
กําลังทหารปราบปรามกัน๑๘ จังหวัดยโสธรก็เปNนจังหวัดหนึ่งท่ีได8รับผลกระทบจากการ
การปกครอง และปรากฏกลุ�มผีบุญข้ึนในพ้ืนท่ี แต�ท่ีจังหวัดยโสธรนั้นผู8นําในการก�อการนั้น
แตกต�างจากกลุ�มผีบุญอ่ืนๆ เพราะส�วนใหญ�เปNนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและมีประชาชน
หลงเชื่อเปNนจํานวนมาก โดยอาศัยความเชื่อด8านศาสนาเข8ามาใช8เปNนเครื่องมือในการปลุก
ระดมคนให8ลุกข้ึนต�อต8านอํานาจรัฐ แต�เพราะด8วยเหตุผลอะไรประชาชนจึงให8ความร�วมมือ
และหันหลัง ให8กลับกฎหมายบ8านเ มืองในสมันนั้น  และหลั งจากการปราบปราม 
ประวัติศาสตร�ก็บันทึกไว8ว�าคนเหล�านี้เปNน กบฏ แท8จริงแล8วคนเหล�านี้สมควรเรียกว�ากบฏ
หรือไม� เพราะเม่ือสังคมขาดระเบียบและละเมิดข8อตกลงทางจริยธรรมกับสมาชิกในสังคม 
ความดีความเลวของรัฐก็ถูกสั่นคลอนลง พันธสัญญาท่ีประชาชนเคยให8ไว8ว�าหากปฏิบัติตาม
แนวทางจริยธรรมของรัฐแล8วประชาชนก็จะได8รับการคุ8มครองจากรัฐก็จะยุติลง คนก็จะหลุด
เข8าสู8สภาวะการเอาตัวรอดตามธรรมชาติ และจะแสวงหาแนวทางทางจริยธรรมโดยอาศัย
อํานาจกลางเข8ามากํากับและทําพันธสัญญาท่ีผูกมัดคนในสังคมเข8าร�วมกัน และก็จะกลับเข8า

                                                           

๑๗ วศิน อินทสระ, จริยศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๕, (สํานักพิมพ�บรรณกิจ ๑๙๙๑ จํากัด, ๒๕๕๑),  
หน8า ๔๑-๔๒. 

๑๘ เติม วิภาคย�พจนกิจ, กบฏผู�มีบุญ ๒, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย�, ๒๕๔๒), หน8า ๓๗. 
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สู�สภาวะของจริยธรรมทางสังคมใหม�อีกครั้ง จริยธรรม ศีลธรรมจะมีความหมายก็แต�ในบริบท
ของสังคมท่ีมีระบบระเบียบเท�านั้น๑๙ 

จากเหตุผลท่ีได8กล�าวมาข8างต8นนั้นผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกณฑ�ตัดสิน
ทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร ว�ามีแนวทางในการปฏิบัติด8าน
จริยธรรมอย�างไร มีเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร�อย�างไร ท้ังนี้เพ่ือจะได8เปNนแนวทางใน
การศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� เพ่ือเปNนเครื่องมือ
วิเคราะห�ประวัติศาสตร�และเข8าใจประวัติศาสตร�มากข้ึน ท้ังนํามาประยุกต�ใช8กับสังคมยุค
ป�จจุบันได8 เพ่ือประโยชน�สูงสุดทางด8านจริยธรรมท้ังส�วนบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธ 
๓. เพ่ือวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมือง

ยโสธร 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และลงศึกษา

ภาคสนามในพ้ืนท่ีจริง (Field Research) กลุ�มเป�าหมายและผู8ให8ข8อมูล ทําการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง มี ๓ กลุ�ม คือ กลุ�มท่ี ๑ กลุ�มบรรพชิต จํานวน ๕ รูป กลุ�มท่ี ๒ ปราชญ�และ
นักวิชาการในจังหวัดยโสธร จํานวน ๕ คน และกลุ�มท่ี ๓ กลุ�มประชาชนในพ้ืนท่ีปรากฏผีบุญ
ในพงศาวดารเมือยโสธร จํานวน ๒๐ คน 

การเก็บรวบรวมข8อมูล ผู8วิจัยได8ดําเนินการศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลท่ี
เก่ียวข8องกับการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากแหล�งข8อมูลต�างๆ โดยแบ�งแหล�งข8อมูล
การศึกษาเปNน ๒ ส�วน คือ ๑) ข8อมูลปฐมภูมิ ได8แก� พระไตรป�ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย อรรถกถา และเอกสารหอจดหมายเหตุแห�งชาติ  
และ ๒) ข8อมูลทุติยภูมิ ได8แก� หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ บทความ เว็บไซต� และ
งานวิจัย  

ผู8วิจัยได8ลงพ้ืนท่ีการวิจัยภาคสนาม จังหวัดยโสธร ตามประวัติศาสตร�ประมาณป� 
พ  .ศ  .๒๔๔๓-๒๔๔๕  ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดยโสธร ซ่ึงประกอบไปด8วยตําบลในเมือง
ยโสธร ตําบลค8อเหนือและตําบลสําราญ เก็บรวบรวมข8อมูลโดยการสํารวจปรากฏการณ�จริง 
และการสัมภาษณ�เชิงลึกในกลุ�มเป�าหมาย แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห� และอภิปรายผล 
                                                           

๑๙ เน่ืองน8อย บุณยเนตร, จริยศาสตร�ตะวันตก, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน8า ๑๔๒-๑๔๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ทฤษฎีทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� จากการวิจัยทฤษฎี

ทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� ผู8วิจัยได8ทําการศึกษาประเด็นสําคัญ 
และสรุปผลการวิจัยได8 ๓ ด8าน คือ ๑) ด8านความหมายของจริยศาสตร�พบว�า จริยศาสตร�เปNน
ศาสตร�สาขาหนึ่งของปรัชญาท่ีว�าด8วยเรื่องคุณค�าความดี กฎศีลธรรม จริยธรรม ท่ีพยายาม
ศึกษาคุณค�าของความดี อุดมคติของชีวิตและแสวงหาความดีสูงสุด เพ่ือใช8เปNนเกณฑ�ตัดสิน
ความประพฤติของมนุษย�และชี้ให8เห็นความถูกผิด ๒) ด8านอุดมคติชีวิตพบว�า อุดมคติชีวิต 
คือ การศึกษาถึงอุดมการณ�สูงสุดของมนุษย� ได8แก�การศึกษาว�าอะไรดีท่ีสุดและประเสริฐสุด
สําหรับชีวิต สามารถแบ�งอุดมคติชีวิตตามทัศนะของนักจริยศาสตร�ได8 ๓ ทฤษฎี คือ ๑) สุข
นิยม สิ่งท่ีมนุษย�ทุกคนปรารถนา คือ ความสุข ๒) อสุขนิยม ความสุขจะต8องมีพ้ืนฐานอยู�ท่ีจิต 
และ ๓) มนุษยนิยม เน8นพัฒนามนุษย�ให8ถึงขีดสุดท้ังด8านร�างกายและจิตวิญญาณ ๓) ด8าน
ทฤษฎีเกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�พบว�า ทฤษฎีสัมพัทธนิยมเปNนทฤษฎีตัดสินทางจริยศาสตร�
ท่ีว�า ความดีเปNนสิ่งไม�แน�นอนตายตัว ข้ึนอยู�กับเง่ือนไขหรือป�จจัยหลายอย�างท่ีเก่ียวข8อง ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีสอดคล8องกับเกณฑ�ตัดสินทางพุทธจริยศาสตร� ซ่ึงมีหลักสําหรับพิจารณาตัดสิน
ถูกผิด โดยสามารถพิจารณาได8จากเจตนาไปสัมพัทธ�กับผลของการกระทําและบริบททาง
สังคมท่ีบัณฑิตหรือผู8รู8ไม�ติเตียน เพราะจริยธรรมเปNนพันธะท่ีมนุษย�สร8างข้ึน เพ่ือมาควบคลุม
ความประพฤติของตนเองและเพ่ือรักษาความสัมพันธ�ของคนในสังคม  

๒. แนวคิดเรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร จากการวิจัยแนวคิดเรื่องกบฏ
ผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร เริ่มต8นจากรัฐบาลไทยสามารถเข8าครอบครองหัวเมืองอีสาน
และดินแดนฝ�°งขวาของแม�น้ําโขง หลังจากท่ีเมืองเวียงจันทร�ได8เกิดการวิวาทกันระหว�าง เจ8า
พระวอ เจ8าพระตา เปNนเหตุทําให8เกิดสงครามล8างเผ�าพันธุ� และรัฐบาลไทยก็เข8ามามีบทบาท
และอํานาจในดินแดนอีสานแห�งนี้ ผู8วิจัยได8ทําการศึกษาประเด็นแนวคิดเรื่องกบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธรได8 ๓ ด8าน คือ ๑) ด8านสาเหตุของการเกิดข้ึนของกบฏผีบุญพบว�า แต�
เดิมประชาชนในภาคอีสานมีความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอริยเมตไตรย และต�อมาได8เกิดเปNน
อุดมการณ�ทางการเมืองเพ่ือปลดปล�อยรัฐอีสานท่ีเรียกว�า “กบฏผีบุญ” ๒) ด8านลักษณะและ
วิธีการของกบฏผีบุญพบว�า ในป� พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่ีมีหนังสือคําพยากรณ�เก่ียวกับเหตุอาเพศ
ต�างๆ เพ่ือหาการสนับสนุนจากประชาชน ด8วยวิธีการเชื่อมโยงเหตุการณ�ทางบ8านเมืองเข8า
ความเชื่อทางศาสนาในการซ�องสุมผู8คน เม่ือมีกําลังมากก็ยกกําลังคนเข8าตีหัวเมืองต�างๆ มี
เป�าหมายเพ่ือปลดปล�อยรัฐอีสาน ๓) ด8านมาตรการท่ีรัฐบาลใช8ในการปราบกบฏผีบุญพบว�า 
รัฐบาลไทยได8ต้ังข8อหาเปNนกบฏเพ่ือความชอบธรรมในการใช8กําลังเข8าปราบปราม และใน
กรณีพระสงฆ�ท่ีเข8าร�วมท้ัง ๓ รูปนั้น ก็ให8พระญาณรักขิตเปNนผู8สอบทางพระวินัย การจัดการ
ความวุ�นวายในมณฑลอีสานจึงสงบเรียบร8อยดี 
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๓. เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร จากการ
วิจัยเกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร โดยสรุปเปNน
ประเด็น ๓ ประเด็น คือ ๑) ด8านเกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�แนวทฤษฎีสัมพัทธนิยมพบว�า 
ความดี ความชั่วนั้นไม�ใช�สิ่งตายตัว ข้ึนอยู�กับเง่ือนไขหรือป�จจัยอ่ืนๆ แบ�งออกได8เปNน ๒ 
ประการ คือ (๑) ความดีข้ึนอยู�กับบุคคล ฝ�ายกบฏผีบุญและฝ�ายรัฐบาลพยายามหาการ
สนับสนุนจากประชาชน ไม�ว�าฝ�ายใดจะดีหรือไม�ล8วนแล8วแต�ตัดสินได8จากการเลือกของ
ประชาชน ความดีจึงข้ึนอยู�กับอารมณ�ความรู8สึกของมนุษย� (๒) ความดีข้ึนอยู�กับสังคม 
ราษฎรในเมืองยโสธรต�างมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันธ�กับอาณาจักรลาวล8านช8าง ภายหลัง
รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกวัฒนธรรมแบบเดิม พร8อมกับนําวัฒนธรรมของตนเองเข8ามาแทน 
สัมพัทธแนวนี้ถือว�าเปNนการละเมิดสิทธิทางจริยธรรม เพราะ ทุกสังคมย�อมมองว�าจริยธรรม
ของตนถูกต8องเสมอ ๒) ด8านเกณฑ�ตัดสินทางพุทธ จริยศาสตร�พบว�า กบฏผีบุญในเมืองยโสธร
มีพระภิกษุเปNนหัวหน8า การกระทําของพระสงฆ�ท้ัง ๓ รูป แม8จะมีความผิดทางพระวินัย แต�ก็
กระทําลงไปเพราะเห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวม ทําให8เหตุการณ�กบฏผีบุญท่ีเมืองยโสธรไม�
รุนแรงจนถึงข้ันรบราฆ�าฟ�นกัน เกณฑ�ตัดสินทางพุทธจริยศาสตร� อาศัยเจตนาและผลของการ
กระทํา แต�ก็ใช8องค�ประกอบทางสังคมด8วยเพ่ือให8เกิดความสมบูรณ�ในการตัดสินความถูกผิด 
๓) ด8านทฤษฎีพันธสัญญาพบว�า จริยธรรมเปNนการทําข8อตกลงกันของป�จเจกชน โดยสมมติให8
สภาวะธรรมชาติและสังคมท่ีเปNนระเบียบมีความแตกต�างกัน เช�นเดียวกับกลุ�มผีบุญท่ีเกิดจาก
สภาวะธรรมชาติของสังคม ซ่ึงกระทําตามสิทธิทางธรรมชาติของมนุษย�ท่ีต8องด้ินรนเพ่ือเอา
ชีวิตรอดจากสถานการณ�บังคับ และผูกกันเข8าเปNนสังคมใหม�โดยใช8 คุณค�าทางจริยธรรมท่ีตก
ลงทําร�วมกัน และละท้ิงจริยธรรมเก�าเพราะการละเมิดข8อตกลงทางจริยธรรม การต้ังข8อหา
ก�อการกบฏให8แก�กลุ�มผีบุญจึงเปNนเรื่องท่ีไม�สมควร ภายใต8กฎทางธรรมชาติ 

๕. การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดาร

เมืองยโสธร ซ่ึงเปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได8พบประเด็นท่ีน�าสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้  
๑. ทฤษฎีทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร� จากการวิจัยทฤษฎี

ทางจริยศาสตร�และเกณฑ�การตัดสินทางจริยศาสตร�พบว�า ทฤษฎีทางจริยศาสตร�เปNนศาสตร�
ท่ีว�าด8วยคุณค�าความดีทางความประพฤติของมนุษย� และมนุษย�สามารถพัฒนาจิตใจไปสู�อุดม
คติในชีวิต จริยศาสตร�ยังเปNนมาตรการหรือเกณฑ�ในการตัดสินความดี เกณฑ�ตัดสินทางจริย
ศาสตร�แนวทฤษฎีสัมพัทธนิยม เปNนเกณฑ�ตัดสินท่ีมองว�าความดีไม�ใช�สิ่งตายตัว ต8องข้ึนอยู�กับ
บุคคลและวัฒนธรรมของแต�ละสังคม เราควรเคารพในวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน เช�นเดียวกับท่ี
เขาจะเคารพวัฒนธรรมของเรา และเกณฑ�ตัดสินทางพุทธจริยศาสตร� ท่ีอาศัยเจตนาเปNนหลัก
ตัดสินความดี แต�เจตนาต8องสัมพันธ�กับผลของการกระทํา และผลของการกระทําต8องสัมพันธ�



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๕๒ 

กับบริบทสังคม ท่ีสังคมบัญญัติเพ่ือไม�ถูกติเตียนจากผู8รู8หรือถูกติเตียนจากสังคม เพราะ
จริยธรรมเปNนพันธะสัญญาท่ีเกิดจากการทําสัญญาในหมู�ป�จเจกชน ท่ีสร8างกฎเกณฑ�ข้ึนมา
เพ่ือกํากับความประพฤติของตนเองกับผู8อ่ืนท่ีอยู�ร�วมในสังคม จริยธรรมจึงมีความหมายใน
บริบทของสังคมท่ีเปNนระเบียบเท�านั้น ซ่ึงสอดคล8องกับสอดคล8องกับชัชชัย คุ8มทวีพร๒๐ท่ี
ศึกษาเรื่อง “จริยศาสตร� : ทฤษฎีและการวิเคราะห�ป�ญหาจริยธรรม” สรุปความได8ว�า สังคม
แต�ละสังคมแตกต�างกันและมีหลักจริยธรรมแตกต�างกัน ไม�มีเกณฑ�แบบภววิสัยในจริยศาสตร� 
จึงไม�มีสัจจสากล ในการตัดสินการกระทําของคนในวัฒนธรรมอ่ืนถือเปNนความเย�อหยิ่ง และ
สอดคล8องกับพระครูสุนทรชัยวัฒน� (ทวี สุชีโว-ตัวประโคน)๒๑ ท่ีทําการวิจัยเรื่อง  ”การศึกษา

วิเคราะห�พุทธจริยศาสตร�ในคัมภีร�อรรถกถาธรรมบท  “ผลการวิจัยพบว�า ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนาใช8เกณฑ�การตัดสินจากเจตนาท่ีเปNนกุศล  อกุศลเปNนหลัก ใช8ผลของการ

กระทํา โดยพิจารณาจากการยอมรับของวิญ-ูชน และสอดคล8องกับเนื่องน8อย บุณยเนตร๒๒ 
ท่ีศึกษาเรื่อง ”จริยศาสตร�ตะวันตก  “สรุปความได8ว�า ทฤษฎีพันธสัญญามองพันธะหน8าท่ีทาง

จริยธรรมว�า เปNนผลของการทําสัญญาในหมู�ผู8 มีเหตุผล เพ่ือกํากับความประพฤติและ
ความสัมพันธ�ระหว�างตนเองกับผู8อ่ืนท่ีอยู�ร�วมในสังคม จริยธรรมจึงมีความหมายในบริบทของ

สังคมท่ีเปNนระเบียบ 
๒. แนวคิดเรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร จากการวิจัยแนวคิดเรื่องกบฏ

ผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธรพบว�า กบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธรเกิดข้ึนราว ป� พ.ศ. 
๒๔๔๓-๒๔๔๕ ในรัชกาลท่ี ๕ เปNนอุดมการณ�ทางการเมืองของราษฎรเพ่ือท่ีจะรักษา
วัฒนธรรมของชนชาติ จังหวัดยโสธรมีเก่ียวพันธ�กับกลุ�มชาติพันธุ�ลุ�มน้ําโขงท่ีอพยพหนีภัย
สงครามมาจากนครเชียงรุ8งแสนหวีฟ�าและมีความสัมพันธ�กับอาณาจักรล8านช8าง จนเกิดเหตุ
วิวาทกันระหว�างกลุ�มของพระวอ พระตา กับพระเจ8าสิริบุญ เปNนเหตุให8มีการอพยพมาต้ัง
รกรากใหม�ในบริเวณท่ีภาคอีสานของไทยในป�จจุบัน หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหัว
เมืองอีสาน เกิดความไม�พอใจของกลุ�มเจ8านายพ้ืนเมืองและราษฎร จึงได8มีการออกลายแทง
คําพยากรณ�โดยอาศัยความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงต�อมากลายเปNนอุดมการณ�
ทางการเมือง และได8มีผู8ตั้งตนเปNนผู8มีบุญเปNนจํานวนมากตามท8องท่ีต�างๆ โดยมีเป�าหมายเพ่ือ
ปลดปล�อยรัฐอีสานและสร8างอาณาจักรใหม�ท่ีไม�ข้ึนต�อไทย ซ่ึงสอดคล8องกับบําเพ็ญ ณ 
                                                           

๒๐ ชัชชัย คุ8มทวีพร, จริยศาสตร� : ทฤษฎีและการวิเคราะห�ป7ญหาจริยธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๒
(กรุงเทพมหานคร : Mild Publishing : ๒๕๔๑), หน8า ๒๘. 

๒๑ พระครูสุนทรชัยวัฒน� (ทวี สุชีโว-ตัวประโคน), “การศึกษาวิเคราะห�พุทธจริยศาสตร�ใน
คัมภีร�อรรถกถาธรรมบท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 

๒๒ เน่ืองน8อย บุณยเนตร, จริยศาสตร�ตะวันตก, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน8า ๑๓๗-๑๓๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๘๕๓

อุบล๒๓ ท่ีศึกษาเรื่อง  ”เล�าเรื่องเมืองอุบลราชธานี  “สรุปความได8ว�า ต8นวงศ�ของเมืองยโสธร 
และเมืองอุบลราชธานี นั้นมีการสืบเชื้อสายมาตามลําดับจากนครเชียงรุ8งแสนหวีฟ�า และ
สอดคล8องกับพระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช�วย)๒๔ ท่ีทําการวิจัยเรื่อง  ”ความเชื่อเรื่องโลก

ยุคพระศรีอริยเมตไตรยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร8อยเอ็ดจังหวัดร8อยเอ็ด “
ผลการวิจัยพบว�า ความเชื่อเรื่องโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรย เปNนโลกยุคอุดมคติ อุดมการณ� 
จินตนาการ คนเราเม่ือได8ทําบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ จะได8มีโอกาสไปพบพระศรีอริย
เมตไตรย และสอดคล8องกับสุมิตรา อํานวยศิริสุข๒๕ ท่ีทําการวิจัยเรื่อง  ”กบฏผู8มีบุญใน

อีสาน พ .ศ  .๒๔๔๔-๒๔๔๕  “ผลการวิจัยพบว�า กบฏผู8มีบุญในมณฑลอีสาน พ .ศ  .๒๔๔๔-
๒๔๔๕  เปNนการรวมกลุ�มของผู8ท่ีไม�พอใจในระบบการเมื อง การปกครอง มีข8าหลวงต�าง

พระองค�และข8าราชการไทยเปNนผู8บริหารงานท่ีมีอํานาจสูงสุดแทนผู8ปกครองท8องถ่ินเดิม จึง
เกิดความไม�พอใจจึงทําการต�อต8านเพ่ือปลดปล�อยรัฐอีสาน 

๓. เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธร จากการ
วิจัยเกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร�เรื่องกบฏผีบุญในพงศาวดารเมืองยโสธรพบว�า กบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธร แม8จะเปNนปฏิบัติการทางการเมืองแต�ก็ใช8หลักจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการปฏิบัติ การตัดสินความถูกผิดต8องมองให8เห็นถึงเหตุผลของการกระทํา 
การท่ีประชาชนในเมืองยโสธรทําการต�อต8านอํานาจรัฐเปNนไปตามมโนธรรมสํานึกรักและหวง
แหนวัฒนธรรมของตน เพราะทุกสังคมย�อมมองว�าวัฒนธรรมของตนสูงค�าเสมอ กบฏผีบุญใน
เมืองยโสธรมีพระสงฆ�เปNนหัวหน8า ซ่ึงการกระทําของพระสงฆ�ท้ัง ๓ รูป แม8จะมีความบกพร�อง
ตามพระวินัย แต�ไม�ผิดในทางธรรมท่ีต8องการเก้ือกูลสังคมให8ดีงาม ความผิดพระสงฆ�ท้ัง ๓ รูป 
คือ เลือกท่ีจะอยู�เคียงข8างราษฎรไม�เข8าข8างฝ�ายรัฐบาล จึงเปNนความผิดถึงข้ันต้ังข8อหากบฏ 
การกระทําของกบฏผีบุญเปNนการทําตามสิทธิทางธรรมชาติในการแสวงหาผลประโยชน�และ
การเอาชีวิตรอด ในสภาวะท่ีรัฐไม�สามารถให8การคุ8มครองได8 และมีสิทธิในการแสวงหา
จริยธรรมและผูกตนเองเข8ากับจริยธรรมใหม� จริยธรรมจึงเปNนงานสร8างของป�จเจกชนท่ีมี
เหตุผล ซ่ึงสอดคล8องกับไพฑูรย� มีกุศล๒๖ท่ีศึกษาเรื่อง “กบฏผู8มีบุญ ๑” สรุปความได8ว�า 

                                                           

๒๓ บําเพ็ญ ณ อุบล, เล�าเรื่องเมืองอุบลราชธานี, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (อุบลราชธานี : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓), หน8า ๑๕-๗๐. 

๒๔ พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชBวย), “ความเชื่อเร่ืองโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๒๕ สุมิตรา อํานวยศิริสุข, “กบฏผู�มีบุญในมณฑลอีสาน พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๔๕”, สารนิพนธ� 
ศิลปศาสตรบัณฑิต, (บัณฑตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๒๔. 

๒๖ ไพฑูรย� มีกุศล, กบฏผู�มีบุญ ๑, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย�, ๒๕๔๒), หน8า ๒๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๕๔ 

การเกิดกบฏผีบุญมีสาเหตุท่ีเกิดจากสภาพการณ�โดยท่ัวไปของมณฑลอีสานและมณฑล
ใกล8เคียง เช�น ป�ญหาเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ป�ญหาการฉ8อโกง ป�ญหาความแตกต�างทางวัฒนธรรม
ทางสังคม และสอดคล8องกับวิทย� วิศทเวทย�๒๗ ท่ีศึกษาเรื่อง  ”จริยศาสตร�เบ้ืองต8น  “สรุป

ความได8ว�า การกระทําต�างๆนั้นดีหรือเลวข้ึนอยู�กับอารมณ�ของมนุษย�เปNนเกณฑ�ตัดสิน หมู�ชน
ท่ีอยู�ต�างท่ีกันอาจมีจารีตประเพณีไม�เหมือนกันได8 คุณค�าของจริยธรรมของสังคมจึงต�างกัน 
การนําจริยธรรมหนึ่งไปตัดสินอีกจริยธรรมหนึ่งเปNนเรื่องไม�สมควร เพ่ือให8ทุกสังคมเคารพ
สิทธิทางจริยธรรมซ่ึงกันและกัน และสอดคล8องกับพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)๒๘ ท่ีศึกษา
เรื่อง  ”พุทธธรรม  “สรุปความได8ว�า ความสัมพันธ�ระหว�างเจตนากับผลของการกระทํา ถือ
เปNนหลักสําคัญในการตัดสินคุณค�าทางจริยธรรมตามทัศนะของพุทธปร ัชญา นอกจาก
ความสัมพันธ�ระหว�างเจตนากับผลของการกระทําแล8ว สภาพของสังคมก็นับว�ามีผลต�อการ
ตัดสินคุณค�าทางจริยธรรม เปNนทํานองข8อตกลงหรือพันธสัญญากัน  

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผู8วิจัย มีความคิดเห็น ประเด็นท่ีน�าสนใจในการจัดทําวิจัยในครั้งต�อไป ดังนี้ 
๑. ทําการศึกษาวิเคราะห�การลัทธิสะสมบุญในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยศึกษา

ปรากฏการณ�ทางสังคมท่ีได8นําเอา แนวคิดการสั่งสมบุญในพุทธปรัชญาเถรวาทมาให8เปNนรูป
สร8างความชอบธรรมในการแสวงหาอํานาจและผลประโยชน� ท่ีปรากฏในสังคมไทยท้ังในอดีต
และป�จจุบัน 

๒. ทําการศึกษาวิเคราะห�บทบาทของพุทธศาสนากับอํานาจความชอบธรรมทาง
การเมือง โดยศึกษาความสัมพันธ�ของพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทในการสร8างความชอบธรรม
ให8กับผู8ปกครอง และหลักปฏิบัติท่ีสําคัญสําหรับผู8ปกครอง ท่ีทําให8สังคมยอมรับตามแนวคิด
ทางพุทธปรัชญา 

๓. การศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร� กรณีศึกษาบทบาทพระสงฆ�กับ
การเมืองไทย โดยศึกษาถึงบทบาทหน8าท่ีของพระสงฆ�ท่ีมีผลกระทบทางการเมืองไทยว�า
สมควรหรือไม� ท่ีพระเปNนแกนนํามวลชนในการต�อต8านอํานาจรัฐ และเรียกร8องสิทธิต�างๆจาก
รัฐ 
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บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให�เปKนศูนย�กลางของชุมชน 
ในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

The Role of Monks in Developing Temples as a Center  of 
Community in That Area, Chiang Khan District, Loei Province 

พระประนอม  โสภโณ /พนุแสง* 
พระมหามิตร ฐตป-ฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนา
วัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNน
ศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  และ  ๓)  เพ่ือวิเคราะห�
บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียง
คาน  จังหวัดเลย  การวิจัยครั้งนี้  เปNนการศึกษาวิเคราะห�ข8อมูลเชิงคุณภาพ  เปNนการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research)  และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth  Interview) กับ
ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants)  โดยใช8วิธีวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห� 
 ผลการศึกษาพบวBา 
 ๑. บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน จึงต8องเกิดข้ึน
จากความร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข8องท้ังทางตรงและทางอ8อมโดยเฉพาะการพัฒนาวัด
เปNนบทบาทหน8าท่ีโดยตรงของพระสงฆ�ในฐานะเปNนตัวแทนของวัดการพัฒนาวัดท่ีสมบูรณ�
แบบนั้นต8องทําอย�างต�อเนื่องเปNนการพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของ
วัดให8สอดคล8องกับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล8อมและบริบทของชุมชนและให8สอดคล8องกับการ
บริหารงานคณะสงฆ� โดยมีพระสงฆ�เปNนผู8นําในการพัฒนาวัดซ่ึงก็จะทําให8การพัฒนาวัดนั้น
ประสบความสําเร็จและบรรลุผลตามจุดมุ�งหมายได8นั่นคือวัดเปNนศูนย�กลางของชุมชนและ
เปNนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนตลอดไป 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบล
ธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย พระสงฆ�ทุกวัดได8ร�วมกันพัฒนาวัดท้ัง  ๖  ด8าน  คือ  ๑) 
ด8านการปกครอง ได8ให8ความสําคัญกับกฎระเบียบข8อบังคับต�างๆ เช�น ประกาศและมติมหา
เถรสมาคมกฎหมายบ8านเมืองฯลฯ  ๒) ด8านการศาสนศึกษาได8ดําเนินการส�งเสริมการศึกษา

                                                           

* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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พระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษา  เปNนการให8บริการทางด8านการศึกษา
โดยการมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� ๓) ด8านการศึกษาสงเคราะห� ได8ให8ความ
อุปถัมภ�และสนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักเรียนและทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ�สื่อการ
เรียนการสอนแก�สถานศึกษาได8บรรยายอบรมและเปNนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๔) ด8าน
การเผยแผ�  มีการแสดงพระธรรมเทศนา  การให8โอวาทข8อคิด  การพบปะสนทนาธรรมพร8อม
ท้ังการให8คําแนะนําเปNนท่ีปรึกษาแก8ไขป�ญหาต�างๆ ๕) ด8านการสาธารณูปการ  มีการก�อสร8าง
และบูรณปฏิสังขรณ�เสนาสนะและสิ่งก�อสร8างต�างๆภายในวัด แลการจัดการดูแลรักษาศาสน
สมบัติไม�ให8เกิดความเสียหาย  จัดทําบัญชีถาวรวัตถุของวัด ปูชนียวัตถุของวัด และจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจ�ายของวัด และ ๖) ด8านการสาธารณสงเคราะห�ได8ดําเนินการช�วยเหลือ
สังคมทางวัตถุในรูปแบบต�างๆ ได8แก�  การสงเคราะห�ภิกษุสามเณร  การสร8างถนนเข8าหมู�บ8าน  
การให8สถานท่ีเปNนแหล�งประปาหมู�บ8าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักเรียน การช�วยเหลือ
ผู8ป�วยผู8ยากไร8 การสร8างห8องสมุดโรงเรียน เปNน 
 ๓.  บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนท้ัง  ๖  ด8านนี้  
มีจุดมุ�งหมายหลักเพ่ือให8เกิดประโยชน�และความสุขแก�วัดและชุมชน ประชาชนได8ตระหนักและ
เห็นบทบาทความสําคัญของวัดและพระสงฆ� เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได8ให8ความช�วยเหลือ
อุปถัมภ�ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ประชาชนได8เข8ามาทํากิจกรรมต�างๆท่ีวัดอย�างสมํ่าเสมอทํา
ให8วัดเปNนศูนย�รวมน้ําใจของประชาชนและทําให8วัดเปNนศูนย�กลางของชุมชนตลอดไป 

คําสําคัญ : บทบาทของพระสงฆ�, การพัฒนาวัด, ศูนย�กลางของชุมชน 

Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study the monk’s roles in 
developing the temple as the center of the community, 2) to study the 
monk’s roles in developing the temple as the center of the community in 
That Sub-district, Chiang Khan District, Loei Province, and 3) to analyze the 
monk’s roles in developing the temple as the center of the communityinThat 
Sub-district, Chiang Khan District, Loei Province. This qualitative research was 
engaged in the descriptive research methodology based on the documentary 
research and the in-depth interview with key informants.  
 The research findings were as follows:  
 1. The monk’s roles in developing the temple as the center of the 
community was dependent upon cooperation of all sectors, directly and 
indirectly related, since the development of the temple was definitely the 
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direct duty of the monks that were regarded as the temple representatives. 
The perfect development of the temple was under the continuous process, 
which was considered the integrated temple development, by linking the 
monastic activities in accordance with the community’s context: economic, 
social and environmental, and the ecclesiastical administration with the monk 
as the leader of temple development. The integrated temple development 
was considered successful upon its objectives because the temple was 
accepted the center of the community and the spiritual anchor of the 
community people forever.  
 2. The monk’s roles in developing the temple as the center of the 
community in That Sub-district, Chiang Khan District, Loei Province were 
found that monks of all temples cooperated to develop the temples in six 
aspects:  
 (1) It was found in the aspect of administration that they paid 
attention on such rules and regulations as the Sangha Supreme Council of 
Thailand’s declaration and resolution, the country’s law and legislation, etc.  
 (2) It was found in the Buddhist studies that they promoted the 
Dhamma studies in Dhamma Education Division, Pali Education Division and 
General Education Division and they provided the educational services 
through the Buddhist Sunday Schools. 
 (3) It was found in the welfare education that they supported and 
promoted students scholarship and free luncheon, including instructional 
materials and media for educational institutions, and they also narrated and 
trained students as monks teaching morality in schools.  
 (4) It was found in the aspect of propagation that they expressed 
Buddha’s teachings, including discourses, points of view, discussions, 
consultations and recommendations on solving problems.  
 (5) It was found in the aspect of public facilities that they supported 
construction and renovation of dwellings and edifices within the temples, 
kept religious properties, processed accounting on the temple’s permanent 
structures and sacred objects, and kept the temple’s ledger (income and 
expense accounts).  
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 (6) It was found in the aspect of public welfare that they assisted the 
society in various forms of material assistance: assistance for monks and 
novices, road construction for the village, water location for the village, 
scholarship for students, assistance for poor patients, library construction for 
the school, etc.  
 3. The monk’s roles in developing the temple as the center of the 
community in six aspects were under the main objective to resort to 
usefulness and happiness for temples and communities. Recognizing and 
understanding the importance of the temple and the roles of monks as the 
spiritual leaders, people with profound faith offered greater assistance to 
support and maintain Buddhism and regularly participated in the monastic 
activities in the temples. As a result, the temple was regarded as the spiritual 
anchor of people and the center of the communities forever. 

Keywords : The Role  of Monks,  Developing  Temples,  Center  of  Community   

๑.  บทนํา 
 ประเทศไทยเปNนเมืองพระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นได8มี

ต�อเนื่องมาต้ังแต�สุโขทัยดังนั้นพระพุทธศาสนามีความสําคัญอย�างยิ่งต�อสังคมไทยโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการมีบทบาทในการกล�อมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให8กับผู8คน
ในสังคมตลอดจนการให8ความอนุเคราะห�ท่ีเก่ียวกับการบริหารสาธารณะตามความต8องการ
ของประชาชนอีกท้ังมีส�วนร�วมในการแก8ป�ญหาให8กับสังคมให8แก�ประเทศมาแล8วเปNนอย�างดี
นอกจากนี้พระพุทธศาสนาโดยมีพระภิกษุสงฆ�เปNนผู8นําท่ีสําคัญสูงมากต�อการดํารงชีวิตและ
ความเปNนอยู�ของชาวบ8านพร8อมกับการพัฒนาชุมชนกล�าวคือบทบาทในการเผยแพร�
หลักธรรมคําสั่งสอนขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ8า และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให8แก�
ชาวบ8านแล8วพระสงฆ�ยังให8การศึกษาแก�บุตรหลานของชาวบ8านโดยการสั่งสอนและอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังช�วยสอนหนังสือแก�นักเรียนในโรงเรียนต�างๆการสงเคราะห�
ชาวบ8านท่ียากจนการสนับสนุนกิจการต�างๆท่ีเปNนส�วนรวมของประชาชนการรักษาผู8ป�วยตาม
ความสามารถของแต�ละท�านการให8คําแนะนําในการประกอบอาชีพหรือการไกล�เกลี่ยข8อ
พิพาทและแก8ไขป�ญหาครอบครัวให8กับชาวบ8านเปNนต8น ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือ
พระสงฆ�เปNนผู8นําทางด8านจิตใจและเปNนศูนย�รวมความเคารพนับถือเนื่องจากชาวบ8านเห็นว�า
พระสงฆ�เปNนผู8ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเปNนผู8เสียสละบําเพ็ญตนเพ่ือผลประโยชน�ของ
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ประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเชื่อว�าพระสงฆ�เปNนผู8มีสติป�ญญารอบรู8วิชาการ
ต�างๆเหนือกว�าชาวบ8านสามารถเปNนท่ีปรึกษาแนะนําชาวบ8านในการแก8ป�ญหาต�างๆได8 
 พระพุทธศาสนาเปNนสถาบันท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย 
เปNนท่ีมาและถ�ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเปNน
รากฐานของ วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ท่ีมีบทบาทสําคัญเปNนอย�างยิ่งในการ
พัฒนา และการจัดระเบียบทางสังคมไทยในด8านต�างๆ ท้ังด8านการปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิตในประจําวัน โดยมีวัดเปNนสถาบันหลักของ
พุทธศาสนาทําหน8าท่ีถ�ายทอดวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีต�างๆ ไปสู�ชุมชน วัดจึงเปNนส�วนประกอบท่ีสําคัญของชุมชนท่ีมีความเก่ียวข8อง
สัมพันธ�กับชุมชนเปNนอย�างมาก นั้นคือวัดกับชุมชนมีความสัมพันธ�กันอย�างใกล8ชิดลึกซ้ึงจน
ยากท่ีจะแยกออกจากกันได8  วิถีชีวิตของผู8คนในชุมชนผูกพันกับวัดต้ังแต�เกิดจนกระท่ังตาย 
วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็
เปรียบเสมือนร�างกายท่ีท้ังสองฝ�ายจะต8องอาศัยเก้ือกูลและ ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้นวัด
และชุมชนจะต8องสมานฉันท�ให8ความร�วมมือร�วมใจ และประสานสัมพันธ�อยู�คู�กันตลอดไป๑ 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ� ปยุตฺโต)๒  ได8กล�าวว�าวัดเปNนทุกอย�างของสังคมเปNนศูนย�
รวมจิตใจของผู8คนในชุมชนและสังคม และเปNนศูนย�กลางกิจกรรมต�างๆ ทางสังคม เปNน
ส�วนประกอบท่ีจะขาดเสียมิได8สําหรับชุมชนในแต�ละระดับ  โดยมีพระสงฆ�เปNนตัวแทนของวัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมของวัด ทําให8พระสงฆ�มีความสัมพันธ�กับสังคมอย�างแนบแน�น
เช�นเดียวกับวัด พระสงฆ�จึงมีลักษณะของความเปNนผู8นําในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัด เม่ือวัด
เปNนศูนย�กลางท่ีรวมจิตใจ พระสงฆ�ก็มีฐานะเปNนผู8นําทางจิตใจของชุมชน เปNนศูนย�รวมแห�ง
ความเคารพ เชื่อถือและความร�วมมือต�างๆ และนับจากอดีตจนถึงป�จจุบัน วัดมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ท้ังเปNนแหล�งเผยแพร�วิชาการต�างๆ ไปสู�สังคม  
ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย ส�วนใหญ�มาจากวัดแทบท้ังสิ้น กล�าวคือ วัดเปNนท้ัง
สถานศึกษา สถานสงเคราะห� สถานพยาบาล สถานบันเทิง สโมสร พิพิธภัณฑ� เปNนต8น ใน
ขณะเดียวกันพระสงฆ�มีบทบาทเปNนผู8นําชุมชน เปNนท่ีพ่ึงพิงทางด8านจิตใจของผู8คนในสังคม 
หรือแม8แต�กิจการสาธารณประโยชน�ทางสังคม พระสงฆ�ได8มีส�วนร�วมในการพัฒนาด8วย ซ่ึง
ท้ังหมดนี้แสดงให8เห็นว�าสถาบันพระพุทธศาสนาได8วางตนให8เปNนส�วนหนึ่งท่ีผสมผสาน
กลมกลืนกับสถาบันอ่ืนๆ ในสังคมมาโดยตลอด  พระพุทธศาสนาดํารงอยู�ได8ด8วยการ
สงเคราะห�และเก้ือหนุนจากสังคม ในทํานองเดียวกันนี้วัดและพระสงฆ� เปNนผู8 ท่ี ทํา
                                                           

๑ พระมหาพรประสงค�พุทธจันทร�  ,” บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของ
ชุมชน “ , วิทยานิพนธ�ศิลปศาสสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๕๕๐).   

๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ� ปยุตฺโต),  สถาบันสงฆ�กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน8า ๒๐๙. 
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คุณประโยชน�และช�วยเหลือเก้ือกูลสังคมด8วยเช�นกัน ดังนั้นวัดและพระสงฆ�จึงมีความสําคัญ
เปNนอย�างยิ่งต�อชุมชนและสังคม ท้ังนี้แต�ละชุมชนหรือหมู�บ8านต�างมีวัดประจําเปNนศูนย�กลาง
ของการประกอบพิธีกรรมและการทํากิจกรรมต�างๆ วัดเปNนสมบัติร�วมกันของคนท้ังชุมชน
หรือหมู�บ8านท่ีทุกคนจะต8องช�วยกันอุปถัมภ�คํ้าจุนและช�วยกันปกป�องดูแลรักษา  วัดใน
พระพุทธศาสนาจึงอยู�ในฐานะท่ีเปNนศูนย�กลางของชุมชน ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งต�อวิถีชีวิตของ
คนไทยสืบต�อมาจนถึงทุกวันนี้ จากท่ีกล�าวมาจะเห็นได8ว�าวัดเปNนหน�วยงานสวัสดิการใหญ�
ท่ีสุดในชุมชนท่ีช�วยเหลือ และแก8ป�ญหาต�างๆ ของครอบครัว ชุมชนและสังคมในส�วนรวมได8
เปNนอย�างดี จนกระท่ังเม่ือความเจริญแบบตะวันตกได8เริ่มหลั่งไหลเข8าสู�ประเทศไทย  
ก�อให8เกิดการเปลี่ยนแปลงในด8านต�างๆ มาก ความเจริญด8านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม 
เปNนต8น ส�งผลให8บทบาทของวัดและพระสงฆ�ลดความสําคัญลงไปมาก และจากการท่ีสภาพ
สังคมป�จจุบันได8รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกยุคโลกาภิวัตน� ทําให8
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง และประการสําคัญคือการท่ี
ประเทศไทยได8พัฒนาประเทศให8มีความเจริญทางด8านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ทําให8
สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเปNนสังคมแบบตะวันตกมากยิ่งข้ึน  ความสัมพันธ�แบบพ่ึงพาอาศัย
กันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพาตนเองมาเปNนสังคมบริโภคนิยม ท่ีมาพร8อม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และได8กลายมาเปNนกระแสท่ีครอบงําแนวคิด ค�านิยม 
และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปNนอย�างมาก และจากการท่ีมุ�งเน8นแต�การพัฒนาทางโลก แต�
ละเลยมิติทางธรรม ได8ก�อให8เกิดความเสื่อมถอยทางด8านศีลธรรม และจริยธรรมแก�ผู8คนใน
ชุมชน จึงทําให8ผู8คนในชุมชนเริ่มเหินห�างจากวัดมากข้ึน ซ่ึงได8ก�อให8เกิดป�ญหาสังคมต�างๆ 
ตามมา 

ฉะนั้นการท่ีจะทําให8วัดมีบทบาทสําคัญต�อสังคมและเปNนศูนย�กลางของชุมชนได8นั้น 
เปNนสิ่งจําเปNนท่ีวัดแต�ละแห�งจะต8องช�วยกันพัฒนาทุกด8าน โดยเฉพาะด8านกิจกรรมท่ีเปNน
ประโยชน�เก้ือกูลต�อชุมชนนั้นๆ ซ่ึงบทบาทของวัดก็มีลักษณะเช�นเดียวกันกับบทบาทของ
พระสงฆ�  กล�าวคือพระสงฆ�ถือว�าเปNนผู8ท่ีมีบทบาทมากในการพัฒนาวัด จึงต8องมีบทบาท
สําคัญในการรับภาระหน8าท่ีนี้โดยตรง   โดยท่ีพระสงฆ�จะมีบทบาทในการพัฒนาวัดให8เปNน
ศูนย�กลางของชุมชนได8นั้น จะต8องเปNนไปตามภารกิจของวัด ท้ัง ๖ ประการตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ�พ.ศ. ๒๕๐๕ แก8ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีได8กําหนดภารกิจของวัดไว8 ๖ ประการ ประกอบด8วยการปกครอง  การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ�ศาสนธรรม  การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห� ดังนั้นบทบาทของพระสงฆ�ต�อการปฏิบัติตามภารกิจท้ัง ๖ ประการของวัดจึงถือ
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เปNนภารกิจสําคัญท่ีจะนําวัดไปสู�เป�าหมายของการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�รวมหรือศูนย�กลาง
ของชุมชนได8๓  

ตําบลธาตุนั้นได8ตั้งชื่อของตําบลจากชื่อวัดเก�าแก�วัดหนึ่งของอําเภอเชียงคาน ชื่อว�า 
"วัดพระธาตุ" เปNนตําบลท่ีต้ังอยู�ในเขตการปกครองของอําเภอเชียงคาน ประกอบด8วย ๑๕
หมู�บ8าน ได8แก� หมู� ๑บ8านธาตุ หมู� ๒บ8านธาตุ หมู� ๓บ8านน้ําอ8อม หมู� ๔บ8านห8วยหินซา หมู� ๕
บ8านห8วยพอด หมู� ๖บ8านผาพอด หมู� ๗บ8านสงเป อย หมู� ๘บ8านผลกลางดง หมู� ๙บ8านพรหม
มานุสรณ� หมู� ๑๐บ8านโนนภูเขาทอง หมู� ๑๑บ8านสงเป อย หมู� ๑๒บ8านธาตุพัฒนา หมู� ๑๓
บ8านห8วยพอด หมู� ๑๔บ8านธาตุ หมู� ๑๕บ8านธาตุ โดยท่ีพระสงฆ�ทุกวัดต้ังแต�อดีตจนถึง
ป�จจุบันได8มีบทบาทสําคัญในการร�วมกันพัฒนาวัดตามภารกิจของวัดท้ัง ๖ ประการ คือ การ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ�ศาสนธรรม การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห� ท้ังนี้เพ่ือให8วัดได8เปNนศูนย�กลางของชุมชนเปNนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
ของผู8คนในชุมชนและเปNนประโยชน�เก้ือกูลต�อชุมชนในด8านต�างๆ ต�อไป 

ดังนั้น ผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8
เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ว�ามีรูปแบบวิธีการ
และแนวทางปฏิบัติอย�างไรบ8าง ท้ังนี้ผู8วิจัยได8เลือกพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเปNนกรณีศึกษา คือเลือกวัด
ท่ีมีกิจกรรมโดดเด�นในเขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อีกท้ังชุมชนยังมีความโดด
เด�นด8านการรวมตัวกันอย�างเหนียวแน�นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมถึงการรวมตัวกันทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกันโดยมีวัดเปNนศูนย�กลาง  เพ่ือให8วัดและ
ชุมชนมีการพัฒนาอย�างยั้งยืนต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน 
๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนใน

เขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
๒.๓ เพ่ือวิเคราะห�บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน

ในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

๓. ป7ญหาท่ีต�องการทราบ 
๓.๑ บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนเปNนอย�างไร 
๓.๒ บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบล

ธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปNนอย�างไร 
                                                           

๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ,  ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : 
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผBล�อม จังหวัดตราด, (กรุงเทพมหานคร : สกศ. ๒๕๔๕), หน8า  ๒. 
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๓.๓ วิเคราะห�บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนใน
เขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ควรเปNนอย�างไร 

๔. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยแบบเอกสารและสัมภาษณ�ศึกษาเชิงวิเคราะห� (Critical 

study Research) โดยศึกษาค8นคว8าข8อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมี
ขอบเขตดังนี้  

๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา ผู8วิจัยได8ศึกษาเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับ
บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน  โดยศึกษาจาก คัมภีร�
พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือสําคัญทางพระพุทธศาสนา เอกสารและ
งานวิจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข8อง  ท่ีมีความครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับภารกิจของวัดไว8 ๖ ประการ 
ได8แก� การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ�ศาสนธรรม การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�   

๔.๒ ขอบเขตด�านประชากร การวิจัยครั้งนี้ผู8วิจัยได8เลือกผู8ให8ข8อมูลสําคัญโดยใช8
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได8แก� พระสงฆ�จํานวน ๕ รูป และประชาชน ๕ คน ดังนี้ 

๑) พระครูป�ยธรรมวินิจ เจ8าคณะตําบลธาตุ อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๒) พระครูโอภาสเจติยานุรักษ� เจ8าอาวาสวัดพระธาตุ ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน 
๓) พระอธิการประภาส ปภาโส เจ8าอาวาสวัดสวนธรรมเทวราช บ8านน้ําอ8อม ตําบล

ธาตุ  อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๔) พระอธิการประสิทธิ์ กิตติญาโน เจ8าอาวาสวัดห8วยพอกพัฒนาราม  ตําบลธาตุ  

อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๕) พระอธิการพรมมา จิรสุโภ เจ8าอาวาสวัดป�าห8วยพอก ตําบลธาตุ  อําเภอเชียง

คานจังหัดเลย 
๖) นายสมเกียรต์ิ  วงษ�ลา  นายกเทศมนตรีตําบลธาตุ 
๗) นายดุสิต  แสนใจวุฒิ  ปลดัเทศบาลตําบลธาตุ 
๘) นายสุนทร  พูลถวิล  กํานันตําบลธาตุ 
๙) นายคําไม วงษ�ลา มรรคทายก บ8านธาตุ  ตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน 
๑๐) นายสุเมท ทุมสงคราม  ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๒ บ8านธาตุ  ตําบลธาตุ   

 ๔.๓ ขอบเขตด�านสถานท่ี   
ผู8วิจัยได8เลือกวัดในเขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยจํานวน ๔ วัด  ได8แก� 

วัดพระธาตุ วัดสวนธรรมเทวราช วัดห8อยพอดพัฒนาราม และวัดป�าพัฒนาราม 
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๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลาง

ของชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผู8วิจัยได8ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๕.๑ รูปแบบการวิจัย (Research Design) 
การวิจัยในครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา

บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยโดยผู8วิจัยได8ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องและการ
สัมภาษณ�เชิงลึก โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องได8แก�เอกสารท่ีใช8ในเก็บรวบรวมข8อมูล
และนํามาวิเคราะห�สาระดังนี้ 

(๑) พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลีหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร�ท้ัง
ฉบับประมวลธรรมและประมวลศัพท�ของท�านพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) และงาน
เขียนด8านบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาชุมชนของผู8เชี่ยวชาญ 

(๒) เอกสารทางหน�วยงานราชการและหน�วยงานเอกชนบทความทางการศึกษา
และตลอดถึงเอกสารท่ีเก่ียวข8องกับบทบาทของพระสงฆ�  ตรวจสอบดูว�าเขียนข้ึนท่ีไหนและ
เม่ือใดใครเปNนผู8เขียนรวมไปถึงข8อมูลจากท่ีผู8เขียนนํามาอ8างอิงในการเขียนในเอกสารและ
งานวิจัยนั้นว�ามีความน�าเชื่อถือมากน8อยเพียงใด 

(๓) เก็บรวบรวมข8อมูลได8แก�ผู8วิจัยได8ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยอย�าง
ละเอียดแล8วบันทึกข8อมูลท่ีเก่ียวข8องกับบทบาทของพระสงฆ�ตามประเด็นการวิจัยท่ีได8วางไว8
แล8วนําข8อมูลสําคัญเหล�านั้นไปสรุปวิเคราะห� 

(๔) การวิเคราะห�และสรุปข8อมูลได8แก�นําหลักสําคัญในเนื้อหาข8อมูลท่ีได8มา
วิเคราะห�หาแนวคิดท่ีปรากฏตามนัยท่ีได8วางไว8แล8วสรุปนัยสําคัญๆเหล�านั้นตามกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย 

๒.เทคนิควิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกผู8วิจัยใช8วิธีการสัมภาษณ�พระภิกษุผู8ทรงคุณวุฒิ
และผู8นําชุมชนดังนี้ 

(๑) การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร8างหรือแบบเปNนทางการ (Structured Interview 
or Formal Interview) โดยเริ่มจากการสัมภาษณ�ผู8ทรงคุณวุฒิท่ีเปNนพระสงฆ�และผู8นําชุมชน 
ซ่ึงผู8วิจัยได8จะดําเนินการสัมภาษณ�ผู8ทรงคุณวุฒิเหล�านั้นด8วยตัวเอง 

(๒) กลุ�มผู8ให8ข8อมูลหลัก (Key Informants) ผู8วิจัยได8กําหนดคุณสมบัติเกณฑ�ใน
การคัดเลือกผู8ทรงคุณวุฒิเพ่ือการสัมภาษณ�ไว8ดังนี้ 

๑) เปNนผู8ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาวัดและชุมชนหรือ 
๒) เปNนผู8ท่ีสามารถให8ข8อมูลในประเด็นของการสัมภาษณ�ได8ดีพอใช8หรือ 
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๓) เปNนผู8ปฏิบัติตนดีงาม มีความน�าเชื่อถือ  
๔) เปNนผู8ท่ีเก่ียวข8องอยู�ในวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
๕) เปNนผู8ท่ีมีผลงานเปNนท่ีประจักษ�ในด8านการพัฒนาวัดและชุมชน 
จากเกณฑ�ในการคัดเลือกผู8ทรงคุณวุฒินี้นั้นผู8ทรงคุณวุฒิจะต8องมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดข8อใดข8อหนึ่งหรือมากกว�าหนึ่งข8อก็ได8 
๕.๒ ประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
การวิจัยครั้งนี้ผู8วิจัยได8เลือกผู8ให8ข8อมูลสําคัญโดยใช8วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ได8แก�  

พระสงฆ�จํานวน  ๕  รูป  และประชาชน  ๕  คน  ดังนี้ 
๑) พระครูป�ยธรรมวินิจ  เจ8าคณะตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๒) พระครูโอภาสเจติยานุรักษ�  เจ8าอาวาสวัดพระธาตุ  ตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน 
๓) พระอธิการประภาส  ปภาโส  เจ8าอาวาสวัดสวนธรรมเทวราช  บ8านน้ําอ8อม 

ตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๔) พระอธิการประสิทธิ์  กิตติญาโน  เจ8าอาวาสวัดห8วยพอกพัฒนาราม  ตําบลธาตุ  

อําเภอเชียงคานจังหัดเลย 
๕) พระอธิการพรมมา  จิรสุโภ  เจ8าอาวาสวัดป�าห8วยพอก ตําบลธาตุ  อําเภอเชียง

คานจังหัดเลย 
๖) นายสมเกียรต์ิ  วงษ�ลา  นายกเทศมนตรีตําบลธาตุ 
๗) นายดุสิต  แสนใจวุฒิ  ปลดัเทศบาลตําบลธาตุ 
๘) นายสุนทร  พูลถวิล  กํานันตําบลธาตุ 
๙) นายคําไม  วงษ�ลา   มรรคทายก    บ8านธาตุ  ตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน 
๑๐) นายสุเมท  ทุมสงคราม  ผู8ใหญ�บ8าน  หมู� ๒    บ8านธาตุ  ตําบลธาตุ   
๕.๓ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
การเลือกเครื่องมือผู8วิจัยใช8เครื่องมือเปNนแบบสัมภาษณ�โดยสัมภาษณ�จาก

ผู8เชี่ยวชาญตามท่ีได8ระบุไว8ข8างต8น  และการสร8างเครื่องมือผู8วิจัยได8ดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 

(๑) ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับบทบาทของพระสงฆ�ในการ
พัฒนาวัด 

(๒) กําหนดนิยามศัพท�ตามเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาค8นคว8าเพ่ือเปNนกรอบ
กําหนดการสร8างแบบสัมภาษณ� 

(๓) สร8างแบบสัมภาษณ�ตามวัตถุประสงค�ในการศึกษาโดยใช8ข8อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

(๔) นําแบบสัมภาษณ�ท่ีสร8างข้ึนให8อาจารย�ท่ีปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแก8ไข
ตามความแนะนํา 
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(๕) ส�งคําร8องขอหนังสือออกขอความอนุเคราะห�เก็บรวบรวมข8อมูลจากศูนย�
บัณฑิตเพ่ือเก็บข8อมูลจากผู8ทรงคุณวุฒิและผู8บริหารสถานศึกษา 

(๖) นําแบบสัมภาษณ�พร8อมหนังสือขอความอนุเคราะห�จากศูนย�บัณฑิตเพ่ือเก็บ
รวบรวมข8อมูลต�อไป 

๕.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล (Collection of Data) 
๑. ผู8วิจัยได8นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข8อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ�เลย  เพ่ือขออนุญาตเก็บข8อมูลการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-
depth Interview) กับผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๑๐ รูป/คน 

๒. นัดวัน เวลา สถานท่ี ขอสัมภาษณ�ผู8ทรงคุณวุฒิ 
๓. ดําเนินการสัมภาษณ�ตามวันและเวลาท่ีกําหนดแล8วนําข8อมูลท่ีได8จากการ

สัมภาษณ�มาวิเคราะห�เพ่ือให8ได8ข8อสรุป 
๕.๕ การวิเคราะห�ข�อมูล (Data Analysis) การวิเคราะห�ข8อมูลแบบสัมภาษณ� 

วิเคราะห�โดยใช8เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบท และประมวลผลเข8าด8วยกัน รวมท้ังใช8แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง
มาสนับสนุนในการวิเคราะห�เพ่ือให8เห็นภาพรวม 

๖. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนใน

เขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย”  เปNนการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆ�ท้ังหมด
จํานวน  ๔  วัด คือ วัดพระธาตุ  วัดห8วยพอดพัฒนาราม  วัดสวนธรรมเทวราช และวัดป�า
พัฒนาราม  โดยเปNนการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดท้ัง ๖ ด8าน คือ ด8าน
การปกครอง ด8านการศาสนศึกษา ด8านการศึกษาสงเคราะห� ด8านการเผยเผยแผ�  ด8านการ
สาธารณูปการ และด8านการสาธารณะสงเคราะห�ซ่ึงเปNนวิธีการและแนวทางท่ีจะพัฒนาวัดให8
เปNนศูนย�กลางของชุมชน  โดยใช8วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  คือการศึกษาเอกสารท่ีเน8นการศึกษาข8
อมูลเก่ียวกับวัดและชุมชนในเขตตําบลธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   บทบาทของ
พระสงฆ�ในการพัฒนาวัดท้ัง๖ด8าน  และเอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8
อง  และการศึกษาภาคสนามเปNนการศึกษาข8อมูลจากกลุ�มบุคคลผู8ให8ข8อมูลสําคัญ  ต้ังแต�พระ
สงฆ�ท่ีเปNนพระสังฆาธิการ  และผู8นําชุมชนท่ีมีบทบาทสําคัญต�อวัดตามท่ีเปNนจริงด8วยวิธีการ
สัมภาษณ�  โดยกําหนดประเด็นศึกษาตามวัตถุประสงค�และกรอบแนวคิดของ การศึกษาซ่ึง
ผลการศึกษาสามารถสรุปได8  ดังต�อไปนี้ 
 ผลการวิจัยพบวBา    
 ๑.บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน จึงต8องเกิดข้ึน
จากความร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข8องท้ังทางตรงและทางอ8อมโดยเฉพาะการพัฒนาวัด
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เปNนบทบาทหน8าท่ีโดยตรงของพระสงฆ�ในฐานะเปNนตัวแทนของวัดการพัฒนาวัดท่ีสมบูรณ�
แบบนั้นต8องทําอย�างต�อเนื่องเปNนการพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของ
วัดให8สอดคล8องกับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล8อมและบริบทของชุมชนและให8สอดคล8องกับการ
บริหารงานคณะสงฆ� โดยมีพระสงฆ�เปNนผู8นําในการพัฒนาวัดซ่ึงก็จะทําให8การพัฒนาวัดนั้น
ประสบความสําเร็จและบรรลุผลตามจุดมุ�งหมายได8นั่นคือวัดเปNนศูนย�กลางของชุมชนและ
เปNนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนตลอดไป 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนในเขตตําบล
ธาตุ  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย พระสงฆ�ทุกวัดได8ร�วมกันพัฒนาวัดท้ัง ๖  ด8าน คือ ๑) 
ด8านการปกครอง ได8ให8ความสําคัญกับกฎระเบียบข8อบังคับต�างๆ เช�น ประกาศและมติมหา
เถรสมาคมกฎหมายบ8านเมืองฯลฯ  ๒) ด8านการศาสนศึกษาได8ดําเนินการส�งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษา  เปNนการให8บริการทางด8านการศึกษา
โดยการมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�  ๓) ด8านการศึกษาสงเคราะห� ได8ให8ความ
อุปถัมภ�และสนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักเรียนและทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ�สื่อการ
เรียนการสอนแก�สถานศึกษาได8บรรยายอบรมและเปNนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๔) ด8าน
การเผยแผ�  มีการแสดงพระธรรมเทศนา  การให8โอวาทข8อคิด  การพบปะสนทนาธรรมพร8อม
ท้ังการให8คําแนะนําเปNนท่ีปรึกษาแก8ไขป�ญหาต�าง ๆ  ๕) ด8านการสาธารณูปการ  มีการ
ก�อสร8างและบูรณปฏิสังขรณ�เสนาสนะและสิ่งก�อสร8างต�างๆภายในวัด แลการจัดการดูแล
รักษาศาสนสมบัติไม�ให8เกิดความเสียหาย  จัดทําบัญชีถาวรวัตถุของวัด ปูชนียวัตถุของวัด 
และจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�ายของวัด และ ๖)ด8านการสาธารณสงเคราะห�ได8ดําเนินการ
ช�วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต�างๆ ได8แก�  การสงเคราะห�ภิกษุสามเณร  การสร8างถนน
เข8าหมู�บ8าน  การให8สถานท่ีเปNนแหล�งประปาหมู�บ8าน  การสนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักเรียน  
การช�วยเหลือผู8ป�วยผู8ยากไร8  การสร8างห8องสมุดโรงเรียน เปNน 
 ๓. บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชนท้ัง  ๖  ด8านนี้  
มีจุดมุ�งหมายหลักเพ่ือให8เกิดประโยชน�และความสุขแก�วัดและชุมชน ประชาชนได8ตระหนัก
และเห็นบทบาทความสําคัญของวัดและพระสงฆ� เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได8ให8ความ
ช�วยเหลืออุปถัมภ�ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ประชาชนได8เข8ามาทํากิจกรรมต�างๆท่ีวัดอย�าง
สมํ่าเสมอทําให8วัดเปNนศูนย�รวมน้ําใจของประชาชนและทําให8วัดเปNนศูนย�กลางของชุมชน
ตลอดไป 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายท้ัง ๖ ด�าน 
๑) ด�านการปกครอง เจ8าอาวาสควรจะส�งเสริมสร8างขวัญกําลังใจให8แก�พระภิกษุ

สามเณรเช�นรางวัลค�าตอบแทนการออกไปท�องเท่ียวเชิงวิชาการหรือการชมเชยเม่ือ
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ปฏิบัติงานดีเพ่ือเปNนการให8กําลังใจแก�พระภิกษุสามเณรและเปNนแรงจูงใจให8พระภิกษุ
สามเณรรักท่ีจะปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถพร8อมท้ังสนับสนุนให8มีพระภิกษุสามเณรท่ี
จะมาทําหน8าท่ี  ในการบริหารจัดการนั้นควรจะเปNนผู8ท่ีได8รับการปลูกฝ�งให8มีความรู8และ
คุณธรรมให8ควบคู�กันไปเพ่ือจะเปNนท่ียอมรับและเจริญศรัทธาแก�ผู8พบเห็นนั่นเอง 

๒) ด�านการศาสนศึกษา เจ8าอาวาสควรจัดครูท่ีมีความรู8ความสามารถมาสอนและ
ประการสําคัญเจ8าอาวาสต8องหาพระภิกษุเข8ามาบรรพชาอุปสมบทในเขตปกครองของท�าน
และส�งเสริมให8เรียนนักธรรมและบาลีอย�างเปNนระบบรวมส�งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาให8ประชาชนและนักเรียนให8ท่ัวถึงมีการยกย�องเชิดชูเกียรติให8แก�พระภิกษุ
สามเณรท่ีสอบนักธรรมบาลีได8และบุคคลท่ัวไปท่ีสอบธรรมศึกษาได8 

๓) ด�านการศึกษาสงเคราะห� เจ8าอาวาสควรจะส�งเสริมให8มีการต้ังทุนศึกษา
สงเคราะห�อย�างสมํ่าเสมอเพ่ือเปNนการให8กําลังใจแก�พระภิกษุสามเณรและประชาชน
โดยท่ัวไปนั้นเกิดความรักท่ีจะศึกษาเล�าเรียนหรือปฏิบัติหน8าท่ีอย�างเต็มความสามารถซ่ึงจะ
ส�งผลดีต�อความเจริญก8าวหน8าของสังคมตามมานั่นเอง 

๔) ด�านการเผยแผB เจ8าอาวาสควรมีการการเผยแผ�เชิงรุกให8มากข้ึนโดยควรจัดให8
มีพระธรรมทูตหรือธรรมจาริกไปสถานท่ีต�างๆเพ่ืออบรมเผยแผ�พระพุทธศาสนาในทุกหมู�บ8าน
ท่ีไม�มีวัดต้ังอยู�เพราะท่ีผ�านมายังเปNนการเผยแผ�แบบเชิงรับมากกว�า 

๕) ด�านสาธารณูปการ เจ8าอาวาสควรมีการบริหารจัดการให8เปNนระบบแบบแผน
อย�าง  เช�นการนําความรู8ทางการจัดการด8านสาธารณูปการจากหน�วยงานอ่ืนเข8ามาปรับ
ประยุกต�ใช8เพ่ือให8เกิดเปNนมาตรฐานและเปNนระบบระเบียบมากกว�าท่ีเปNนอยู�ซ่ึงไม�เปNนระบบ
สุดแต�ต8องการจะสร8างจะทําและขาดคุณภาพคุณประโยชน�มีสิ่งปลูกสร8างมากเกินความ
จําเปNนและเปNนป�ญหาในการบริหารจัดการดูแล 

๖) ด�านสาธารณสงเคราะห� เจ8าอาวาสควรให8ความสนใจกับการช�วยเหลือ
พุทธศาสนิกชน เช�นการเก้ือกูลแก�ชุมชนแก�สังคมและประเทศชาติ เปNนต8นไม�ว�าจะเปNนการ
ช�วยเหลือด8านการก�อสร8างช�วยเหลือผู8ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติสงเคราะห�ผู8ด8อยโอกาส
และเยาวชน  เปNนต8น   

๒. ข�อเสนอแนะสําเพ่ือการวิจัยครั้งตBอไป 
 ๑) การวิจัยครั้งต�อไปควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารหรือเชิงปริมาณเพ่ือจะได8

ทราบถึงแนวคิดใหม�ๆหรือวิธีการใหม�ๆท่ีจะนํามาใช8ในการบริหารกิจการของเจ8าอาวาสให8เกิด
คุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลาง
ของ ชุมชนระหว�างวัดในชนบทกับวัดในเมืองและวัดราษฎร�กับวัดพระอารามหลวง 

๓) ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ท่ีประสบผลสําเร็จทุกด8านในการพัฒนาวัดให8เปN
นศูนย�กลางของชุมชนเพ่ือเปNนวัดพัฒนาต8นแบบให8แก�วัดต�างนําไปใช8เปNนแนวทางต�อไป 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๘๖๙

๔) ควรมีการศึกษาถึงป�จจัยท่ีส�งเสริมและมีผลกระทบต�อบทบาทของพระสงฆ�ต�
อการพัฒนาวัดให8เปNนศูนย�กลางของชุมชน 
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ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิป7สสนาของสํานักปฏิบัติธรรม 
วัดสันติวนาราม ตําบลบ�านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
A Study of Guidelineof the Insight Meditation Practice of 

Watsantivanaram Banchiang Sub-District,Nhonghan District,  
Udonthani Province 

พระธีระพงษ� สุขิโต (ไชยวัน)* 

บทคัดยBอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท๒) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของสํานักปฏิบัติ
ธรรมวัดสันติวนารามตําบลบ8านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีและ ๓) เพ่ือศึกษาผล
การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของผู8เข8าอบรมสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนาราม ตําบลบ8านเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีการวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) โดยศึกษาข8อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ�เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข8อมูล  

ผลการวิจัยพบวBา การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทได8แก� 
สมถกัมมัฏฐาน หมายถึงอุบายหรือวิธีการท่ีทําให8จิตเกิดความสงบ เรียกอีกอย�างหนึ่งว�า
วิธีการท่ีทําให8จิตเกิดสมาธิส�วนวิป�สสนา คือป�ญญาเห็นแจ8ง หรือความรู8เห็นแจ8งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น เปNนการนําหลักธรรมมาฝ�กเพ่ือให8เกิด
ความรู8ความเข8าใจสรรพสิ่งท้ังปวงตามความเปNนจริง 

แนวทางการปฏิบัติวิป�สสนาของสํานักปฏิบัติธ ร รมวัดสันติวนารามเปNนแนว
ปฏิบัติท่ีเข8าถึงประชาชนอย�างแท8จริงยังบุคคลให8เกิดความเลื่อมใสต�อพระรัตนตรัยพระ
วิป�สสนาจารย� ได8สอนวิธีปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานตามแบบสติป�ฏฐาน ๔ยังยกเรื่องการสอน
มูลกัมมัฏฐานคือ ผม ขน เล็บ ฟ�น และหนัง  มาเปNนอารมณ�กัมมัฏฐานให8พระภิกษุผู8บวชใหม�
และผู8ปฏิบัติธรรมได8ศึกษาและเพ่ือจะนําไปใช8เปNนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรมเพ่ือทําให8
จิตใจเกิดความสงบเปNนสมาธิ 
 ผลของการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานเชิงพฤติกรรมของผู8ท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ีสํานัก
ปฏิบัติธรรมวัดสันติวนารามนั้นพบว�าส�วนใหญ�ท่ีผ�านกระบวนการอบรมของสํานักปฏิบั ติ
ธรรมวัดสันติวนารามแล8วมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�มากข้ึนโดยเฉพาะผู8ท่ีอยู�ในครอบครัวท่ีมี
สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาและเคยเข8าร�วมปฏิบัติธรรมมาก�อนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ในทางท่ีดีข้ึนมีความรู8ความเข8าใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนเปNนท่ีพึง
พอใจเปNนอย�างมากและส�วนใหญ�ต8องการให8คนในครอบครัวเข8ามาปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือขัดเกลาจิตใจและมีจิตสํานึกท่ีดีมากยิ่งข้ึนการนําหลักวิป�สสนาไปใช8ใน
ชีวิตประจําวันนั้นต8องใช8สติสัมปชัญญะรับรู8ทางอายตนะอย�างรู8เท�าทันใช8โยนิโสมนสิการคิด
ใคร�ครวญป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแก8ไขป�ญหาพิจารณาสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนอย�างรู8เท�าทัน
มองชีวิตและโลกตามความเปNนจริงอันเปNนหลักในการใช8สติป�ฏฐาน๔สําหรับเยาวชนท่ีอยู�ใน
วัยเรียนสามารถนําหลักสติป�ฏฐานไปใช8ในกระบวนการเรียนได8อย�างมีประสิทธิภาพมีสติยั้ง
คิดก�อนการตัดสินใจและแก8ไขป�ญหาได8อย�างมีเหตุผลมีจิตใจสงบผ�อนคลายแจ�มใสรู8จักใช8
เหตุผลมากกว�าอารมณ�มีทัศนคติท่ีดีต�อพระพุทธศาสนามีความสงบเสง่ียมมีป�ญญาคิดอย�างมี
เหตุผลใช8สติเหนืออารมณ�รู8กาลเทศะรู8ว�าสิ่งใดควรทําและไม�ควรทําทําให8มีบุคลิกภาพดีและ
ปรับตัวได8กับทุกสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิต 

คําสําคัญ : วิป�สสนา 

Abstract 

 The purses of this research were; (1) to study the principle of the 
Insight Meditation practice in Theravada Buddhism (2) to study the guideline 
of the Insight Meditation Practice of WatsantivanaramBanchiang Sub-district, 
Nhonghan District, Udonthani Province and (3) to study the results of the 
Insight Meditation practice of individuals who entered to be trained in 
WatsantivanaramBanchiang Sub-district, Nhonghan District, Udonthani 
Province. This research was the qualitative research by studying the data from 
the documents and interviews for collecting the data. 
 The results of the research were found that the Insight Meditation 
practice in Theravada Buddhism is that the Tranquil Meditation means the 
trick or the method to make the mind calm or calls it in the other way that 
the method makes the mind concentrated while the Insight Meditation 
means the wisdom that can realize of the truth or know clearly the things. 
The development of life in accordance with the way of Buddhism is to apply 
the principle of Dhamma for training in order to know and understand all 
things as they are. 
 The guideline of the Insight Meditation practice of Watsantivanaram 
is the way to reach people really and enhances people to have the faith in 
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the Triple Gems. The Insight Meditation preachers teach the method how to 
practice the Insight Meditation in compliance with the model of the Four 
Foundation of Mindfulness, that is,  to teach the ground for viz: hair, feathers, 
nail, teeth and skin as the sense-objects for the ground for mental culture to 
the new Buddhist monks and practitioners  to study and to apply them as 
the methods in practicing Dhamma in order to make the mind peacefulness 
and concentrated. 
 The results of behavioral Insight meditation practice of people who 
come to practice Dhamma in Watsantivanarm were found that the most 
people who passed the training processes of Watsantivanaram had the 
satisfactory behaviors, especially individuals who lived in the Right view family 
in Buddhism and used to participate in practicing Dhamma before. They 
changed their behaviors in better way and more understood the teachings of 
Buddhism. They are satisfied with the teaching of Insight Meditation and most 
of them want the membership in their families to practice the Insight 
Meditation continuously in order to more refine their minds. To apply the 
principle of the Insight Meditation for their daily lives must use the 
Mindfulness and Awareness, uses the sympathetic attention in considering the 
occurring problems and the methods to solve the problems, contemplating 
the Dhamma circumstance as really known, to glance on the life and the 
world as they really are, that is, the application of the Four Foundations of 
Mindfulness for the youths in learning period of ages, to be able to apply the 
principle of the Foundations of Mindfulness for the learning procedures 
sufficiently, to be aware to think before making decision and solving the 
problems as reasonable, to have the peaceful, relaxant and sound mind, to 
use the reasonability more than the emotions, to have goof attitude towards 
Buddhism, to be well-behaved, to have wisdom, reasonable thought, to use 
the awareness beyond the emotion, to know the properness, to know what  
appropriate is or not appropriate, to make the personality better and to 
improve oneself with all situations of change of the world and the lives. 

Keword: Meditation 
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๑. บทนํา 
สังคมมนุษย�ป�จจุบันมีความสลับซับซ8อนมากข้ึนซ่ึงรวมถึงป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ทุกระดับ ป�ญหาเหล�านี้เกิดข้ึนจากจุดเริ่มต8น กล�าวคือ เกิดข้ึนจากตัวบุคคล ขยายไปสู�
ส�วนรวมในระดับของสังคม และประเทศชาติ ทําให8เปNนสังคมท่ีมีป�ญหา อันเก่ียวเนื่องมาจาก
บุคคลไม�ได8รับการพัฒนาท่ีถูกต8อง ส�วนหนึ่งของป�ญหาเกิดข้ึนมาจากการด้ินรนเพ่ือการ
ดํารงชีวิตท้ังการประกอบอาชีพ การมุ�งเพ่ือให8เกิดการได8มาซ่ึงความสะดวกสบาย จึงทําให8
เกิดการมองข8ามการพัฒนาตนเอง เปNนการก�อป�ญหาให8เกิดข้ึนโดยไม�รู8ตัว เพราะมุ�งประกอบ
อาชีพแต�ฝ�ายเดียว 

ป�ญหาในป�จจุบันท่ีเปNนเรื่องหนักใจแก�สังคมไทยท่ัวไปไม�น8อยไปกว�าป�ญหาด8าน
อ่ืนๆนั่นคือเม่ือโลกมีความเจริญด8านวัตถุมากยิ่งข้ึนเท�าใดความเจริญด8านจิตใจของมนุษย�ใน
สังคมกลับมีความเสื่อมถอยลงเพราะความนิยมในวัตถุจนเรียกได8ว�าคนในป�จจุบันตกอยู�
ภายใต8อํานาจของวัตถุนิยมก็ว�าได8๑ เพราะแทบไม�มีกิจกรรมใดๆในโลกนี้ซ่ึงจะไม�อิงอาศัยสิ่ง
อํานวยความสะดวกด8านวัตถุเลยอย�างเช�นเครื่องอํานวยความสะดวกด8านสื่อสารมี
โทรศัพท�มือถือคอมพิวเตอร�อินเตอร�เน็ตโทรทัศน�วิทยุกระจายเสียงเปNนต8นแต�เม่ือวัตถุ
เจริญก8าวหน8าไปเท�าใดด8านจิตใจของมนุษย�ก็สับสนวุ�นวายมาเปNนเท�าตัวเพราะการไม�สามารถ
จะพัฒนาตนให8รู8ทันต�อสภาพความจริงจึงตกเปNนทาสวัตถุเหล�านั้นได8ง�ายและยังทําให8เกิด
ป�ญหาท่ีตามมาต�างๆคือการบูชาวัตถุเงินทองการบูชาคนมีฐานะร่ํารวยการบูชาคนมีอํานาจ
คนสมัยนี้ชอบความสุขทางกายทางเนื้อหนังความสุขป�จจุบันเฉพาะหน8า๒ โดยไม�ได8มุ�งหวังท่ี
จะพัฒนาตนให8อิสระจากเรื่องเหล�านี้มีแต�จะแสวงหาเพ่ิมเติมไม�มีความอ่ิมแม8พระพุทธองค�ก็
ตรัสเตือนไม�ให8เพลิดเพลินด8วยอํานาจแห�งตัณหาความอยากดังตรัสไว8ว�าโลกพร�องอยู�เปNน
นิตย�ไม�รู8จักอ่ิมเปNนทาสแห�งตัณหา๓  
 ในพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเหมาะแก�จริตนิสัยของบุคคลในการฝ�กฝน
พัฒนาตนเองในหลายระดับคือต้ังแต�ในระดับศีลธรรมกุศลกรรมบถและในระดับสัจธรรม
ชั้นสูงอันหมายถึงมรรคมีองค�๘ในอริยสัจ๔ประการ๔ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาฝ�กฝนอบรมปุถุชนซ่ึงมี
ชีวิตท่ีระคนอยู�ด8วยความอยากได8อยากดีอยากมีอยากเปNนให8มีความสามารถดํารงชีวิตอยู�ใน
สังคมได8อย�างปกติสุขมีสัมมาชีพรู8จักการดําเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ด8วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา๔ประการได8แก� 
                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, บางแงBมุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หน8า ๔๕ - ๔๗. 

๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ�ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ�ป7ญหาท่ีรอทางออก, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน8า ๔๘ – ๔๙. 

๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๕/๓๖๕. 
๔ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๖๕/๕๒๘. 
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 ๑. กายภาวนาคือการพัฒนาฝ�กฝนอบรมกายหมายถึงพัฒนาอินทรีย�ท้ังห8าได8แก�ตา
หูจมูกลิ้นกายให8มีอินทรีย�สังวรความสํารวมในอินทรีย�รู8จักระมัดระวังรักษาตนไม�ให8ก�อโทษ
ทางกายและต8องรู8จักปรับตนเองให8เข8ากับสิ่งแวดล8อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม 

๒. สีลภาวนาคือการพัฒนาด8านศีลความประพฤติเรียบร8อยดีงามมีระเบียบวินัยมี
กติกาทางสังคมร�วมกันอย�างน8อยท่ีสุดในระดับชาวบ8านก็คือศีลห8าข8อเพ่ือป�องกันความ
เดือดร8อนเสียหายแก�คนอ่ืนการไม�ล�วงละเมิดในสิทธิของคนอ่ืนและให8สามารถอยู�ร�วมกัน
อย�างเก้ือกูลรักษาผลประโยชน�ของส�วนรวมประเทศชาติไว8ได8 

๓. จิตตภาวนาคือการฝ�กฝนอบรมจิตใจให8มีความม่ันคงเข8มแข็งมีความเจริญ
ไพบูลย�ด8วยคุณธรรมท้ังปวงเช�นฝ�กฝนตนให8มีความรักความเมตตาต�อสรรพสัตว�พัฒนาจิตใจ
ของตนให8มีความสงสารอยากจะช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย�ท่ีลําบากท่ีกําลังประสบกับความทุกข�
นานาประการอยู�ในสังคมยุคป�จจุบันและฝ�กฝนจิตใจของตนให8มีความผ�องใสเบิกบานดําเนิน
ชีวิตด8วยความสุขใจ 

๔. ป�ญญาภาวนาคือการพัฒนาฝ�กฝนอบรมตนจากการได8ศึกษาเล�าเรียนการสดับ
ตรับฟ�งมามากและการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแล8วนั้นให8เกิดประโยชน�ต�อตนและ
คนอ่ืน๕ ส�วนป�ญญาในระดับสูงหมายถึงการรู8ตามสภาพของสังขารท้ังหลายท่ีมาปรุงแต�งกัน
เข8าแล8วรู8จักละปล�อยวางสังขารเหล�านั้นเสียด8วยป�ญญาคือสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และ
สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) โดยมีเหตุป�จจัยให8เกิด๒ทางคือป�ญญาท่ีเกิดจากผู8อ่ืนชักจูง
การรับฟ�งจากสื่อต�างๆบุคคลท่ีเปNนกัลยาณมิตรและการใคร�ครวญด8วยป�ญญาของตนเอง 

วัดสันติวนาราม (วัดดงไร�)เปNนอีกส�วนหนึ่งท่ีใช8หลักวิป�สสนากรรมฐาน เปNน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในป�จจุบันนี้
มีการแข�งขันในทุกด8าน จึงทําให8ขาดการพัฒนาชีวิตตนเอง ในด8านของกาย วาจา และจิตใจ 
เม่ือเกิดป�ญหาข้ึนในชีวิต จึงทําให8ชีวิตเกิดความทุกข�เข8ามาครอบงํา เปNนบุคคลท่ีอยู�กับหาท่ี
หาทางออกได8จาก ซ่ึงจะเห็นจากป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับของครอบ ท่ีเกิดป�ญหาข้ึนมากมาย 
ท้ังหมดนี้ล8วนเปNนป�ญหาท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวิต เม่ือป�ญหาเกิดข้ึนกับชีวิตเช�นนี้ จึงทําให8การ
ดําเนินชีวิตเกิดป�ญหาข้ึนมาด8วย ทางสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนารามจึงได8นําเอาหลัก
วิป�สสนากรรมฐานเข8ามาประยุกต�ใช8ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาหลักการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.  เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของสํานักปฏิบัติธรรม
วัดสันติวนารามตําบลบ8านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   

                                                           

๕ อง.ป-ฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๙/๑๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของสํานักปฏิบั ติ
ธรรมวัดสันติวนาราม ตําบลบ8านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

๓. ขอบเขตของการวิจัย  
๑. ด�านเอกสาร 
ศึกษาจากแหล�งข8อมูล ชั้นปฐมภูมิ คือพระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย๒๕๓๙และข8อมูลชั้นทุติยภูมิคือ อรรถกถาฎีกางานทางวิชาการ และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับการปฏิบัติวิป�สสนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. ด�านเนื้อหา 
งานวิจัยนี้มุ�งเน8นศึกษาหลักการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถร

วาท และการจัดการส�งเสริมวิธีการของสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนาราม ตําบลบ8านเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

๓. ประชากรกลุBมเป�าหมาย 
บุคคลท่ีเก่ียวข8องสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนาราม ตําบลบ8านเชียง อําเภอหนอง

หาน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู8เข8ารับการประพฤติปฏิบัติตามวิธีการ 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เปNนการค8นคว8าจาก

เอกสารโดยอาศัยข8อมูลจากพระไตรป�ฎกและคัมภีร�อรรถกถาพร8อมท้ังเอกสารตําราวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องต�างๆโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือ แหล�งข8อมูลสําคัญท่ีเปNนหลักคําสอน
สําคัญโดยตรงได8แก�คัมภีร�พระไตรป�ฎกของพระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาท 

๒. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได8แก� คัมภีร�อรรถกถาและหนังสือท่ี
นักปราชญ�ท้ังหลายเขียนรวบรวมไว8รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

๓. การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  เปNนข้ันตอนการเก็บข8อมูลจากผู8ให8
ข8อมูลสําคัญจากการสัมภาษณ�แบบเจาะจง (Purposive sampling) ได8แก� 

๑)  พระอาจารย�สอนวิป�สสนากรรมฐานวัดสันติวนาราม  จํานวน  ๕   รูป 
๒)  นักวิชาการศาสนา                จํานวน  ๕   คน 
๓)  กลุ�มผู8เข8ารับการอบรม แบ�งเปNน  ๒ กลุ�ม ดังนี้ 
- กลุ�มบรรพชิต  จํานวน  ๑๕  รูป     
- กลุ�มคฤหัสถ�  จํานวน  ๒๐  คน  
  รวม   จํานวน  ๔๕  รูป/คน   
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๔. เครื่องมือในการวิจัย  แบบสัมภาษณ�เชิงลึก โดยผู8วิจัยสร8างข้ึนแล8วนําไป
ปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาและผู8เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต8องสมบูรณ� ท้ังในเชิงเนื้อหา 
ภาษา โครงสร8าง ก�อนนําไปใช8สัมภาษณ� 

๕. ข้ันนํามาสรุปวิเคราะห� 
โดยการนําข8อมูลท่ีได8จากการศึกษามาสรุปวิเคราะห� และนําเสนอสรุปผลการวิจัย 

ด8วยวิธีการนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  และนําเสนอ
ผลการวิจัย รวมท้ังข8อเสนอแนะการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในโอกาสต�อไป  ดังนี้ 

๑. รวบรวมและเรียบเรียง  ตลอดจนการจัดหมวดหมู�ข8อมูลท่ีเก่ียวข8องจากตํารา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

๒. แยกแยะและวิเคราะห�ข8อมูลท่ีได8มาท้ังหมด  ตามจุดประสงค�ของการศึกษาวิจัย   
๓. จัดทําเปNนรูปเล�มสมบูรณ� เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยสรุป และข8อเสนอแนะ           

โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห� 

๕. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย       
๑. ทําให8ทราบถึงหลักการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. ทําให8ทราบถึงแนวทางการจัดการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานของสํานักปฏิบัติ

ธรรมวัดสันติวนารามตําบลบ8านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
๓. ทําให8ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการส�งเสริมการปฏิบัติวิป�สสนาของสํานักปฏิบัติ

ธรรมวัดสันติวนาราม ตําบลบ8านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และนําผลจาก
การศึกษาไปเปNนข8อมูลทางวิชาการต�อไป 

๖. สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น เปNนการนําหลักธรรม

มาฝ�กเพ่ือให8เกิดความรู8ความเข8าใจสรรพสิ่งท้ังปวงตามความเปNนจริงจนกระท่ังหลุดพ8นมี
จิตใจเปNนอิสระผ�องใสเบิกบานโดยสมบูรณ�ได8แก�รวมเอาองค�มรรคข8อสัมมาทิฏฐิโดยสาระก็คือ
การฝ�กอบรมให8เกิดป�ญญาบริสุทธิ์ท่ีรู8แจ8งชัดตรงตามสภาพความเปNนจริงไม�เปNนความรู8ท่ีถูก
บิดเบือนเคลือบคลุมช�วยให8จิตนั้นสงบม่ันคงบริสุทธิ์ผ�องใสแน�นอนยิ่งข้ึนเม่ือกล�าวโดยย�อ
ป�ญญาก็คือความรอบรู8ความเข8าใจตามความจริงจากการลงมือปฏิบัติทดลองความเพียรท่ี
ต�างกันก็มีผลต�อความช8าและเร็วในการพัฒนาป�ญญาข้ันแรกในระดับโลกิยป�ญญาซ่ึงจะไป
สัมพันธ�กับระยะเวลาในการรู8ธรรมด8วยด8วยการสร8างสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเปNนป�ญญา
อันดับแรกท่ีต8องพัฒนาให8เกิดข้ึนโดยอาศัยป�จจัยภายนอกโลกิยสัมมาทิฏฐิคือมีความเลื่อมใส
พระรัตนตรัยเชื่อว�าทานมีผลกรรมมีผลเชื่อในคุณมารดาบิดาเปNนต8นโดยมีกัลยาณมิตรเปNนผู8
โน8มน8าวชี้แนะและสั่งสอนเพ่ือยังศรัทธาให8ต้ังม่ันประกอบกับป�ญญาท่ีติดตัวมาได8แก�ความ
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พร8อมแห�งศรัทธาศีลทานและโลกิยป�ญญาในท่ีสุดทําให8ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติทํา
ให8การดําเนินชีวิตในส�วนท่ียังสัมพันธ�ต�อโลกมีความสุขข้ึนหรือกล�าวได8ว�ามีความทุกข�น8อยลง
และยังไม�สามารถละกิเลสได8ท้ังในหลักของอริยมรรคมีองค�๘เพ่ือเปNนป�จจัยเก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกันท้ังภายนอกและภายในเพ่ือทําความเจริญไปสู�โลกุตรป�ญญา 

การปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานตามแบบของสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนาราม จะ
ให8เกิดผลและมีความเจริญก8าวหน8านั้น  โยคีจะต8องลงมือประพฤติปฏิบัติด8วยตัวเอง  อย�าง
เคร�งครัดหลังจากท่ีได8รับการแนะนําจากครูบาอาจารย�จนเปNนท่ีพอเข8าใจแล8ว จึงลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนพัฒนาชีวิต คือรูปนามให8เกิดความสมดุล เพราะเปNนหน8าท่ี
ของมนุษย�ท่ีต8องพัฒนาตนเองให8มีความสะดวก สบาย สงบเย็น ท้ังกายและใจไปพร8อมกันป�ด
อบายท้ังภายนอกและภายใน อบายภายนอก คือ อบายมุข ๑๐ อบายภายใน คืออกุศลกรรม 
ในการเจริญสัจธรรมอันเปNนทางพ8นทุกข� ต8องละเลิกสิ่งท่ีมีคุณมีโทษเจือปน หรือโทษฝ�าย
เดียวอบายมุขขยายทางนิพพาน คําว�า นิพพาน เปNนชื่อของความดับเย็นท่ีเกิดจากกุศลจิตท่ี
ไม�มีโลภโกรธหลง ครอบงําไว8 จิตเย็นเม่ือเปNนนิพพาน เย็นจิตชุ�มฉํ่า มีอมตะธรรมรักษา เย็น
รักษาใจ ย�อมต้ังอยู�ได8นาน เย็นรักษาใจจะว�างโล�งโปร�งใสเสมอดับทุกข�ในวัฏสงสาร คือ ทุกข�
มีเหตุมาจากกิเลส กรรม วิบาก ท่ีมีลักษณะดุจวงล8อท่ีมีการหมุนเวียนไปไม�รู8จักจบสิ้น  

กิเลสทํากรรมไว8ซ่ึงแสดงออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กิเลสนี้มีอยู� ๓ 
ชั้น คือ หยาบ ละเอียด สุขุม กิเลสชั้นหยาบสุขสําราญของกายใจ คือ สุขกาย (กายิกสุข) 
เพราะหลุดพ8นด8วยป�ญญา (วิป�สสนา) หมายเอาผู8ท่ีอบรมวิป�สสนาภาวนาอย�างเต็มท่ีนั่นเอง 
ส�วนสุขใจ (เจตสิกสุข) เพราะหลุดพ8นด8วยจิต (สมถะ) หมายเอาผู8ท่ีอบรมสมถะภาวนาเต็มท่ี
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมี โลกียสุข คือสุขด8วยการเสพอารมณ�รูปราคะ อรูปราคะและ โลกุตตระ
สุข คือ สุขด8วยการเสพมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั่นเองสว�างไสวทางสติป�ญญา คือ ก�อนทํา 
พูด คิด พินิจด8วยสติเสมอ เผลอไม�มีป�ญญา ต8องฉลาดทันอกุศลทุกคราวไปตัดตัณหาในทาง
จิต คือ ตัดกามตัณหา ด8วยปหานะ ๓ มิให8กําเริบได8 เช�น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
กําหนดละ ขณะถูกต8องนั้นเอง ตัดภวตัณหา ด8วยปริญญา มิให8กําเริบได8ดับอวิชชา เม่ือพระ
โยคีต8องเจริญภาวนา ๒ คือ สมถะภาวนาและวิป�สสนาภาวนา มีญาณเกิดข้ึนในดวงจิต หยั่งรู8
ขันธ� ๕ ว�าเปNนทุกข�แท8 ๆสร8างสรรค�ญาณวิชชา ผู8เจริญวิป�สสนาได8บริบูรณ�แล8วจะเกิดญาณ  
ส�วนผู8เจริญสมถะบริบูรณ�แล8วก็จะเกิดญาณ ๑๐ เม่ือญาณเหล�านี้เกิดข้ึนแก�พระโยคีแล8วจะ
สิ้นไปแห�งอาสวะอุปาทาน หมายถึง การเจริญภาวนา ๒ ประการ คือ เจริญภาวนาท้ังสมถะ
และวิป�สสนาอย�างต�อเนื่อง ในการปฏิบัตินั้นก็ควรให8เหมาะสมกับจริตนิสัยและอินทรีย�เปNนผู8
พร8อมท้ังวิชชาอย�าง เม่ือเจริญธรรมอย�างต�อเนื่องไม�หยุดก็จะบรรลุธรรมข้ันสูงตามลําดับ 

ผลของการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานเชิงพฤติกรรมของผู8ท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ีสํานัก
ปฏิบัติธรรมวัดสันติวนารามนั้นพบว�าส�วนใหญ�ท่ีผ�านกระบวนการอบรมของสํานักปฏิบั ติ
ธรรมวัดสันติวนารามแล8วมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�มากข้ึนโดยเฉพาะผู8ท่ีอยู�ในครอบครัวท่ีมี
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สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาและเคยเข8าร�วมปฏิบัติธรรมมาก�อนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนมีความรู8ความเข8าใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนเปNนท่ีพึง
พอใจเปNนอย�างมากและส�วนใหญ�ต8องการให8คนในครอบครัวเข8ามาปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน
อย�างต�อเนื่องเพ่ือขัดเกลาจิตใจและมีจิตสํานึกท่ีดีมากยิ่งข้ึนการนําหลักวิป�สสนาไปใช8ใน
ชีวิตประจําวันนั้นต8องใช8สติสัมปชัญญะรับรู8ทางอายตนะอย�างรู8เท�าทันใช8โยนิโสมนสิการคิด
ใคร�ครวญป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแก8ไขป�ญหาพิจารณาสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนอย�างรู8เท�าทัน
มองชีวิตและโลกตามความเปNนจริงอันเปNนหลักในการใช8สติป�ฏฐาน๔สําหรับเยาวชนท่ีอยู�ใน
วัยเรียนสามารถนําหลักสติป�ฏฐานไปใช8ในกระบวนการเรียนได8อย�างมีประสิทธิภาพการท่ีคน
อ�านหนังสือออกเพราะว�าจําตัวหนังสือไว8ในใจได8ขณะท่ีตาเห็นตัวหนังสือจิตยกตัวหนังสือท่ี
เก็บไว8ในจิตข้ึนมารองรับเปNนการทํางานของจิตตาท่ีเห็นตัวหนังสือเปNนป�จจุบันการอ�าน
หนังสือได8นั้นเพราะยกอารมณ�แต�อดีตข้ึนมาหมายความว�าการรู8อารมณ�ทุกครั้งจะมีท้ัง
อารมณ�ป�จจุบันและอดีตร�วมกันสามารถควบคุมอารมณ�ฝ�ายชั่วของตนเองได8มีสติยั้งคิดก�อน
การตัดสินใจและแก8ไขป�ญหาได8อย�างมีเหตุผลมีจิตใจตสงบผ�อนคลายแจ�มใสรู8จักใช8เหตุผล
มากกว�าอารมณ�มีทัศนคติท่ีดีต�อพระพุทธศาสนามีความสงบเสง่ียมมีป�ญญาคิดอย�างมีเหตุผล
ใช8สติเหนืออารมณ�รู8กาลเทศะรู8ว�าสิ่งใดควรทําและไม�ควรทํามีบุคลิกภาพดีและปรับตัวได8กับ
ทุกสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิต 

แนวทางการปฏิบัติวิป�สสนาของสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติวนารามท่ีมีพระมหา
บาง เขมานนฺโท, ดร.และคณะวิทยากรได8เข8าถึงประชาชนอย�างแท8จริงยังบุคคลให8เกิดความ
เลื่อมใสต�อพระรัตนตรัยได8หลักในการดํารงชีวิตประพฤติชอบตามหลักศีลธรรมประกอบ
อาชีพสุจริตประหยัดอดออมเสียสละวาจาไพเราะรู8จักสงเคราะห�ส�วนเหลือผู8อ่ืนดํารงตนอยู�
บนหลักความพอเพียงละเว8นอบายมุขต�างๆไม�ประมาทรู8สึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล8อม
ทรัพยากรป�าไม8อันเปNนธรรมชาติต8นน้ําลําธารเปNนแหล�งเพาะพันธุ�พืชสัตว�ท่ีดีท่ีสุดของโลก
ปลูกฝ�งส�งเสริมให8คนในชุมชนสังคมมีจิตสํานึกรู8รักสามัคคีมีความกตัญ-ูกตเวทีละเว8นชั่วทํา
แต�ความดีพัฒนาจิตของตนให8สูงยิ่งข้ึนตามลําดับจนกระท่ังเข8าถึงสภาวะไร8ป�ญหาปราศจาก
ทุกข�พบกับความสะอาดสงบสว�างภายในจิตใจนั่นเอง 
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Dhamma Aplication in the Life Style of Aged Persons  
in the Area of Muaeng District, Udorn Thani Province 
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บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค�คือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพป�ญหาของผู8สูงอายุใน
สังคมไทยป�จจุบัน  (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และ (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�แนวทางการปรับใช8หลักพุทธ
ธรรมในการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การวิจัยนี้ เปNนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข8อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ�  

ผลจากการวิจัยพบวBา ผู8สูงอายุคือผู8ท่ีมีอายุ ๖๐ ป�ข้ึนไป สภาพร�างกายเสื่อมถอย
ความคล�องแคล�วว�องไวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ มีอารมณ�หงุดหงิด ไม�มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง หวาดกลัวภัยต�างๆ นานา กลัวถูกทอดท้ิงจากครอบครัว ลูกหลาน สังคม ชุมชน  
ความสําคัญของผู8สูงอายุ เปNนผู8มีบุญคุณต�อลูกหลาน ชุมชน สังคม และต�อประเทศชาติ เปNน
ท่ีพ่ึงและร�มโพธิ์ร�มไทรของลูกหลาน จึงเปNนศูนย�รวมจิตใจถ�ายทอดภูมิป�ญญาในท8องถ่ินให8กับ
ลูกหลานให8ดํารงสืบต�อไป  
 จากการศึกษาสภาพป�ญหาการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว�า ป�ญหาด8านร�างกายของผู8สูงอายุเปNนไปตามความเสื่อมของร�างกาย บางอย�าง
เกิดจากกรรมพันธุ�ทําให8เจ็บป�วย ป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ� กลัวการอยู�คนเดียว บางคน
เปNนโรคซึมเศร8า ทําใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ได8  ป�ญหาด8านครอบครัวและสังคมของผู8สูงอายุ บาง
คนเจ็บป�วยไปร�วมกิจกรรมของสังคมไม�ได8 บางครอบครัวเกิดความขัดแย8งท่ีไม�เข8าใจกัน
ระหว�างลูกหลานกับผู8สูงอายุ ผู8สูงอายุบางคนชอบอยู�คนเดียวอยากช�วยเหลือตัวเองโดยไม�พ่ึง
ลูกหลาน ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8 ส�วนใหญ�ไม�มีป�ญหามีรายได8จากบํานาญ จากการ
ประกอบอาชีพ มีเบ้ียเลี้ยงยังชีพของผู8สูงอายุ ลูกหลานส�งเงินมาให8เปNนรายเดือน  
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หลักพุทธธรรมท่ีผู8สูงอายุจะนําไปประยุกต�ใช8ในการดําเนินชีวิต ได8แก� หลักไตร
ลักษณ� เปNนหลักธรรมทีให8เข8าใจความเปลี่ยนแปลงและความไม�แน�นอนของชีวิต เกิดความ
ยึดติด เปNนเหตุให8เกิดทุกข�ข้ึน หลักความไม�ประมาท ทําให8ไม�ประมาทไม�มัวเมาหลงใหลใน
กิเลสตัณหาเข8ามาครอบงํา ควรใช8ชีวิตในบ้ันปลายอย�างมีสติ และมีการดําเนินชีวิตท่ีถูกต8อง 
โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ คือ ทานมัย ศีลมัย และภาวนามัย เพียง
เท�านั้น 

คําสําคัญ: หลักพุทธธรรม, ผู8สูงอายุ  

Abstract 

The aims of this research were (1) to study the current conditions of 
the aged persons in Thai society, (2) to study the Buddha-dhammas for the 
life-style of the aged persons in Muang-district, Udonthani province and (3) to 
analyze the ways to apply the Buddha-dhammas for the life-style of the aged 
persons in the studied area. This study was the qualitative research, carried 
out by the means of the documentary study and interview.  

The research results revealed that the elderly are the people over 
60 years of age; their physical conditions deteriorate; emotions which 
changed according to conditions were: irritation, no-confidence in themselves, 
fear of various dangers, fear of being abandoned by families, descendants, 
societies and communities. The importance of the elderly is being a 
benefactor to children, community, society and nation; they are the refuge of 
their descendants and the transmitter of the local wisdom to the children. 

The study of the problems of the elderly the life-style suggested 
that Physical Problem: the main physical problem of the elderly is the 
degeneration of the body; some aged persons’ problems were caused by 
inherited illness; Mental and Emotional Problems: they were being afraid of 
loneliness, some of them were depressed and cannot resolve with what has 
not happened; Family and Social Problems: some got sick and cannot join in 
social activities, had family conflicts with their offspring, liked to be alone, 
wanted to help themselves without relying on their children; Economic and 
Income Problems: most had no problem of earning pensions from their 
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retired jobs, elderly subsistence allowances and monthly income from their 
children. 

The Buddha-dhamma suitable for the life-style of the aged persons 
were: the Three Characteristics, leading to non-attachment to changing 
conditions, suffering acceptance based on the Buddhist principles, long life, 
good physical and mental health, carefulness and being modest; Meritorious 
Performances: it is the dhamma which can be applied in the present time 
and is separated from the principles of Precepts, Meditation and Wisdom; 
they are generosity, precept observation and mental cultivation.  

Kewords : Dhamma, Aged Persons  

๑. บทนํา 
ป�จจุบันประชากรผู8สูงอายุมีแนวโน8มเพ่ิมข้ึนอย�างมากสภาพความเปNนสังคมไทย

หรือสังคมต�างชาติท่ัวโลกไม�ได8ให8ความสําคัญกับผู8สูงอายุและมีการทอดท้ิงผู8สูงอายุกันมาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในป�จจุบันเปNนไปอย�างรวดเร็วทําให8วิถีชีวิตของผู8สูงอายุใน
ประเทศไทยต8องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพท่ีเปNนอยู�ร�างกายของผู8สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเสื่อมมากกว�าเจริญเติบโตอวัยวะต�างๆสูญเสียหน8าท่ีและตายไปในท่ีสุดผู8สูงอายุ
ปรับตัวไม�ทัน ทําให8ผู8สูงอายุเกิดความสับสนในตัวเองไม�เกิดความเชื่อม่ันในตัวเองจึงทําให8เกิด
ป�ญหาด8านจิตใจด8านสุขภาพด8านความเปNนอยู�ในป�จจุบันโดยไม�รู8ว�าจะทําตัวเองอย�างไรเพ่ือให8
อยู�ในสังคมได8อย�างมีความสุข 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร8างประชากรท่ีมีอัตราการเกิดและอัตราการตายไม�สมดุล
กันเหมือนในอดีตคือมีอัตราการเกิดมากกว�าการตายทําให8ภาวะประชากรสูงวัยในประเทศ
ไทยสูงข้ึนอีกท้ังสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากข้ึนวิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนแปลงคนใน
ครอบครัวไม�ค�อยมีเวลาให8แก�กันเนื่องจากมีความจําเปNนต8องออกไปประกอบอาชีพหารายได8
เลี้ยงตนเองและครอบครัวความสัมพันธ�ภายในครอบครัวจึงเกิดช�องว�างระหว�างผู8สูงวัยกับคน
ในครอบครัวผู8สูงวัยจึงเปNนกลุ�มท่ีได8รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม
ค�อนข8างสูงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากการท่ีเคยเปNนหัวหน8า
ครอบครัวมีอาชีพมีรายได8ต8องออกจากบ8านไปประกอบอาชีพได8พบปะผู8คนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจภายในครอบครัวแต�เม่ือถึงวัยสูงอายุบทบาทดังกล�าวลดลงหรือหมดสิ้นไปประกอบ
กับภาวะเสื่อมถอยของระบบต�างๆในร�างกายคิดช8าทําช8าบางรายเกิดภาวะซึมเศร8าเกิดความ
เหงาความว8าเหว�ความเครียดบางรายมีป�ญหาในการดํารงชีวิตอยู�ร�วมกับคนในครอบครัวและ
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ชุมชนซ่ึงไม�ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของผู8สูงวัยท่ีมีความเสื่อมถอยท้ังทางร�างกายและจิตใจ
ซ่ึงต8องการความรักความเข8าใจความเอ้ืออาทรจากคนรอบข8างเปNนอย�างยิ่ง๑ 

การเข8าสู�วัยผู8สูงอายุเปNนเรื่องธรรมชาติของทุกคนท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได8การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร8างประชากรนี้ทําให8ประเทศไทยอยู�ในภาวะท่ีเรียกว�าสังคมผู8สูงอายุ
การเพ่ิมของประชากรสูงอายุอย�างชัดเจนนี้ทําให8ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องได8ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเตรียมความพร8อมและให8ความสําคัญต�อความต8องการและการสนับสนุน
แก�ผู8สูงอายุในด8านต�างๆไม�ว�าจะเปNนการดํารงชีวิตประจําวันการส�งเสริมสุขภาพจิตใจสังคม
รายได8การทํางานท่ีอยู�อาศัยและความสัมพันธ�ในครอบครัวและชุมชนจะเห็นได8ว�าป�ญหาของ
ผู8สูงอายุไม�ได8ข้ึนอยู�กับจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงอย�างเดียวเท�านั้นแต�ข้ึนอยู�กับคุณภาพชีวิตของ
ผู8สูงอายุด8วยได8แก�การจัดระบบบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขเพ่ือรองรับป�ญหา
ผู8สูงอายุตลอดจนการจัดบริการข้ันพ้ืนฐานทางสังคมการดูแลป�องกันและรักษาสุขภาพ
อนามัยการศึกษาต�อเนื่องและความม่ันคงของรายได8ให8เกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชนเพ่ือ
เสริมสร8างคุณภาพชีวิตท่ีดีให8กับผู8สูงอายุ๒ 

ป�ญหาของผู8สูงอายุมี๓ด8านการเปลี่ยนแปลงด8านร�างกายผิวหนังเหี่ยวย�นสีผิว
เปลี่ยนตกกระตามผิวหนังเส8นเลือดฝอยแตกง�ายทําให8มีรอยฟกช้ําตามตัวผมและขน
เปลี่ยนเปNนสีขาวมักหลุดร�วงง�ายกล8ามเนื้อและกระดูกไม�แข็งแรงเคลื่อนไหวช8าการทํางานของ
อวัยวะต�างๆในร�างกายลดลงสมองสั่งการช8าจําเรื่องใหม�ได8น8อยลงหลอดเลือดแข็งตัวมากข้ึน
ทําให8หัวใจต8องสูบฉีดเลือดแรงข้ึนความแข็งของกล8ามเนื้อหัวใจลดลงมีผลให8เกิดอาการหัวใจ
ล8มเหลวความดันโลหิตสูงง�ายต�อมผลิตฮอร�โมนต�างๆเสื่อมไปมีผลทําให8ปริมาณฮอร�โมนท่ี
สําคัญต�อร�างกายลดลงก�อให8เกิดโรคหลายๆอย�างตามมาโรคเบาหวานโรคขาดธัยรอยด�
ฮอร�โมนโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด8านจิตใจและอารมณ�การเปลี่ยนทางจิตใจและอารมณ�
ส�วนหนึ่งเปNนผลจากสภาพร�างกายเสื่อมลงอีกส�วนเปNนผลจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปเพราะ
ความสูงอายุชนิดของอารมณ�ท่ีผู8สูงอายุมักแสดงออกและพบบ�อยคืออารมณ�เศร8าเบ่ือหน�าย
ท8อแท8เหงาร8องไห8ง�ายน8อยใจบ�อยๆซึมแยกตัวอารมณ�วิตกกังวลก็พบได8บ8างห�วงใยลูกหลาน
มากข้ึนบางครั้งจะมีอาการเครียดหงุดหงิดบ�นมากข้ึนอาการทางจิตท่ีรุนแรงหูแว�วประสาท
หลอนหวาดระแวงต�างๆบางครั้งมีอาการสับสนเรื่องวันเวลาสถานท่ีและบุคคลบางคืนไม�นอน
ขับถ�ายเลอะเทอะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กทารกหรือมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม�เหมาะสมก็ได8ใน
กรณีสมองเสื่อมมากๆ 
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ด8านบทบาททางสังคมและความสําคัญของผู8สูงอายุในสังคมมักถูกกําจัดให8ลดลง
ท้ังนี้เนื่องจากถูกมองว�าสุขภาพไม�แข็งแรงเกิดภาวะความเจ็บป�วยหรืออุบัติเหตุได8ง�ายการ
สื่อสารกับคนทําได8ลําบากมีผลให8ผู8สูงอายุต8องอยู�ในบ8านมีความรู8สึกว�าตนเองไม�มีประโยชน�
หมดคุณค�าเปNนภาระให8ลูกหลานโดยเฉพาะผู8สูงอายุท่ีเคยพ่ึงตนเองหรือเปNนท่ีพ่ึงให8สมาชิกใน
ครอบครัวต8องเปลี่ยนบทบาทเปNนผู8รับการช�วยเหลือและถ8าผู8ใกล8ชิดไม�ให8ความสนใจจะส�งผล
ให8ผู8สูงอายุเกิดอาการซึมเศร8าอย�างรุนแรงถึงข้ันทําร8ายตนเองได8๓ 

การเปลี่ยนแปลงของความมีอายุเปNนต8นเหตุของความเครียดในชีวิตของคนคนมี
พฤติกรรมหรือการแสดงออกเพ่ือตอบโต8เหตุการณ�ท่ีเครียดในลักษณะต�างๆกันบางคนปฏิเสธ
แต�บางคนก็ยอมรับได8ความเครียดในวัยผู8สูงอายุท่ีทําให8พฤติกรรมการแสดงออกแต�ละคน
แตกต�างกันการปลดเกษียณจึงเปNนป�ญหาของผู8สูงอายุท่ีมีอาชีพรับราชการความไม�พร8อมทํา
ให8เกิดการคับข8องใจเศร8าสูญเสียเป�าหมายของชีวิตมีความทรุดโทรมของจิตการไม�ยอมรับ
ความจริงท่ีต8องปลดเกษียณอาจทําให8คนบางคนปรากฏอาการทางจิตป�ญหาความไม�พร8อม
มักเกิดจากผู8ท่ีรู8สึกว�าอายุ ๖๐ ป� ยังแข็งแรงสามารถทํางานได8และคิดว�าการปลดเกษียณไม�
ยุติธรรมสําหรับเขาความรู8สึกนี้ทําให8เกิดป�ญหาทางจิตเนื่องจากไม�พร8อมเกษียณมีผู8สูงอายุ
หลายคนสามารถปรับตัวได8แม8จะต8องค�อยเปNนค�อยไปผู8สูงอายุหญิงท่ีเกษียณจะยอมรับ
ภาวะการเกษียณได8ง�ายกว�าผู8ชายท้ังนี้เพราะผู8หญิงมีพันธกิจกับเพ่ือนและครอบครัวมากกว�า
ชายทําให8สามารถพัฒนายอมรับสังคมเล็กๆใหม�ของตนเองได8ง�ายป�ญหาผู8สูงอายุหญิงผู8สูงอายุ
ชายเหมือนกันรายได8ลดลงญาติทางสังคมลดลงมีเวลาว�างมากข้ึนถูกตัดขาดจากงานและ
เพ่ือนบทบาททางสังคมลดลงเสียอัตลักษณ�การเกษียณทําให8ชีวิตบางคนเครียดแต�ไม�ใช�ทุกคน
สาเหตุมาจากการถูกแยกจากสังคมเปNนหลักแต�โดยท่ัวไปแล8วไม�มีป�ญหาสิ่งท่ีจะช�วยให8ผู8
เกษียณมีความสุขคือการมีครอบครัวมีเพ่ือนซ่ึงสําคัญมากกว�ามีงานนอกเหนือให8ทํา๔ 

คําสอนในพระพุทธศาสนาสอนให8คนรู8จักความจริงของธรรมชาติของชีวิตให8รู8จัก
ตนเองพิจารณาแก8ไขป�ญหาด8วยตนเองด8วยหลักการและเหตุผลหลักคําสอนของพระพุทธเจ8า
เรียกว�าหลักพุทธธรรมผู8ท่ีปฏิบัติตามแนวทางหลักพุทธธรรมจะเกิดภาวะทางความประพฤติ
หรือการดําเนินชีวิตท่ีเรียกว�ามีศีลประกอบแต�กุศลกรรมปราศจากอวิชชาตัณหาและอุปาทาน
ครอบงําเปNนการกระทําด8วยใจท่ีเปNนอิสระส�วนในวัยสุดท8ายของชีวิตหรือวัยสูงอายุ (ป�จฉิมวัย) 
พึงดํารงตนอยู�ในหลักธรรมท่ีเหมาะสมแก�ตนเองเพ่ือให8สามารถดําเนินชีวิตอยู�ได8อย�างปกติสุข
และรู8จักการปล�อยวางอารมณ�ต�างๆท่ีตนเคยผ�านประสบการณ�มาเปNนเวลานานหากไม�รู8จัก

                                                           

๓ อําไพขนิษฐาสมานวงศ�ไทย. ป7ญหาผู�สูงอายุ ๓ ด�าน. แหล�งท่ีมา : http //www. Love ๔
home. Com [ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 

๔ กุลยาตันติผลาชีวะ, คูBมือการดูแลสุขภาพใจสําหรับผู�สูงอายุ “สูงวัยด�วยใจสุข”, 
(กรุงเทพมหานคร: เรือนป�ญญา,๒๕๕๑), หน8า๔๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๘๘๕

แสวงหาทรัพย�ภายในตนหรืออริยทรัพย�ไว8ให8แก�ตนแล8วเม่ือถึงคราวเจ็บป�วยหรือใกล8ถึงแก�
ความตายก็จะเกิดความไม�พร8อมในการเตรียมตัวก�อนตาย 

มีหลักพุทธธรรมหลายประการท่ีเหมาะสมสําหรับผู8สูงอายุจะนําไปประยุกต�ใช8ใน
การดําเนินชีวิตเพ่ือให8ได8รับประโยชน�สุขต้ังแต�ข้ันต8นคือการรู8เท�าทันสังขารว�ามีความไม�เท่ียง
ผ�านหลักไตรลักษณ�๕ การรู8เท�าทันในไตรลักษณ�จะเปNนตัวเร�งให8ผู8สูงอายุไม�อยู�ในความ
ประมาทรวมท้ังเข8าใจการประชุมรวมเข8าด8วยกันของขันธ�๕๖ ท่ีว�าตัวตนแท8ๆของสิ่งท้ังหลาย
ไม�มีจะช�วยทําให8ผู8สูงอายุเข8าใจและเห็นคุณค�าของความเปNนจริงการรู8จักมองสิ่งท้ังหลายตาม
สภาวะล8วนๆคือมองเห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปNนโดยไม�ยึดม่ันถือม่ันจะช�วยให8ผู8สูงอายุคลาย
ความทุกข�ลงได8นอกจากนี้ในแง�ของการปฏิบัติตนในหลักบุญกริยาวัตถุ๓๗ คือการบําเพ็ญทาน
มัยสีลมัยภาวนามัยผู8วิจัยมองว�าการทําบุญนั้นจะช�วยส�งเสริมให8ผู8สูงอายุมีจิตใจดีรู8จักการให8
การเสียสละขจัดความโลภจะนําความสุขมาให8และเปNนการเตรียมเสบียงไว8ในขณะท่ีมีชีวิตอยู�
และมีหลักพุทธธรรมสําหรับผู8สูงอายุถึง ๒๓ ประการ๘ อย�างไรก็ตามการให8ผู8สูงวัยมี
ความสามารถพ่ึงตนเองได8ก็เปNนสิ่งสําคัญเพราะเราไม�สามารถรู8ได8เลยว�าบุคคลภายใน
ครอบครัวของเราจะช�วยเหลือเราได8มากน8อยแค�ไหนเพราะแต�ละบุคคลก็ล8วนประสบป�ญหา
สังคมรุมเร8าเช�นเดียวกัน 

จังหวัดอุดรธานีเปNนจังหวัดขนาดใหญ�แห�งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เปNนศูนย�กลางการค8า การพานิชย� การคมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานี
เปNนเมืองท่ีมีขนาดใหญ�สุดเปNนอันดับ ๒ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรผู8สูงอายุมี
จํานวนและสัดส�วนเพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง๙สภาพบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนในเขต
จังหวัดอุดรธานีเปNนชุมชนเมืองและเปNนชุมชนท่ีมีหลากหลายครอบครัวหลายอาชีพอยู�
ร�วมกันในชุมชนมีผู8สูงอายุอยู�เกือบท่ัวทุกครัวเรือนท้ังชายและหญิงมีท้ังครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวขยายปะปนอยู�ในหมู�บ8านแต�ละครอบครัวจะแตกต�างกัน ผู8สูงอายุบางคนนําหลัก
พุทธธรรมมาใช8ในวิถีชีวิตประสบความสําเร็จต�อตนเองและลูกหลาน 

จากป�ญหาและเหตุผลข8างต8นผู8วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับใช8หลักพุทธ
ธรรมในการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให8เกิด

                                                           

๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๑/๑๖๘. 
๖ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๔๘/๖๖. 
๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙. 
๘ ทิพย�วดีเหลืองกระจ�าง, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู8ตามแนวพุทธศาสตร�เพ่ือพัฒนา

ผู8สูงอายุ”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐),
หน8า ๑๐๒. 

๙ นครอุดรธานี. แหล�งท่ีมา :http://udoncity.dungbhumi.com/public4/ [ ๒๓ตุลาคม
๒๕๕๘]. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๘๖ 

ความสุขสงบร�มเย็นรู8วิธีการนําหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตท่ีถูกต8องมาประพฤติปฏิบัติไม�
ยึดติดในสิ่งท่ีไม�ใช�ตัวตนมีสุขภาพร�างกายดีสามารถดูแลตนเองพ่ึงตนเองได8ตามสมควร
ยอมรับสภาพความเปNนจริงของชีวิตเปNนการดับทุกข�ทางกายทางจิตใจในช�วงเวลาท่ีเหลืออยู�
น8อยก�อให8เกิดความสุขอยู�ร�วมกับผู8อ่ืนได8ตามปกติไม�เกิดป�ญหาใดๆเพ่ือเปNนการเสนอแนวทาง
การเตรียมความพร8อมแก�ผู8สูงอายุในอนาคตโดยจะศึกษาถึงสภาพป�ญหาการดําเนินชีวิตของ
ผู8สูงอายุในสังคมไทยโดยท่ัวไปและศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข8องกับการดําเนินชีวิตของ
ผู8สูงอายุเพ่ือเปNนแนวทางปฏิบัติสําหรับผู8สูงอายุเพ่ือตอบป�ญหาสําคัญท่ีว�าการประยุกต�ใช8
หลักหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตอย�างมีความสุขของผู8สูงอายุเปNนอย�างไรในสังคมไทย
ป�จจุบัน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพป�ญหาการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในสังคมไทยและผู8สูงอายุใน

อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 
๒. เพ่ือศึกษาการปรับใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุ 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของ

ผู8สูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๑.ขอบเขตด�านเนื้อหาผู8วิจัยได8ทําการศึกษาดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของผู8สูงอายุจากคัมภีร�พระไตรป�ฎก

ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๓๙รวมท้ังเนื้อหาในหนังสือหลักพุทธธรรม
ฉบับปรับปรุงและขยายความและศึกษาจากหนังสือเอกสารต�างๆรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ�
ท่ีเก่ียวข8องกับวิถีชีวิตของผู8สูงอายุนอกจากนี้ได8ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล8องกับวิถีชีวิต
ของผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีซ่ึงเปNนแนวทางการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุตามหลัก
พุทธธรรมในการดํารงชีวิตอยู�ในสังคมอย�างเปNนปกติ 

๒) ศึกษาแนวทางการปรับใช8หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของผู8สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยผู8วิจัยได8ทําการสัมภาษณ�สังเกตและการเข8าร�วมกิจกรรม
ในชมรมและนอกชมรมกับผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

๓) ศึกษาผลการนําหลักพุทธธรรมมาปรับใช8ในการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยสัมภาษณ�สังเกตในวิถีชีวิตด8านต�างๆของผู8สูงอายุ 

๒.ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
ผู8วิจัยได8ทําการเก็บรวบรวมข8อมูลของผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 
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๓. ขอบเขตด�านประชากร 
กลุ�มประชากรผู8สูงอายุท่ีมีอายุ๖๐ป�ข้ึนไปท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานีท่ี จํานวน ๓๐รูป/คนจําแนกเปNนพระสงฆ�ระดับพระสังฆาธิการ จํานวน ๑๐ รูป และ
ฆราวาสชายและหญิง จํานวน ๒๐ คน ได8มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การทําวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพทําการศึกษาใน๒วิธีคืออาศัยเอกสารต�างๆ

และการสัมภาษณ�เชิงลึกเปNนฐานในการนําเสนอและการอ8างอิงเพ่ือให8ได8มาซ่ึงข8อมูลท่ีเชื่อถือ
ได8ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จากแหล�งข8อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) คือคัมภีร�พระไตรป�ฎกอันเปNนแหล�งข8อมูลท่ีเปNนหลักคําสอนสําคัญใน
พระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย 

๒) ศึกษาเอกสารจากแหล�งข8อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได8แก�เอกสาร
งานวิจัยหนังสือท่ีนักปราชญ�ท้ังหลายเขียนไว8และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข8องกับการดําเนินชีวิตของ
ผู8สูงอายุ 

๓) ศึกษาข8อมูลภาคสนามจะใช8วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกโดยใช8บุคคลท่ีเปNน
แบบอย�างของผู8สูงอายุตามเกณฑ�ท่ีผู8วิจัยกําหนดไว8จํานวน ๓๐รูป/คน 

๔.๒ วิธีการเก็บข�อมูล 
๑) ข8อมูลชั้นปฐมภูมิเก็บข8อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยฉบับภาษาไทยพุทธศักราช๒๕๓๙และคัมภีร�อรรถกถาใช8ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๒) ข8อมูลทุติยภูมิเก็บข8อมูลจากหนังสือเช�นพุทธธรรมธรรมะสําหรับผู8สูงอายุพุทธ
ธรรมนําสุขภาพฯลฯโดยพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) การดํารงชีวิตท่ีถูกต8องแก�อย�าง
ฉลาดและเปNนสุขธรรมสําหรับผู8สูงอายุฯลฯโดยพุทธทาสภิกขุความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับผู8สูงอายุ
โดยกชกรสังขชาติฯลฯรวมท้ังบทความจากวารสารต�างๆได8แก�วารสารพุทธศาสน�ศึกษาเสขิย
ธรรมฯลฯ 

๓) ข8อมูลภาคสนามใช8วิธีสร8างชุดคําถามเพ่ือใช8ในการสัมภาษณ�เชิงลึกซ่ึงจะ
สัมภาษณ�บุคคลท่ีเปNนแบบอย�างของผู8สูงอายุในสังคมป�จจุบันตามเกณฑ�ท่ีผู8วิจัยกําหนดไว8โดย
สร8างชุดคําถามเพ่ือหาข8อมูลในเรื่องแนวคิดทัศนคติหลักการดําเนินชีวิตและแนวทางการปรับ
ใช8หลักพุทธธรรมจํานวน๓๐รูป/คนซ่ึงมีเกณฑ�การคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาทําการสัมภาษณ�เพ่ือ
เปNนผู8ให8ข8อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้ 
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๑) เปNนผู8มีอายุ๖๐ป�ข้ึนไป 
๒) เปNนผู8มีความรู8และมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒) มีประวัติปฏิบัติธรรมเปNนประจํา 
๓) มีสุขภาพดีจิตใจแจ�มใส 
๔) มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได8 
การได8มาซ่ึงกลุ�มเป�าหมายได8ใช8วิธีเลือกแบบเจาะจง ได8แก� 
๑) บรรพชิต   จํานวน  ๑๐  รูป 
๒) ผู8สูงอายุ จําแนกเปNน - ชาย   จํานวน   ๑๐  คน 
   - หญิง  จํานวน   ๑๐  คน 
                   รวมท้ังหมด จํานวน   ๓๐  รูป/คน 
๓. เครื่องมือในการวิจัย  ใช8แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ�มีโครงสร8าง  การสังเกต  

กล8องถ�ายภาพ  เครื่องบันทึกเสียง  และผู8ช�วยในการเก็บข8อมูลวิจัย จํานวน ๑  คน 
๔. วิธีวิเคราะห�ข�อมูลใช8ประเด็นป�ญหาเปNนตัวต้ังแล8วหาคําตอบจากข8อมูลท่ีเก็บ

และรวบรวมไว8เพ่ือให8เปNนไปตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยท่ีได8ต้ังไว8แล8วส�วนข8อมูล
สัมภาษณ�ผู8ท่ีเก่ียวข8อง วิเคราะห�ด8วยวิธีการเชิงพรรณนา 

๕. วิธีการนําเสนอเปNนการนําเสนอผลการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) 

๕. ประโยชน�ท่ีจะได�รับจากการวิจัย 
 ๑.ทําให8ได8ความรู8เก่ียวกับสภาพป�ญหาการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในสังคมไทย
และผู8สูงอายุในอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

๒.ทําให8ได8ข8อสนเทศหลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุ 
๓.ทําให8ได8แนวทางการปรับใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุ

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๖. สรุปผลการวิจัย 
 ๑.สภาพป7ญหาการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุในสังคมไทยและผู�สูงอายุในอําเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี 

ผู8สูงอายุคือผู8ท่ีมีอายุ ๖๐ ป�ข้ึนไปสภาพร�างกายเสื่อมถอยความคล�องแคล�วว�องไว
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพมีอารมณ�หงุดหงิดไม�มีความเชื่อม่ันในตนเองหวาดกลัวภัยต�างๆ
นานากลัวถูกทอดท้ิงจากครอบครัวลูกหลานสังคมชุมชนความสําคัญของผู8สูงอายุผู8สูงอายุเปNน
ผู8มีบุญคุณต�อลูกหลานชุมชนสังคมและต�อประเทศชาติความสําคัญของผู8สูงอายุคือผู8สูงอายุ
ผ�านประสบการณ�ในชีวิตมาหลายรูปแบบท้ังดีและไม�ดีเปNนท่ีพ่ึงและร�มโพธิ์ร�มไทรของ
ลูกหลานสังคมไทยมีความเชื่อว�าทําคุณประโยชน�ต�อชุมชนสังคมและประเทศชาติอย�าง
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มากมายจึงเปNนศูนย�รวมจิตใจของลูกหลานถ�ายทอดภูมิป�ญญาในท8องถ่ินให8กับลูกหลานให8
ดํารงสืบต�อไปการส�งเสริมการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุให8มีสุขภาพท่ีดีจะต8องได8รับความ
ร�วมมือจากครอบครัวลูกหลานญาติผู8ดูแลผู8สูงอายุชุมชนและท่ีสําคัญข้ึนอยู�กับตัวของ
ผู8สูงอายุเองว�าจะให8ความร�วมมือขนาดไหนในการท่ีจะให8ตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเคยมี
มาในอดีตยอมรับสภาพป�จจุบันได8เปNนอย�างดีโดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ8าเข8ามา
ใช8ในชีวิตโดยพิจารณาว�าสิ่งท่ีเกิดในโลกนี้ไม�มีตัวตนเปNนเพียงสิ่งสมมติจะทําให8จิตใจเข8มแข็ง
สุขภาพแข็งแรงรู8จักผิดชอบชั่วดีไม�ยึดติดในสิ่งท่ีเคยกระทํามารู8จักปลงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะ
เปNนด8านร�างกายจิตใจสังคมและรายได8เพ่ือการอยู�ในสังคมอย�างมีความสุขจนถึงวาระสุดท8าย
ของชีวิตจากการศึกษาสภาพป�ญหาการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในอําเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานีสรุปได8ว�า ป�ญหาในการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุพบว�า ป�ญหาด8านร�างกายของ
ผู8สูงอายุเปNนไปตามความเสื่อมของร�างกายป�ญหาบางอย�างของร�างกายเกิดจากกรรมพันธุ�ทํา
ให8เจ็บป�วยและการใช8ร�างกายทํางานมากเกินไปรับประทานอาหารตามใจตนเองผู8สูงอายุใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี้จะระวังดูแลรักษาสุขภาพร�างกายตนเองอยู�เสมอตรวจ
โรคประจําป�ทุกครั้งฟ�งคําแนะนําของแพทย�หรือบุคคลท่ีเข8ามาให8ความรู8ด8านสุขภาพของผู8สู
องอายุป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ�ของผู8สูงอายุบางคนกลัวการถูกทอดท้ิงกลัวการอยู�คน
เดียวบางคนเปNนโรคซึมเศร8าทําใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ได8บางคนเวลาเหงาก็หาทางออกโดยการ
ร8องเพลงผู8สูงอายุส�วนใหญ�สุขภาพจิตดีร�าเริงแจ�มใสป�ญหาด8านครอบครัวและสังคมของ
ผู8สูงอายุผู8ท่ีประกอบอาชีพค8าขายหรือประกอบอาชีพส�วนตัวเข8าร�วมกิจกรรมทางสังคมน8อย
บางคนมีป�ญหาทางครอบครัวเปNนตัวแทนของลูกหลานท่ีไปทํางานดูแลบ8านทุกอย�างแทน
หลานบางคนเจ็บป�วยไปร�วมกิจกรรมของสังคมได8ไม�ได8ด8านครอบครัวเกิดความขัดแย8งท่ีไม�
เข8าใจกันระหว�างลูกหลานกับผู8สูงอายุแต�เปNนเพียงป�ญหาเล็กน8อยผู8สูงอายุบางคนชอบอยู�คน
เดียวอยากช�วยเหลือตัวเองโดยไม�พ่ึงลูกหลานป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8ส�วนใหญ�ไม�มี
ป�ญหามีรายได8จากบํานาญจากการประกอบอาชีพมีเบ้ียยังชีพของผู8สูงอายุบางครอบครัวสามี
เปNนข8าราชการบํานาญภรรยาเปNนแม�บ8านภรรยาก็ได8รับเบ้ียยังชีพผู8สูงอายุหรือภรรยามี
บํานาญสามีไม�มีบํานาญแต�ก็รับเบ้ียยังชีพของผู8สูงอายุบางครอบครัวได8รับเงินบํานาญได8รับ
เบ้ียยังชีพผู8สูงอายุลูกหลานส�งเงินมาให8เปNนรายเดือนมีเงินออมเก็บไว8 
 ๒. หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุ  

หลักพุทธธรรมหลายประการท่ีเหมาะสมสําหรับผู8สูงอายุจะนําไปปรับใช8ในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือให8ได8รับประโยชน�สุขต้ังแต�ข้ันต8นในการลงมือปฏิบัติกล�าวคือเริ่มต้ังแต�การ
รู8จักปฏิบัติตนท่ีดีต�อสภาพสิ่งแวดล8อมภายนอกซ่ึงเรียกว�าความสํารวมอินทรีย�ท้ังหลายมี
สํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายและสํารวมใจเพ่ือจะได8ใช8เปNนพ้ืนฐานของ
ศีลคือเจตนางดเว8นจากความชั่วทางกายและเจตนางดเว8นจากความชั่วทางวาจาเรียกว�า
พัฒนาด8านความประพฤติหรือพัฒนาด8านพฤติกรรมท่ีดีอันเปNนช�องทางให8จิตใจพัฒนาและ
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ช�วยให8ป�ญญางอกงามอย�างน8อยพึงพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม�เบียดเบียนแต�เปNนพฤติกรรมท่ี
สร8างสรรค�เก้ือกูลให8ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได8อย�างปกติและเข8าถึงสิ่งท่ีดีงามเปNนประโยชน�ทํา
ให8เข8าใจและเห็นชีวิตท่ีมีคุณค�าเปNนความดีงามพร8อมกับทําให8มีอายุยืนต�อไปด8วยผู8สูงอายุจึง
ต8องศึกษาเรียนรู8และทําความเข8าใจหลักพุทธธรรมและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได8แก� 

หลักไตรลักษณ� เก่ียวข8องกับการดูแลสุขภาพจิตผู8สูงอายุได8แก� ในอรรถกถาบางที
เรียกว�า “สามัญลักษณะ” ในฐานะเปNนลักษณะร�วมท่ีมีแก�สิ่งท้ังหลายเปNนสามัญเสมอ
เหมือนกัน ยอมรับความเปNนจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังด8านบวกและด8านลบ ทําจิตใจให8เบิกบานทุก
อย�างในโลกนี้ไม�ใช�ความสุข เปNนความทุกข�ท่ีเกิดข้ึน เพียงเราเข8าไปยึดว�าเปNนความสุข ซ่ึงเกิด
จากการปรุงแต�งของจิต ทําให8คนเราลุ�มหลงยึดถือ เกิดทุกข�ตามมาทําให8เกิดป�ญหาต�อตนเอง 
ลูกหลานและสังคม ผู8สูงอายุควรพัฒนาตัวเองให8มาก ทําจิตให8ต้ังม่ันอยู�ในอารมณ�เดียวเม่ือ
เกิดสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง ยอมรับกับทุกข�ท่ีเกิดข้ึนโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมคําสั่ง
สอน เพ่ือทําให8ผู8สูงอายุมีอายุยืน สุขภาพกายสุขภาพจิตดีสมกับวัยสูงอายุ 

ความไม�ประมาท ทําให8คนไม�ประมาทไม�มัวเมา ในวัยว�ายังหนุ�มยังสาวในความไม�มี
โรค เพราะความตายอาจจะมาถึงเม่ือไรก็ได8ไม�แน�นอน ทําให8ไม�ประมาทในทรัพย�สินเพราะ
คนมีทรัพย�อาจจะยากจนได8 ทําให8ไม�ดูหม่ินผู8อ่ืน เพราะผู8ท่ีไร8ทรัพย�ไร8ยศตํ่าต8อยกว�า ภายหลัง
อาจมีทรัพย�มียศและเจริญรุ�งเรืองกว�าก็ได8 เม่ือรู8ดังนี้ทําให8รู8สํารวมตน อ�อนน8อมถ�อมตนต�อ
บุคคล ทุกระดับชั้น ไม�ยโสโอหัง วางท�าใหญ� ยกตนข�มท�าน อันเปNนกิริยาท่ีน�าเกลียดน�าชัง 

 บุญกิริยาวัตถุเปNนหลักธรรมคําสอนท่ีพุทธองค�ทรงจัดวางหรือประยุกต�ให8เหมาะสม
กับสมัย โดยหลักใหญ�ก็ถูกแยกออกจากศีลสมาธิป�ญญา ซ่ึงเปNนวิธีของมรรคแต�ถูกจัดรูป
ข้ันตอนใหม� เปNนหลักท่ัวไปเรียกว�าบุญกิริยาวัตถุในงานวิจัยนี้ ผู8วิจัยศึกษาเพียงบุญกิริยาวัตถุ
๓ประการ คือ ทานมัยศีลมัยและภาวนามัยเพียงเท�านั้น 
 ๓. แนวทางการปรับใช�หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ผู8สูงอายุในในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี มีความสุขตามหลักพุทธธรรม
ไม�ได8มุ�งเพียงแค�ให8มนุษย�มีความสุขต�อสุขภาพจิตเท�านั้นแต�คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมาท้ังต�อตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล8อมไม�ก�อให8เกิดทุกข�หรือป�ญหาในภายหลัง
และพัฒนาสูงข้ึนไปจนเปNนความสุขท่ีปราศจากทุกข�ท้ังหลายโดยสิ้นเชิงหรือนิพพานสําหรับ
ความสุขของผู8สูงอายุก็เช�นเดียวแม8ว�าความสุขท่ีอิงอาศัยกับวัตถุ(อามิสสุข) ก็มีความสําคัญต�อ
การดําเนินชีวิตแต�ก็ไม�ควรปล�อยให8ชีวิตตกเปNนทาสของวัตถุหรือปล�อยใจไปตามกิเลสตัณหา
นั้นคือควรให8ความสําคัญกับความสุขภายในจิตใจท่ีไม�ต8องอาศัยวัตถุภายนอกโดยเฉพาะ
ความสุขท่ีเกิดจากการศึกษาสัจธรรมและเข8าใจในความเปNนจริงของชีวิตรวมถึงความสุขท่ีเกิด
จากศรัทธามีป�ติในการได8ทําบุญบําเพ็ญประโยชน�ซ่ึงชีวิตท่ีงอกงามด8วยกุศลธรรมจะอํานวย
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ประโยชน�สุขแก�ตนเองและผู8อ่ืนแม8ชีวิตจะสั้นก็ยังประเสริฐกว�าชีวิตซ่ึงยืนยาวแต�เปNนท่ีสั่งสม
ของอกุศลธรรมและเต็มไปด8วยความทุกข� 
 การปรับใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานีได8น8อมนําหลักพุทธธรรมท่ีตนยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมาส�งเสริมและ
แก8ป�ญหาด8านร�างกายหลักพุทธธรรมท่ีใช8คือไตรลักษณ�มาเปNนหลักพิจารณาเพ่ือส�งเสริมและ
แก8ป�ญหาด8านจิตใจหลักธรรมท่ีส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8านสังคมละครอบครัวคือหลักบุญ
กิริยาวัตถุ หลักธรรมท่ีส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8คือความไม�ประมาท 
ผู8สูงอายุในชุมชนเม่ือเกิดป�ญหาจะใช8หลักความไม�ประมาทเพราะผู8สูงอายุผ�านชีวิตมามากรู8
ว�าอบายมุขมันไม�ดีแม8ว�าเคยหลงผิดไปบ8างตอนยังหนุ�มยังสาวหรือตอนอายุกลางคนแต�ก็เลิก
ได8เพราะมองเห็นว�าสิ่งท่ีทําลงไปนั้นไม�มีประโยชน�มีแต�จะเกิดโทษต�อตนเองและครอบครัวพอ
เกิดการเจ็บป�วยก็เลิกไม�แตะต8องอีกต�อไปไม�ได8ด่ืมสุราเปNนนิสัยเวลาไปงานเลี้ยงก็จะด่ืมบ8าง
เล็กน8อยไม�ได8ขาดสติด่ืมเพ่ือให8เจริญอาหารแต�ก็รู8ว�าโทษของอบายมุขเหล�านี้จะไม�ให8มา
ทําลายชีวิตของตนและบุคคลรอบข8างบางคนไม�เคยด่ืมเลยไม�เคยแตะต8องอบายมุขผู8สูงอายุ
ในชุมชนนี้ศรัทธาในหลักธรรมและยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ8ามาใช8ในวิถีชีวิต
เชื่อม่ันในความจริงท่ีเกิดข้ึนพยายามแก8ไขป�ญหาอย�างมีเหตุผลจนมีความสุขกับลูกหลาน
สังคมไม�เกิดป�ญหาใดๆความสําเร็จในครอบครัวของผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานีจากการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ8ามาอบรมเลี้ยงดูลูกหลานทําให8ลูกหลาน
ประสบความสําเร็จในชีวิตมีอาชีพการงานท่ีดีเปNนคนดีประพฤติปฏิบัติดีมีความสุขความเจริญ
มาจนทุกวันนี้ผู8สูงอายุส�วนใหญ�นําหลักพุทธธรรมมาใช8ไม�แตกต�างกันเพ่ือขัดเกลากิเลสของ
ตนเองพยายามบําเพ็ญความดีเพ่ือควบคุมรักษาความประพฤติทุกกด8านท่ีมีอยู�ในตัวป�องกันมิ
ให8ทําความชั่วอย�างใดอย�างหนึ่งเพ่ือความสุขในป�จจุบันและหลังจากละโลกนี้ไปแล8วโดยการ
ปฏิบัติดังนี้ 

๑. การแก8ป�ญหาด8านร�างกายยอมรับความจริงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนทุกคนต8องเปNนเช�นนี้
ไม�ใช�เราคนเดียวท่ีเปNนเชื่อในกฎแห�งกรรมทําดีได8รับผลดีทําชั่วได8รับผลชั่วไม�ประมาทอดทน
ปล�อยวาง 

๒. การแก8ป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ�รักษาศีลฟ�งธรรมอดทนอดกลั้นลดความ
โกรธความโลภเจริญสติฟ�งธรรมช�วยเหลือสังคม 

๓. การแก8ป�ญหาด8านสังคมและครอบครัวมองโลกในแง�ดีเข8าใจเห็นใจให8เกียรติไม�
ใส�ร8ายหลีกเลี่ยงป�ญหาการขัดแย8งให8ทานช�วยเหลือเอ้ือเฟ �อจุนเจือกันยินดีกับการทําความดี
ของผู8อ่ืนเคารพในความดีของเพ่ือนและของครอบครัว 

๔. การแก8ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8ไม�ประมาทในการใช8จ�ายทรัพย�ดําเนิน
ชีวิตอย�างพอเพียงใช8จ�ายในสิ่งท่ีจําเปNนรู8จักประมาณตนทําตนให8เปNนคนเลี้ยงง�ายไม�ว�า
ผู8สูงอายุจะดูแลสุขภาพอย�างดีหลีกเลี่ยงเหตุซ่ึงจะตัดรอนหรือลดทอนชีวิตให8สั้นปฏิบัติตาม



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๙๒ 

วิธีการฝ�ายรูปธรรมในการทําให8อายุยืนดําเนินตามข8อปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือให8ประสบ
อายุวัฒนะหรือจะทําให8ตนเองมีคุณค�าตลอดเวลาท่ีดํารงอยู�ด8วยการทรงธรรมและสร8างสรรค�
คุณประโยชน�ทุกอย�างล8วนต8องอาศัยกุศลธรรมข8อหนึ่งเปNนแกนเปNนหลักหรือเปNนประธานจึง
จะสําเร็จได8กุศลธรรมข8อนั้นก็คือความไม�ประมาท 
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แนวทางการสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธวัดพระพุทธบาทบัวบก 
อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

The Guindeline to Support Buddhist Tour of 
watphrabhuddhabhatbuabok Onbanphue District Udonthani Province  
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เชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัยพบวBา  การท�องเท่ียวเชิงพุทธ  เปNนการเดินทางไปท�องเท่ียวยังศาสน

สถาน  เพ่ือเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์  นมัสการศาสนสถาน  และพระสงฆ�ผู8ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ทําบุญทําทานและการสาธารณกุศลต�างๆ เพ่ือการบําบัดจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา 
หรือการบําบัดจิตใจ โดยการฝ�กปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ได8แก�  การนั่งสมาธิ
และการทําวิป�สสนากรรมฐาน เพ่ือการผ�อนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน  

สภาพป�ญหาและอุปสรรคการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี  คือขาดการบอกทิศทางในแหล�งท�องเท่ียว  และส�วนบริการ
ต�างๆ  ในแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงควรมีการบอกทิศทางท่ีชัดเจนข้ึน  อาจเปNนรูปของป�ายบอกทาง
ด8วยอักษร  ด8วยแผนท่ีรูปภาพ  หรือการออกแบบสถานท่ีให8สามารถสื่อการเข8าถึงจุดต�างๆ ได8
โดยง�าย  ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหล�งท�องเท่ียว  แหล�งท�องเท่ียวนั้นสูญเสีย
เอกลักษณ� เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเข8าชมของผู8มาท�องเท่ียวหรือการท่ีผู8ประกอบการ 
ในแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน�ของตนเอง  จนทําให8
เกิดผลเสียต�อแหล�งท�องเท่ียวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ  เช�น  การท้ิงขยะเกลื่อน
กลาด  การขูดขีดผนังกําแพง  หรือต8นไม8ของผู8มาท�องเท่ียว  ความไม�สะดวกในการเข8าถึงจุด 

                                                           

*พระนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๘๙๔ 

ขาดความต�อเนื่องของเส8นทางในแหล�งท�องเท่ียว  ทําให8การเข8าชมสถานท่ีท่ีน�าสนใจสําหรับผู8
มาท�องเท่ียวไม�อาจจะกระทําได8 เนื่องจากไม�มีทางเดินท่ีต�อเนื่อง  

แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ8าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี ควรส�งเสริมใน ๓ ด8าน  คือ  ด8านแหล�งท�องเท่ียว ด8านความพร8อมของ
แหล�งท�องเท่ียว และด8านการพัฒนาตลาดการท�องเท่ียว  โดยคํานึงถึงความต8องการ ความพึง
พอใจและความสามารถในการใช8บริการของนักท�องเท่ียว  การสร8างจิตสํานึกการอนุรักษ�
ทรัพยากรท�องเท่ียว  และสิ่งแวดล8อม ความสามารถท่ีจะรับได8ของพ้ืนท่ีและการมีส�วนร�วม
ของชุมชน 

คําสําคัญ: การท�องเท่ียวเชิงพุทธ, การส�งเสริม 

Abstract 

The aims of this research were (1) to study the concepts of Buddhist 
tourism, (2) to study the conditions and problems of Buddhist tourism 
management at Wat Phrabuddhabhatbuabok, Banphue district, Udonthani 
province and (3) to study the ways to promote the Buddhist tourism at Wat 
Phrabuddhabhatbuabok. This qualitative research was conducted by 
collecting the required data through the interview and then the data were 
interpreted by the Descriptive Analysis. 

The research results were as follows: 
1) Buddhist tourism is a tour to the religious places, a visit of the 

sacred places and the good monks to perform meritorious deeds and charity 
for the spiritual treatment according to Buddhist principles, relaxation and 
tension relief in everyday life. 

2) The study of the conditions and problems of Buddhist tourism 
management at Wat Phrabuddhabhatbuabok suggests that there was a lack of 
signal direction to the tourist destinations and services. In the tourist 
attraction, there was unclear signs, maps, pictures, or place designs which can 
easily be accessed, convenience in the site. The tourist attraction loses its 
identity because it was destroyed by the visitors, such as drawing on the walls 
or trees; because the entrepreneurs in the temple behave in the pursuit of 
self-interest, such as dumping of rubbish. This led to the negative effects on 
tourist attractions and surrounding natural conditions. 
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3) The ways to promote the Buddhist tourism at Wat 
Prabuddhabhatbuabok can be conducted in three aspects: Tourist Attraction, 
Preparation and Tourism Market, by considering the visitors’ needs; 
satisfaction; service accessibility; awareness creation in tourist resource 
preservation, environment, nature; site capacity and community participation. 

Keywords: the Buddhist tourism, promote 

๑. บทนํา 
การท�องเท่ียวในอดีตของวัดคือพุทธสถานเปNนสถานท่ีมาทําบุญมีผู8คนมานมัสการ

สิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือประกอบศาสนกิจเพ่ือความเปNนสิริมงคลต�อมาเม่ือมีนักท�องเท่ียวเริ่มให8ความ
สนใจบรรดาเสนาสนะอันทรงคุณค�าและมีรูปแบบศิลปกรรมอันงดงามท้ังหลายภายในวัดก็ทํา
ให8วัดท่ีมีเสนาสนะอันงดงามและมีความเปNนมาท่ีบ�งบอกถึงอดีตอันรุ�งเรืองกลายเปNนแหล�ง
ท�องเท่ียวข้ึนมาในป�จจุบันนี้บทบาทด8านการท�องเท่ียวของวัดมีมากข้ึนเนื่องจากนักท�องเท่ียว
ให8ความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากข้ึนอีกท้ังวัดก็พยามยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ก�อสร8างศาสนวัตถุ เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนเช�นกันตัวอย�างกิจกรรมการท�องเท่ียว
ท่ีพบเห็นได8ในวัดเช�นศึกษาความเปNนมาชมศิลปกรรมนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทําบุญทําทานตาม
ความเชื่อฝ�กปฏิบัติธรรมทําสมาธิเพ่ือมาพักผ�อนหย�อนใจพร8อมกับการชมทัศนียภาพของ
ธรรมชาติและการจับจ�ายซ้ือสินค8าท8องถ่ินท่ีผู8คนในชุมชนรอบข8างวัดนํามาจําหน�ายตามท่ีแต�
ละวัดจะมีกิจกรรมท่ีกล�าวข8างต8นเปNนกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจมาก๑ ผู8คนบางกลุ�มเม่ือ
มีป�ญหาต�างๆก็มักจะเข8าวัดบ8างเพ่ือหาความสงบร�มเย็นให8กับจิตใจของตัวเองผู8คนบางกลุ�มก็
เข8าวัดโดยไม�มีความทุกข�หรือป�ญหาแต�มาวัดเพ่ือต8องการความสุขสงบทางใจเช�นกันไม�ว�าจะ
มาทําบุญทําสาธารณกุศลต�างๆการกราบไหว8พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์การร�วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีทางวัดจัดข้ึนร�วมประเพณีในวันสําคัญต�างๆพร8อมท้ังการมาพักผ�อนหย�อนใจใน
รูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 

ป�จจุบันการท�องเท่ียวเชิงพุทธเปNนการท�องเท่ียวท่ีได8รับความนิยมมากข้ึนมี
นักท�องเท่ียวจ8านวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพ่ือร�วมกิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติธรรมดังจะ
เห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได8แพร�หลายไปในนักท�องเท่ียวทุกกลุ�มซ่ึงมักใช8ช�วงเวลา
วันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช�วงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมและ
ประชาชนในท8องถ่ิน เห็นได8ว�านอกจากวัดจะเปNนศาสนสถานท่ีท่ีสําคัญแล8ว วัดจึงเปNน
ทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีสําคัญเพราะมีพุทธศิลป�เปNนแหล�งจูงใจพุทธศิลป�เปNนทัศนูปกรณ�ใน
                                                           

๑ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, วัดพัฒนา, ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, 
๒๕๔๓), หน8า ๘๓ - ๘๔. 
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การสอนธรรมะได8อย�างยอดเยี่ยมฉะนั้นเม่ือศึกษาความหมายของพุทธศิลป�ให8ลึกซ้ึงลงไปแล8ว
จะเห็นว�าเปNนเรื่องของธรรมะท้ังสิ้นจึงเห็นว�าการอนุรักษ�ไว8นั้นมีคุณค�าทางการดํารง
พระพุทธศาสนาไว8และเปNนการเผยแผ�พระพุทธศาสนาด8วยและยังเปNนแหล�งทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวท่ีสามารถทําให8เศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ึนได8ฉะนั้นวัดจึงเปNนแหล�งท�องเท่ียวท่ี
ทรงคุณค�าเพราะเปNนแหล�งรวมของวัฒนธรรมมีทรัพยากรทางกายภาพทรัพยากรท้ังท่ีเปNน
รูปธรรมและนามธรรมเพียงแต�จะถ�ายทอดออกไปได8อย�างไรถ8าเราไปแยกส�วนไม�ได8มองอย�าง
ต�อเนื่องเปNนเหตุเปNนผลเราก็จะทําได8เพียงแค�มาวัดเพ่ือถ�ายรูปสวยงามชาวต�างชาติจํานวน
มากท่ีมีพ้ืนฐานศาสนาและวัฒนธรรมต�างกันก็มาเพียงแค�ถ�ายรูปบางครั้งก็มาทํากริยาท่ีไม�
เหมาะสมคนไทยบางกลุ�มมาก็ไม�ได8สร8างเสริมป�ญญาส�วนหนึ่งอาจจะเปNนเพราะวัดไม�ได8แสดง
บทบาทอย�างชัดเจนว�าจะพัฒนาสังคมท้ังท่ีบทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน�ได8ท้ัง๒
ด8านท้ังด8านเศรษฐกิจและสังคม และด8านการนํารายได8เข8ามาทํานุบํารุงวัดทํานุบํารุงท8องถ่ิน
จังหวัดและประเทศโดยรวมศาสนาเปNนรากเหง8าของการต้ังชุมชน๒ 

การท�องเท่ียวในอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานีในป�จจุบันนับได8ว�าเปNนอําเภอหนึ่งท่ี
มีศักยภาพด8านการท�องเท่ียวไม�มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืนๆอันเปNนผลมาจากการท่ี
อําเภอบ8านผือไม�ได8เปNนเส8นทางท่ีสําคัญในเส8นทางท�องเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับขีดจํากัดของการลงทุนอําเภอบ8านผือมีพุทธสถานท่ีเปNนแหล�งท�องเท่ียวเชิงพุทธท่ี
สําคัญได8แก� วัดพระพุทธบาทบัวบก ต้ังอยู�กลางเทือกเขาภูพาน บ8านต้ิว ตําบลเมืองพาน 
อําเภอบ8านผือ จากตัวอําเภอบ8านผือ เปNนถนนลาดยางระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เปNน 
ท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทท่ีมีตํานานเล�าขานว�า ราวป� ๒๔๖๐พระสงฆ�รูปหนึ่งได8เกิด
นิมิตอัศจรรย�เห็นพระบรมสารีริกธาตุสีขาวในอุโมงค� ในพ้ืนท่ีวัด จึงชักชวนชาวบ8านรื้ออุโมงค�
นั้นออก แล8วสร8างเจดีย�ครอบไว8แทนพระบรมสารีริกธาตุ มีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์อันน�าอัศจรรย�ท้ัง
ก8อนหินธรรมชาติ สรรสร8าง ประหนึ่งศิลป�นนํามาจัดวางเปNนงานศิลปะ อีกถํ้าพญานาคซ่ึงเล�า
ขานแต�อดีตว�าทางเดินภายในสามารถทะลุไปถึงแม�น้ําโขง พุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว สอง
ฝ�°งโขงต�างเดินทางมาสักการะด8วยความเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนกาลป�จจุบัน วัดพระพุทธบาท
บัวบกยังเปNนสถานท่ีเงียบสงบเหมาะแก�การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม หลบหนีความวุ�นวายจาก
สถานการณ�บ8านเมืองได8 

เนื่องจากมีนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศเดินทางมาท�องเท่ียวพุทธ
สถานโดยมีจํานวมเพ่ิมมากข้ึนทุกป�และเพ่ือการศึกษาถึงสภาพป�ญหาและอุปสรรคด8านต�างๆ
ในการจัดการการท�องเท่ียวพุทธสถานและแนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธ ผู8วิจัยยังมี

                                                           

๒ พระมหาบุญพิเชษฐ�จันทร�เมือง, “การจัดการการท�องเท่ียวในพระอารามหลวงช้ันเอกในเกาะ
รัตนโกสินทร�”, ปริญญานิพนธ�วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการ
ท�องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล8อม), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), หน8า๑. 
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ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธในเขตอําเภอบ8านผือจังหวัด
อุดรธานีเก่ียวกับการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงพุทธภายในพุทธสถานเพ่ือเปNนแนวทาง
ในการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวให8เปNนท่ีรู8จักในฐานะท่ีเปNนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ
ของจังหวัดอีกด8วย 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธ
บาทบัวบกอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานี 
 ๓.เพ่ือศึกษาแนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก
อําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช8

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องจากแหล�งข8อมูลต�างๆดังนี้ 
๑.ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได8แก�พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒.ศึกษาค8นคว8ารวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ได8แก�อรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและเอกสารจาก
หนังสือต�างๆรวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องนี้ 

๓.จัดกระทําข8อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุ�มเป�าหมาย ได8มาโดย
วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยมาท�องเท่ียว ร�วม
ปฏิบัติธรรมและผู8ท่ีมีส�วนเก่ียวข8องกับการท�องเท่ียวเชิงพุทธในพุทธสถานเขตอําเภอบ8านผื
อจังหวัดอุดรธานีจํานวน ๓๐ รูป/คนได8แก� 

๑) พระสังฆาธิการจํานวน ๓ รูป 
๒) ผู8อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๑ คน 
๓) ผู8อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี จํานวน๑คน 
๔) ผู8อํานวยการท�องเท่ียว จังหวัดอุดรธานี  จํานวน ๑ คน 
๕) นายอําเภอบ8านผือ จํานวน ๑ คน 
๖) ผู8นําชุมชนจํานวน ๓ คน 
๗) นักท�องเท่ียว จํานวน ๒๐ คน 
๔. สร8างแบบสัมภาษณ�เชิงลึก แบบมีโครงสร8าง เพ่ือสัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข8อง นํา

ผลมาวิเคราะห�ประกอบงานวิจัย 
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๕.สรุปผลการวิจัยข8อเสนอแนะและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
(Descriptive Analysis) 

๔. ประโยชน�ท่ีจะได�รับจากการวิจัย 
๑. ได8ข8อสนเทศเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 
๒.ได8ทราบถึงสภาพและป�ญหาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธ

บาทบัวบกอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานี  
 ๓.ได8ข8อมูลสนเทศแนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาท
บัวบกอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานี 

๕. สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธวัดพระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ8านผือ 
จังหวัดอุดรธานี สรุปผลตามวัถตุประสงค�ได8ดังนี้ 

๑. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทBองเท่ียวเชิงพุทธ 
การท�องเท่ียว คือการเดินทางไปยังสถานท่ีต�างๆ ด8วยความสมัครใจ เพ่ือการ

พักผ�อนหย�อนใจ เพ่ือคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพ่ือศึกษา
หาประสบการณ�ความรู8 เพ่ือการกีฬาเพ่ือติดต�อธุรกิจ และตลอดจนเพ่ือสนองความอยากรู8
อยากเห็น ถือว�าเปNนการท�องเท่ียวท้ังสิ้น การท�องเท่ียวเชิงพุทธ เปNนการท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
ตามคํานิยามของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยและกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ใน
หนังสือ โครงการส�งเสริมสินค8าการท�องเท่ียวความสนใจพิเศษ แล8วจะพบว�า การท�องเท่ียว
เชิงศาสนา ก็คือ การท�องเท่ียวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปท�องเท่ียวยังศาสนสถาน 
เพ่ือเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆ�ผู8ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ทําบุญทําทานและการสาธารณกุศลต�างๆ การเดินทางเพ่ือการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธ
ศาสนา หรือการบําบัดจิตใจโดยการฝ�กปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได8แก� การนั่ง
สมาธิและการทําวิป�สสนากรรมฐาน เ พ่ือการผ�อนคลายและลดความตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวัน และยังร�วมไปถึงการเดินทางไปเพ่ือเข8าร�วมศาสนพิธี และงานเทศกาล
ประเพณีต�างๆการวางแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปNนหนึ่งใน
ยุทธศาสตร�ท่ีต8องพัฒนาในประเทศไทยเพราะนอกจากการท�องเท่ียวจะเปNนอุตสาหกรรมหลัก
ท่ีสร8างรายได8 และนําเงินตราต�างประเทศเข8าสู�ประเทศไทยแล8ว การท�องเท่ียวยังก�อให8เกิด
การสร8างอาชีพสืบเนื่องจากการท�องเท่ียว เช�น การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ8าน หรือการให8บริการ
ด8านต�างๆ นับได8ว�าการท�องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ8นให8เกิดการผลิตและการนําทรัพยากร
ของประเทศมาใช8ให8เกิดประโยชน�สูงสุดอย�างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ�ตลาดการท�องเท่ียว
ในป�จจุบันมีการแข�งขันอย�างรุนแรง ประเทศไทยจึงควรส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยให8
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ความสําคัญกับการใช8วัฒนธรรม เปNนจุดขายในการแข�งกับแหล�งท�องเท่ียวท่ัวโลก มีมรดกทาง
วัฒนธรรมอีกจํานวนมาก เช�น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี 
และวิถีการดําเนินชีวิตท้ังนี้ หัวใจสําคัญของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให8มีการเติบโตอย�างยั่งยืน คือการรักษาสมดุลระหว�างการอนุรักษ�มรดกทาง
วัฒนธรรม และการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะสําเร็จลุล�วงไปได8จะต8อง
อาศัยความร�วมมือกันจากทุกฝ�ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรอิสระ และชุมชน ข้ันตอน
ของการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน
นั้น ประกอบด8วยการตลาดท่ีจะต8องตอบสนองความต8องการ และสร8างความพึงพอใจให8แก�
นักท�องเท่ียวการวางแผนโครงการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปNนลําดับสืบไป 

๒. สภาพและป7ญหาในการจัดการทBองเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก
อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ภูพระบาทเปNนแหล�งต8นน้ําลําธารหลายสาย เช�น ห8วยหินลาด ห8วยด�านใหญ� ห8วย
หินร�อง และห8วยนางอุสา ซ่ึงไหลลงไปแม�น้ําโขงท่ีอําเภอท�าบ�อ ภูพระบาทมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ๓๒๐ – ๓๕๐ เมตรความอุดมสมบูรณ� ของต8นน้ําลําธาร ป�าไม8 และ
บริเวณท่ีราบรอบๆ ภูเขา จึงเกิดมีชุมชนเข8าไปอยู�อาศัยต้ังแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร� ดัง
ภาพเขียนสีก�อนประวัติศาสตร�ท่ีมีอยู�มากมายตามเพิงหินบนภูพาน ส�วนใหญ�ในอําเภอบ8าน
ผือ ไม�ว�าจะเปNนภูพระบาท บ8านกลางใหญ� พระพุทธบาทบัวบาน ภูสูง จนถึงอําเภอสุวรรณ
คูหา ต�อมาเม่ือมีศาสนาเข8ามานับแต�สมัยทวารวดี ไม�ว�ากระแสธารแห�งอารยธรรมจะมาจาก
สายแม�น้ําโขง หรือจากภายในก็ตาม อิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูเข8ามาสู�บริเวณนี้ บริเวณเพิง
ผาหลายแห�งถูกใช8ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของชุมชน การป�กเสมาเปNนการ
กําหนดเขตการกระทําสังฆกรรม ตํานานพระเจ8าเลียบโลกท่ีปรากฏในความเชื่อของคนอีสาน
บริเวณลุ�มแม�น้ําโขง ไม�ว�าจะเปNนอาณาจักรล8านช8าง การจําหลักรูปพระพุทธรูปหินทรายท่ีเพิง
ผา ล8วนเปNนหลักฐานยืนยันถึงความเจริญรุ�งเรืองของชุมชนบริเวณนี้ และการติดต�อเก่ียวพัน
กับชุมชนอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากจะเปNนอารยธรรมฮินดูและพุทธแล8ว อารยธรรม
ขอมก็ได8เข8ามามีอิทธิพลในแถบบ8านผือบนภูพระบาทเปNนอย�างมาก การสร8างประติมากรรม
หินทรายนูนสูงท่ีผนังถํ้าพระบนภูพระบาท การจําหลักหินทรายขนาดใหญ�เปNนรูปเทพเจ8า 
หรือเรื่องชาดก ภาพบุคคลท่ีพบท่ีพระพุทธบาทบัวบาน บ8านหนองกาลึม บ8านกาลึม ก็ตาม 
ล8วนแสดงถึงศิลปะสมัยลพบุรีเข8ามามีอิทธิพลในแถบนี้ สภาพภูมิประเทศของภูพระบาทมี
ลักษณะเปNนโขดหินและเพิงผาท่ีกระจัดกระจายอยู�เปNนจํานวนมาก เกิดจากการผุพังสลายตัว
ของหินทราย ซ่ึงมีเนื้อหินท่ีแข็งแกร�งแตกต�างกัน ระหว�างชั้นของหินท่ีเปNนทรายแท8ๆ ซ่ึงมี
ความแข็งแกร�งมาก กับชั้นท่ีเปNนทรายปนปูนซ่ึงมีความแข็งแกร�งน8อยกว�า นานๆ ไปจึงเกิด
เปNนโขดหิน และเพิงผารูปร�างแปลกๆ ดังท่ีเห็นอยู�ในป�จจุบัน ในสมัยก�อนประวัติศาสตร� 
ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ป�มาแล8ว วิถีชีวิตของผู8คน ในสมัยนั้นดํารงชีวิตด8วยการเก็บของ
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ป�า และล�าสัตว�เปNนอาหาร เม่ือข้ึนมาพักค8างแรม อยู�บนโขดหินและเพิงผาธรรมชาติเหล�านี้ก็
ได8ใช8เวลาว�างขีดเขียนภาพต�างๆ เช�น ภาพคน ภาพสัตว� ภาพฝ�ามือ ตลอดจนภาพลายเส8น
สัญลักษณ�ต�างๆไว8บนผนังเพิงผาท่ีใช8พักอาศัย ซ่ึงปรากฏอยู�ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร�ภู
พระบาทเปNนจํานวนมาก เช�น ท่ีถํ้าวัว - ถํ้าคน และภาพเขียนสีโนนสาวเอ8 ซ่ึงภาพเขียนสีบน
ผนังหินเหล�านี้ยังคงเปNนปริศนาให8ผู8คนในชั้นหลังค8นหาความหมายท่ีแท8จริงต�อไป  นอกจากนี้ 
ยังได8พบหลักฐานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๖ อยู�ด8วย อาทิ การ
ดัดแปลงโขดหินให8เปNนศาสนสถาน โดยมีคติการป�กใบเสมาหินขนาดใหญ�ล8อมรอบเอาไว8 
และลักษณะของพระพุทธปฏิมาบางองค�ท่ีถํ้าพระ ก็แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมสมัยทวารวดี
อย�างเด�นชัด ต�อมาในพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ - ๑๘ อิทธิพลของศิลปกรรมแบบเขมรได8เข8ามามี
บทบาทในบริเวณนี้ด8วย เนื่องจากได8พบการสกัดหินเพ่ือดัดแปลงพระพุทธรูปท่ีบริเวณถํ้าพระ
ให8เปNนรูปพระโพธิสัตว� หรือเทวรูปในศาสนาฮินดู โดยได8สลักส�วนของผ8านุ�งด8วยลวดลายท่ี
งดงามยิ่ง ครั้นถึงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ - ๒๓ พ้ืนท่ีแถบอีสานตอนบนเกือบท้ังหมด โดย
เฉพาะท่ีอยู�ติดกับลําน้ําโขง ได8รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมลาวหรือล8านช8าง จากการศึกษา
พบว�า มีร�องรอยของงานศิลปกรรมสกุลช�างลาวอยู�บนภูพระบาท ดังเห็นได8จากพระพุทธรูป
ขนาดเล็กบริเวณถํ้าพระเสี่ยง แสดงถึงศิลปะสกุลช�างลาว ส�วนสถาป�ตยกรรมในสมัยนี้ได8แก� 
เจดีย�ร8าง (อุปโมงค�) ท่ีสันนิษฐานว�า เดิมอาจใช8สําหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ตามท่ี
กล�าวไว8ในคัมภีร�อุรังคธาตุ นอกจากภูพระบาทจะมีความสัมพันธ�กับคัมภีร�อุรังคธาตุแล8ว ผู8คน
ในท8องถ่ินยังได8นําเอาตํานานพ้ืนบ8าน หรือนิทานพ้ืนเมืองเรื่อง “อุสา - บารส” มาต้ังชื่อ และ
เล�าถึงสถานท่ีต�างๆ บนภูพระบาทอย�างน�าสนใจด8วยเหตุนี้จึงพบว�า โบราณสถานต�างๆ บนภู
พระบาทล8วนมีชื่อเรียกตามจินตนาการจากนิทานเรื่อง “อุสา - บารส” เปNนส�วนใหญ� อาทิ 
หอนางอุสา กู�นางอุสา บ�อน้ํานางอุสา วัดลูกเขย วัดพ�อตา คอกม8าท8าวบารส อุทยาน
ประวัติศาสตร�ภูพระบาทมีลักษณะท่ีแตกต�างจากอุทยานประวัติศาสตร�แห�งอ่ืนๆ ของกรม
ศิลปากรท่ีได8กล�าวมาแล8ว เพราะนอกจากจะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร�โบราณคดีแล8ว 
ยังมีความสําคัญทางด8านนิเวศวิทยา เนื่องจากเปNนท่ีต้ังของวนอุทยานภูพระบาทบัวบก ของ
กรมป�าไม8 ซ่ึงมีพืชพรรณท้ังไม8ดอกและไม8ใบข้ึนอยู�เปNนจํานวนมาก นอกจากนี้วัดพระพุทธ
บาทบัวบก ต้ังอยู�บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนท่ี¹ประมาณ ๓,๔๓๐ ไร� ในเขตบ8านต้ิว 
ตําบลเมืองพาน อยู�ห�างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร ตามเส8นทาง
หมายเลข ๒ เส8นอุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี ๑๓ แล8วเลี้ยวซ8ายเข8าทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ไปทางอําเภอบ8านผือ ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร แยกขวา
ประมาณ ๕๐๐ เมตร และตรงไปตามเส8นทางหมายเลข ๒๓๔๘ อีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
มีแยกขวาเปNน ทางเข8าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร มีสิ่งท่ีน�าสนใจหลายแห�ง อาทิพระพุทธบาท
บัวบก ต้ังอยู�บริเวณทางแยกซ8ายมือก�อนถึงท่ี¹ทําการอุทยานฯสร8างข้ึนระหว�าง พ.ศ. ๒๔๖๓-
๒๔๗๗ 
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ผลกระทบ ป�ญหาและอุปสรรคการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของอุทยาน
ประวัติศาสตร�ภูพระบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ด8านบวกคือช�วยให8เกิดรายได8แก�ท8องถ่ิน
ภายในท8องถ่ิน  กิจกรรมการท�องเท่ียว ท่ีพัก ร8านอาหาร ร8านขายของท่ีระลึก  บริการการ
ขนส�ง บริการมัคคุเทศก� ทําให8รายเกิดรายได8แก�คนในท�องถ่ินโดยร�วมเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงค�า
ครองชีพในท8องถ่ินเพ่ิมข้ึนสูงอีก ช�วยทําให8เกิดรายได8ต�อรัฐบาล รัฐบาลมีรายได8จาก
นักท�องเท่ียวหลายทาง อาทิ การท่ีนักท�องเท่ียวซ้ือสิ้นค8าและบริการในประเทศก็ต8องเสียภาษี 
การเข8าชมสถานท่ีท�องเท่ียวของทางราชการ เช�น พิพิธภัณฑ� โบราณสถาน ช�วยให8เกิดการ
จ8างงาน ธุรกิจท�องเท่ียว อาทิ ท่ีพักแรม ร8านอาหาร บริการขนส�ง สถานบันเทิง ร8านจําหน�าย
ของท่ีระลึก การนําเท่ียว ช�วยให8เกิดอาชีพใหม� ชาวบ8านในท8องถ่ินเดิมอาจมีอาชีพทํานาทําไร� 
เปลี่ยนแปลงปรับตัวให8เข8ากับสถานท่ีท�องเท่ียว เช�น เม่ือทํานําไร8ก็มาทําเครื่องจักสาน 
เครื่องมือเครื่องใช8 ช�วยให8เกิดรายรับเงินตราต�างประเทศ เกิดข้ึนเฉพาะนักท�องเท่ียวต�างชาติ
นําเงินตราเข8าประเทศทันทีท่ีมีการใช8จ�ายของนักท�องเท่ียว ในประเทศท่ีเปNนแหล�งท�องเท่ียว 
โดยเฉพาะเงินของสหรัฐอเมริกา เงินเยนญ่ีปุ�น เงินปอนด�อังกฤษ จะมีค�าแลกเปลี่ยนในอัตรา
ท่ีสูงมาก ช�วยให8เกิดภาวะดุลชําระเงินหากประเทศใดมีแหล�งนักท�องเท่ียวและนักท�องเท่ียว
ต�างชาติจํานวนมากจะมีแนวโน8มรายรับของประเทศมากเปรียบเทียบกับการส�งสิ้นค8าออก
ของประเทศ แต�ป�ญหาและอุปสรรคในการท�องเท่ียวคือขาดการบอกทิศทางในแหล�ง
ท�องเท่ียว และส�วนบริการต�างๆ ในแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางท่ีชัดเจนข้ึน อาจ
เปNนรูปของป�ายบอกทางด8วยอักษร ด8วยแผนท่ีรูปภาพ หรือการออกแบบสถานท่ีให8สามารถ
สื่อการเข8าถึงจุดต�างๆได8โดยง�าย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหล�งท�องเท่ียว เนื่องจาก
ในกิจกรรมการท�องเท่ียวนั้น ผู8มาท�องเท่ียวต8องการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการท�องเท่ียว
ด8วย เช�น บริการด8านห8องน้ํา ห8องส8วม ศาลา หรือบริเวณท่ีพักรอคอยกลุ�มท�องเท่ียวของตน 
เปNนต8น ซ่ึงบริการเหล�านี้มักมีจํานวนไม�เพียงพอ หรือไม�ก็คุณภาพไม�ดีพอ การท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียวนั้นสูญเสียเอกลักษณ� เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเข8าชมของผู8มาท�องเท่ียวหรือ
การท่ีผู8ประกอบการ ในแหล�งท�องเ ท่ียวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหา
ผลประโยชน�ของตนเอง จนทําให8เกิดผลเสียต�อแหล�งท�องเท่ียวและสภาพธรรมชาติบริเวณ
โดยรอบ เช�น การท้ิงขยะเกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือต8นไม8ของผู8มาท�องเท่ียว 
และการปล�อยน้ําเสียจากกิจการของตนลงในแม�น้ําลําคลองของบรรดาผู8ประกอบการ ทําให8
แหล�งท�องเท่ียวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสียเอกลักษณ�ท่ีเคยงดงาม เปNนต8น ความไม�
สะดวกในการเข8าถึงจุดต�างๆ ในแหล�งท�องเท่ียวส�วนใหญ�เปNนเพราะถนนนั้นมีความคับแคบ
เกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหว�างคนเดินเท8ากับผู8ท่ีใช8ยวดยานพาหนะข้ึนได8 ขาดความ
ต�อเนื่องของเส8นทางในแหล�งท�องเท่ียว ทําให8การเข8าชมสถานท่ีท่ีน�าสนใจสาหรับผู8มา
ท�องเท่ียวไม�อาจจะกระทําได8 เนื่องจากไม�มีทางเดินท่ีต�อเนื่อง หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป 
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อากาศร8อน มีฝุ�นมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทาให8บรรยากาศในแหล�ง
ท�องเท่ียวไม�สงบ ไม�ร�มรื่น ไม�น�าเข8าดูเข8าชม เปNนต8น 

๓. แนวทางการสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก
อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดพระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ8าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี จุดขายของวัดพระพุทธบาทบัวบก ก็คือ พระพุทธบาท และแนวหิน และ
ธรรม ซ่ึงเปNนท่ีเคารพศรัทธาของนักท�องเท่ียวอยู�แล8ว และในขณะเดียวกันนักท�องเท่ียวท่ีมา
วัดพระพุทธบาทบัวบกอําเภอ  บ8านผือ จังหวัดอุดรธานีแล8วยังต8องการมาเพ่ือพักผ�อน 
ต8องการธรรมชาติ หรือต8องการเข8ามาเพ่ือไหว8พระ สวดมนต� ทางวัดและอุทยาน
ประวัติศาสตร�ก็จัดสถานท่ีพักผ�อนให8 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญต�างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงกิจกรรมต�างๆ เหล�านี้ เปNนการดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีต8องการมากราบไหว8
พระพุทธบาทและเท่ียวชมหินและธรรมชาติในภูพระบาทบัวบก ได8มีกิจกรรมอ่ืนๆทําด8วย 
แนวทางการพัฒนาต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน จะมีการพัฒนาอยู�ตลอดเวลาโดยจะดูท่ีความ
เหมาะสมของเวลานั้น ทางวัดจะเน8นท่ีความต8องการของนักท�องเท่ียวเปNนหลัก ซ่ึงในป�จจุบัน
จะเน8นท่ีความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่ีจอดรถให8เพียงพอกับความต8องการของ
นักท�องเท่ียวในด8านการดูแลด8านสิ่งแวดล8อม และดูแลด8านทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางวัด
และอุทยานประวัติศาสตร�ภูพระบาทได8มีการจัดการเรื่องการกําจัดขยะนั้น และมีเจ8าหน8าท่ี
คอยทําความสะอาดอยู�เสมอ และจะมีการประสานงานกับองค�การบริหารส�วนตําบล ท่ี
จะต8องเข8ามาเก็บขยะในวัดและภูพระบาท อย�างน8อยสัปดาห�ละ ๔ ครั้ง ทางวัดจะมีไม8ใหญ�ใน
บริเวณรอบๆ วัด เพ่ือสร8างความร�มรื่นให8กับนักท�องเท่ียวมากข้ึน อยู�กับธรรมชาติและไม�กีด
ขวางการจัดกิจกรรมของทางวัด   

ด8านสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ทางวัดและภูพระบาทบัวบกควรมี
การจัดร8านอาหาร ร8านค8าสวัสดิการท่ีหลากหลาย และราคาเหมาะสมกับนักท�องเท่ียว ด8าน
ห8องน้ํา ควรจะมีบริการตามจุดต�างๆ และจะมีเจ8าหน8าท่ีคอยทําความสะอาดอยู�เสมอ  ทาง
วัดและอุทยานฯ ควรมีการจัดศูนย�บริการข8อมูลและของท่ีระลึก เพ่ือให8นักท�องเท่ียวได8ซ้ือ
ของท่ีระลึก ราคาถูก ซ่ึงต้ังอยู�บริเวณด8านข8างของทางวัดและอุทยานฯ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให8กับนักท�องเท่ียวให8เดินทางไปซ้ือของได8สะดวกมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันแนวทาง
ในการจัดการให8วัดเปNนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นทางวัดควรมีการเป�ดพระธาตุและปู
หญ8าเทียม เพ่ือสร8างความสะดวกสบายให8กับนักท�องเท่ียวท่ีไม�สะดวกใน ท่ีต8องการมากราบ
ไหว8พระพุทธบาทและชมธรรมชาติ  สามารถท่ีจะเข8ามาวัดได8 ซ่ึงทางวัดและอุทยานฯ ควรมี
เจ8าหน8าท่ีคอยดูแลให8ความสะดวก ซ่ึงจะมีประชาชนกลุ�มหนึ่งท่ีต8องการเข8ามาสวดมนต�ไหว8
พระ นั่งสมาธิ หรือทํากิจกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ทางวัดก็จะอํานวยความสะดวกให8ตลอดเวลา 
ซ่ึงเปNนการนําศาสนาเข8ามาเปNนช�วยในเรื่องของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด8วย รวมท้ังมีการ
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สนับสนุนในประเพณีต�างๆ เช�น วันสงกรานต� จะจัดให8มีการรดน้ําดําหัว ซ่ึงจะคัดเลือกจาก
ผู8สูงอายุ ท่ีอาศัยอยู�ในหมู�บ8าน การจัดงานประจําป�ของทางวัด โดยทางวัดจะมีการทํา
ประชาสัมพันธ�อยู�ตลอดเวลา ไม�ว�าจะเปNนการประชาสัมพันธ�ทางป�ายโฆษณา เวปไซด�ต�างๆ 
หรือแม8กระท่ังการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อ Social Network ต�างๆ ทางวัดจะมีทีมงานท่ีคอย
ทําหน8าท่ีประชาสัมพันธ�งานประเพณีต�างๆ อยู�เสมอ ด8านการทําบุญ ทางวัดพระพุทธบาท
บัวบก อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานีมีพระพุทธบาทเปNนท่ีเคารพศรัทธาของนักท�องเท่ียวท่ี
ได8เข8ามาท�องเท่ียวบุคลากรภายในเองควรเอาใจใส�ร�วมกันคิด ช�วยกันรักษาร�วมกันพัฒนา 
และรักษาสิ่งท่ีเปNนสมบัติของส�วนรวมเปNนสมบัติของชาติให8ยังคงความสวยงามและรื่นรมย�  
ทางด8านพระศาสนารักษา บูรณะพระธาตุ พระพุทธบาทให8เปNนสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดบุคคลากรท่ีมีหน8าท่ีดูแลสถานท่ีเองต8องเอา
ใจใส�ให8มากๆ เพราะความสะอาดของสถานท่ีถือว�าเปNนหัวใจสําคัญของสถานท่ีท่ีเปNนแหล�ง
ท�องเท่ียว เจ8าหน8าท่ีควรทําความสะอาดเปNนประจําในจุดท่ีนักท�องเท่ียวใช8บริการบ�อยๆ 
โดยเฉพาะในวันเสาร�และวันอาทิตย� หรือวันหยุด ซ่ึงเปNนวันท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว
มากเปNนพิเศษ ส�วนความสะอาดภายนอกและบริเวณอุทยานฯ ได8แก�บริเวณ ห8องน้ํา ลาด
จอดรถ หน8าร8านอาหารร8านค8า  สถานท่ีท้ิงขยะควรมีป�ายบอกนักท�องเท่ียวเพ่ือให8
นักท�องเท่ียวได8มีส�วนร�วมในการรักษาความสะอาดของสถานท่ีท�องเท่ียวด8วยเช�นกัน เพ่ือ
ความสะอาดของวัดโดยรวม  ควรมีการขยายสถานท่ี เช�น ลานจอดรถและห8องน้ําของวัดเพ่ือ
รองรับนักท�องท่ีจะเดินทางมามากข้ึนในอนาคตต�อไปหรือ จัดสถานท่ีให8กว8างข้ึน  ให8เปNน
ระเบียบข้ึน ควรคํานึงถึงการใช8สอยเปNนหลัก  ทําทางข้ึนสําหรับคนพิการ เพ่ือช�วยอํานวย
ความสะดวกให8ผู8พิการได8มาทําบุญ ควรบูรณะปฏิสังขรณ�พัฒนาศาสนสถานท่ีชํารุดทรุดโทรม 
เช�น บริเวณหอนางอุสา วัดพ�อตา วัดลูกเขย ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ ห8องน้ํา เปNน
ต8น ควรมีการจัดกิจกรรมต�างๆ และต8องมีการประชาสัมพันธ�ให8ท่ัวถึง และมีการบริหาร
จัดการในด8านต�างๆ ของวัดและอุทยานฯ ให8สมบูรณ� เพราะหากวัดและอุทยานฯ มีความ
พร8อมในการรองรับนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวแล8วย�อมทําให8นักท�องเท่ียวเกิดความรัก เกิด
ศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ มาทําบุญ ทํากุศลต�างๆ พร8อมท้ังการมาพักผ�อนหย�อน
ใจในรูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงพุทธได8 ดังนั้นการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัด
พระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให8มีความยั่งยืน ประกอบด8วย ๓ 
ด8านคือด8านแหล�งท�องเท่ียว ด8านความพร8อมของแหล�งท�องเท่ียว และด8านการพัฒนาตลาด
การท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงความต8องการ ความพึงพอใจและความสามารถในการใช8บริการ
ของนักท�องเท่ียวการสร8างจิตสํานึกการอนุรักษ�ทรัพยากรท�องเท่ียวและสิ่งแวดล8อม 
ความสามารถท่ีจะรับได8ของพ้ืนท่ีและการมีส�วนร�วมของชุมชน 

 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๐๔ 

บรรณานุกรม 
๑.ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. ศูนย�เครือขBายความรู�วัฒนธรรม, ๒๕๔๗. 
______. การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. การสBงเสริมสินค�าการทBองเท่ียวความสนใจพิเศษ.

กรุงเทพมหานคร : มปท, ๒๕๔๙. 
______. การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. จดหมายขBาวการทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�, ๑๒ 

กรกฏาคม ๒๕๔๐. 
จิตร จํานงสุภาพ. ทฤษฏีธรีซาวด�. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ศูนย�การพิมพ�พลชัย, 

๒๕๔๔. 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ�.การวางแผนและพัฒนาตลาดการทBองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๕ 
ชูเกียรติ นพเกตุ. การทBองเท่ียวและอุตสาหกรรมทBองเท่ียว. เชียงราย : คณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕. 
ชูศรี วงศ�รัตนะ. เทคนิคการใช�สถิติเพ่ือการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ�, 

๒๕๔๑. 
ธงชัย สันติวงษ�. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑. 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. การพัฒนาและการอนุรักษ�แหลBงทBองเท่ียว. พิมพ�ครั้งท่ี๑. 

กรุงเทพมหานคร : เพรสแอนด�ดีไซน�, ๒๕๔๙. 
ปรีชา แดงโรจน�. อุตสาหกรรมทBองเท่ียวสูBศตวรรษ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมล
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พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : ในทัศนะของพระธรรมวิมลมุนี  
)สายพงศ� อโนมปLฺโญ /กองสินธุ�(  

พระมหาปริญญา วรญาโณ )ทศช�วย( * 
ดร.บุญส�ง สินธุ�นอก, ดร.สมเดช นามเกตุ** 

บทคัดยBอ 

 งานวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม: ในทัศนะของพระธรรมวิมลมุนี )สายพงศ� 
กองสินธุ�(มีวัตถุประสงค� คือ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม และเพ่ือ

ศึกษาการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทางของพระธรรมวิมลมุนี  )สายพงศ� 
อโนมป-ฺโญ /กองสินธุ�(  

 ผลจากการศึกษาพบวBา  แนวคิดและทฤษฎีพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมมีหลัก ๒ 
ประการ คือปฏิบัติการทางรูปแบบป�จจัย ๔ ถือเปNนการช�วยสงเคราะห�สังคมด8านสิ่งของ
อุปโภคบริโภค กระบวนการเยียวยารักษาและท่ีอยู�อาศัย รวมไปถึงการสร8างโอกาสให8คนใน
สังคมและปฏิบัติการตามรูปแบบสติป�ฏฐาน ๔ คือ การสงเคราะห�ทางกาย การสงเคราะห�
ทางอารมณ�และความรู8สึก การสงเคราะห�ทางจิต การสงเคราะห�ทางธรรม แนวคิดและทฤษฎี
เปNนการนําเอาหลักธรรมมาเปNนหลักการ ประยุกต�เปNนรูปแบบเพ่ือนําไปสู�ความเปNนไปได8จริง
ในการนําไปปฏิบัติให8เปNนรูปธรรม ป�จจุบันนิยมสร8างองค�กรและเครือข�ายข้ึนมาอย�างเปNน
รูปธรรม เพ่ือร�วมเปNนส�วนหนึ่งในการปฏิรูปสังคม โดยเน8นหลักเมตตา กรุณา การสงเคราะห�
ท้ังทางวัตถุและจิตใจ การให8โอกาส ให8ความรู8 ให8ธรรมะ ช�วยเยี่ยวยารักษาและป�องกันภัย
คุกคามต�างๆ เพ่ือประโยชน�สุขของสังคม โดยข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค� เน8นการช�วยเหลือคนจน 
การช�วยเหลือด8านสิ่งแวดล8อม การช�วยเหลือด8านแก8ป�ญหายาเสพติด การช�วยเหลืออบรมสั่ง
สอนด8านศีลธรรม 
 การดําเนินงานของธรรมสถานสวนป�าทุBงนาคําหลวง โดยพระธรรมวิมลมุนีมี
รูปแบบในการปฏิบัติ แบ�งได8 ๒ แบบ คือ๑   (อบ รมแก�พระภิกษุ -สามเณร๒  ( อบรมธรรมะแก�
เยาวชน ข8าราชการ ประชาชนท่ัวไปหลักการในการฝ�กอบรมเน8นหลักสติป�ฏฐาน สมถะและ
วิป�สสนากรรมฐาน โดยเริ่มจาก ศีล เปNนเบ้ืองต8น ถือปฏิบัติตามฐานะของตัวเอง เช�น อบรม
ธรรมแก�เยาวชน ข8าราชการ ประชาชนท่ัวไปถือศีล ๘ ส�วนพระภิกษุถือตามพระธรรมวินัย
เปNนสําคัญ จากการศึกษาปรากฏมีผลสัมฤทธิ์ คือ ด�านคุณธรรม ผลผลิตด8านคุณธรรมมี
                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 

** อาจารย�ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
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ตัวชี้วัด คือ การประพฤติ ซ่ึงปรากฏว�า อบรมธรรมะเยาวชนและประชาชนท่ัวไป มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต เปNนบุคคลท่ีอยู�ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกติกา
ของสังคม มีความเข8าใจในชีวิต การดําเนินชีวิต เข8าใจในตนเอง และการยอมรับในบุคคลอ่ืน 
ด8วยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะ เปNนบุคคลท่ีมีความอ�อน
น8อม ถ�อมตน  มีสัมมาคารวะ กตัญ-ู ความละอายต�อการกระทําชั่วและเปNนบุคคลท่ีรู8จัก
ความเอ้ือเฟ �อ มีเมตตากรุณา เปNนต8น และผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคม ทําให8วัดและธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวง เปNนศูนย�กลางในการให8ความ
ช�วยเหลือในด8านของจิตใจ โดยเน8นให8ธรรมะเปNนเครื่องมือในช�วยเหลือ บุคคลท่ีเข8ารับการ
อบรม เปNนบุคคลท่ีอยู�กับสังคมมาโดยตลอด เม่ือมีป�ญหาวัตถุไม�สามารถท่ีจะแก8ป�ญหาได8
หมดทุกอย�าง การแก8ป�ญหาทางด8านนามธรรมจึงเปNนอีกแนวทางหนึ่งท่ีช�วยแก8ไขป�ญหา 
ฉะนั้น จึงทําให8พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทางของพระธรรมวิมลมุนี เปNนท่ีพึง
ทางด8านจิตใจ  และการแก8ป�ญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ทางด8านการทําการเกษตรวิถี
พุทธ การนําหลักพุทธธรรม เช�น สติป�ฏฐาน ๔  อิทธิบาท ๔ ไปปรับประยุกต�ใช8ในการทํา
การเกษตรเข8ากับพ้ืนท่ีของตนเอง ทําให8ไม�ต8องซ้ือพืช ผัก ผลไม8 บางชนิด ท่ีสามารถปลูกกิน
เองได8ในพ้ืนท่ีใช8สอยของตนเองท้ังในวัดและบ8าน สวน ไร� นา เท�าท่ีมีอย�างไม�เดือดร8อน และ
ยังสามารถนําไปขายเพ่ิมรายได8ให8กับครอบครัวได8อีกในชุมชน 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม, การดําเนินงาน 

Abstract 

 The purposes of the research entitled “Engaged Buddhism in the 
attitude of PhraDhammavimolmuni (SaipongAnomapañño/ Kongsinthu)” were; 
(1) to study the guideline of the Buddhist conception and theory for the 
society and (2) to study the procedure of the engaged Buddhism in the 
methods of PhraDhammavimolnuni (SaipongAnomapanno / Kongsinthu) 
 The results of study were found that the guideline of concept and 
theory of Engaged Buddhism consist of  2 categories, that is, the practice of 
the Four Requisites is regarded as the social assistance in the aspect of 
consumption. The procedure of treatment and dwellings including the 
increase of the opportunity for the people In society and practice in 
accordance with the forms of the Four Foundations of mindfulness, that is, 
the physical, emotional, sensual,  mental and Dhamma assistance. The 
guideline of concept and theory  is to put the principle of Dhamma into the 
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application as the forms in order to make it  real possible in practicing as the 
concrete object. At the present, the organization and network were created 
as the concrete object to participate in evaluation of the society  by 
emphasizing the principle of loving-kindness, compassion, material and 
mental assistance, providence of  opportunity, knowledge, Dhamma, 
treatment and protection of various calamities for the sake of social 
happiness based on the objectives by emphasizing the assistance of poor 
people, environmental assistance, solving the problems of addicted drugs 
and assistance in training people in the aspect of morality. 
 The procedures of duties in DhammasatanaSuanpaNokhamLaung by 
PhraDhammavimolmuni can be divided into 2 categories, viz (1) to train 
Buddhist monks, novices  (2) To train the youths, officials, and general people 
by using the training principle emphasizing the principle of the Foundations of 
Mindfulness, Tranquil and Insight Meditation by beginning from the basic 
precepts by practicing in accordance with their own status such as training the 
youths, officials and general people by  preserving the 8 precepts. While 
Buddhist monks preserving Dhamma and Vinaya as the importance. The 
achievement results from the study were found that in the aspect of virtue, 
the productive indexes are the behaviors such as training the youths and 
general people is the appropriate behaviors in proceeding their lives, to 
practice in the accordance with the regulation and the orders of society, 
understanding in their lives, proceeding in their lives, self-understanding and 
to accept the others by assistance the Buddhist doctrines. In addition, they 
still have the features as the persons who have the politeness and humilities, 
respectfulness and gratefulness, shame of doing evil and to be persons who 
have charity and loving-kindness and compassion etc. and the results from 
the engaged Buddhism. It create WatabdDhammasatanaSaunpaNakhamLaung 
to be the center to assist the mental assistance by emphasizing Dhamma as 
the tools in assistance. Individuals who come to be trained have been in the 
society. When they have the material problems and do not solve those 
problems, the solution of the problems in the concrete objects must be 
used. So it makes the engaged Buddhism in according to the way of 
PhraDhammavimolmuni as the mental encouragement and to solve the 
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economic problems of the family and community. In the aspect of Buddhist 
agriculture, the principle of Buddhism such as the Four Foundations of 
Mindfulness and the Four Paths of Accomplishment are applied in performing 
the agriculture in their own lands, not to buy some plants, vegetables and 
fruits that can be planted in their own sites in Wat, residences, gardens, and 
farms as they have, not to be troubled and they still sell in order to increase 
the incomes for their families in community. 

Keywords: Engaged Buddhism, work performance 

๑ .บทนํา  
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism) เปNนชื่อสําหรับใช8

เรียกขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม�ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองป�ญหาสังคมโลกยุคใหม�
หมายถึงทัศนะท่ีว�าพระพุทธศาสนากับสังคมต8องผูกพัน (must be engaged) เปNนอันหนึ่ง
อันเดียวกันไม�มีการแยกเรื่องศาสนากับสังคมออกจากกันรวมท้ังความพยายามท่ีจะตีความ
พุทธธรรมให8ครอบคลุมป�ญหาใหม�ๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมป�จจุบันเพราะเห็นว�าการสอนแบบจารีต
ท่ีเน8นการแก8ป�ญหาของป�จเจกบุคคลไม�เพียงพอต�อการตอบป�ญหาสังคมยุคใหม�ท่ีเต็มไปด8วย
ความสลับซับซ8อนได8การแก8ป�ญหาความทุกข�ของป�จเจกบุคคลและสังคมสามารถดําเนิน
ควบคู�กันไปได8๑ อีกความหมายหนึ่งพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมหมายถึงขบวนการหรือกลุ�มนัก
กิจกรรมชาวพุทธเพ่ือสังคม (Engaged Buddhists)  ท่ีพยายามนําพระพุทธศาสนาเข8าไปมี
ส�วนร�วมในการแก8ป�ญหาสังคมเช�นป�ญหาความอยุติธรรมทางสังคมป�ญหาสิ่งแวดล8อมป�ญหา
ความรุนแรงป�ญหาทางเศรษฐกิจป�ญหาทางการเมือง๒  
 ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมท่ีโดดเด�นในต�างประเทศโดยส�วนมากจะ
เกิดข้ึนในประเทศท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยสงครามและความขัดแย8งทางการเมือง
โดยเฉพาะในประเทศท่ีเคยตกเปNนอาณานิคมของตะวันตกมาก�อนเช�นอินเดียศรีลังกา
เวียดนามไม�ว�าจะเปNน (๑) ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในอินเดียท่ีนําโดยเอ็มเบ็ดการ� 
(B.R.Ambedkar) ผู8ต�อสู8เพ่ือให8ยกเลิกระบบวรรณะในสังคมอินเดียโดยชักชวนชนชั้นตํ่าต8อย 
(ศูทร/อธิศูทร)ให8หันมานับถือพระพุทธศาสนาในฐานะเปNนศาสนาท่ีให8ความเสมอภาคทาง

                                                           

๑ George D. Bond, “A.T. Ariyatne and the SarvodayaShramadana Movement,”  
EngagedBudddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia, ed. By Christopher S. 
Queen (New York: State University of New York Press, 1996), p. 126. 

๒ Damien Keown, A Dictionary of  Buddhism (New York: Oxford University 
Press, 2003), p. 86. 
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สังคม (๒) ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในเวียดนามท่ีนําโดยพระนิกายเซนชื่อติชนัทฮันห�
(ThichNhatHanh)ผู8ต�อสู8เพ่ือชาวเวียดนามท่ีอพยพลี้ภัยสงคราม  (๓) ขบวนการสรรโวทัย 
(Sarvodaya) นําโดยอริยรัตนะ (Ariyaratne) ในประเทศศรีลังกาท่ีพยายามประยุกต�หลัก
พุทธธรรมมาแก8ป�ญหาสังคมต้ังแต�สังคมระดับรากหญ8าจนถึงสังคมระดับประเทศและ (๔) 
ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในธิเบตท่ีนําโดยองค�ทะไลลามะผู8นํารัฐบาลผลัดถ่ินของธิเบตท่ี
พยายามต�อสู�เพ่ือเอกราชของทิเบตบนฐานของอหิงสธรรม (non-violence) และเปNนผู8เสนอ
แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบระดับสากล (universal responsibility) บนฐานของจิตใจท่ี
มุ�งหวังประโยชน�สุขเพ่ือผู8อ่ืน (altruistic mind) เหล�านี้คือตัวอย�างของขบวนการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในต�างประเทศท่ีพยายามนําเอาพระพุทธศาสนาเข8าไปมีส�วนร�วม
ในการแก8ป�ญหาสังคม 

แม8สังคมไทยจะไม�เคยประสบภาวะวิกฤตทางสังคมอย�างรุนแรงเหมือนในหลาย
ประเทศท่ียกมาข8างต8นแต�ภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองต้ังแต�สมัย๑๔ตุลาคม๒๕๑๖เปNน
ต8นมาและการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมต้ังแต�หลังสงครามโลกครั้งท่ี๒เปNนต8นมาได8
ก�อให8เกิดป�ญหาวิกฤตตามมาอย�างมากมายไม�ว�าจะเปNนป�ญหาสิ่งแวดล8อมป�ญหาความยากจน
ป�ญหาเสื่อมโทรมด8านศีลธรรมหรือป�ญหาการล�มสลายของครอบครัวชุมชนและสังคมเปNนต8น
ด8วยเหตุนี้จึงทําให8ชาวพุทธไทยกลุ�มหนึ่งมองว�าป�ญหาวิกฤตเหล�านี้เกิดจากการพัฒนาท่ี
มุ�งเน8นแต�เรื่องเศรษฐกิจโดยละเลยมิติทางสังคมศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทยนับต้ังแต�รัฐแยกการศึกษาของประชาชนออกจากวัด
ในสมัยรัชกาลท่ี๕เปNนต8นมาสถาบันศาสนาแทบจะถูกตัดขาดจากการกําหนดทิศทางของ
สังคมเลยก็ว�าได8ดังนั้นชาวพุทธบางกลุ�มจึงได8เสนอแนวคิดในการฟ �นคืนชีพบทบาทของ
พระพุทธศาสนาข้ึนมาใหม�เพ่ือให8มีส�วนร�วมในการแก8ป�ญหาและพัฒนาสังคมป�จจุบันรวมท้ัง
การตีความพุทธธรรมแบบใหม�เพ่ือให8สอดคล8องกับป�ญหาสังคมโลกยุคใหม�บุคคลสําคัญท่ี
พยายามอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาให8มีมิติทางสังคมเช�นพุทธทาสภิกขุพระธรรม
ป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  พระไพศาลวิสาโลนพ. ประเวศวสีสุลักษณ�ศิวรักษ� 

เครือขBายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติ(พ.พ.ส.)(International Network of 
Engaged Buddhists-INEB) ถือว�าเปNนขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในระดับ
นานาชาติท่ีพยายามบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือแก8ป�ญหาสังคมยุคใหม�ต้ังข้ึนโดยการนํา
ของสุลักษณ�ศิวรักษ�เม่ือป�พ.ศ. ๒๕๓๐โดยมีบุคคลสําคัญหลายท�านให8การอุปถัมภ�เช�นองค�ทะ
ไลลามะสมเด็จพระมหาโฆษนันทะแห�งกัมพูชาพระติชนัทฮันห�พุทธทาสภิกขุนอกจากนั้นยังมี
ผู8เข8าร�วมเปNนสมาชิกอีกกว�า๕๐๐ท�านจากประเทศต�างๆกว�า๔๐ประเทศ๓ บทบาทสําคัญ
อย�างหนึ่งของเครือข�ายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติคือการมุ�งพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ
                                                           

๓ “คําถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราช”, เสขิยธรรม ๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๘) :๖๕. 
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พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมท่ีมีฐานอยู�บนความมีสติป�ญญาและกรุณารวมท้ังการตีความศีล๕
แนวใหม�เพ่ือสามารถตอบป�ญหาสังคมโลกยุคใหม�ท่ีเต็มไปด8วยความสลับซับซ8อน 
 ป�จจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแปลงก�อให8เกิดป�ญหา
ข้ึนมาอย�างมากมาย ท้ังการปรับตัวของมนุษย� และการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ป�ญหาทางสังคมเกิดข้ึนมาพร8อมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของโลกยุคป�จจุบัน ประสบ
กับป�ญหาในหลายรูปแบบ ท้ังสังคม เศรษฐกิจ รวมท้ังป�ญหาความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 
สร8างให8เกิดบาดแผลทางด8านจิตใจ๔ ซ่ึงเปNนปรากฏการณ�ท่ีกระทบกับชีวิตความเปNนอยู�ของ
มนุษย�โดยตรง โดยในทุกสังคมศาสนาต8องเข8ามามีบทบาทสําคัญในการแบกรับภาระท่ีเปNน
ป�ญหาทางสังคม เพ่ือเปNนการอนุเคราะห�แก�ชาวโลกและร�วมกันแก8ป�ญหาทางสังคม ซ่ึงเปNนโย
บายท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏเม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจ8าส�งพระสาวกออกเผยแผ�
พระศาสนา ทรงให8นโยบายสําคัญไว8ว�า “พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน�สุขแก�ชนจํานวน
มาก เพ่ืออนุเคราะห�ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแก�ทวยเทพและมนุษย�”๕  
 จากนโยบายดังกล�าว จะเห็นได8ว�า พระพุทธศาสนาเปNนศาสนาท่ีใส�ใจในมิติของ
สังคม หลักธรรมคําสั่งสอนมีท้ังระดับความหลุดพ8นและระดับอยู�ร�วมกันในสังคม เพ่ือให8ชีวิต
ความเปNนมีความสุข โดยในอนาคตมีแนวโน8มท่ีสังคมจะเกิดป�ญหาความอดอยากมายิ่งข้ึน 
เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�าจํากัด ได8ถูกทําลายจากภัยธรรมชาติ ฝ�มือของ
มนุษย� เปNนการทําลายอย�างรวดเร็ว ทําให8ทรัพยากรไม�เพียงพอต�อความต8องการในการ
บริโภคของประชากรท่ีมีสัดส�วนขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ซ่ึงในสังคมป�จจุบัน ใน
บางส�วนของสังคมประชากรบางกลุ�มไม�ค�อยได8รับการเหลียวแลจากสังคมมากนัก จึงทําให8
ขาดโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะเด็กยากจน ขาดการศึกษา ขาดคุณธรรม ขาดศีลธรรม ซ่ึงถือ
เปNนป�ญหาท่ีรอการแก8ไขอย�างเปNนรูปธรรมจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง การแก8ป�ญหาไม�ใช�ว�า
ช�วยให8มีข8าวกินและป�ญหาจะหมด ถ8ายังขาดศีลธรรมและยังมีความเห็นแก�ตัวอยู�ก็จะมีการ
แย�งข8าวกันกินอีก๖  แต�จะต8องช�วยเหลือให8เข8าเหล�านั้นกลับมามีโอกาสทางสังคมมากข้ึน ซ่ึง
พระพุทธศาสนาได8เข8ามามีบทบาทในการช�วยเหลือเยียวยาและสร8างโอกาสให8กับกลุ�ม
ดังกล�าว 
 ในป�จจุบันนี้มีวัดท่ีได8ดําเนินการในลักษณะนําพระพุทธศาสนาไปเปNนเครื่องมือใน
การช�วยเหลือสังคมอยู�ท่ัวประเทศ แต�วัดท่ีดําเนินการอย�างเปNนรูปธรรมมาเปNนระยะเวลานาน
และมีประสิทธิภาพวัดหนึ่ง คือ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแข8ง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงมีสถานท่ีสําหรับปฏิบัติดําเนินกิจกรรม ณ ธรรมสถานสวนป�าทุ�งนา
                                                           

๔ จ. กฤษณมูรติ, ศาสนาแบBงแยกมนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�พริ้นติ้งแอนด�พลับลัช
ช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๗), หน8า ๓. 

๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๖ อ.อโณทัย, ใช�ธรรมกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หน8า ๒๗. 
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คําหลวงบ8านนาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ป�จจุบันมีพระ
ธรรมวิมลมุนี )สายพงศ� อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ� (เปNนเจ8าอาวาส และเจ8าคณะจังหวัดอุดรธานี 
บริหารกิจการงานคณะสงฆ� โดยมีลักษณะเชิงเผยแผ� เช�น  การอบรมพระอุป�ชฌาย�  การ

อบรมวิป�สสนากรรมฐานพระสังฆาธิการและพระนิสิต  อบรมทางศีลธรรมแก�ญาติโยม 
รวมท้ังเยาวชน  การส�งเสริมด8านการเกษตรแนวพุทธ และให8การศึกษาแก�พระภิกษุสามเณร  
ซ่ึงมีรูปแบบการเผยแผ�พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปNน
เครื่องมือในการอบรม โดยมุ�งเน8นในเรื่องของคุณธรรม ต้ังแต�การรักษาศีล และอบรม
วิป�สสนากรรมฐานตามลําดับ เพ่ือให8มีธรรมในการดําเนินชีวิต เพ่ือสร8างให8เปNนคนดี อยู�ใน
สังคมอย�างเปNนระเบียบ และท่ีสําคัญเพ่ือให8ความสุขในการดําเนินชีวิตท่ียั่งยืนต�อไป 
 ด8วยเหตุผลดังกล�าวมานี้ผู8วิจัยจึงมองว�าการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
ในสังคมไทยโดยเฉพาะเครือข�ายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติจึงมีความสําคัญและสอดรับ
กับกระแสของพระพุทธศาสนาแนวใหม�ในสังคมไทยป�จจุบันท่ีกําลังปรากฏตัวข้ึนเรื่อยๆ
ประเด็นป�ญหาหลักๆท่ีต8องการจะศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้คือรูปแบบและวิธีดําเนินงาน
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : กรณีศึกษา ธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8านนาคําหลวง 
ตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงได8ประสบผลสําเร็จในการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาช�วยบริการสังคมได8อย�างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนําองค�ความรู8มาเปNน
แนวทางในการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในอนาคตให8ยั่งยืนต�อไป 

๒. วัตถุประสงของการวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม: ในทัศนะของพระธรรม
วิมลมุนี (สายพงศ� อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ�) เจ8าคณะจังหวัดอุดรธานี 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงเอกสารและการลงพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บข8อมูลเปNนกรณีศึกษา 
โดยจําแนกขอบเขตการศึกษาออกเปNน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด8านเอกสาร การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรป�ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปNน เอกสารหลัก และข8อมูลทุ ติยภู มิ ท่ี เปNนวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง เอกสารวิชาการเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 
 ๓.๒ ขอบเขตด8านเนื้อหา งานวิจัยนี้ได8กําหนดเนื้อหาของการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด
ทฤษฎีพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ตามมุมมองของนักคิดทางตะวันตกและนักคิดทางตะวันออก 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๑๒ 

รวมท้ังมุมมองของพระพุทธศาสนา โดยมุ�งเน8นท่ีจะนําหลักทางพระพุทธศาสนาเปNนเครื่องมือ
ในการสร8างประโยชน�สุขแก�สังคม และเน8นการศึกษาดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
ตามแนวทางของธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8านนาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ� อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ�)  เจ8า
อาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแข8ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเปNน
ประเด็นหลักในการวิจัย 
 ๓.๓ ขอบเขตด8านพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้ได8กําหนดขอบเขตด8านพ้ืนท่ีการศึกษา คือ ธรรม
สถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8านนาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี  ซ่ึงเปNนพ้ืนท่ีเป�าหมายในการศึกษา โดยเก็บข8อมูลจาก พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ� 
อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ�) คณะพระสงฆ� และผู8เก่ียวข8อง เปNนต8น 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู8วิจัยได8แบ�งข้ันตอนออกเปNน ๔ ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 ๔.๑ ข้ันกําหนดกรอบในการวิจัย กําหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยให8อยู�ใน
ประเด็น ท่ี เ ก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนา เ พ่ือสังคม และกระบวนการดํา เนินงาน
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทางของธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8านนาคําหลวง 
ตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระธรรมวิมลมุนี  )สายพงศ� 

อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ�  (เปNนประเด็นหลักในกรอบการวิจัย  
 ๔.๒ ข้ันศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูล ข้ันตอนการศึกษาค8นคว8าเอกสารและ
งานวิจัย โดยค8นคว8าท้ังแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม โดยหาข8อมูล
จากเอกสารข้ันปฐมภู มิ คือ พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ และศึกษาค8นคว8าข8อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข8อง 
รวมท้ังงานวิจัยท่ีเปNนภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ โดยอาศัยแหล�งข8อมูลจากห8องสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น และอ่ืน ๆ เช�น อินเทอร�เน็ต 
วารสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 
 ๔.๓ ข้ันการเก็บข8อมูลภาคสนามการเก็บข8อมูลภาคสนามมุ�งเน8นหาข8อมูลจากพ้ืนท่ี
ศึกษาเปNนหลัก คือ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแข8ง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  ซ่ึงมีสถานท่ีสําหรับปฏิบัติดําเนินกิจกรรม ณ ธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8าน
นาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บข8อมูลจาก พระธรรม
วิมลมุนี (สายพงศ� อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ� ) คณะพระสงฆ� และผู8 เก่ียวข8อง ด8วยวิธีการ
สัมภาษณ� และใช8เครื่องมือในการวิจัย คือ กล8องถ�ายรูป เทปบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ� แบบ
บันทึกข8อมูล เปNนต8น 
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 ๔.๔ ข้ันวิเคราะห�/เรียบเรียงข8อมูลและเขียนงานวิจัย นําข8อมูลเอกสารและข8อมูล
ภาคสนามมาวิเคราะห� สังเคราะห� เนื้อหาเพ่ือให8เห็นข8อเท็จจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได8
จริง เพ่ือตอบโจทย�เนื้อหาตามวัตถุประสงค� จากนั้นนําข8อเสนอท่ีได8จากการวิเคราะห�มาเรียบ
เรียงเขียนงานวิจัยตามโครงสร8างเนื้อหา แล8วสรุปและนําเสนอต�อไป 

๕. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย 
๕.๑ ทําให8เข8าใจแนวคิดและทฤษฎีพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
๕.๒ ทําให8ทราบถึงรูปแบบและวิธีดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตาม

แนวทางของธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวงบ8านนาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีดําเนินการโดยพระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ� อโนมป-ฺโญ/กองสินธุ�)
ในการบูรณการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เปNนประโยชน�ต�อพระสงฆ� ประชาชน 
สามารถนําไปประยุกต�ใช8กับเศรษฐกิจ และสังคม ในชุมชนได8 

๖. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยพบวBา 
 ๖.๑ แนวคิดและทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมมีหลัก ๒ ประการ คือ  
 ๖.๑.๑. ปฏิบัติการตามรูปแบบป�จจัย ๔ คือ การสงเคราะห�หรือทําประโยชน�เพ่ือ
สังคมด8วยการให8อาหารหรือช�องทางทํากินท่ีสุจริตเพ่ือให8สามารถพึงพาตนเองได8 ให8
เครื่องนุ�งห�มและความอบอุ�นทางร�างกาย ให8ท่ีอยู�อาศัย เช�น จัดสรรท่ีอยู� จัดท่ีพักพิงเม่ือยาม
ประสบภัย รวมไปถึงการไม�เบียดเบียนท่ีอยู�อาศัย ให8ยารักษาโรค สร8างสถานพยาบาล 
เยียวยารักษาทางกาย สนับสนุนหรือค8นคว8าวิจัยเพ่ือให8เปNนเวชภัณฑ�ใหม�มารักษาโรคอย�าง
เท�าทัน เปNนต8น ปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมรูปแบบป�จจัย ๔ ถือเปNนการช�วย
สงเคราะห�สังคมด8านสิ่งของอุปโภคบริโภค กระบวนการเยียวยารักษาและท่ีอยู�อาศัย รวมไป
ถึงการสร8างโอกาสให8คนในสังคมสามารถเข8าถึงการบริการอย�างเท�าเทียมกัน 
 ๖.๑.๒ ปฏิบัติการตามรูปแบบสติป�ฏฐาน ๔ คือ การสงเคราะห�ทางกาย มี
ความหมายรวมไปถึงการวงเคราะห�ด8วยป�จจัย ๔ ท้ังหมด การสงเคราะห�ทางอารมณ�และ
ความรู8สึก เช�นการให8กําลังใจ ให8คําปรึกษา การปลอบโยน เยี่ยวยาความรู8สึกว�าถูกลิดลอน
เสรีภาพ เปNนต8น การสงเคราะห�ทางจิต เช�น การแนะนําสั่งสอนวิธีพัฒนาจิต การควบคุม
กิเลสตัณหา การเยี่ยวยารักษาผู8ป�วยทางจิต เปNนต8น การสงเคราะห�ทางธรรม คือ การ
ช�วยเหลือทางสติป�ญญา การช�วยให8เข8าใจธรรมะ การให8การศึกษา การให8วิชาความรู8และ
ทักษะชีวิต เปNนต8น 
 พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม เปNนการนําเอาหลักธรรมมาเปNนหลักการ ประยุกต�เปNน
รูปแบบเพ่ือนําไปสู�ความเปNนไปได8จริงในการนําไปปฏิบัติให8เปNนรูปธรรม ป�จจุบันนิยมสร8าง
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องค�กรและเครือข�ายข้ึนมาอย�างเปNนรูปธรรม เพ่ือร�วมเปNนส�วนหนึ่งในการปฏิรูปสังคม โดย
เน8นหลักเมตตา กรุณา การสงเคราะห�ท้ังทางวัตถุและจิตใจ การให8โอกาส ให8ความรู8 ให8
ธรรมะ ช�วยเยี่ยวยารักษาและป�องกันภัยคุกคามต�าง ๆ โดยเปNนไปเพ่ือประโยชน�สุขของสังคม 
โดยพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมสามารถทําได8หลายระดับ ข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ขององค�กร 
บางองค�เน8นช�วยเหลือคนจน บางองค�กรเน8นให8การช�วยเหลือด8านสิ่งแวดล8อม บางองค�กร
ช�วยเหลือด8านแก8ป�ญหายาเสพติด บางองค�กรเน8นให8การช�วยเหลืออบรมสั่งสอนด8านศีลธรรม   
 ๖.๒  พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทางของธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวง
บ8านนาคําหลวง ตําบลนาข�า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีดําเนินการโดยพระธรรมวิมลมุนีมี
รูปแบบในการปฏิบัติ แบ�งได8 ๒ แบบ คือ๑) อบรมแก�พระภิกษุ-สามเณร๒) อบรมธรรมะแก�
เยาวชน ข8าราชการ ประชาชนท่ัวไปหลักการในการฝ�กอบรมเน8นหลักสติป�ฏฐาน สมถะและ
วิป�สสนากรรมฐาน โดยเริ่มจาก ศีล เปNนเบ้ืองต8น ถือปฏิบัติตามฐานะของตัวเอง เช�น อบรม
ธรรมแก�เยาวชน ข8าราชการ ประชาชนท่ัวไปถือศีล ๘ ส�วนพระภิกษุถือตามพระธรรมวินัย
เปNนสําคัญ จากการศึกษาปรากฏมีผลสัมฤทธิ์ คือ 
 ๖.๒.๑ ด8านคุณธรรม ผลผลิตด8านคุณธรรมมีตัวชี้วัด คือ การประพฤติ ซ่ึงปรากฏ
ว�า อบรมธรรมะเยาวชนและประชาชนท่ัวไป มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต เปNน
บุคคลท่ีอยู�ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม ไม�ประพฤติผิดทํานองครองธรรม 
มีความเข8าใจในชีวิต ด8วยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นําไปสู8ความเข8าใจชีวิต การ
ดําเนินชีวิต เข8าใจในตนเอง และการยอมรับในบุคคลอ่ืน อย�างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค� กล�าวคือ เปNนบุคคลท่ีมีความอ�อนน8อม ถ�อมตน  มีสัมมาคารวะ 
กตัญ-ู ความละอายต�อการกระทําชั่วและเปNนบุคคลท่ีรู8จักความเอ้ือเฟ �อ มีเมตตากรุณา เปNน
ต8น 
 ๖.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
 ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ทําให8วัดและธรรมสถาน
สวนป�า ฯ เปNนศูนย�กลางในการให8ความช�วยเหลือในด8านของจิตใจ โดยเน8นให8ธรรมะเปNน
เครื่องมือในช�วยเหลือ บุคคลท่ีเข8ารับการอบรม เปNนบุคคลท่ีอยู�กับสังคมมาโดยตลอด เม่ือมี
ป�ญหาวัตถุไม�สามารถท่ีจะแก8ป�ญหาได8หมดทุกอย�าง การแก8ป�ญหาทางด8านนามธรรมจึงเปNน
อีกแนวทางหนึ่งท่ีเปNนสิ่งแก8ไขป�ญหา ฉะนั้น จึงทําให8พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทาง
ของธรรมสถานสวนป�าทุ�งนาคําหลวง เปNนท่ีพึงทางด8านจิตใจ  และการแก8ป�ญหาเศรษฐกิจ
ครอบครัว ชุมชน ทางด8านการทําการเกษตรแนวพุทธ การนําหลักพุทธธรรม เช�น สติป�ฏฐาน 
๔  อิทธิบาท ๔ ไปปรับประยุกต�ใช8ในการทําการเกษตรเข8ากับพ้ืนท่ีของตนเอง ทําให8ไม�ต8อง
ซ้ือพืช ผัก ผลไม8 บางชนิด ท่ีสามารถปลูกกินเองได8ในพ้ืนท่ีใช8สอยของตนเองท้ังในวัดและ
บ8าน สวน ไร� นา เท�าท่ีมีอย�างไม�เดือดร8อน และยังสามารถนําไปขายได8อีกในชุมชน 
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๗. ข�อเสนอแนะ 
ข8อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมมีดังนี้ 
๗.๑ ข8อเสนอแนะด8านการนําไปใช8 
๗.๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการอบรมให8เกิดความเข8าใจในหลักสติป�ฏฐานและสมถะ

วิป�สสนากรรมฐานให8เข8าใจและปฏิบัติได8ง�ายข้ึน 
๗.๑.๒ ปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรให8มีความชัดเจนในเรื่องของการนําเสนอ

เอกสารให8เกิดความเข8าใจง�ายข้ึนต�อบุคคลท่ัวไป 
๗.๒ ข8อเสนอแนะในการวิจัยต�อไป 
การทํางานวิจัยครั้งต�อไป ซ่ึงผู8วิจัยเห็นว�ายังมีประเด็นท่ีควรทําการวิจัย เก่ียวกับ

พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ดังนี้ 
๗.๒.๑ ศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบรูปแบบสังคมสงเคราะห�ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนากับแนวทางของสังคมสงเคราะห�องค�กรในศาสนาอ่ืน 
๗.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห�แนวทางการสร8างเครือข�ายพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม

สงเคราะห�ในสังคมไทยยุคป�จจุบัน 
๗.๒.๓  ศึกษาวิเคราะห�แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมกับการแก8ไขป�ญหา

เศรษฐกิจของสังคมไทยในป�จจุบัน 
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การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาส่ีต�น 
A Study of The Principles of Dhamma as Appeared in  

E–SAN The Literature Entitled Champa Si-Ton  

พระสุรินทร� อมโร (สิงห�คํา)* 

บทคัดยBอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและ
ประวัติความเปNนมาของวรรณกรรมเรื่องจําปาสี่ต8น (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น และ (๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลและคุณค�าของ
หลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8นท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคม
ชาวอีสาน เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสาร
นําเสนอผลการวิจัยแบบวิธีพรรณนาวิเคราะห�  

ผลการวิจัยพบวBา วรรณกรรมอีสานถือว�าเปNนสื่อการสอนธรรมท่ีดีประเภทหนึ่ง 
การเผยแผ�พระพุทธศาสนา ของปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสานในยุคโบราณ เนื่องจากว�าเปNน
อุปกรณ�เพียงประเภทเดียวท่ีสามารถนําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ให8สามารถเข8าถึง
ประชาชนได8 

วรรณกรรมอีสาน เรื่องจําปาสี่ต8นเปNนวรรณกรรมประเภทนิทานชาดกนอกนิบาต 
ซ่ึงเปNนการนําเอาเรื่องเล�าในตํานานพ้ืนบ8านมาปรับปรุงใหม�ให8เปNนนิทานชาดกซ่ึงผู8แต�ง
พยายามแทรกเนื้อหาของหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเข8าไปในเนื้อหาของนิทาน
หลายอย�าง เช�น คําสอนเรื่องกรรมและการให8ผลของกรรม เรื่องความกตัญ-ูกตเวที  เพ่ือทํา
ให8ผู8อ�านได8มีจินตนาการไปพร8อมกับบทบาทของตัวละคร นอกจากนั้น ยังได8แทรกคติธรรมคํา
สอนท่ีจําเปNนสําหรับชาวอีสานเข8าไปด8วย เช�น คําสอนเรื่องการเคารพฮีตคอง หรือจารีตของ
ชุมชน เรื่องการปกครอง เรื่องการเชื่อฟ�งผู8ปกครอง ดังนั้น วรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น 
ยังได8มีอิทธิพลและคุณค�าแก�วิถีชีวิตของชาวอีสานหลายๆ ด8าน เช�น ด8านการดําเนินชีวิต และ
ด8านการเรียนรู8เพ่ือการอยู�ร�วมกับสังคมในป�จจุบัน 

คําสําคัญ: วรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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Abstract 

The purposes of this research were;  (1) to study the conceptual 
guideline of E-san literature and the chronicle of literature entitled Champa 
Si-ton (2) to study the principle of Dhamma and the moral concepts as 
appeared in the E-san literature entitled Champa Si-ton and (3) to study the 
influence and the virtues of the principle of Dhamma and the moral 
conception as appeared in E-san literature entitled ChampaSi-ton towards E-
san people’s ways of lives and society. This research was the qualitative 
research by studying the document and reporting the results of research with 
the descriptive analysis. 

The results of the research were found that the E-san literature is 
regarded as the good teaching media for teaching Dhamma . The propagation 
of Dhamma of the E-san Buddhist scholars was done in the ancient time. On 
the account of that time, there was only one instrument that could be used 
for teachingthe principle of Dhamma to people. 

The E-san literature entitled Chammpa Si-ton is regarded as the 
doctrinal literature outside taaNip That is, to bring the folktales in the local 
fables to be improved as takaaj  Fables that the composers try their best to 
insert the Buddhist principle of Dhamma in the contents of the fables such 
the doctrine of Kamma and its results, the doctrine of Gratefulness in order 
to let the readers have imagination with the actors’ roles. In addition, the 
necessary principle of Dhamma is still inserted  for E-san people such as the 
teaching related to Heetsibsong or the commune traditions, the issue of 
government and the issue of belief in the rulers. So E-san literature entitled 
Champa Si-ton has the influence and value for E-san ways of lives in many 
aspects such as the ways of lives and to learn how to live with each other in 
the modern society. 

Keyword: The Isan Literature On The Four Champa, The Principle Of 
Buddhism. 
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๑.บทนํา 
สําหรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนและคติธรรมท่ีปรากฏในเรื่องจําปาสี่ต8นนั้นมี

หลายประการ เช�น หลักธรรมเก่ียวกับเรื่องของความอาฆาตพยาบาทระหว�างตนเองกับกุมาร
ท้ัง ๔ และเรื่องบุญกุศลท่ีพระกุมารท้ัง ๔ ได8เคยกระทํามาไม�ว�าจะถูกนางอัคคีทําร8ายอย�างไร
ก็ไมได8รับอันตรายใดๆ นอกจากนั้นก็มีคําสอนเรื่องความกตัญ-ูกตเวทีของกุมารท้ัง ๔ ท่ีมีต�อ
บิดามารดาของตน๑ ส�วนคติธรรมนั้นเปNนเรื่องของการเอาชนะความร8ายด8วยความดี ความ
อดทนต�อความยากลําบากของผู8ท่ีบําเพ็ญบารมีในฐานะท่ีเปNนพระโพธิสัตว� การเอาชนะ
ป�ญหาและอุปสรรคต�างๆนั้นจะต8องใช8หลักความอดทนเปNนท่ีต้ัง รวมถึงการอบรมสั่งสอนท่ี
มารดาบิดามีต�อบุตรคือกุมารท้ังสี่พระองค�นั้นจะมีรูปแบบของการสั่งสอนเปNนการเฉพาะคือ
สอนให8รักและไว8ใจผู8ท่ีเปNนบิดามารดา 
 จากข8อมูลท่ีได8นําเสนอไปดังกล�าวนั้นถือว�าวรรณกรรมเรื่องจําปาสี่ต8นนั้นเปNนเรื่องท่ี
มีความสําคัญและน�าสนใจและทําให8ผู8วิจัยเองต8องการท่ีจะศึกษาค8นคว8าลงไปในรายละเอียด
เก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏในเรื่องจําปาสี่ต8นนั้นว�ามีอะไรบ8างและเม่ือค8นพบแล8วจะสามารถ
นําไปปรับประยุกต�ใช8ในการดําเนินชีวิตและแก8ไขป�ญหาสังคมได8อย�างไร ซ่ึงผู8วิจัยเห็นว�าหาก
ได8ดําเนินการศึกษาจนถึงท่ีสุดแล8วผลการวิจัยดังกล�าวคงจะเปNนประโยชน�ต�อสังคมและ
ผู8สนใจท่ัวไปได8 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เ พ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและประวัติความเปNนมาของ

วรรณกรรมเรื่องจําปาสี่ต8น 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง

จําปาสี่ต8นท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคมชาวอีสาน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปNนการศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง

จําปาสี่ต8น โดยมีวิธีการศึกษาค8นคว8า  ดังนี้ 
๑. วิจัยจากเอกสารโดยการศึกษาค8นคว8าหาข8อมูลจากเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข8อง คือ 

คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต�างๆ 
๒. วิเคราะห�ตีความและสรุปข8อมูลท้ังหมดท่ีได8จากการค8นคว8า 
๓. เรียบเรียงข8อมูล เสนอผลงานวิจัย 

                                                           

๑ คณะกรรมการวิทยาศาสตร�สังคม สถาบันค8นคว8าศิลปวัฒนธรรมและภาษาศาสตร� 
เวียงจันทน� จําปาสี่ต�น, หน8า ๗๗. 
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๔. ประโยชน�ท่ีจะได�รับจากการวิจัย 
๑.ทําให8ทราบแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและประวั ติความเปNนมาของ

วรรณกรรมเรื่องจําปาสี่ต8น 
๒.ทําให8ทราบหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น 
๓.ทําให8ทราบถึงอิทธิพลและคุณค�าของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน

เรื่องจําปาสี่ต8นท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคมชาวอีสาน 

๕. สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบว�า วรรณกรรมอีสานถือว�าเปNนผลงานการแต�งของนักปราชญ�ชาวพุทธ
อีสานท่ีได8พิจารณาเห็นว�าการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ�พระพุทธศาสนา
ในยุคโบราณนั้นเปNนไปด8วยความยากลําบากดังนั้นท�านจึงได8นําเอานิทานพ้ืนบ8านท่ีเล�ากันใน
เชิงมุขปาฐะมาปรับประยุกต�แต�งใหม�เพ่ือให8เข8ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยการปรับ
ให8นิทานพ้ืนบ8านนั้นเปNนนิทานชาดก โดยแทรกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาจากแหล�งข8อมูล
ท่ีสําคัญจากคัมภีร�พระพุทธศาสนาเปNนหลักเช�น พระไตรป�ฎก คือส�วนของพระวินัยป�ฎก พระ
สุตตันตป�ฎก และพระอภิธรรมป�ฎก โดยเฉพาะพระสุตตันตป�ฎกส�วนท่ีเปNนชาดกนิทานนั้นถือ
ว�าเปNนเรื่องท่ีนักปราชญ�ชาวพุทธนํามาเปNนกรอบโครงร�างเพ่ือแต�งเปNนนิทานชาดกข้ึน 
นอกจากนั้นก็นําเอานิทานธรรมบทท่ีแต�งโดยพระพุทธโฆษาจารย�ท่ีเปNนเรื่องเล�าสมัยพุทธกาล
ท่ีแรกคําสอนสําคัญทางพระพุทธศาสนาเข8าไปทําให8เรื่องเล�านิทานพ้ืนบ8านได8กลายมาเปNน
นิทานชาดกท่ีให8คติธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาอันจะเปNนประโยชน�ต�อการ
นําไปเผยแผ� ซ่ึงการแทรกนิทานชาดกและธรรมบทเข8าไปในนิทานพ้ืนบ8านนั้นก็เพ่ือท่ีจะปรับ
ให8นิทานเรื่องเล�าพ้ืนบ8านได8มีสารัตถะของคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากนิทานธรรมดาก็
กลายมาเปNนนิทานชาดก และสามารถนําไปเปNนอุปกรณ�ในการเผยแผ�หลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาให8กับประชาชนในท8องถ่ินได8 ซ่ึงชาวอีสานหรือชาวลาวนั้นมีวัฒนธรรมแห�ง
การอยู�ร�วมกันภายใต8บริบทวัฒนธรรมแห�งการเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�กัน และชาวอีสานเปNนคนท่ีชอบ
สนุกสนาน ชอบการร8องรําทําเพลงและฟ�งหมอลําในฐานะท่ีเปNนผู8สร8างความบันเทิงให8กับ
สังคม การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของนักปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสานจึงอาศัยช�องว�างของ
วัฒนธรรมของพ้ืนบ8านด8วยการนําเอาวรรณกรรมอีสานหลายๆเรื่องไปแทรกลงในวัฒนธรรม
การร8องหมอลํา เปNนลําเรื่องต�อกลอนเพ่ือแสดงให8ผู8คนได8ฟ�งและซึมซับเอาเนื้อหาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาผ�านการฟ�งหมอลํานั้นด8วย นอกจากนั้นนักปราชญ�ชาวอีสานยังได8สร8าง
ระบบวัฒนธรรมของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาผ�านวรรณกรรมชาดกในมิติของวรรณกรรม
อีสานด8วยการกําหนดให8มีการนําเอาวรรณกรรมอีสานมาอ�านหรือแสดงเปNนเรื่องเล�าในงาน
มงคลและอวมงคลของชุมชน เช�น งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองานทําบุญแจกข8าว ชาว
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อีสานจึงนิยมเอาหนังสือผูกใบลานเรื่องต�างๆมาอ�านให8ผู8คนท่ีมาร�วมงานได8ฟ�ง และทําให8เกิด
การซึมซับเอาคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว8ในคราวเดียวกัน 
 วรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8นถือว�าเปNนวรรณกรรมท่ีเด�นมากเรื่องหนึ่งในฐานะ
ท่ีเปNนวรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับการสอนในเรื่องของการ (๑) 
ทําบุญ (๒) การละเว8นบาป (๓) การวางใจต�อความพลัดพราก (๔) การเข8าใจกฎธรรมชาติคือ
ไตรลักษณ� ซ่ึงโครงเรื่องท่ีนํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได8รับการ
เผยแผ�ไปในประเทศต�างๆจากเค8าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องจําปาสี่ต8นจึงเต็มไปด8วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�
สําหรับการนําไปปรับใช8ในชีวิตประจําวันอยู�เปNนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้นผู8วิจัยได8
ค8นพบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู�ในเนื้อหาของเรื่องเสียวสวาสด์ิดังต�อไปนี้ 
(๑) หลักคําสอนเรื่องกรรม (๒) ความกตัญ-ูกตเวที (๓) คําสอนเรื่องความเชื่อเรื่องบุญบาป
เปNนต8น     

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบว�า ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องจําปาสี่ต8นนั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให8ชีวิตดีข้ึน หรือ
คติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสู�การบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปNนจํานวนมาก 
เช�น (๑) คติธรรมคําสอนคฤหัสถ�(๒) คติธรรมเรื่องการเปNนนักปกครองท่ีดี และจากการศึกษา
เรื่องจําปาสี่ต8นมาท้ังหมดก็จะพบว�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมใน
วรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8นนั้นได8มีอิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ 
 (๑) อิทธิพลด8านประเพณี  เปNนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข8าไปมีอิทธิพลต�อการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เช�น ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการบายสีสู�
ขวัญ เปNนต8น 
 (๒) อิทธิพลด8านสังคม เปNนอิทธิพลท่ีเก่ียวข8องกับสังคมโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปNนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปNนอย�างไร  
 (๓) อิทธิพลด8านความเชื่อสําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
คติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8นท่ีมีต�อความเชื่อนั้นก็มีอยู�หลายประการ  
 (๔) อิทธิพลในด8านการดําเนินชีวิตนับว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องจําปาสี่ต8น ท่ีมี
อิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตในแง�ของหลักคําสอนว�าอะไรควรทําไม�ควรทํา  
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การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุ 
ในเขตอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

Bhuddhadhamma Aplication in The Life Style of Aged Persons 
in The Area of Chaiwan District,Udon Thani Province 

พระมหาประชา ปภากโร (เสี้ยมแหลม)* 

บทคัดยBอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพและหลักพุทธธรรมใน
การดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในสังคมไทยป�จจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาการดูแล
สุขภาพของผู8สูงอายุในเขตพื้นที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี และ ๓) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในเขต
พื้น ที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีการวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยศึกษาข8อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ�เพ่ือทําการเก็บ
รวบรวมข8อมูล 

ผลการวิจัยพบวBา ผู8สูงอายุหมายถึงผู8ท่ีมีอายุ๖๐ป�ข้ึนไปหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม
สําหรับผู8สูงอายุจะนําไปประยุกต�ใช8ในการดําเนินชีวิตเพ่ือให8ได8รับประโยชน�สุขต้ังแต�ข้ันต8นใน
การลงมือปฏิบัติได8แก� หลักไตรลักษณ� เก่ียวข8องกับการดูแลสุขภาพผู8สูงอายุคือให8ยอมรับ
ความเปNนจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังด8านบวกและด8านลบ ยอมรับกับทุกข�ท่ีเกิดข้ึนโดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักพุทธธรรม เพ่ือทําให8ผู8สูงอายุมีอายุยืน สุขภาพกายสุขภาพจิตดี หลักความไม�ประมาท 
ทําให8ไม�ประมาทในทรัพย�สินใช8ทรัพย�ให8เกิดประโยชน� ทําให8ไม�ดูหม่ินผู8อ่ืน และหลักบุญกิริยา
วัตถุเปNนหลักธรรมคําสอนท่ีประยุกต�ให8เหมาะสม 

สภาพและป�ญหาการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุใน เขต พื้น ที่ ตําบลหนองหลัก 
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีป�ญหาด8านร�างกายท่ีมีผลต�อสุขภาพของผู8สูงอายุท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ ท่ีเปNนไปตามความเสื่อมของร�างกายการใช8ร�างกายทํางานมากเกินไปรับประทาน
อาหารตามใจตนเองและโรคประจําตัวป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ�บางคนกลัวการถูกทอดท้ิง
กลัวการอยู�คนเดียวบางคนเปNนโรคซึมเศร8าทําใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ได8ป�ญหาด8านครอบครัว
และสังคมผู8ท่ีประกอบอาชีพรับจ8างท่ัวไปเข8าร�วมกิจกรรมทางสังคมน8อย บางคนมีป�ญหาทาง
ครอบครัวเปNนตัวแทนของลูกหลานท่ีไปทํางานดูแลบ8านทุกอย�างแทนบางคนเจ็บป�วยไปร�วม

                                                           

* นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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กิจกรรมของสังคมไม�ได8 ด8านครอบครัวเกิดความขัดแย8งท่ีไม�เข8าใจกันระหว�างลูกหลานกับ
ผู8สูงอายุ 

การประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในตําบลหนอง
หลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีพบว�าความสุขตามหลักพุทธธรรมไม�ได8มุ�งเพียงแค�ให8
มนุษย�มีความสุขต�อสุขภาพเท�านั้น แต�คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาท้ังต�อตนเอง
ครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล8อมนําหลักพุทธธรรมท่ีตนยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมาส�งเสริมและ
แก8ป�ญหาด8านร�างกายเพ่ือขัดเกลากิเลสของตนเองพยายามบําเพ็ญความดีเพ่ือควบคุมรักษา
ความประพฤติทุกกด8านท่ีมีอยู�ในตัวป�องกันมิให8ทําความชั่วอย�างใดอย�างหนึ่งเพ่ือความสุขใน
ป�จจุบันและหลังจากละโลกนี้ไปแล8วโดยการปฏิบัติดังนี้๑. การแก8ป�ญหาด8านร�างกายยอมรับ
ความจริงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนทุกคนต8องเปNนเช�นนี้ไม�ใช�เราคนเดียวท่ีเปNนเชื่อในกฎแห�งกรรมทําดี
ได8รับผลดีทําชั่วได8รับผลชั่วไม�ประมาทอดทนปล�อยวาง๒. การแก8ป�ญหาด8านจิตใจและ
อารมณ�รักษาศีลฟ�งธรรมอดทนอดกลั้นลดความโกรธความโลภเจริญสติฟ�งธรรมช�วยเหลือ
สังคม๓. การแก8ป�ญหาด8านสังคมและครอบครัวมองโลกในแง�ดีเข8าใจเห็นใจให8เกียรติไม�ใส�ร8าย
หลีกเลี่ยงป�ญหาการขัดแย8งให8ทานช�วยเหลือเอ้ือเฟ �อจุนเจือกันยินดีกับการทําความดีของ
ผู8อ่ืนเคารพในความดีของเพ่ือนและของครอบครัวและ ๔. การแก8ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและ
รายได8ไม�ประมาทในการใช8จ�ายทรัพย�ดําเนินชีวิตอย�างพอเพียงใช8จ�ายในสิ่งท่ีจําเปNนรู8จัก
ประมาณตนทําตนให8เปNนคนเลี้ยงง�าย 

คําสําคัญ: การประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรม 

Abstract 

  The purposes of this research were; 1) to look after the physical 
health and the principle of Dhamma in taking care of the aging people’s 
mental health in the  modern society 2) to study the situations and problems 
in taking care of the aging people in the territory of Nonglak Sub-district, 
Chaiwan District, Udonthani Province and 3) the guideline in application of 
Dhamma to take care of the aging people’s health in the territory of Nonglak 
Sub-district, Chaiwan District, Udonhani Province. This research was the 
qualitative research by studying the data from the documents and field study 
in order to collect the data from interviewing. 

The results of research were found that the aging people mean 
people who are sixty years old up. The principle of Dhamma that is an 
appropriate for the aging people will be applied to proceed their lives for the 
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benefits of happiness from the beginningr. The principle of the Three 
Characteristics related to take care of the aging people’s mental health must 
be accepted as the reality that occur in both positive and negative sides and 
accepted for the unhappiness that occurs by practicing the principle of 
Buddhadhamma in order to prolong the aging people’s lives. The physical 
and mental health are good and appropriate with the periods of lives. The 
earnestness results in the earnestness in the properties because people who 
have a lot of property become to be poor people, not to look down upon 
the others. The way of making merit is the Buddha’s teaching should be 
applied in the proper way. 

An application of the principle of Dhamma in taking care of the aging 
people’s mental health in Nonglak Sub-district, Chaiwan District, Udonthani 
Province was found that the happiness in accordance with the Dhamma 
principle not only  aims at the mental health but also realizes of the impact 
that will occur accordingly towards oneself, family, society and environment. 
Even the material happiness is important for proceeding the lives, but the life 
should not be fallen into the material slave or to let the mind get along with 
the defilements and the importance should be given to the mental 
happiness without assistance of the outside materials. The happiness, 
especially, results from studying the reality and understanding the legality of 
life including the happiness occurring the faith, rapture in making merit and 
the public assistance. The life consisting of wholesome will result in the 
happiness for oneself and the others, even the life is short, but it is better 
than the long life by  accumulating the unwholesome viz: to be full of 
unhappiness. The application of Dhamma that individuals hold in their lives 
should be done in order to enhance and solve the physical problem to refine 
the defilements and try to do good in order to control the behavior in 
oneself and to avoid doing bad for the modern happiness and the hereafter 
by practicing as follows: 

1. To solve the physical problems by accepting that everybody must 
face the things as they are, not only anyone who believe in the Law of 
Kamma, that is, to do good receives goodness, to do bad, receive badness, 
earnestness and patient. 
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2. To solve the mental problems and emotions by observing 
precepts, listening to Dhamma, endurance, reducing the hatred, greed, 
development of mindfulness and social assistance. 

3. To solve the social and family problems by looking at something 
from an optimistic point of view, understanding, sympathy, not to defame, to 
avoid , the conflict, donation, assistance each other, charitable, satisfaction 
with doing goodness of the others and to respect the goodness of friends and 
family. 

4. To solve the economics and earnings by earnestness in paying 
their property, to proceed life in sufficient way, to pay in the right way, 
contentment and to live with the simple life. 
 

Keyword : Application Of Buddhist Principles 

๑. บทนํา 
ป�จจุบันประชากรผู8สูงอายุมีแนวโน8มเพ่ิมข้ึนอย�างมากสภาพความเปNนสังคมไทย

หรือสังคมต�างชาติท่ัวโลกไม�ได8ให8ความสําคัญกับผู8สูงอายุและมีการทอดท้ิงผู8สูงอายุกันมาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในป�จจุบันเปNนไปอย�างรวดเร็วทําให8วิถีชีวิตของผู8สูงอายุใน
ประเทศไทยต8องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพท่ีเปNนอยู�ร�างกายของผู8สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเสื่อมมากกว�าเจริญเติบโตอวัยวะต�างๆ สูญเสียหน8าท่ีและตายไปในท่ีสุดผู8สูงอายุ
ปรับตัวไม�ทัน ทําให8ผู8สูงอายุเกิดความสับสนในตัวเองไม�เกิดความเชื่อม่ันในตัวเองจึงทําให8เกิด
ป�ญหาด8านจิตใจด8านสุขภาพด8านความเปNนอยู�ในป�จจุบันโดยไม�รู8ว�าจะทําตัวเองอย�างไรเพ่ือให8
อยู�ในสังคมได8อย�างมีความสุข 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร8างประชากรท่ีมีอัตราการเกิดและอัตราการตายไม�สมดุล
กันเหมือนในอดีตคือมีอัตราการเกิดมากกว�าการตายทําให8ภาวะประชากรสูงวัยในประเทศ
ไทยสูงข้ึนอีกท้ังสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากข้ึนวิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนแปลงคนใน
ครอบครัวไม�ค�อยมีเวลาให8แก�กันเนื่องจากมีความจําเปNนต8องออกไปประกอบอาชีพหารายได8
เลี้ยงตนเองและครอบครัวความสัมพันธ�ภายในครอบครัวจึงเกิดช�องว�างระหว�างผู8สูงวัยกับคน
ในครอบครัวผู8สูงวัยจึงเปNนกลุ�มท่ีได8รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม
ค�อนข8างสูงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากการท่ีเคยเปNนหัวหน8า
ครอบครัวมีอาชีพมีรายได8ต8องออกจากบ8านไปประกอบอาชีพได8พบปะผู8คนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจภายในครอบครัวแต�เม่ือถึงวัยสูงอายุบทบาทดังกล�าวลดลงหรือหมดสิ้นไปประกอบ
กับภาวะเสื่อมถอยของระบบต�างๆ ในร�างกายคิดช8าทําช8าบางรายเกิดภาวะซึมเศร8าเกิดความ
เหงาความว8าเหว�ความเครียดบางรายมีป�ญหาในการดํารงชีวิตอยู�ร�วมกับคนในครอบครัวและ
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ชุมชนซ่ึงไม�ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของผู8สูงวัยท่ีมีความเสื่อมถอยท้ังทางร�างกายและจิตใจ
ซ่ึงต8องการความรักความเข8าใจความเอ้ืออาทรจากคนรอบข8างเปNนอย�างยิ่ง๑ การเข8าสู�วัย
ผู8สูงอายุเปNนเรื่องธรรมชาติของทุกคนท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได8 

ป�ญหาของผู8สูงอายุมี๓ด8านการเปลี่ยนแปลงด8านร�างกายผิวหนังเหี่ยวย�นสีผิว
เปลี่ยนตกกระตามผิวหนังเส8นเลือดฝอยแตกง�ายทําให8มีรอยฟกช้ําตามตัวผมและขน
เปลี่ยนเปNนสีขาวมักหลุดร�วงง�ายกล8ามเนื้อและกระดูกไม�แข็งแรงเคลื่อนไหวช8าการทํางานของ
อวัยวะต�างๆในร�างกายลดลงสมองสั่งการช8าจําเรื่องใหม�ได8น8อยลงหลอดเลือดแข็งตัวมากข้ึน
ทําให8หัวใจต8องสูบฉีดเลือดแรงข้ึนความแข็งของกล8ามเนื้อหัวใจลดลงมีผลให8เกิดอาการหัวใจ
ล8มเหลวความดันโลหิตสูงง�ายต�อมผลิตฮอร�โมนต�างๆเสื่อมไปมีผลทําให8ปริมาณฮอร�โมนท่ี
สําคัญต�อร�างกายลดลงก�อให8เกิดโรคหลายๆอย�างตามมาโรคเบาหวานโรคขาดธัยรอยด�
ฮอร�โมนโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด8านจิตใจและอารมณ�การเปลี่ยนทางจิตใจและอารมณ�
ส�วนหนึ่งเปNนผลจากสภาพร�างกายเสื่อมลงอีกส�วนเปNนผลจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปเพราะ
ความสูงอายุชนิดของอารมณ�ท่ีผู8สูงอายุมักแสดงออกและพบบ�อยคืออารมณ�เศร8าเบ่ือหน�าย
ท8อแท8เหงาร8องไห8ง�ายน8อยใจบ�อยๆซึมแยกตัวอารมณ�วิตกกังวลก็พบได8บ8างห�วงใยลูกหลาน
มากข้ึนบางครั้งจะมีอาการเครียดหงุดหงิดบ�นมากข้ึนอาการทางจิตท่ีรุนแรงหูแว�วประสาท
หลอนหวาดระแวงต�างๆ บางครั้งมีอาการสับสนเรื่องวันเวลาสถานท่ีและบุคคลบางคืนไม�
นอนขับถ�ายเลอะเทอะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กทารกหรือมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม�เหมาะสมก็
ได8ในกรณีสมองเสื่อมมากๆ ด8านบทบาททางสังคมและความสําคัญของผู8สูงอายุในสังคมมัก
ถูกกําจัดให8ลดลงท้ังนี้เนื่องจากถูกมองว�าสุขภาพไม�แข็งแรงเกิดภาวะความเจ็บป�วยหรือ
อุบัติเหตุได8ง�ายการสื่อสารกับคนทําได8ลําบากมีผลให8ผู8สูงอายุต8องอยู�ในบ8านมีความรู8สึกว�า
ตนเองไม�มีประโยชน�หมดคุณค�าเปNนภาระให8ลูกหลานโดยเฉพาะผู8สูงอายุท่ีเคยพ่ึงตนเองหรือ
เปNนท่ีพ่ึงให8สมาชิกในครอบครัวต8องเปลี่ยนบทบาทเปNนผู8รับการช�วยเหลือและถ8าผู8ใกล8ชิด
ไม�ให8ความสนใจจะส�งผลให8ผู8สูงอายุเกิดอาการซึมเศร8าอย�างรุนแรงถึงข้ันทําร8ายตนเองได8๒  

คําสอนในพระพุทธศาสนาสอนให8คนรู8จักความจริงของธรรมชาติของชีวิตให8รู8จัก
ตนเองพิจารณาแก8ไขป�ญหาด8วยตนเองด8วยหลักการและเหตุผลหลักคําสอนของพระพุทธเจ8า
เรียกว�าหลักพุทธธรรมผู8ท่ีปฏิบัติตามแนวทางหลักพุทธธรรมจะเกิดภาวะทางความประพฤติ
หรือการดําเนินชีวิตท่ีเรียกว�ามีศีลประกอบแต�กุศลกรรมปราศจากอวิชชาตัณหาและอุปาทาน
ครอบงําเปNนการกระทําด8วยใจท่ีเปNนอิสระส�วนในวัยสุดท8ายของชีวิตหรือวัยสูงอายุ (ป�จฉิมวัย) 
พึงดํารงตนอยู�ในหลักธรรมท่ีเหมาะสมแก�ตนเองเพ่ือให8สามารถดําเนินชีวิตอยู�ได8อย�างปกติสุข
                                                           

๑ พระบุญทรงหมีดา (ปุ-ฺญธโร), “ป�ญหาและทางออกของผู8สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา”,  
วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๙), หน8า ๓๔. 

๒ อําไพขนิษฐาสมานวงศ�ไทย. ป�ญหาผู8สูงอายุ๓ด8าน. [ออนไลน�]. แหล�งท่ีมา :http //www. 
Love ๔ home. Com [ ๒๓ตุลาคม๒๕๕๘] : ๒. 
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และรู8จักการปล�อยวางอารมณ�ต�างๆท่ีตนเคยผ�านประสบการณ�มาเปNนเวลานานหากไม�รู8จัก
แสวงหาทรัพย�ภายในตนหรืออริยทรัพย�ไว8ให8แก�ตนแล8วเม่ือถึงคราวเจ็บป�วยหรือใกล8ถึงแก�
ความตายก็จะเกิดความไม�พร8อมในการเตรียมตัวก�อนตาย 

จังหวัดอุดรธานีเปNนจังหวัดขนาดใหญ�แห�งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เปNนศูนย�กลางการค8า การพานิชย� การคมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานี
เปNนเมืองท่ีมีขนาดใหญ�สุดเปNนอันดับ ๒ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรผู8สูงอายุมี
จํานวนและสัดส�วนเพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง๓  สภาพบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนในเขต
จังหวัดอุดรธานีเปNนชุมชนเมืองและเปNนชุมชนท่ีมีหลากหลายครอบครัวหลายอาชีพอยู�
ร�วมกันในชุมชนมีผู8สูงอายุอยู�เกือบท่ัวทุกครัวเรือนท้ังชายและหญิงมีท้ังครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวขยายปะปนอยู�ในหมู�บ8านแต�ละครอบครัวจะแตกต�างกัน ผู8สูงอายุบางคนนําหลัก
พุทธธรรมมาใช8ในวิถีชีวิตประสบความสําเร็จต�อตนเองและลูกหลาน 

จากป�ญหาและเหตุผลข8างต8นผู8วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกต�ใช8หลัก
พุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในเขตพื้นที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให8เกิดความสุขสงบร�มเย็นรู8วิธีการนําหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตท่ี
ถูกต8องมาประพฤติปฏิบัติไม�ยึดติดในสิ่งท่ีไม�ใช�ตัวตนมีสุขภาพร�างกายดีสามารถดูแลตนเอง
พ่ึงตนเองได8ตามสมควรยอมรับสภาพความเปNนจริงของชีวิตเปNนการดับทุกข�ทางกายทาง
จิตใจในช�วงเวลาท่ีเหลืออยู�น8อยก�อให8เกิดความสุขอยู�ร�วมกับผู8อ่ืนได8ตามปกติไม�เกิดป�ญหา
ใดๆเพ่ือเปNนการเสนอแนวทางการเตรียมความพร8อมแก�ผู8สูงอายุในอนาคตโดยจะศึกษาถึง
สภาพป�ญหาการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในสังคมไทยและศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข8อง
กับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุเพ่ือเปNนแนวทางปฏิบัติสําหรับผู8สูงอายุเพ่ือตอบป�ญหาสําคัญ
ท่ีว�าการประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ และการดําเนินชีวิตอย�างมีความสุข
ของผู8สูงอายุเปNนอย�างไรในสังคมไทยป�จจุบัน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในสังคมไทยป�จจุบัน 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในเขตพื้นที่ ตําบล

หนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
๓. เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของ

ผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
 
 

                                                           

๓ นครอุดรธานี  )ออนไลน� ( . แหล�งท่ีมา : http://udoncity.dungbhumi.com/public 4/  
[ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
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๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๑.ขอบเขตด�านเนื้อหาผู8วิจัยได8ทําการศึกษาดังนี้ 
๑) ได8ทําการศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุจากคัมภีร�

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๓๙รวมท้ังเนื้อหาในหนังสือหลัก
พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความและศึกษาจากหนังสือเอกสารต�างๆรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข8องกับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุนอกจากนี้ได8ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ี
สอดคล8องกับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุในเขตพื้น ที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี คือไตรลักษณ�ขันธ�๕กุศลกรรมบถ๑๐บุญกิริยาวัตถุ 

๒) ได8ทําการศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตของผู8สูงอายุตามหลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู8สูงอายุผู8สูงอายุในเขตพื้นที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานีโดยผู8วิจัยได8ทําการสัมภาษณ�สังเกต และการเข8าร�วมกิจกรรมในชมรม และ
นอกชมรมกับผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

๒.ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
ผู8วิจัย ได8ทําการเก็บรวบรวมข8อมูลของผู8สูงอายุใน เขตพื้น ที่ ตําบลหนองหลัก 

อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
๓. ขอบเขตด�านกลุBมเป�าหมาย 
กลุ�มประชากรผู8สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ป�ข้ึนไปท่ีเปNนพระสงฆ� จํานวน ๑๐ รูป และ

คฤหัสถ�ชายและหญิง จํานวน ๒๐ คน รวมจํานวน ๓๐ รูป/คน ท่ีอาศัยในเขตพื้นที่ ตําบล
หนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. รูปแบบการวิจัย 
การทําวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพทําการศึกษาใน๒วิธีคืออาศัยเอกสารต�างๆ

และการสัมภาษณ�เชิงลึกเปNนฐานในการนําเสนอและการอ8างอิงเพ่ือให8ได8มาซ่ึงข8อมูลท่ีเชื่อถือ
ได8ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary - Research) จากแหล�งข8อมูลปฐมภูมิ 
(Primary source) คือคัมภีร�พระไตรป�ฎกอันเปNนแหล�งข8อมูลท่ีเปNนหลักคําสอนสําคัญใน
พระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย 

๒) ศึกษาเอกสารจากแหล�งข8อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได8แก�เอกสาร
งานวิจัยหนังสือท่ีนักปราชญ�ท้ังหลายเขียนไว8และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข8องกับการดูแลสุขภาพของ
ผู8สูงอายุ  

๓) ศึกษาข8อมูลภาคสนามจะใช8วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกโดยใช8บุคคลท่ีเปNน
แบบอย�างของผู8สูงอายุตามเกณฑ�ท่ีผู8วิจัยกําหนดไว8จํานวน๓๐ท�าน 
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๒. วิธีการเก็บข�อมูล 
๑) ข8อมูลชั้นปฐมภูมิเก็บข8อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยฉบับภาษาไทยพุทธศักราช๒๕๓๙และคัมภีร�อรรถกถาใช8ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัยข8อมูลทุติยภูมิเก็บข8อมูลจากหนังสือเช�นพุทธธรรมธรรมะสําหรับผู8สูงอายุพุทธธรรมนํา
สุขภาพฯลฯโดยพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) การดํารงชีวิตท่ีถูกต8องแก�อย�างฉลาดและ
เปNนสุขธรรมสําหรับผู8สูงอายุฯลฯโดยพุทธทาสภิกขุความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับผู8สูงอายุโดยกชกร
สังขชาติฯลฯรวมท้ังบทความจากวารสารต�างๆได8แก�วารสารพุทธศาสน�ศึกษาเสขิยธรรมฯลฯ 

๒) ข8อมูลภาคสนามใช8วิธีสร8างชุดคําถามเพ่ือใช8ในการสัมภาษณ�เชิงลึกซ่ึงจะ
สัมภาษณ�บุคคลท่ีเปNนแบบอย�างของผู8สูงอายุในสังคมป�จจุบันตามเกณฑ�ท่ีผู8วิจัยกําหนดไว8โดย
สร8างชุดคําถามเพ่ือหาข8อมูลในเรื่องแนวคิดทัศนคติหลักการดูแลสุขภาพและแนวทาง
ประยุกต�ใช8หลักพุทธธรรมจํานวน๓๐ท�านซ่ึงมีเกณฑ�การคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาทําการ
สัมภาษณ�เพ่ือเปNนผู8ให8ข8อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้ 

๑) เปNนผู8มีอายุ๖๐ป�ข้ึนไป 
๒) เปNนผู8มีความรู8และมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๓) มีประวัติปฏิบัติธรรมเปNนประจํา 
๔) มีสุขภาพดีจิตใจแจ�มใส 
๕) มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได8 
การได8มาซ่ึงกลุ�มเป�าหมายได8ใช8วิธีเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ 
๑. พระสังฆาธิการระดับเจ8าอาวาส/เจ8าคณะตําบล/อําเภอ/จังหวัดอุดรธานี  
จํานวน  ๑๐  รูป 
๒.  ผู8สูงอายุ  คฤหัสถ�   - ชาย    จํานวน  ๑๐  คน 

- หญิง  จํานวน  ๑๐  คน 
                       รวมท้ังหมด     จํานวน  ๓๐  รูป/คน 

๓. เครื่องมือในการวิจัย  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร8าง  กล8อง
ถ�ายรูป  เครื่องบันทึกเสียง และผู8ช�วยเก็บข8อมูลวิจัยภาคสนาม ๑ คน 

๔. วิธีวิเคราะห�ข�อมูลใช8ประเด็นป�ญหาเปNนตัวต้ังแล8วหาคําตอบจากข8อมูลท่ีเก็บ
และรวบรวมไว8เพ่ือให8เปNนไปตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยท่ีได8ตั้งไว8แล8ว 

๕. วิธีการนําเสนอเปNนการนําเสนอผลการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) 

๕. สรุปผลการวิจัย 
ผู8สูงอายุหมายถึงผู8ท่ีมีอายุ ๖๐ ป� ข้ึนไปสภาพร�างกายเสื่อมถอยความคล�องแคล�ว

ว�องไวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพมีอารมณ�หงุดหงิดไม�มีความเชื่อม่ันในตนเองหวาดกลัวภัย
ต�างๆนานากลัวถูกทอดท้ิงจากครอบครัวลูกหลานสังคมชุมชนความสําคัญของผู8สูงอายุ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ผู8สูงอายุเปNนผู8มีบุญคุณต�อลูกหลานชุมชนสังคมและต�อประเทศชาติในสังคมไทยเห็นว�า
ผู8สูงอายุนั้นคือร�มโพธิ์ร�มไทรท่ีเรายังให8ความเคารพยกย�องเพราะมีคุณค�าท้ังต�อครอบครัวและ
สังคมแม8ว�าผู8สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบ8างแต�ก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ�กับคนรุ�น
ป�จจุบันเปNนอย�างดีความสําคัญของผู8สูงอายุคือเปNนเสมือนศูนย�กลางของจิตใจสําหรับ
ลูกหลานผู8สูงอายุมีคุณค�าต�อสังคมการเปNนผู8สูงอายุมีคุณค�าต�อสังคมผู8สูงอายุต�างก็มี
ประสบการณ�ชีวิตมากมายสามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดประสบการณ�ความรู8เหล�านี้ย�อม
สืบสานภูมิป�ญญาท8องถ่ินต�อไปสู�คนรุ�นใหม�ได8เปNนอย�างดีท้ังวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมต�างๆ
นั้นต8องอาศัยประสบการณ�แห�งผู8รู8นอกจากนี้ผู8สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู8ผลิตสร8างรายได8
เลี้ยงดูลูกหลานหรือเคยเปNนกําลังสําคัญด8านเศรษฐกิจมาก�อนท�านจึงเปNนขุมทรัพย�ทางป�ญญา
แก�ชุมชนและสังคม 

หลักพุทธธรรมหลายประการท่ีเหมาะสมสําหรับผู8สูงอายุจะนําไปประยุกต�ใช8ในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือให8ได8รับประโยชน�สุขต้ังแต�ข้ันต8นในการลงมือปฏิบัติกล�าวคือเริ่มต้ังแต�การ
รู8จักปฏิบัติตนท่ีดีต�อสภาพสิ่งแวดล8อมภายนอกซ่ึงเรียกว�าความสํารวมอินทรีย�ท้ังหลายมี
สํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายและสํารวมใจเพ่ือจะได8ใช8เปNนพ้ืนฐานของ
ศีลคือเจตนางดเว8นจากความชั่วทางกายและเจตนางดเว8นจากความชั่วทางวาจาเรียกว�า
พัฒนาด8านความประพฤติหรือพัฒนาด8านพฤติกรรมท่ีดีอันเปNนช�องทางให8จิตใจพัฒนาและ
ช�วยให8ป�ญญางอกงามอย�างน8อยพึงพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม�เบียดเบียนแต�เปNนพฤติกรรมท่ี
สร8างสรรค�เก้ือกูลให8ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได8อย�างปกติและเข8าถึงสิ่งท่ีดีงามเปNนประโยชน�ทํา
ให8เข8าใจและเห็นชีวิตท่ีมีคุณค�าเปNนความดีงามพร8อมกับทําให8มีอายุยืนต�อไปด8วยผู8สูงอายุจึง
ต8องศึกษาเรียนรู8และทําความเข8าใจหลักพุทธธรรมและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได8แก� 

หลักไตรลักษณ� เก่ียวข8องกับการดูแลสุขภาพจิตผู8สูงอายุได8แก� ในอรรถกถาบางที
เรียกว�า “สามัญลักษณะ” ในฐานะเปNนลักษณะร�วมท่ีมีแก�สิ่งท้ังหลายเปNนสามัญเสมอ
เหมือนกัน ยอมรับความเปNนจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังด8านบวกและด8านลบ ทําจิตใจให8เบิกบานทุก
อย�างในโลกนี้ไม�ใช�ความสุข เปNนความทุกข�ท่ีเกิดข้ึน เพียงเราเข8าไปยึดว�าเปNนความสุข ซ่ึงเกิด
จากการปรุงแต�งของจิต ทําให8คนเราลุ�มหลงยึดถือ เกิดทุกข�ตามมาทําให8เกิดป�ญหาต�อตนเอง 
ลูกหลานและสังคม ผู8สูงอายุควรพัฒนาตัวเองให8มาก ทําจิตให8ต้ังม่ันอยู�ในอารมณ�เดียวเม่ือ
เกิดสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง ยอมรับกับทุกข�ท่ีเกิดข้ึนโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมคําสั่ง
สอน เพ่ือทําให8ผู8สูงอายุมีอายุยืน สุขภาพกายสุขภาพจิตดีสมกับวัยสูงอายุความไม�ประมาท 
ทําให8คนไม�ประมาทไม�มัวเมา ในวัยว�ายังหนุ�มยังสาวในความไม�มีโรค เพราะความตายอาจจะ
มาถึงเม่ือไรก็ได8ไม�แน�นอน ทําให8ไม�ประมาทในทรัพย�สินเพราะคนมีทรัพย�อาจจะยากจนได8 
ทําให8ไม�ดูหม่ินผู8 อ่ืน เพราะผู8 ท่ีไร8ทรัพย�ไร8ยศตํ่าต8อยกว�า ภายหลังอาจมีทรัพย�มียศและ
เจริญรุ�งเรืองกว�าก็ได8 เม่ือรู8ดังนี้ทําให8รู8สํารวมตน อ�อนน8อมถ�อมตนต�อบุคคล ทุกระดับชั้น ไม�
ยโสโอหัง วางท�าใหญ� ยกตนข�มท�าน อันเปNนกิริยาท่ีน�าเกลียดน�าชังบุญกิริยาวัตถุเปNน
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หลักธรรมคําสอนท่ีพุทธองค�ทรงจัดวางหรือประยุกต�ให8เหมาะสมกับสมัย โดยหลักใหญ�ก็ถูก
แยกออกจากศีลสมาธิป�ญญา ซ่ึงเปNนวิธีของมรรคแต�ถูกจัดรูปข้ันตอนใหม� เปNนหลักท่ัวไป
เรียกว�าบุญกิริยาวัตถุในงานวิจัยนี้ ผู8วิจัยศึกษาเพียงบุญกิริยาวัตถุ๓ประการ คือ ทานมัยศีล
มัยและภาวนามัยเพียงเท�านั้น 
 สภาพป�ญหาสุขภาพจิตผู8สูงอายุในตําบลหนองหลัก อํา เภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานีพบว�าป�ญหาด8านร�างกายของผู8สูงอายุชุมชนบ8านกลาง เปNนไปตามความเสื่อมของ
ร�างกายป�ญหาบางอย�างของร�างกายเกิดจากกรรมพันธุ�ทําให8เจ็บป�วยและการใช8ร�างกาย
ทํางานมากเกินไปรับประทานอาหารตามใจตนเองผู8สูงอายุชุมชนบ8านกลาง นี้จะระวังดูแล
รักษาสุขภาพร�างกายตนเองอยู�เสมอตรวจโรคประจําป�ทุกครั้งฟ�งคําแนะนําของแพทย�หรือ
บุคคลท่ีเข8ามาให8ความรู8ด8านสุขภาพของผู8สูองอายุป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ�ของผู8สูงอายุ
ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีบางคนกลัวการถูกทอดท้ิงกลัวการอยู�คน
เดียวบางคนเปNนโรคซึมเศร8าทําใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ได8บางคนเวลาเหงาก็หาทางออกโดยการ
ร8องเพลงผู8สูงอายุชุมชนบ8านกลาง ส�วนใหญ�สุขภาพจิตดีร�าเริงแจ�มใสป�ญหาด8านครอบครัว
และสังคมของผู8สูงอายุตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีผู8ท่ีประกอบอาชีพ
รับจ8างท่ัวไปเข8าร�วมกิจกรรมทางสังคมน8อย บางคนมีป�ญหาทางครอบครัวเปNนตัวแทนของ
ลูกหลานท่ีไปทํางานดูแลบ8านทุกอย�างแทนหลานบางคนเจ็บป�วยไปร�วมกิจกรรมของสังคมได8
ไม�ได8ด8านครอบครัวเกิดความขัดแย8งท่ีไม�เข8าใจกันระหว�างลูกหลานกับผู8สูงอายุแต�เปNนเพียง
ป�ญหาเล็กน8อยผู8สูงอายุบางคนชอบอยู�คนเดียวอยากช�วยเหลือตัวเองโดยไม�พ่ึงลูกหลาน
ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8ส�วนใหญ�ไม�มีป�ญหา มีรายได8จากจากการประกอบอาชีพมี
เบ้ียยังชีพของผู8สูงอายุบางครอบครัวได8รับเบ้ียยังชีพผู8สูงอายุลูกหลานส�งเงินมาให8เปNนราย
เดือนมีเงินออมเก็บไว8 

ผู8สูงอายุในตําบลหนองหลัก อํา เภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีความสุขตาม
หลักพุทธธรรมไม�ได8มุ�งเพียงแค�ให8มนุษย�มีความสุขต�อสุขภาพจิตเท�านั้น แต�คํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาท้ังต�อตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล8อมไม�ก�อให8เกิดทุกข�
หรือป�ญหาในภายหลังและพัฒนาสูงข้ึนไปจนเปNนความสุขท่ีปราศจากทุกข�ท้ังหลายโดย
สิ้นเชิงหรือนิพพานสําหรับความสุขของผู8สูงอายุก็เช�นเดียวแม8ว�าความสุขท่ีอิงอาศัยกับวัตถุ 
(อามิสสุข) ก็มีความสําคัญต�อการดําเนินชีวิตแต�ก็ไม�ควรปล�อยให8ชีวิตตกเปNนทาสของวัตถุ
หรือปล�อยใจไปตามกิเลสตัณหานั้นคือควรให8ความสําคัญกับความสุขภายในจิตใจท่ีไม�ต8อง
อาศัยวัตถุภายนอกโดยเฉพาะความสุขท่ีเกิดจากการศึกษาสัจธรรมและเข8าใจในความเปNน
จริงของชีวิตรวมถึงความสุขท่ีเกิดจากศรัทธามีป�ติในการได8ทําบุญบําเพ็ญประโยชน�ซ่ึงชีวิตท่ี
งอกงามด8วยกุศลธรรมจะอํานวยประโยชน�สุขแก�ตนเองและผู8อ่ืนแม8ชีวิตจะสั้นก็ยังประเสริฐ
กว�าชีวิตซ่ึงยืนยาวแต�เปNนท่ีสั่งสมของอกุศลธรรมและเต็มไปด8วยความทุกข�การปรับใช8หลัก
พุทธธรรมสําหรับการดูแลสุขภาพจิตผู8สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน 
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จังหวัดอุดรธานีได8นําหลักพุทธธรรมท่ีตนยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมาส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8าน
ร�างกายหลักพุทธธรรมท่ีใช8คือไตรลักษณ�มาเปNนหลักพิจารณาเพ่ือส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8าน
จิตใจหลักธรรมท่ีส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8านสังคมละครอบครัวคือหลักบุญกิริยาวัตถุ 
หลักธรรมท่ีส�งเสริมและแก8ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8คือความไม�ประมาท ผู8สูงอายุใน
ในเขตพื้นที่ อํา เภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเม่ือเกิดป�ญหาจะใช8หลักความไม�เพราะผู8สูงอายุ
ผ�านชีวิตมามากผู8สูงอายุรู8ว�าอบายมุขมันไม�ดีแม8ว�าเคยหลงผิดไปบ8างตอนยังหนุ�มยังสาวหรือ
ตอนอายุกลางคนแต�ก็เลิกได8เพราะมองเห็นว�าสิ่งท่ีทําลงไปนั้นไม�มีประโยชน�มีแต�จะเกิดโทษ
ต�อตนเองและครอบครัวพอเกิดการเจ็บป�วยก็เลิกไม�แตะต8องอีกต�อไปไม�ได8ด่ืมสุราเปNนนิสัย
เวลาไปงานเลี้ยงก็จะด่ืมบ8างเล็กน8อยไม�ได8ขาดสติด่ืมเพ่ือให8เจริญอาหารแต�ก็รู8ว�าโทษของ
อบายมุขเหล�านี้จะไม�ให8มาทําลายชีวิตของตนและบุคคลรอบข8างบางคนไม�เคยด่ืมเลยไม�เคย
แตะต8องอบายมุขผู8สูงอายุในชุมชนนี้ศรัทธาในหลักธรรมและยึดหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ8ามาใช8ในวิถีชีวิตเชื่อม่ันในความจริงท่ีเกิดข้ึนพยายามแก8ไขป�ญหาอย�างมีเหตุผล
จนมีความสุขกับลูกหลานสังคมไม�เกิดป�ญหาใดๆ 
 ความสําเร็จในครอบครัวของผู8สูงอายุในเขตพื้นที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอไชย
วาน  จังห วัด อุดรธานี จากการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ8ามาอบรมเลี้ยงดู
ลูกหลานทําให8ลูกหลานประสบความสําเร็จในชีวิตมีอาชีพการงานท่ีดีเปNนคนดีประพฤติ
ปฏิบัติดีมีความสุขความเจริญมาจนทุกวันนี้ผู8สูงอายุในในเขตพื้นที่ ตําบลหนองหลัก อําเภอ
ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ส�วนใหญ�นําหลักพุทธธรรมมาใช8ไม�แตกต�างกันเพ่ือขัดเกลากิเลส
ของตนเองพยายามบําเพ็ญความดีเพ่ือควบคุมรักษาความประพฤติทุกกด8านท่ีมีอยู�ในตัว
ป�องกันมิให8ทําความชั่วอย�างใดอย�างหนึ่งเพ่ือความสุขในป�จจุบันและหลังจากละโลกนี้ไปแล8ว
โดยการปฏิบัติได8แก� 

๑. การแก8ป�ญหาด8านร�างกายยอมรับความจริงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนทุกคนต8องเปNนเช�นนี้
ไม�ใช�เราคนเดียวท่ีเปNนเชื่อในกฎแห�งกรรมทําดีได8รับผลดีทําชั่วได8รับผลชั่วไม�ประมาทอดทน
ปล�อยวาง 

๒. การแก8ป�ญหาด8านจิตใจและอารมณ�รักษาศีลฟ�งธรรมอดทนอดกลั้นลดความ
โกรธความโลภเจริญสติฟ�งธรรมช�วยเหลือสังคม 

๓. การแก8ป�ญหาด8านสังคมและครอบครัวมองโลกในแง�ดีเข8าใจเห็นใจให8เกียรติไม�
ใส�ร8ายหลีกเลี่ยงป�ญหาการขัดแย8งให8ทานช�วยเหลือเอ้ือเฟ �อจุนเจือกันยินดีกับการทําความดี
ของผู8อ่ืนเคารพในความดีของเพ่ือนและของครอบครัว 

๔. การแก8ป�ญหาด8านเศรษฐกิจและรายได8ไม�ประมาทในการใช8จ�ายทรัพย�ดําเนิน
ชีวิตอย�างพอเพียงใช8จ�ายในสิ่งท่ีจําเปNนรู8จักประมาณตนทําตนให8เปNนคนเลี้ยงง�าย 

ไม�ว�าผู8สูงอายุจะดูแลสุขภาพอย�างดีหลีกเลี่ยงเหตุซ่ึงจะตัดรอนหรือลดทอนชีวิตให8
สั้นปฏิบัติตามวิธีการฝ�ายรูปธรรมในการทําให8อายุยืนดําเนินตามข8อปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือให8
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ประสบอายุวัฒนะหรือจะทําให8ตนเองมีคุณค�าตลอดเวลาท่ีดํารงอยู�ด8วยการทรงธรรมและ
สร8างสรรค�คุณประโยชน�ทุกอย�างล8วนต8องอาศัยกุศลธรรมข8อหนึ่งเปNนแกนเปNนหลักหรือเปNน
ประธานจึงจะสําเร็จได8กุศลธรรมข8อนั้นก็คือความไม�ประมาท 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปuฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

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

(๑) หนังสือ : 
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วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม�,  
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การศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในพระเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 
An Analytical Study of Aesthetics in Vessantara-Jataka of E-san 

พระบุญพา กตปุ-ฺโญ (บุญเกิด)* 
รศ.อุดม บัวศรี, ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร�
ทางภาษาในเวสสันดรชาดก (๒) เพ่ือศึกษาตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดร
ชาดกฉบับอีสาน และ (๓) เพ่ือวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดร
ชาดกฉบับอีสานเปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) นําข8อมูลมาวิเคราะห�
วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

ผลการศึกษาพบวBา แนวคิดสุนทรียศาสตร�ทางภาษาในพระเวสสันดรชาดก
เวสสันดรชาดก เปNนเรื่องหนึ่งในนิบาตชาดกมหาเวสสันดรชาดก บางครั้งนิยมเรียกว�า 
มหาชาติ และเปNนชาติสุดท8ายก�อนท่ีจะประสูติเปNนเจ8าชายสิทธัตถะแล8วเสด็จออกผนวช
กระท่ังตรัสรู8 เปNนสัมมาสัมพุทธเจ8า ด8วยการบําเพ็ญบารมีครบท้ัง ๑๐ คือ ทานบารมี ศีล
บารมี เนกขัมมบารมี ป�ญญาบารมี วิริยาบารมี สัจจบารมี ขันติบารมี เมตตาบารมี อุเบกขา
บารมี อธิษฐานบารมีภาษาท่ีปรากฏในพระเวสสันดรชาดกของเดิมแต�งไว8ด8วยภาษาบาลีและ
มีการแต�งข้ึนในแต�ละท8องท่ีเพ่ือให8เข8ากับบริบททางสังคม เช�น ภาคอีสานท่ีรับอิทธิพลมาจาก
ล8านช8าง  

การตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดรชาดกฉบับอีสานด8านสภาวะ
อารมณ� คือ ความรักระหว�างพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี บิดามารดากับบุตรธิดา ความ
สงสารของเจ8ากรุงสัญชัยท่ีมีต�อพระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระกัณหาชาลี ความโสก
เศร8าอาลัยของพระนางมัทรีต�อพระกัณหาชาลี ด8าน หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาใน
กลอนลําผะเหวดมีหลากหลาย ซ่ึงควรค�าแก�การนําไปปฏิบัติ กัณฑ�ชูชก คือ ความมัธยัสถ�และ
รู8จักเก็บออม การไม�เปNนคนเกียจคร8านและคนพาล รู8จักดี-ชั่ว ไม�มีความเห็นผิด กัณฑ�มัทรี 
ความเชื่อเรื่องเคราะห�กรรม ความรักของพ�อแม� เปNนความรักท่ีบริสุทธิ์เหนือเหตุผลใด การ
วางตัวให8ยําเกรง กัณฑ�มหาราช คือ คนดีย�อมไม�ทุกข� ความโลภของชูชก หรือการไม�รู8จัก
ประมาณกัณฑ�นครกัณฑ� คือ การรั้งรอแต�พอรู8จักอดทน 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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วิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดกฉบับอีสานคุณค�า
ทางประวัติศาสตร� จัดเปNนวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีสําคัญ เพราะดีพร8อมท้ังเนื้อหาศิลปะการ
ประพันธ� กวีใช8สํานวนโวหารประณีตลึกซ้ึงและมีคุณค�ามากท้ังในด8านอักษรศาสตร� สังคม 
วัฒนธรรมและคติธรรม เวสสันดรชาดกมีความสําคัญท่ีสัมพันธ�กับความเชื่อพ้ืนฐานของคนใน
สังคม ความสําคัญทางด8านภูมิป�ญญา ด8านศาสนา เปNนแนวทางการอนุรักษ�และสืบทอดภูมิ
ป�ญญาเช�น พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร� โบราณคดี ชีวิต และวิวัฒนาการของความ
เปNนอยู�แห�งวิถีชุมชน การพฤติกรรมปฏิบัติ 

คําสําคัญ : สุนทรียศาสตร�, พระเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the language aesthetics in 
Vessantara-Jataka, 2) to interpret the impressive messages in Vessantara-
Jataka, E-san version and 3) to analyze the aesthetics in terms of local 
language use in Vessantara-Jataka, E-San version. This documentary research 
interpreted and analyzed the obtained data based on descriptive analysis and 
inductive principles.  

The research results were as follows: The concepts of aesthetics in 
Vessantara-Jataka revealed that the Vessantara-Jataka is sometimes called 
‘Maha-chart (Great Life)’ which is the final life before taking birth as Prince 
Siddhartha, who finally became the Buddha as a result of his accumulation of 
ten perfections through charity, morality, renunciation, wisdom, energy, 
tolerance, truthfulness, resolution, loving-kindness and equanimity. The 
original language of Vessantara-Jataka is Pāli but the language has been 
changed in accordance with the social contexts; for example, E-san version is 
influenced by Lan-Chang culture.  

The interpretation of the expressive messages in Vessantara-Jataka, 
E-san version in the aspect of emotion relies on love relationship between 
Vessantara and his wife, Matthri and children and sympathy of the Sanchai 
governor to Vessantara. In term of Buddhist essential dhammas, it is found 
that there is a variety of Vessantara E-san chapters which contain practical 
teachings of Buddhism. In the chapter ‘Chuchok’, the dhammas of parsimony 
and saving, diligence, bad persons, realization of goodness and badness are 
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found. In the chapter ‘Matthri’, belief in laws of kamma, parental love as the 
pure love beyond reasons and social behavior are seen. In the chapter 
‘Maharaja’, the teaching of without-suffering of the good man, greed of 
Chuchok is taught and patience is taught in the chapter ‘Nakhonkun’. 

Based on the analysis of the aesthetics in terms of local language 
use in Vessantara-Jataka, E-san version, the Vessantara-Jataka has its value in 
term of history and Buddhist literature because of its elaboration in 
composing, language and literary styles. Its values also can be seen in terms 
of linguistics, society, culture and dhamma teachings. The Vessantara-Jataka is 
related to the basic belief of people because of its emphasis on wisdom, 
religion, cultural and knowledge preservation in Buddhism, archaeology, 
history, life and development of the local living and behavior. 

Keyword : Aesthetics in Vessantara-Jataka of E-san 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยถือได8ว�าเปNนดินแดนท่ีคนส�วนมากนับถือพระพุทธศาสนา ท่ีมีหลักคํา

สอน การสืบทอดและการประพฤติปฏิบัติ กันมายาวนาน ซ่ึงสังคมไทยเปNนสังคมท่ี
ประกอบด8วยกลุ�มคนท่ีหลากหลายท้ังเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของแต�ละท8องถ่ินแต�
ความมีจิตใจท่ีดีงาม ชอบทําบุญ รักษาศีล มีความเมตตาเปNนลักษณะร�วมของคนในสังคม ทํา
ให8สังคมไทยเปNนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมและประเพณี ท่ียึดหลักคําสอนพุทธศาสนาในอดีตจนถึง
สังคมไทยป�จจุบัน๑ รวมท้ังประเพณีและพิธีกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให8ตนเองมีความสุขความเจริญ ในการดําเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติเพ่ือเปNน
การมุ�งสู�หลักธรรมคําสอนอย�างแท8จริง และเพ่ือการชําระจิตใจและร�างกายให8บริสุทธิ์ อย�าง
พิธีกรรมและประเพณีในสังคมไทยท่ีมีการสืบทอดกันมาอย�างยาวนานท่ีถือเปNนแบบอย�างท่ีดี
ในสังคมไทย สามารถแบ�งแยกออกเปNน ๒ แนวทาง คือ ๑) พิธีกรรมตามประเพณีท่ี
เก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตประจําวัน เปNนเรื่องของบุคคลโดยเฉพาะ ๒) พิธีกรรมตามประเพณีท่ี
เก่ียวเนื่องกับศาสนา เปNนเรื่องของสังคมโดยรวม๒  

วัฒนธรรมและประเพณีเปNนเครื่องหมายของความเปNนชาติ และเปNนเครื่องหมาย
แห�งความเจริญ วัฒนธรรมประเพณีเดียวกัน ของแต�ละท8องถ่ินจะแตกต�างกันในพิธีการและ

                                                           

๑ ฟ �น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ�, ๒๕๓๙), หน8า ๗–๘. 
๒ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีกรรมและประเพณี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชุมนุม

สหกรณ�การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒), หน8า ๑๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๓๘ 

รายละเอียด ท้ังสภาพภูมิศาสตร� และการดําเนินชีวิต ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และงาน
เทศกาลต�างๆ ของไทย ส�วนใหญ�เก่ียวข8องสัมพันธ�กับศาสนาพุทธ และคติความเชื่อทาง
ศาสนาพราหมณ� เช�น ประเพณีวัน วิสาขบูชา ประเพณีวันอาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
มาฆบูชา ประเพณีวันวันเข8าพรรษา และประเพณีวันออกพรรษา โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา 
และวันเข8าพรรษาเปNนวันสําคัญทางศาสนาพุทธ ท่ีชาวไทยนิยมทําบุญ และมีพิธีกรรมอย�าง
ครบถ8วน๓  ด8วยการท่ีประชาชนชาวไทยนั้นประกอบด8วยหลากหลายชาติพันธุ� พิธีกรรมตาม
ความเชื่อและประเพณีก็ย�อมมีหลากหลายตามไปด8วยสามารถจัดแบ�งออกไปตามลักษณะ
ของพ้ืนท่ี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใต8 ในท่ีนี้จะขอ
นํามาเปNนตัวอย�างของพิธีกรรมตามความเชื่อ ตามลักษณะภูมิภาค๔  

ภาคอีสานเปNนดินแดนมหัศจรรย�อันอุดมไปด8วยอารยธรรมและคุณค�าแห�งการ
เรียนรู8 ดินแดนเก�าแก�ท่ีคงความเปNนเอกลักษณ�ในด8านวีถีชีวิตความเปNนอยู� วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีซ่ึงสะท8อนให8เห็นถึงภาพแห�งความสุข ความสามัคคี ความเชื่อม่ันและความศรัทธา
ภายใต8 “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” จารีตประเพณีอันงดงามตามแบบฉบับวิถี วัฒนธรรมอีสาน 
ภูมิป�ญญาท่ีได8รับการบ�มเพาะและสืบทอดจากบรรพบุรุษ จุดเริ่มต8นสําคัญของประเพณีอีสาน
ในสิบสองเดือน๕  เรียกว�า “ฮีต ๑๒” หรือประเพณี ๑๒ เดือน  

ผู8วิจัยมุ�งศึกษาในเฉพาะประเพณีเดือนสี่ บุญพระเวส (บุนพะเหวด) หรือบุญ
มหาชาติพระเวสสันดร ท่ีคนอีสานมีความเชื่อว�าการได8ฟ�งเทศน�มหาชาติเวสสันดรและมาลัย
หม่ืนมาลัยแสน ท่ีกล�าวว�าครั้งหนึ่งพระมาลัยเถระ ได8ข้ึนไปไหว8พระธาตุเกตุแก8วจุฬามณีท่ีอยู�
บนสวรรค�ชั้นดาวดึงส� และได8พบสนทนากับพระศรีอริยเมตตรัยผู8ท่ีจะมาเปNนพระพุทธเจ8าใน
อนาคต และพระศรีอริยเมตตรัยได8สั่งความมากับพระมาลัยเถระถ8ามนุษย�อยากจะพบและ
ร�วมเกิดในศาสนาของพระองค�แล8วจะต8องปฏิบัติตนดังนี้ ๑) จงอย�าฆ�าพ�อตีแม�และสมณ
พราหมณ� ๒) จงอย�าทําร8ายพระพุทธเจ8า และยุยงให8สงฆ�แตกแยกกัน ๓) ให8ต้ังใจฟ�งเทศน�
เรื่องพระเวสสันดรให8จบในวันเดียวกัน ด8วยเหตุนี้ชาวอีสานต8องการจะได8พบพระศรีอริยเมตต
รัย จึงมีการทําบุญพระเวสสันดร (บุนพะเหวด) ข้ึนเปNนประจําทุกป�๖ ด8วยการท่ีคนอีสานมี
ความเชื่อพระพุทธศาสนาอย�างแรงกล8า จึงจัดบุญผะเหวด หรือบุญประเพณีเทศน�มหาชาติ 

                                                           

๓ นงค�เยาว�  ชาญณรงค� (รศ.ดร.), วัฒนธรรมและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๙), หน8า ๑๔๗-๑๔๘. 

๔ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีกรรมและประเพณี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒), หน8า ๑๗. 

๕ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.), มBวนซ่ืนตลอดปsท่ีใจกลางอีสาน, (ขอนแก�น : การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานขอนแก�น, ๒๕๕๖), คํานํา. 

๖ พระครูสุเทพสารคุณ (สุนันท� เพชรเลื่อน) และคณะ, มรดกไทอีสาน, (ขอนแก�น : คลังนานา
ธรรม, ๒๕๓๖), หน8า ๑๑๘-๑๑๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๙๓๙

เปNนงานบุญประเพณีอีกงานหนึ่งประจําเดือน ๔ ของชาวอีสาน เปNนการทําบุญเพ่ือเปNนเครื่อง
ระลึกถึงพระชาติๆ หนึ่งขององค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ8า เปNนการบําเพ็ญบารมีครั้ง
ยิ่งใหญ�ของพระโพธิสัตว�ก�อนท่ีจะตรัสรู8เปNนพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ8า คือครั้งอุบัติเปNนพระ
เวสสันดร๗  

บุญมหาชาติพระเวสสันดร (บุนพะเหวด) ท่ีคนอีสานนิยมส�วนใหญ�จะเปNนการฟ�ง
พระเทศน�ในทํานองต�างๆ แล8วแต�ท8องท่ี ซ่ึงจะมีอยู� ๓ ทํานอง ได8แก� ๑) ทํานองกาเต8นก8อน 
๒) ทํานองลมพัดพร8าว หรือลมพัดชายเขา ๓) ทํานองช8างเทียมแม� หรืองัวเทียมแม� ส�วนการ
เทศน�แหล�มี ๓ ลักษณะ ๑) แหล�ในเนื้อมหาชาติ ๒) แหล�ขบขันนอกเรื่องมหาชาติ ๓) แหล�
ปฏิภาณเรื่องสดๆ ร8อนๆ๘  เพ่ือให8ผู8ฟ�งเข8าใจง�ายและน�าฟ�งมากยิ่งข้ึน เพ่ือไม�ให8เกิดความเบ่ือ
หน�าย การฟ�งเทศน�มหาชาติในงานประเพณีจะต8องให8จบตลอดท้ังเรื่องภายใน ๑ วัน ในชาติ
หน8าจะได8ไปเกิดในโลกของพระศรีอริยเมตไตรย ซ่ึงจะมีแต�ความสุขความสมบูรณ� จึงทําให8
ผู8คนมีใจกุศลท่ีจะบริจาคทานเปNนท่ีต้ังและการจัดเตรียมสิ่งของในงานบุญพระเวสสันดร (บุน
พะเหวด) ซ่ึงจะมีการจัดสรรและคัดสรรสิ่งของต�าง การตกแต�งธง ธุงชัย หรือ ธุงผะเหวด 
เปNนธุงท่ีใช8ในงานบุญผะเหวดเทศน�มหาชาติ ใช8 ๘ หาง ป�ก ๘ ทิศ ได8แก� บูรพา อาคเนย� 
ทักษิณ หรดี ป�จฉิม พายัพ อุดร และอีสาน บริเวณรอบนอกศาลาการเปรียญ หรือสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรม ชาวอีสานจะต8องอัญเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานไว8 ณ สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรม ด8วยความเชื่อท่ีว�า พระอุปคุตเปNนพระผู8ทรงมีอานุภาพเปNนท่ียําเกรงของหมู�มารท้ัง
ปวง ช�วยคุ8มครองให8การจัดงานบุญผะเหวดประสบผลสําเร็จ๙  “ผ8าผะเหวด” ซ่ึงมาจากคํา 
“ผ8าพระเวสสันดร” เปNนภาพจิตรกรรมขีดเขียนเรื่องราวในพระเวสสันดรชาดกนั้น ในการ
เทศน�อาจมีคนไปชี้ให8คนร�วมฟ�งได8เห็นถึงภาพในจินตนาการซ่ึงอาจมีท้ัง ภาพสัตว� ทัศนียภาพ 
ภูเขา แม�น้ําทะเล รวมถึงภาพเหตุการณ�กิจกรรมต�างๆ ท่ีบรรยายในคําเทศน�ให8เกิดภาพพจน�
และเสมือนจริง เช�น “หัวล8านตบกลอง หัวหยองตีแซ�งปากแหว�งเป�าป�° ตาต่ีเป�าแคน” สะท8อน
ภาพวิถีชีวิตชาวอีสานล8านช8างในอดีตได8เปNนอย�างดี๑๐ 

ดังนั้นผู8วิจัยได8ศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในพระเวสสันดรชาดก ฉบับอีสาน ท่ี
มุ�ง ความเปNนมาของพระเวสสันดรชาดกฉบับอีสานในสังคมอีสาน การตีความเพ่ือเกิดความ
ประทับใจในพระเวสสันดรชาดก การตีความสุนทรียศาสตร�ทางภาษา การเข8าถึงข8อความใน
                                                           

๗ ขุ  .ช า  .มหา ).บาลี  (๒๘ /๑๖๕๕  – ๒๔๔๐  /๓๐๘  – ๓๘๕, ขุ  .ชา .มหา ).ไทย  (๒๘ /๑๖๕๕  – 
๒๔๔๐ /๔๔๗ – ๕๖๐. 

๘ พระครูสุเทพสารคุณ (สุนันท� เพชรเลื่อน) และคณะ, เรื่องเดียวกัน, หน8า ๑๔๐-๑๔๓. 
๙ ประทับใจ  สิกขา, ธุงอีสาน, (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๕๕), หน8า ๒-๓. 
๑๐ ณรงค�ศักดิ์ ราวะรินทร�, จดหมายข�าว,ผ8าผะเหวดการสร8างสรรค�สื่อศรัทธาในท8องถ่ินอีสาน

ป�จจุบัน, (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยสารคาม, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ พฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๕๔), หน8า ๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๔๐ 

พระเวสสันดรชาดกท้ัง ๔ กัณฑ� คือ กัณฑ�ชูชก กัณฑ�มัทรี กัณฑ�มหาราช และกัณฑ�นคร ท่ี
เปNนอารมณ�และความรู8สึกท่ีสะท8อนให8เห็นหลักธรรมท่ีมุ�งสู�การประพฤติปฏิบัติ การดําเนิน
ชีวิต ท่ีเกิดจากการฟ�งเทศน�มหาชาติพระเวสสันดร ฉบับอีสานในภาษาท่ีปรากฏในเวสสันดร
ชาดกฉบับอีสาน และยังเปNนการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และการเผยแผ�พระพุทธศาสนา
ให8คงอยู�ต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร�ทางภาษาในเวสสันดรชาดก 
๒.๒ เพ่ือศึกษาตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 
๒.๓ เพ่ือวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดกฉบับ

อีสาน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยมี

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ ศึกษารวบรวมข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวข8องกับงานวิจัย

ต�างๆ ท่ีมาจากงานเขียน บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข8อง หนังสือ ตํารา และ
ภาพเขียนบนแผ�นผ8าผะเหวด ฯลฯ 

๓.๒ ศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร�ทางภาษาของพระเวสสันดรชาดก ๔ กัณฑ�ใน
จํานวน ๑๓ กัณฑ� 

๓.๓ นําข8อมูลท่ีได8ศึกษามาข8างต8นมาวิเคราะห�และเรียบเรียงใน๒ ด8าน คือ  
๑) การตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดรชาดก 
๒) วิเคราะห�เชิงสุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 

๔ กัณฑ� ได8แก� กัณฑ�ชูชก กัณฑ�มัทรี กัณฑ�มหานคร และกัณฑ�นคร 
๓.๓ สรุปผลการวิจัยและนําเสนอข8อเสนอแนะท่ีได8จากการศึกษา 

๔. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดก

ฉบับอีสาน ผู8วิจัยได8ศึกษาด8านคุณค�าทางด8านประวัติศาสตร� คุณค�าทางด8านวรรณกรรมท่ีเปNน
หลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต  คุณค�าทางด8านปรัชญาและ
ศาสนาท่ีจะได8กล�าวดังต�อไปนี้ 

๔.๑ คุณคBาทางประวัติศาสตร� 
เวสสันดรชาดก จัดเปNนวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีสําคัญ เพราะดีพร8อมท้ังเนื้อหา

ศิลปะ การประพันธ� กวีใช8สํานวนโวหารประณีตลึกซ้ึงและมีคุณค�ามากท้ังในด8านอักษร



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๙๔๑

ศาสตร� สังคม วัฒนธรรมและคติธรรม ด8วยเหตุนี้ เวสสันดรชาดก๑๑  จึงมีความสําคัญประดุจ
เพชรเม็ดงามท่ีสามารถนําไปประยุกต�เข8ากับชีวิตประจําวันได8ทุกระดับ เปNนตัวอย�างแห�งการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนการดําเนินนโยบายระหว�างประเทศ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังนับ
ถือกันมาแต�โบราณว�า๑๒ ผู8ใดได8ฟ�งเทศน�มหาชาติจะได8ผลานิสงส�มากจึงเกิดเปNนประเพณีมี
เทศน�มหาชาติกันเปNนประจําทุกป� และถือกันอีกว�าต8องฟ�งให8จบในวันเดียว จึงจะได8อานิสงส�
แรง ความนิยมนี้มีมาต้ังแต�ครั้งสุโขทัยจนถึงป�จจุบัน 

ความสําคัญทางด8านภูมิป�ญญา ด8านศาสนา คนไทยส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ใน
เรื่องนี้จะเห็นว�ามีศาสนาฮินดูรวมอยู�ด8วย จากข8อความ “ส�งพราหมณ�แปดคนไปแคว8นสีพี” 
ส�วนภูมิป�ญญาในการสืบทอดพุทธศาสนาให8ม่ังคง น�าจะเปNนการเล�าเรื่องสืบต�อกันมาทําให8ได8
รู8พระจริยวัตรขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ8าก�อนตรัสรู8เปNนพระพุทธเจ8าและด8านสังคม ทําให8
ตระหนักถึงการให8 การเสียสละ เพ่ือมุ�งหวังให8ผู8อ่ืนพ8นทุกข� และตัวผู8ให8เองก็จะได8รับความสุข 
สังคมก็ จะอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข ไม�ขัดแย8งและชิงดีชิงเด�นกัน เวสสันดรชาดก เปNนเรื่องราว
ท่ีนําเสนอในรูปแบบ ชาดก การอนุรักษ�และสืบทอดภูมิป�ญญาพระเวสสันดร จึงน�าจะเปNน
การสืบทอดด8วยประเพณี เช�นประเพณีงานบุญพระเวส บุญเดือนสี่ หรือบุญเทศน�มหาชาติ ท่ี
ยึดถือปฏิบัติต�อกันมาช8านาน เกิดเปNนประเพณีท่ีสําคัญจนถึงป�จจุบัน 

๔.๒ คุณคBาทางด�านวรรณกรรม 
การศึกษาวิจัยคุณค�าทางด8านวรรณกรรม ผู8วิจัยได8แยกประเด็นในการวิเคราะห�ได8

ดังนี้ 
๔.๒.๑ การสื่อสารทางภาษา ส�วนมากจะเปNนการเขียนหรือจารเปNนอักษรโบราณ

อีสาน เช�น อักษรธรรม อักษรไทน8อย และป�จจุบันได8มีการปริวรรตเปNนอักษรไทย เพ่ือเปNน
การรักษาภูมิป�ญญาทางภาษา เปNนเอกลักษณ�และสืบทอดกันมาต้ังแต�บรรพบุรุษ ถ�ายทอดสู�
ชนรุ�นหลัง ทําให8เกิดความเปNนอัตลักษณ�ท่ีทําให8เกิดความเปNนอีสานอย�างแท8จริง เปNนการ
ถ�ายทอดประวัติศาสตร� มีวรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก ฉบับอีสาน ได8กล�าวถึงการใช8ภาษา
เปNนเครื่องมือท่ีใช8ในการติดต�อสื่อสารของมนุษย� เพ่ือทําความเข8าใจระหว�างบุคคล หรือกลุ�ม
คน ซ่ึงในป�จจุบันชาวอีสานยังคงใช8ภาษาพูดของท8องถ่ินในการติดต�อสื่อสาร สําหรับภาษา
เขียนจะใช8ตัวอักษรของชาติไทยเช�นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนๆ วรรณกรรมท8องถ่ินอีสานเปNนข8อมูล
ท่ีแสดงออกด8วยวาจา คําพูด และท่ีบันทึกไว8เปNน ตัวอักษรซ่ึงเปNนเรื่องราวเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และความเปNนอยู�ทุกด8านของท8องถ่ิน ท่ีสืบเนื่อง ต�อกันมาเปNนเวลาช8านาน 

                                                           

๑๑ พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน�ธมฺมวฑฺฒโน), กะเทาะเปลือกเวสสันดรชาดก, พิมพ�ครั้งท่ี 
๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเซ่ียง, ๒๕๔๖), หน8า ๓. 

๑๒ ประจักษ� ประภาพิทยากร, สมญาภิธานมหาเวสสันดรชาดก, (กรุงเทพมหานคร : สยาม
พัฒนา, ๒๕๒๒), คํานํา. 
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 ๑๙๔๒ 

จนรับรู8และจดจําได8ภายในท8องถ่ินของตน วรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก ฉบับอีสาน 
สามารถสะท8อนภาพชีวิตของชาวอีสานได8เปNนอย�างดี๑๓  

๔.๒.๒ การสะท8อนวิถีชีวิตของคนอีสาน เปNนการสะท8อนวิถีชีวิตและความเปNนอยู�
ของคนอีสาน ด8วยอารยธรรมอีสาน และระเบียบแบบแผนในการดํารงชีวิต และการอยู�
ร�วมกันของมนุษย�ท่ีเคยมีมาอย�างยาวนานได8 จากการท่ีมีวิวัฒนาการยาวนานดังกล�าวก็ทําให8
เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีหลากหลาย ซ่ึงบางครั้งการเกิดข้ึนของระบบ
ความคิดท่ีประกอบสร8างข้ึนเปNนสิ่งท่ีเรียกว�า วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเหล�านี้ ก็
อาจจะอยู�ภายใต8ระบบความคิดอะไรบางอย�างในแต�ละสังคมแต�ละช�วงเวลา และอาจก�อเกิด
ข้ึนมาเพ่ือรับใช8อุดมการณ� (Ideology) หรือแนวคิดลัทธิบางอย�างก็ได8 กล�าวคือ ความเปNนคน
อีสานท่ีปรากฏในสังคม หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือ ความรับรู8และความคาดหวังท่ีสังคมมีต�อ
วรรณกรรมสะท8อนผ�านทางสถานภาพ บทบาท คุณธรรม และคุณสมบัติบางอย�างท่ี ควรจะ
เปNนหรือควรจะมี การท่ีจะศึกษาและทําความเข8าใจต�อความรับรู8และความคาดหวังเหล�านั้น
ให8ใกล8เคียงความเปNนจริงมากท่ีสุด จําเปNนต8องศึกษาผ�านทางวรรณกรรมเช�น การดําเนินชีวิต 
การอยู�ร�วมกัน การจัดประเพณี จารีต และขนบธรรมเนียมท่ีกระทําร�วมกัน๑๔  

๔.๓ คุณคBาทางด�านปรัชญาและศาสนา 
คุณค�าทางปรัชญาและศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก ฉบับ

อีสาน เปNนการนําไปใช8ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาและภูมิป�ญญาของปราชญ�อีสานท่ี
สามารถแต�งหรือปริวรรตข้ึนมาเพ่ือให8เกิดความเข8าใจได8ง�ายและเปNนหลักการในการสั่งสอนท่ี
ดี มีความสําคัญต�อการดําเนินชีวิตของคนอีสาน ซ่ึงคนอีสานโดยส�วนใหญ�นิยมการเทศน�แหล� 
เพราะทําให8เกิดความไพเราะเสนาะใจ และสามารถจับใจได8 ทําให8ไม�ง�วง ฟ�งได8นานไปจนจบ 
วรรณกรรมพระเวสสันดร ฉบับอีสานเปNนสื่อถ�ายทอดคําสอน และปรัชญาทางศาสนาให8
เผยแพร�สู�ประชาชนได8กว8างขวาง ทําให8ประชาชนมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ได8ข8อคิดในการ
ดํารงชีวิต วรรณกรรมคําสอนท่ีชาวอีสานนําไปใช8ในการดําเนินชีวิต ด8วยหลักธรรมทาง
ศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน ท่ีผู8ศึกษาหรือปราชญ�อีสานนํามาสอนให8กับชนรุ�นหลัง
ได8ประพฤติปฏิบัติตาม และการดําเนินชีวิตในสังคม ท่ีจะกล�าวไว8ต�อไปนี้  

เทศน�หรือเทศนา  หมายถึง  การแสดงธรรมของพระพุทธเจ8า  หรือการข้ีแจงแสดง
ความ๑๕  พระนักเทศน�  เปNนคํายกย�องสําหรับพระภิกษุผู8มีความสามารถในการแสดงธรรม๑๖  
                                                           

๑๓ พิเชษฐ� เดชผิว, เบ่ิงสังคมวัฒนธรรมอีสาน : เท่ิงร�องเท่ิงเลBน, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพ�แม็ค, ๒๕๔๘), หน8า ๔๐-๔๑. 

๑๔ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : พีระพัธนา,๒๕๒๕),หน8า ๓๕๓-
๓๕๔. 

๑๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.  ปยุตโต),  พจนานุกรมพุทธศาสนตร�  ฉบับประมวบธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร�.พริ้นติ้งแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๑), หน8า ๖๔. 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในพระเวสสันดรชาดกฉบับอีสานมีวัตถุประสงค� 

๓ ประการ คือ  )๑  (เพ่ือศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร�ทางภาษาในเวสสันดรชาดก   )๒  (เพ่ือ
ศึกษาตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดรชาดกฉบับอีสานและ   )๓  (เพ่ือ

วิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน เปNนการวิจัยเชิง
เอกสาร  )Documentary Research) โดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห�ด8วยวิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

๕.๑ แนวคิดสุนทรียศาสตร�ทางภาษาในพระเวสสันดรชาดกเวสสันดรชาดก 
หมายถึง เรื่องราวท่ีเก่ียวข8องกับพระพุทธเจ8าในชาติกําเนิดอันยิ่งใหญ� คือ เปNนพระเวสสันดร 
ชาดกเรื่องนี้เปNนเรื่องหนึ่งในนิบาตชาดกมหาเวสสันดรชาดก บางครั้งนิยมเรียกว�า มหาชาติ 
เนื่องด8วยเปNนเรื่องของ พระโพธิสัตว� เม่ือเสวยพระชาติเปNนพระเวสสันดร และเปNนชาติ
สุดท8ายก�อนท่ีจะประสูติเปNนเจ8าชายสิทธัตถะแล8วเสด็จออกผนวชกระท่ังตรัสรู8 เปNนสัมมาสัม
พุทธเจ8า ด8วยการบําเพ็ญบารมีครบท้ัง ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ป�ญญา
บารมี วิริยาบารมี สัจจบาร ขันติบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี อธิษฐานบารมี ภาษาท่ี
ปรากฏในพระเวสสันดรชาดกของเดิมแต�งไว8ด8วยภาษาบาลีและมีการแต�งข้ึนในแต�ละท8องท่ี
เพ่ือให8เข8ากับบริบททางสังคม เช�น ภาคอีสานท่ีรับอิทธิพลมาจากล8านช8าง ส�วนมากมีความ
ความเข8าใจทางภาษาอีสาน (ล8านช8าง) โดยใช8อักษรธรรม ไทน8อย สุทรียศาสตร�ในพุทธ
ปรัชญา  ระดับความงามทางพุทธปรัชญา คือ ในระดับสมมติสัจจะ และ ปรมัตถสัจจะ
จําแนกความงามออกเปNนประเภทดังนี้ (ก) ความงามในมิติทางโลก และรส(ข) ความงามใน
มิติทางธรรม ในสุนทรียศาสตร�ไว8ท้ัง ๙ รส คือ ๑) สิงคารรส รสรัก ๒) หัสสรส รสขาขัน หรือ
รสขบขัน ๓) กรุณารส รสสงสาร ๔) รุทธรส รสโกรธ ๕) วีรรส รสกล8าหาญ, ๖) ภยานกรส 
รสท่ีน�าสะพรึงกลัว ๗) วิภัจฉรส รสเกลียด ๘) อัพภูตรส รสอัศจรรย� ต่ืนเต8น ประหลาดใจ ๙) 
สันตรส รสสงบ 

๕.๒ การตีความข8อความอันเปNนรอยประทับใจในเวสสันดรชาดกฉบับอีสานด8าน
สภาวะอารมณ� เปNนสภาวะทางการถ�ายทอดออกมาจากพระเวสสันดรฉบับอีสาน คือ ความ
รัก ความสงสาร ความโศก ความเปNนหวง ด8านหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาในกลอนลําผะเหวดมีหลากหลาย กัณฑ�ชูชก คือ ความ
มัธยัสถ�และรู8จักเก็บออม กัณฑ�มัทรี คือ ความเชื่อเรื่องเคราะห�กรรม ความรักของพ�อแม� 
กัณฑ�มหาราช คือ คนดีย�อมไม�ทุกข� ความโลภ นครกัณฑ� คือ การรั้งรอแต�พองาม ไม�ให8คน
อ่ืนมางอนง8อจนเกินงามและไม�ผลีผลามใจร8อนจนน�ารังเกียจ  

                                                                                                                                                        

๑๖ ธวัช  เฟ °องประภัสสร�,แนะนําวิธีการเทศน�, (ขอนแก�น : คลังนานาธรรม, ๒๕๔๘), หน8า ๑. 
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๕.๓ วิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในการใช8ภาษาท8องถ่ินในเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน
คุณค�าทางประวัติศาสตร� เวสสันดรชาดก จัดเปNนวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีสําคัญ เพราะดีพร8อม
ท้ังเนื้อหาศิลปะ การประพันธ� กวีใช8สํานวนโวหารประณีตลึกซ้ึงและมีคุณค�ามากท้ังในด8าน
อักษรศาสตร� สังคม วัฒนธรรมและคติธรรม เวสสันดรชาดกมีความสําคัญท่ีสัมพันธ�กับความ
เชื่อพ้ืนฐานของคนในสังคม ความสําคัญทางด8านภูมิป�ญญา ด8านศาสนา คนไทยส�วนใหญ�นับ
ถือศาสนาพุทธ เปNนแนวทางการอนุรักษ�และสืบทอดภูมิป�ญญาคุณค�าทางด8านวรรณกรรม 
เปNนการสื่อสารทางภาษา อันเปNนความรู8ท่ีนํามาใช8ให8เกิดประโยชน�ในชีวิตประจําวันเปNน
เครื่องส�งเสริมให8จิตใจสูงข้ึน นอกจากนี้ยังส�งผลสะท8อนให8เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของท8องถ่ิน
นั้นๆ และการสะท8อนวิถีชีวิตของคนอีสาน ด8วยอารยธรรมอีสาน และระเบียบแบบแผนใน
การดํารงชีวิต และการอยู�ร�วมกันของมนุษย�ท่ีเคยมีมาอย�างยาวนานได8 จากการท่ีมี
วิวัฒนาการยาวนานดังกล�าวก็ทําให8เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีคุณค�าทางด8าน
ปรัชญาและศาสนา เปNนการนําไปใช8ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาและภูมิป�ญญาของปราชญ�
อีสานท่ีสามารถแต�งหรือปริวรรตข้ึนมาเพ่ือให8เกิดความเข8าใจได8ง�ายและเปNนหลักการในการ
สั่งสอนท่ีดี มีความสําคัญต�อการดําเนินชีวิตของคนอีสานซ่ึงคนอีสานโดยส�วนใหญ�นิยมการ
เทศน�แหล� เพราะทําให8เกิดความไพเราะเสนาะใจ และสามารถจับใจได8 ทําให8ไม�ง�วง ฟ�งได8
นานไปจนจบ ทําให8ประชาชนมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ได8ข8อคิดในการดํารงชีวิต 
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การศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ตBอชุมชนอีสาน 
An AnaliticalStudy of Influence in Seawsawad  

Literature to E-san Community 

พระพงษ�พิภักด์ิ วิสุทฺโธ (ศรีเมือง)* 
รศ.อุดม บัวศรี, ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาประวัติความเปNนมาของ
วรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ (๒) เพ่ือศึกษาการตีความปริศนาภาษิตในวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ 
และ (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสานเปNนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ แล8ว
นําข8อมูลมาวิเคราะห�วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย 

ผลการวิจัยพบวBา 
ประวัติและความเปNนมาของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิเกิดข้ึนในดินแดนล8านช8างมี

ลักษณะเปNนนิทานสุภาษิตผสมกับปริศนาธรรม ท่ีประเทืองป�ญญาและให8คุณค�าทางอารมณ�
พิมพ�ลงในใบลานด8วยภาษาไทยถ่ินอีสานซ่ึงนิทานมาจากคัมภีร�ธรรมบท และคัมภีร�มังคลัตถ
ทีปนีเสียวสวาสด์ิ หมายถึงเฉลียวฉลาดผู8แต�ง คือรองอํามาตย�โท ขุนพรหมประศาสน�ป�จจุบัน
มีจุดมุ�งหมายเพ่ือส�งเสริมให8นักเรียน เยาวชนมีนิสัยรักการอ�าน พัฒนาทักษะการอ�าน คิด
วิเคราะห�และเขียนสื่อความ ปลูกฝ�งทัศนคติ คุณธรรม ความคิดท่ีดี ท่ีมีโครงเรื่องใหญ� และ
โครงเรื่องย�อยรูปแบบการใช8ภาษา ๑) ให8เหมาะสมกับบุคคล ๒) ปะปนกับภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยถ่ินอีสาน ๓) คําท่ีมีความหมายเฉพาะในภาษาไทยถ่ินอีสาน 

การตีความปริศนาภาษิตในวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิประเภทปริศนาธรรมเปNน
วรรณกรรมท่ีมีท้ังคําคม ข8อคิด และภาษิตสอนใจความเปNนวิถีแห�งชุมชนอีสานได8เปNนอย�างดี 
และการถูกปลูกฝ�งจากวรรณกรรมหรือวรรณคดีทางศาสนาทําให8สังคมอีสานเปNนสังคม เช�น 
หลักศีล หลักจริยธรรมข8อคะลํา (ข8อห8าม) ทศพิธราชธรรม ฮีตคอง เปNนป�จจัยสําคัญในการ
กําหนดวิถีชีวิตหรือแนวทางความเปNนอยู�ของคนอีสาน 

วิเคราะห�อิทธิพลของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสานด8านสังคม ด8วยการยึด
กรอบแห�งจริยธรรม และจารีตประเพณีท่ีสืบทอดกันมา แฝงด8วยหลักธรรมคําสอนท่ีสามารถ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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นําไปใช8ในชีวิตประจําวันได8 คติธรรมให8มีจิตสํานึก ให8ความรู8และปรัชญาชีวิต เพ่ือสร8าง
จิตสํานึกท่ีดีด8านการดําเนินชีวิตเปNนสื่อในการสั่งสอนอบรมลูกหลานอีสานท่ีแฝงด8วยข8อคิด 
คติธรรมเตือนใจ ให8รู8จักมีความเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�ต�อกัน รู8จักแบ�งป�น สร8างมิตรให8มาก พ่ึงพา
อาศัยกัน รู8ในสิ่งท่ีควรไม�ควรทํา ความรักความเมตตา ยึดหลักธรรมคําสอน รักษาศีล ให8ทาน 
ยึดจารีตประเพณีท่ีดีงาม รู8จักบาปบุญ มีความขยันม่ันเพียร ด8านการปกครอง ท้ังพระราชา 
ผู8ปกครองบ8านเมือง ผู8นําผู8บริหาร และประชาชน พระราชานําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ไปสั่งสอนแก�ประชาชน และบริหารประเทศ มีจิตใจบริสุทธิ์ พูดจาไพเราะ ด8านการศึกษาท่ี
ส�งเสริมการเรียนรู8และฝ�กทักษะ ส�งเสริมปลูกฝ�งนิสัยรักการอ�าน ส�งเสริมในการเรียนรู8
ทางด8านภาษา ให8ความบันเทิงใจเพลิดเพลินสนุกสนาน ความสะเทือนใจ ความสะเทือน
อารมณ� ความฝ�นไปกับท8องเรื่อง ประเทืองป�ญญา ชี้ให8เห็นสภาพของชีวิตมนุษย�ในสังคม ให8
มโนทัศน�ต�างๆ เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย�ในสังคม 

คําสําคัญ: วรรณกรรม, เสียวสวาสด์ิ, ชุมชนอีสาน 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the background of 
Seawsawad literature, 2)  to study proverb-conundrum found in the literature 
and 3) to analytically study the influence of Seawsawad literature to E-san 
community. This qualitative research interpreted and analyzed the obtained 
data from the study of primary and secondary sources based on descriptive 
analysis and inductive principles. 

The research results revealed that according to history and 
background, the Seawsawad literature is originated in the Lan Chang kingdom, 
characterized by its tale mixed with proverb-conundrums to create wisdom 
and emotional values, printed on Palm leaves in Thai E-san language. The 
tale is originated in the Dhammapada and Manggalatthadipanī texts. 
Seawsawad expresses intelligence of its composer, Rong-Ammart-Tho Khoon 
Promprasat, aiming at promoting learning of the students and implantation of 
reading passion for youths, reading skill development, critical thinking and 
expression, attitudes, virtues and good thought. The literature is constructed 
with major and minor plots with the forms of language use, 1) appropriated 
to people, 2) mixed with Thai official and E-san languages and 3) composed 
with specific meaning words in E-san language.  
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Based on the interpretation of proverb-conundrum in the literature, 
the Seawsawad is the literature which is composed of epigrams, consideration 
points and proverbs of E-san living style. The influence of this literature can 
be seen in the characteristics of the society: Sīla principles, Dhamma 
principles, prohibitions, dhammas of the King, Heet-Khong. These are the 
important factors for setting the life style or living of E-san people.  

The social influences of the Seawsawad literature to the E-san 
community is that it is adhered to ethics and inherited cultures, mixed with 
dhamma teachings that can be used in daily life such as proverbs of 
consciousness, understanding the philosophy of life to raise the mindfulness 
in living, training children to be generous and kind based on the principles of 
precepts, charity, wholesomeness and unwholesomeness and diligence. Its 
governmental influence aspect can be seen in the way that brings the 
religious teachings to teach the general public by the king, administrators and 
governors; and in governance with mental purity and speech. Its educational 
influence can be seen in terms of promoting education and improving 
educational skills, implanting reading positive attitude, language learning, 
entertainment, emotional feelings, following the plot, raising wisdom, pointing 
out the living conditions of people in the society and living visions of lifestyle 
in the community.  

Keyword: Influence, Seawsawad Literature, E-san Community 

๑. บทนํา 
ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นับเปNนดินแดนถ่ินกําเนิดและท่ี

อยู�อาศัยของชนเผ�าไทยลาวมาเปNนเวลาอันยาวนาน จนกระท้ังมีภาษา ศิลปะ วรรณกรรม 
วัฒนธรรมประเพณีเปNนเอกลักษณ� และวิถีชีวิตของชาวอีสานมีเค8ามูลมาจากแหล�งเดียวกัน
กับชนชาวไทยลาวลุ�มแม�น้ําโขง ท่ีอาศัยอยู�ในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง (Great Mekong Sub-
region : GMS) ต้ังแต�แคว8นสิบสองป�นนาในมณฑลยูนานของจีน ในหลวงพระบาง 
เวียงจันทน� สุวัณเขต และจําปาศักด์ิของลาว โดยภาพรวมแล8วภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ของ
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ผู8คนเหล�านี้มีความคล8ายคลึงกันในสาระสําคัญ มีแตกต�างกันบ8างในรายละเอียดปลีกย�อยท่ี
แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของท8องถ่ิน และกาลเวลา๑  

ชาวอีสานส�วนใหญ� เปNนคนท่ียึดม่ันในหลักธรรมแห�งศาสนา โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา และหลักพิธีกรรมของพราหมณ� เชื่อในเรื่องบุญกรรม แต�ก็ตระหนักใน
คุณค�าของการพ่ึงตนเองยิ่งกว�าพ่ึงผู8อ่ืนหรือพ่ึงบุญวาสนา ความโอบอ8อมอารีมีน้ําใจโอนอ�อน
ผ�อนปรนผู8อ่ืน เปNนลักษณะอีกประการหนึ่งของชาวอีสาน ซ่ึงทําให8ดูเหมือนว�าเปNนคนรัก
ความสงบ ไม�ชอบความขัดแย8งและดํารงตนเรียบง�าย นอกจากนี้ ด8วยความใกล8ชิดกับ
ธรรมชาติเพราะต8องพ่ึงพาในการดํารงชีวิต ทําให8ชาวอีสานสังเกต จดจํา วิเคราะห� และ
สรุปผลท่ีเกิดข้ึนนํามาเปรียบเทียบกับชีวิตและสังคมมนุษย� นํามาร8อยเรียงเปNนบทสุภาษิตใน
รูปแบบของกาพย�กลอนคล8องจองไพเราะ มีจุดมุ�งหมายเพ่ือเปNนคําสอน คําแนะนํา คํา
เตือนสติ และข8อคิดในการดํารงชีวิตนอกจากนี้ยังเปNนคําปริศนา คําทาย คําตลกเหน็บแนม 
คําเก้ียวพาราสี ถ8อยคําสํานวนเหล�านี้มีท้ังท่ีบันทึกไว8เปNนลายลักษณ�อักษร และท่ีบอกเล�าสืบ
ต�อกันมาด8วยการขับลําทําเพลง และการพูดจาในชีวิตประจําวัน๒  

อีกท้ังการสืบสานด8านภาษาและวรรณกรรมอีสาน ท่ีมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 
ซ่ึงนอกจากจะมุ�งใช8ในการติดต�อสื่อสาร (Communication) ระหว�างกันแล8ว ยังรู8จักเลือกใช8
ภาษาท่ีเหมาะสมกับกาลเทศ (Time and Space) ตลอดจนสามารถปรุงแต�งศิลปะการใช8
ภาษาให8มีความสละสลวย งดงามมากยิ่งข้ึน ความรู8ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานท่ีแสดงออกมา
ในรูปแบบของการใช8ภาษา มี ท้ัง ท่ีอยู� ในรูปแบบลายลักษณ�วรรณกรรม (Written 
Literatures) ซ่ึงมักพบจากใบลาน ท่ีถูกจารหรือจาลึกไว8๓  และอยู�ในรูปแบบมุขปาฐะ
วรรณกรรม (Oral Literatures) หรือวรรณกรรมท่ีถูกถ�ายทอดโดยการบอกเล�าหรือขับร8อง๔  

วรรณกรรมอีสานท่ีถูกถ�ายทอดท่ีเปNนเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ�กับวิถีชีวิต ซ่ึง
เก่ียวพันแนบแน�นอยู�กับประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ผ�านภาษาในรูปแบบการบอกเล�า
หรือขับร8องในหลายลักษณะ เช�น การเล�านิทานก8อม หมอลํา กลอน หมอลําเรื่อง ผญา 
นิทานพ้ืนบ8านอีสานมีสิ่งซ�อนเร8นในเรื่องราวของนิทานท่ีให8คติเตือนใจโดยเฉพาะนิทานท่ีแฝง
เร8นหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา นิทานหลายเรื่องจะปรากฏแง�คิดในการเปNนบุคคล

                                                           

๑ เบญจวรรณ นาราสัจจ�, ประวัติศาสตร�ภูมิป�ญญาอีสาน, (ขอนแก�น : คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น, ๒๕๕๑), หน8า ๑. 

๒ บุญเกิด พิมพ�วรเมธากุล และนภาพร พิมพ�วรเมธากุล, ฮีด-คอง-คะลํา, (ขอนแก�น : โรงพิมพ�
คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖), หน8า ๒. 

๓ บุญเกิด พิมพ�วรเมธากุล และนภาพร พิมพ�วรเมธากุล, เร่ืองเดียวกัน, หน8า ๒. 
๔ พระครูอภิรักษ�ชัยมงคล (พระมหาตุ¦ กิตฺติวณฺโณ วงษ�มณี), “การศึกษาผญาเชิงจริยธรรมท่ี

พระสงฆ�ชาวอีสานนําไปใช8สอน”, วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน8า ๑. 
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ท่ีพึงประสงค�ของสังคม เช�น อุปนิสัยของตัวเอกในเรื่อง จะสะท8อนแบบอย�างการดําเนินชีวิต
ตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝ�งให8เกิดการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และจริยธรรม
แก�สังคม ดังท่ี ธวัช ปุณโณทก ได8อธิบายไว8ว�า นิทานพ้ืนบ8านอีสานประกอบด8วยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในลักษณะวรรณกรรมชาดก เช�น พระเวสสันดรชาดก ท่ีตัวเอก
ของเรื่อง เปNนผู8เสียสละอย�างยิ่งยวด และปรากฏในลักษณะวรรณกรรมเก่ียวกับตํานานทาง
พระพุทธศาสนา เช�น เรื่องราวเก่ียวกับการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ปูชนียสถาน ตํานานการ
สร8างพระธาตุพนม เปNนต8น๕  

วรรณกรรมท8องถ่ินอีสานพ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา วรรณกรรมอีสานยัง
สะท8อนให8เห็นความเชื่อ ค�านิยม ความนึกคิดของคนอีสาน จารีตประเพณีอุดมการณ�ทาง
สังคมอันเปNนมรดกท8องถ่ินอีสานท่ีปรากฏอยู�ในป�จจุบัน ด8วยเหตุนี้เองจึงทําให8นักปราชญ�
พยายามหาวิธีนําหลักคําธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาสอดแทรกในวรรณกรรม 
เพ่ือท่ีจะให8คนใช8สติป�ญญาในการคบคิดแก8ป�ญหา แล8วนําไปประพฤติปฏิบัติให8เกิดคุณธรรม
จริยธรรม คือละความชั่วทําแต�ความดีดังบทปริศนาธรรมท่ีว�า “รู8ว�าวันคืนเคลื่อน บ�เวียนวน
กลับ ไผมัวหลับมัวเพลิน บ�เจริญฮอดวันม8วย ด8วยว�าวันคืนนั้น ย�อมผันแปรย8ายเคลื่อน เขียน
แล8วอ�านเถิดน8า สิคาเล�นม�วนเพลิน อายุเหลือบ�ยาวเยิน ก8อเดินฮอดจุดฝ�น บัดคราวสูญชีวัง ชื
อสิยังเหลือไว8”๖  ในบรรดาวรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานท้ังหลาย วรรณกรรมนิทานเรื่อง นิทาน
เรื่องท8าวเสียวสวาสด์ิ เปNนเรื่องท่ีน�าสนใจ ควรค�าแก�การศึกษา เพราะเปNนวรรณกรรมท่ีให8คติ
สูงส�งเปNนคลังป�ญญาสอนข8าราชการ ชวนวิจารณ�การเมือง และให8ความรู8เรื่องชีวิต เรื่องสังคม
อย�างลึกซ้ึง หลักธรรมและโลกทัศน�ทางพระพุทธศาสนาหลายด8านปรากฏอยู� สามารถท่ีจะ
ศึกษาและนํามาปฏิบัติตามได8 ซ่ึงหลักธรรมและโลกทัศน�เหล�านี้ได8สะท8อนให8เห็นค�านิยมหรือ
วิถีชีวิตของคนอีสานโบราณได8เปNนอย�างดีด8วยการท่ีมีข8อคิด คติสอนใจแทรกอยู�มากมาย มี
การเปรียบเทียบหยิบยก สาธกสถานการณ�พฤติกรรมของคนในสังคมมาแทรกไว8อย�าง
แนบเนียน รู8จักใช8สถานการณ�ต�างๆ ให8เปNนประโยชน�ต�อการแทรกคําสอน และสิ่งท่ีต8องสื่อให8
เปNนประโยชน�ต�อผู8อ�าน๗ 

ในวรรณกรรมอีสานเรื่องเสียวสวาสด์ิ ท่ีเปNนวรรณกรรมเก่ียวกับคติธรรม ความเชื่อ
ในท8องถ่ินท่ีมีความสําคัญไม�ต�างจากฮีตสิบสองคองสิบสี่ เพราะเปNนคําสอนเก่ียวกับเรื่องต�างๆ 
                                                           

๕ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๕), หน8า 
๑๕๖. 

๖ พระครูอุทัยปริยัติโกศล (เสถียร ยอดสังวาลย�), “ปริศนาธรรมเก่ียวกับประเพณีการตายของ
ภาคอีสาน”,วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔), หน8า ๓. 

๗ สําลี  รักสุทธี, นิทานถิ่นดินแดนอีสาน เสียวสวาสด์ิ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� พ.ศ. 
พัฒนา, ๒๕๕๖), หน8า ๔๒-๔๓. 
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เช�นความกตัญ-ู การรักษาศีลห8า ศีลแปด เรื่องกรรมสนองกรรม ฯลฯ การสอนแต�ละเรื่องจะ
ยกนิทานมาประกอบ๘  ดังตัวอย�างท่ีเสียวสวาสด์ิท่ีสอนเจ8าพระยา พระราชา ว�า “สอนแห�ง
ข8อพระธรรมเจ8าเทศนา เสียวสวาสด์ิบ�ช8าสอนฮีตประเพณี สอนความดีสู�แนวมีไว8 ราชาได8ฟ�ง
คําสั่งสอน ท้ังพ่ีน8องชาวบ8านก็ชื่นชม”๙  และป�ญหาเสียวสวาสด์ิท่ีนํามาสอนให8ประพฤติ
ปฏิบัติตามผ�านปริศนาธรรม ดังนี้ ๑) ไก�น8อยให8กินน้ํานมกา ๒) หมูหมาให8กินนมเสือโคร�ง ๓) 
บวกอยู�นาย8ายมาหาเต�า ๔) เนื้อเต�าตายคาแปลง ๕) จาความแขงฮ8องห่ํา ท่ีมีความหมายว�า 
ข8อท่ี ๑-๒ คําว�าไก�น8อยให8กินน้ํานมกา และหมูหมาให8กินนมเสือโคร�ง ท้ัง ๒ อย�างนี้ ได8แก� 
ความคิดผิด มีความเห็นผิด เช�น เห็นกงจักรเปNนดอกบัว เห็นบาปกลับเปNนบุญ เห็นคุณกลับ
เปNนโทษ ข8อท่ี ๓ บวกอยู�นาย8ายมาหาเต�า ได8แก� คนดีย8ายไปหาคนชั่ว เช�น คนพาล คือคนชั่ว
เขาอยู�เฉยๆ เราแส�ไปหาเรื่องเขาเอง ข8อท่ี ๔ คําว�าเนื้อเต�าตายคาแปลง ได8แก� ความชั่วของ
บุคคลทําไว8แล8วย�อมติดตัวเน�าเหม็นไปตลอดชาติ ข8อท่ี ๕ คําว�าจาความแขงฮ8องห่ํา ได8แก� 
บุคคลทําความชั่วแล8ว เม่ือคิดได8กลับฮ8องห่ําเสียใจเม่ือภายหลัง๑๐  วรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ
จึงเปNนวรรณกรรมท่ีหนึ่งท่ีทรงคุณค�าต�อการศึกษาในสังคมป�จจุบัน ด8วยการท่ีมุ�งสั่งสอน
บุคคลทุกฐานะและวรรณะ ไม�ว�าจะเปNนกษัตริย� พระราชา ข8าราชการ คนทุกในสังคม และยัง
มีนิทานท่ีสอดแทรกหลักธรรมในเรื่องท่ีทําให8คนรุ�นใหม�มีความสนใจท่ีอยากจะศึกษา 

ดังนั้น ผู8วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชน
อีสานนี้ เพ่ือเปNนการนําสิ่งท่ีมีค�าอันเปNนมรดกทางป�ญญาของชาวอีสานได8มาเผยแผ�ให8คน
ท้ังหลายได8ทราบและสามารถถือเปNนทิฏฐานุคติในการดําเนินชีวิตได8 เพ่ือเปNนการส�งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรมอีสานท่ีเปNนภูมิป�ญญาท่ีปราชญ�อีสานใช8สื่อ
ความหมายแห�งวิถีชีวิตของคนอีสาน และหลักคําสอนทางศาสนาให8คนอีสานสามารถการ
ดําเนินชีวิตในสังคม อีกท้ังช�วยส�งเสริมให8คนใหม�รู8จักคุณค�าของวรรณกรรมอีสาน มุ�งศึกษา
และอนุรักษ�ไว8ต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาประวัติความเปNนมาของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ 
๒.๒ เพ่ือศึกษาการตีความปริศนาภาษิตในวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ 
๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสาน 

                                                           

๘ พระครูสุเทพสารคุณ (สุนันท� เพชรเลื่อน) และคณะ, มรดกไทอีสาน, (ขอนแก�น : ขอนแก�น 
คลังนานาธรรม,, ๒๕๔๔), หน8า ๖๕. 

๙ เตชวโร ภิกขุ (อินตา  กวีวงศ�), นิทานท�าวเสียวสวาสด์ิ, (ขอนแก�น : ขอนแก�น คลังนานา
ธรรม, ๒๕๕๖), หน8า ๑๑๕. 

๑๐ น8อย  ผิวผัน, ป7ญหาเสียวสวาสด์ิและป7ญหาเบ็ดเตล็ดแปลก ๆ, (ขอนแก�น : ขอนแก�น 
คลังนานาธรรม, ๒๕๕๖), หน8า ๗-๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๕๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ ศึกษาข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการรวบรวมข8อมูลเก่ียวข8อง

กับวรรณกรรมอีสาน เรื่องเสียวสวาสด์ิ และการตีความปริศนาธรรมในเรื่องเสียวสวาสด์ิ ท่ีมี
อิทธิพลต�อชุมชนอีสาน ท่ีเปNนหนังสือ เอกสาร ตําราวิชาการ และการสัมภาษณ�ท่ีได8ศึกษาไว8   

๓.๒. เรียบเรียงเนื้อหา นํามาวิเคราะห�ข8อมูลด8วยวิธีการพรรณนาในวรรณกรรม
อีสาน เรื่องเสียวสวาสด์ิ และการตีความปริศนาธรรมในเรื่องเสียวสวาสด์ิ ท่ีมีอิทธิพลต�อ
ชุมชนอีสาน 

๓.๓ การวิเคราะห�ข8อมูล การวิเคราะห�ใน ๒ ด8าน คือ 
๑) วิเคราะห�ด8านการตีความปริศนาธรรมในเรื่องเสียวสวาสด์ิ 
๒) วิเคราะห�ด8านอิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิท่ีมีต�อชุมชนอีสาน 
๓.๔ สรุปการวิจัยและข8อเสนอแนะ 

๔. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสาน ท่ีจะกล�าวถึง

ต�อไปนี้ 
๔.๑ ด�านสังคม 
อิทธิพลของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสาน ท่ีมีคุณค�าต�อการสร8างสรรค�

สังคม วรรณกรรมมีส�วนให8ความสํานึกของสังคม หรือมโนทัศน�ร�วมของสังคม โดยวิธีเสนอ
แนวคิดต�อผู8อ�านโดยส�วนรวม เปNนการปลูกฝ�งทัศนคติต�อสังคมแก�ผู8อ�าน และมีกลวิธีในการ
นําเสนอในรูปแบบต�างๆ เพ่ือให8ผู8อ�านเห็นพ8องกับแนวคิดท่ีผู8ประพันธ�เสนอมาในรูป
วรรณกรรม หรือให8ผู8อ�านเลือกรูปแบบของสังคมตามทัศนะของตนเองรวมมากับการบันเทิง
ใจในวรรณกรรมด8วย ซ่ึงเปNนตัวเร�งเร8า ส�งเสริมให8ผู8อ�านอันเปNนหน�วยหนึ่งของสังคมยอมรับ
แนวคิดเหล�านั้น และมีมโนทัศน�ร�วมต�อสังคม๑๑  

๔.๒ ด�านการดําเนินชีวิต 
สังคมอีสานเปNนสังคมท่ีมีหลักในการดําเนินชีวิตผ�านปราชญ� หรือผู8เฒ�าผู8แก�ท่ี

เคารพ ท่ีเกิดจากการหล�อหลอมผ�านวรรณกรรม และนิทานท่ีใช8เปNนสื่อในการสั่งสอนอบรม
ลูกหลาน ท่ีเปNนสัญลักษณ� และเอกลักษณ�ของคนอีสาน วรรณกรรมอีสานเปNนอีกวรรณกรรม
ประเภทวรรณกรรมคําสอนท่ีแฝงด8วยข8อคิด คติธรรมเตือนใจ ให8กับบุคคลผู8ท่ีศึกษา ท่ีสอนให8
รู8จักดําเนินชีวิตในสังคมได8 ว�าจะปฏิบัติอย�างไร วรรณกรรมเสียวสวาสด์ิเปNนสิ่งผูกพันกับการ
                                                           

๑๑ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท�องถิ่น, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�โอ
เดียนสโตร�, ๒๕๒๕), หน8า ๑๔-๑๕. 
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ดําเนินชีวิตในสังคม และเปNนสมบัติอันมีค�าของคนอีสาน การศึกษาวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ
จึงเปNนแหล�งกําเนิดของความคิดทางปรัชญา ตลอดจนความจริงในการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคมอีสานด8วยความสนใจและความรับผิดชอบ วรรณกรรมจึงมีอิทธิพลต�อการดําเนินชีวิต 
รวมท้ังพลังในตัวตนของคนอีสานด8วย๑๒ 

๔.๓ ด�านการปกครอง 
วรรณกรรมเสียวสวาสด์ิเปNนนิทานท่ีให8แง�คิดคติธรรมท่ีแฝงอยู�ในเรื่องสอดแทรก

หลักธรรมทางศาสนา หรือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยเพ่ือให8เข8ากับบริบททางสังคมอีสาน 
การศึกษาวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิจึงเปNนการศึกษาหลักธรรมคําสอนท่ีแฝงอยู�ในเนื้อเรื่อง เพ่ือ
นํามาประพฤติปฏิบัติ โดยมุ�งเน8นสั่งสอนต้ังแต�พระราชา ผู8ปกครองบ8านเมือง ผู8นําผู8บริหาร รวม
ไปจนถึงประชาชน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีไม�เลือกเฉพาะเด็กผู8ใหญ� วรรณกรรมเสียวสวาสด์ิจึง
เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม�เลือกฐานะชนชั้น โดยเฉพาะการท่ีเสียวสวาสด์ิได8นําหลักธรรมใน
การบริหารประเทศเพ่ือแนะนําพระราชาให8ทรงประพฤติปฏิบัติตาม อันเปNนหลักในการปกครอง
ท่ีดีทําให8ประชาราษฎร�มีความสุข และประเทศชาติบ8านเมืองมีความสงบสุข 

๔.๔ ด�านการศึกษา 
คุณค�าของวรรณกรรมต�อการศึกษา ท่ีเ กิดข้ึนในเฉพาะป�จเจกบุคคล คือ

วรรณกรรมให8สารประโยชน�ต�อบุคคลอันเปNนหน�วยหนึ่งของสังคมส�งเสริมการเรียนรู8และฝ�ก
ทักษะ คือ ส�งเสริมปลูกฝ�งนิสัยรักการอ�าน และฝ�กทักษะในการอ�าน ส�งเสริมในการเรียนรู8
ทางด8านภาษา ช�วยให8มีโอกาสฝ�กทักษะ ส�งเสริมให8รู8จักใช8เวลาว�างให8เปNนประโยชน� คือ ๑) 
ให8ความบันเทิงใจ ได8แก� ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานไปตามเนื้อเรื่อง ความสะเทือนใจ 
ความสะเทือนอารมณ� ท้ังอารมณ�รัก โกรธ แค8น สงสาร และสมใจ ความฝ�นไปกับท8องเรื่อง 
๒) ประเทืองป�ญญา คือ ชี้ให8เห็นสภาพของชีวิตมนุษย�ในสังคม ให8ประสบการณ�จําลองชีวิต
ในแง�มุมต�างๆ ชีวิตท่ีสมบูรณ�พูนสุข ยากแค8น อับเฉา ถูกกดข่ี จองเวร อาภัพอับโชค ให8มโน
ทัศน� (Conception) ต�างๆ เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย�ในสังคม๑๓ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  ”การศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชน

อีสาน “มีวัตถุประสงค� ๓  ประการ คือ   )๑  (เพ่ือศึกษาประวัติความเปNนมาของวรรณกรรม
เสียวสวาสด์ิ )๒ (เพ่ือศึกษาการตีความปริศนาภาษิตในวรรณกรรมเส  ียวสวาสด์ิและ  )๓  (เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสาน เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 )Qualitative Research   (โดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ แล8วนําข8อมูล
มาวิเคราะห�ด8วยวิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

                                                           

๑๒ สัมภาษณ� คุณยายอBอน  เวียงสิมา วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
๑๓ ธวัช ปุณโณทก ,วรรณกรรมท�องถิ่น, หน8า ๑๕. 
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๕.๑ ประวัติและความเปNนมาของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิเปNนวรรณกรรมท8องถ่ินท่ี
เกิดข้ึนในดินแดนล8านช8าง ได8รับความนิยมอย�างแพร�หลาย มีลักษณะเปNนนิทานสุภาษิตผสม
กับนิทานปริศนาธรรม เปNนวรรณกรรมท่ีประเทืองป�ญญาและให8คุณค�าทางอารมณ� ส�วนมาก
พระจะนํามาเทศน�ในงานเทศกาลเพ่ือสั่งสอนชาวบ8านและชาวบ8านนิยมนํามาอ�านสู�กันฟ�งใน
งานศพหรือท่ีเรียกว�า “’งันเฮือนดี”ซ่ึงจะเห็นได8ชัดในสํานวนของสีดา วีรวงศ� สํานักพิมพ� ส.
ธรรมภักดี พิมพ�ลงในใบลานด8วยอักษรไทยกลางเปNนภาษาไทยถ่ินอีสานนิทานท่ีมาจากคัมภีร�
ธรรมบท และคัมภีร�มังคลัตถทีปนีเสียวสวาสด์ิ ในภาษาไทยถ่ินอีสาน มีความหมายตรงกับคํา
ในภาษาไทยกลาง เฉลียวฉลาดต�อมาเม่ือล8านช8างรับแนวคิดทางพุทธศาสนาจากล8านนา มี
การดัดแปลงนิทานชาวบ8าน ให8เปNนนิทานชาดกโดยแทรกแนวคิดเก่ียวกับพระโพธิสัตว� 
ประวัติผู8แต�งรองอํามาตย�โท ขุนพรหมประศาสน� เดิมชื่อ “วันทอง”วรรณกรรมท8องถ่ินอีสาน
โดยท่ัวไปผู8แต�งวรรณกรรมคือ พระภิกษุ ผู8ท่ีเคยบวชเรียนหรือผู8มีความรู8เปNนนักปราชญ�ราช
บัณฑิตป�จจุบันมีจุดมุ�งหมายเพ่ือส�งเสริมให8นักเรียน เยาวชนมีนิสัยรักการอ�าน พัฒนาทักษะ
การอ�าน คิดวิเคราะห�และเขียนสื่อความ ปลูกฝ�งทัศนคติ คุณธรรม ความคิดท่ีดี สร8างสรรค�
ให8แก�เด็กและเยาวชนลักษณะของเนื้อเรื่องประกอบด8วย โครงเรื่องใหญ� และโครงเรื่องย�อย
รูปแบบการใช8ภาษา ๑) การใช8คําให8เหมาะสมกับบุคคล ๒) การใช8คําภาษาอ่ืนปะปนกับ
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินอีสาน ๓) การใช8คําท่ีมีความหมายเฉพาะในภาษาไทยถ่ิน
อีสาน 

๕.๒ การตีความปริศนาภาษิตในวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิประเภทปริศนาธรรม เปNน
วรรณกรรมท่ีสามารถนํามาสอนให8กับคนอีสานในสมัยอดีตได8เปNนอย�างดี ด8วยเปNนวรรณกรรม
ท่ีมีท้ังคําคม ข8อคิด และภาษิตสอนใจวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิจึงเปNนอีวรรณกรรมหนึ่งท่ี
สามารถสื่อสะท8อนความเปNนวิถีแห�งชุมชนอีสานได8เปNนอย�างดี และการถูกปลูกฝ�งจาก
วรรณกรรมหรือวรรณคดีทางศาสนาทําให8สังคมอีสานเปNนสังคมประเภทปริศนาหรือป�ญหา
ภาษิตหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิ ศีลการไม�ประพฤติ
ผิดทางกาย และวาจา เปNนความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ� ข8อบังคับสําหรับควบคุมประพฤติ
ทางกายของคนในสังคมให8เรียบร8อยดีงามเปNนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือให8เกิดความรู8
และสามรถเข8าถึงหลักธรรมได8ง�าย และยังทําให8สังคมเกิดความสงบสุขศีลท่ีปรากฏ มี ๒ 
ระดับ ได8แก� ๑) ระดับธรรม ท่ียังเปNนธรรม ๒) ระดับวินัย เปNนแบบแผน ข8อบังคับท่ีบัญญัติ
หลักจริยธรรมเปNนหลักการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคม ซ่ึงจริยธรรมของบุคคลมี
ต8นเหตุมาจากอิทธิพลของสังคมข8อคะลํา (ข8อห8าม) สิ่งต8องห8าม เปNนกฎกติกาของสังคม
ทศพิธราชธรรม เปNนธรรมของพระราชา หรือ คุณธรรมของผู8ปกครองบ8านเมือง หลักธรรม
สําหรับในการปกครองแก�พระราชาฮีตคอง เปNนป�จจัยสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตหรือ
แนวทางความเปNนอยู�ของคนอีสานมาต้ังแต�โบราณกาลตราบเท�าทุกวันนี้ 
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๕.๓ วิเคราะห�อิทธิพลของวรรณกรรมเสียวสวาสด์ิต�อชุมชนอีสานด8านสังคม ด8วย
การยึดกรอบแห�งจริยธรรม และจารีตประเพณีท่ีสืบทอดกันมา แฝงด8วยหลักธรรมคําสอนท่ี
สามารถนําไปใช8ในชีวิตประจําวันได8 คติธรรมให8มีจิตสํานึก ให8ความรู8และปรัชญาชีวิต เพ่ือ
สร8างจิตสํานึกท่ีดีช�วยให8สังคมเกิดความสงบร�มเย็น มีความเคารพต�อกันมีการให8เกียรติเคารพ
ผู8อาวุโส มีความรักความสามัคคีต�อกันด8านการดําเนินชีวิตเปNนสื่อในการสั่งสอนอบรม
ลูกหลานอีสานท่ีแฝงด8วยข8อคิด คติธรรมเตือนใจ ให8รู8จักมีความเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�ต�อกัน รู8จัก
แบ�งป�น สร8างมิตรให8มาก พ่ึงพาอาศัยกัน สอนให8รู8จักปฏิบัติในสิ่งท่ีควรทํา สิ่งท่ีไม�ควรทํา มี
ความรักความเมตตา ยึดหลักธรรมคําสอน รักษาศีล ให8ทาน ยึดจารีตประเพณีท่ีดีงาม รู8จัก
บาปบุญคุณโทษ  เวรกรรม มีความขยันม่ันเพียร อย�าเปNนคนเกียจคร8านด8านการปกครอง ท่ี
สอดแทรกหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือนํามาประพฤติปฏิบัติ ท้ังพระราชา ผู8ปกครองบ8านเมือง 
ผู8นําผู8บริหาร และประชาชน พระราชานําหลักธรรมคําสอนไปสั่งสอนแก�ประชาชน ให8ยึด
หลักธรรมเปNนผู8ท่ีมีจิตใจท่ีบริสุทธิ์ อยู�ในครรลองครองธรรม  พูดจาไพเราะให8เกิดเปNนท่ีรัก
ของประชาชนทุกคน ด8านการศึกษาท่ีส�งเสริมการเรียนรู8และฝ�กทักษะ ส�งเสริมปลูกฝ�งนิสัย
รักการอ�าน ส�งเสริมในการเรียนรู8ทางด8านภาษา ส�งเสริมให8รู8จักใช8เวลาว�างให8เปNนประโยชน� 
ให8ความบันเทิงใจเพลิดเพลินสนุกสนาน ความสะเทือนใจ ความสะเทือนอารมณ� ความฝ�นไป
กับท8องเรื่อง ประเทืองป�ญญา ชี้ให8เห็นสภาพของชีวิตมนุษย�ในสังคม ให8ประสบการณ�จําลอง
ชีวิตในแง�มุมต�างๆ ชีวิต ให8มโนทัศน�ต�างๆ เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย�ในสังคม 

บรรณานุกรม 
๑  .ภาษาไทย  

)๑ (หนังสือ : 
เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ�). นิทานท�าวเสียวสวาสดิ์. ขอนแก�น : คลังนานาธรรม, ๒๕๕๖.
ธวัช  ปุณโณทก. วรรณกรรมท�องถ่ิน. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิพ�โอเดียน 

สโตร�, ๒๕๒๕. 
น8อย  ผิวผัน. ป7ญหาเสียวสวาสดิ์และป7ญหาเบ็ดเตล็ดแปลกๆ. ขอนแก�น  :คลังนานาธรรม,   

๒๕๕๖. 
เบญจวรรณ นาราสัจจ�. ประวัติศาสตร�ภูมิป7ญญาอีสาน. ขอนแก�น  :คณะมนุษยศาสตร�และ  

สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น, ๒๕๕๑. 
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คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖. 
พระครูสุเทพสารคุณ (สุนันท� เพชรเลื่อม) และคณะ. มรดกไทอีสาน. ขอนแก�น : คลังนานา 

ธรรม, ๒๕๔๔. 
สําลี  รักสุทธี .นิทานถ่ินดนิแดนอีสาน เสียวสวาสดิ์. กรุงเทพมหานคร  :สํานักพิมพ� พ.ศ .  
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พัฒนา  ,๒๕๕๖.  
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระครูอภิรักษ�ชัยมงคล  )พระมหาตุ¦ กิตฺติวณฺโณ วงษ�มณี .(  “การศึกษาผญาเชิงจริยธรรมท่ี
พระสงฆ�ชาวอีสานนําไปใช8สอน” . วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๙. 

พระครูอุทัยปริยัติโกศล  )เสถียร ยอดสังวาลย�  .( “ปริศนาธรรมเก่ียวกับประเพณีการตายของ
ภาคอีสาน” . วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา.  บัณฑิตวิทยาลัย  :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๔. 
(๓) สัมภาษณ� : 

สัมภาษณ� คุณยายอ�อน  เวียงสิมา.๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
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การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสํานักศาสนศึกษา 
วัดไวกูลฐาราม อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 

Pali Learning Management of Watwaikooltharam,  
Banphue District Udon Thani Province 

พระมหาก8องไพร สาคโร (เกตุสาคร)* 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, วิ., ผศ.ดร., ผศ.ดร. สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

การวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข8อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ�จากกลุ�มเป�าหมาย แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห�ด8วยวิธีพรรณา 
 ผลการวิจัยพบวBา การจัดศาสนศึกษาของคณะสงฆ�ไทยต้ังแต�อดีตจนถึงในสมัย
ป�จจุบันมีองค�กรของคณะสงฆ�ไทยคือแม�กองบาลีสนามหลวงทําหน8าท่ีหลักในการจัดการ
อย�างเปNนระบบและมีกฎเกณฑ�และระเบียบในการปฏิบัติมากกว�าในยุคสมัยท่ีผ�านมาแต�
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู�ในเกณฑ�ท่ีต8องรีบปรับปรุงเพราะในแต�ละป�มีจํานวนผู8สอบได8น8อย
มีนักเรียนสอบตกจํานวนมากและพระภิกษุสามเณรท่ีศึกษาในแผนกนี้มีจํานวนท่ีลดลงไป
เรื่อยๆท้ังนี้เพราะขาดความเชื่อม่ันในการศึกษาแผนกนี้ว�าจะศึกษาไปเพ่ืออะไรท้ังยังต8องใช8
ความเพียรพยายามในการเรียนสูงและใช8เวลานานกว�าท่ีจะจบการศึกษาชั้นสูงสุดมีหลาย
ป�จจัยท่ีทําให8การศึกษาในแผนกนี้ไม�ค�อยจะก8าวหน8าไปสู�เป�าหมายของการจัดการศึกษา
ตามท่ีต8องการได8แต�กลับอยู�ในสภาพท่ีทรงตัว 
 สภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกบาลีวัดไวกูลฐาราม พบว�า ด8านการจัดการ
เรียนการสอนได8จัดใช8หลักสูตรของสนามหลวงแผนกบาลี ด8านหลักสูตรควรปรับปรุง
หลักสูตรให8เหมาะสมกับสมัยป�จจุบัน หลักสูตรการเรียนนี้มีมาต้ังแต�โบราณ ซ่ึงทําให8นักเรียน
เห็นว�าเปNนเรื่องยาก ด8านครูผู8สอนสํานักเรียนได8จัดครูผู8สอนต8องเปNนผู8ท่ีมีความจริงและเอาใจ
ใส�ในการสอน  นอกจากจะมีความรู8ทางธรรมและบาลีแล8ว  ยุคสมัยใหม�พระสงฆ�ท่ีเปNนผู8สอน
ควรใช8ควรใช8จิตวิทยาและทฤษฎีสมัยใหม�ในการสอนด8านกิจกรรมเชิงวิชาการแผนกบาลีท่ีได8
จัดกิจกรรมการอบรมบาลีก�อนสอบ และนักธรรมก�อนสอบเปNนประจําทุกป�ด8านการ
ประเมินผลสํานักเรียนได8มีการประเมิลผลท้ังในด8านวิชาการได8แก� ประเมินจากสถิติผู8ท่ีสอบ
ได8 และไม�ได8ในแต�ละป�และประเมินผลจากการทําแบบฝ�กหัดประจําสัปดาห�และการอบรม

                                                           

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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บาลีก�อนสอบสนามหลวงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศาสนศึกษาให8มีความเจริญ
ประสบผลสําเร็จได8 ต8องมีเจ8าสํานักเรียนท่ีต8องเปNนผู8นําท่ีดี มีท้ังความรู8ท้ังทางโลกทางธรรม
และผู8ประกอบด8วยป�ญญาคือมีหูตาไวกว8างไกลสามารถจําแนกบุคคลและเหตุการณ�ออกว�า
เปNนอย�างไรซ่ึงจะทําให8ผู8นํามีประสบการณ�มีความชํานาญในการปกครองเข8าใจบุคคล มีบารมี 
ทุ�มเทกับการจัดการสํานักศาสนศึกษาอย�างจริงจังการพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมท้ังจะเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดให8เกิดความชัดเจนเปNนไปได8ยาก ประกอบกับ
ป�ญหาของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศกําลังประสบป�ญหาของการขาด
แคลนศาสนทายาทซ่ึงป�ญหาประการหนึ่งเกิดจากการนโยบายของภาครัฐท่ีขยายการศึกษา
ภาคบังคับหลักสูตร ท่ี ดีจะต8องตรงตามความต8องการของผู8 เ รียน วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีการพัฒนาด8านกิจกรรมเชิงวิชาการเปNนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาร�างกายอารมณ�สังคมและสติป�ญญาของผู8เรียนการจัดการ
เรียนการสอนเปNนกระบวนการในการถ�ายทอดความรู8จากผู8สอนสู�ผู8เรียนการจัดการเรียนการ
สอนแผนกบาลี เน8นการท�องจําเปNนหลักหลังจากให8ผู8เรียนท�องจําแล8วผู8สอนใช8วิธีการสอน
แบบแปลเปNนหลักทําให8เกิดสติป�ญญาความสามารถคุณธรรมจริยธรรมค�านิยมและ
บุคลิกภาพกิจกรรมของผู8เรียนและของผู8สอนท่ีเหมาะสมทําให8ผู8เรียนเกิดการเรียนรู8ได8แท8จริง 

คําสําคัญ: การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the educational management 
of the Thai Sangha, 2) to study the educational conditions of the educational 
management of Pariyatti-dhamma School, Pāli Studies, of Waikultharam Temple, 
Ban Phue-district, Udonthani province and 3) to study the ways of the 
educational management of the school. This qualitative research collected the 
data through the documentary research and interviewing the target for analyzing 
the data by the means of Descriptive Analysis.  

The research results revealed that up to now, the Sangha educational 
management has been systematically administrated by the Sanamluang Pāli 
Studies Organization under Thai Sangha Organization. Many additional regulations 
have been added into the system, however, its work outcomes are not 
satisfactory, resulted from the small number of the students who passed the 
exam each year; though the number of the students who took the exam was 
huge. There were many factors influencing this.  
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The condition of the educational management of Pariyatti-dhamma 
School, Pāli Studies, of Waikultharam Temple suggested that in the aspect of 
‘Learning Management, the school have followed the old version curriculum of 
the Sanamluang Pāli Studies Organization for a number of years, which is difficult 
to the students; in the aspect of ‘Teacher’, the school employed good teachers 
with a strong intention to teach by applying the teaching style to be updated 
and using psychological methods and modern theories during their lectures; in 
the aspect of ‘Academic Activities’, the Pāli Studies Training is organized very 
year; in the aspect of ‘Evaluation’, the academic outcomes of the students are 
evaluated annually such as the number of the students who passed the exam 
and weekly tests before taking the Sanamluang Pāli Studies examination. 

The ways of the educational management of the school are that the 
school needs a good leader endowed with worldly and dhamma knowledge; 
abilities to classify persons, to predict the tendency of the events; experienced 
and skillful in government; pay attention to the Sangha education. The Pāli 
Studies curriculum will be improved, changed and directed difficultly. This was 
resulted by a lack of religious heirs, caused by the government policy of the 
compulsory educational expansion. The good Pāli Studies curriculum must be 
consistent with the learners’ needs, cultures and traditions. The academic 
activities can be developed in line with the objectives for physical and mental 
development, society, intellectual of the learners. The process of knowledge 
transmission from the teachers to learners and learning management which 
emphasize on recitation and translation of the Pāli texts causes the students to 
be endowed with virtues, ethics, good personality. This is caused by the suitable 
learning activities and teachers. 

Keyword: Pali Learning Management 
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๑. บทนํา 
ในป�จจุบันการศึกษาท่ีคณะสงฆ�จัดให8พระภิกษุสามเณรได8ศึกษามีอยู�๔ประเภทคือ

๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๓) 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ๔) การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ�๒
แห�ง๑  

สํานักศาสนศึกษาแผนกบาลีเปNนการศึกษาด้ังเดิมท่ีคณะสงฆ�ดําเนินการมาเปNน
ลําดับจนถึงป�จจุบันมีระบบการและระเบียบการอันเก่ียวข8องกับการศึกษาท่ีรัดกุมเปNน
การศึกษาท่ีอยู�ภายใต8พระบรมราชูปถัมภ�มีผลของการศึกษาเปNนท่ียอมรับของประชาชน
โดยท่ัวไปมีเกียรติประวัติและเกียรติภูมิท่ีผู8ศึกษาได8รับอย�างสูงส�งและถือเปNนการศึกษาของ
คณะสงฆ�โดยเฉพาะมีจุดมุ�งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนาเพ่ือรับใช8พระศาสนา๒ 
นอกจากนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปNนหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ�ท่ีมีผล
ต�อความม่ันคงแห�งพระพุทธศาสนาเพราะคัมภีร�สําคัญเช�นพระไตรป�ฎกของฝ�ายเถรวาทจารึก
ไว8 

ด8วยภาษาบาลีและการรักษาต8นฉบับเดิมซ่ึงเปNนภาษาบาลีเพ่ือป�องกันพระพุทธ
พจน�มิให8คลาดเคลื่อนท่ีรู8กันว�าพระสัทธรรมปฏิรูปฉะนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
จึงเปNนสิ่งสําคัญท่ีจะรักษาศาสนธรรมไว8ได8อย�างสมบูรณ�นอกจากนี้การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลียังเปNนการเพ่ิมวิทยฐานะให8กับพระภิกษุสามเณรให8เปNนผู8มีเกียรติมีฐานะท่ีสูงข้ึน
เปNนผู8มีคุณค�าในสังคมได8รับการยกย�องจากบุคคลท่ัวไปโดยเฉพาะอย�างยิ่งได8รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย�ซ่ึงถือว�าเปNนเกียรติอย�างสูงโดยผู8สอบได8เปรียญธรรม๓
ประโยคพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู�หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาติ 
ถวายให8สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จพระกอบพิธีทรงต้ังเปรียญธรรม๓
ประโยคประทานพัดเปรียญและประกาศนียบัตรตามเวลาและสถานท่ีอันสมควรพระภิกษุท่ี
สอบเปรียญธรรม๓ประโยคเม่ือได8รับพระราชทานทรงต้ังเปรียญธรรมแล8วจะได8รับพระบรม
ราชานุญาติให8ใช8คําว�า “พระมหา” นําหน8าชื่อเดิมได8ส�วนสามเณรจะใช8คําว�าป. (เปรียญ) 
ตามหลังชื่อตัวและนามสกุลได8นับว�าเปNนเกียรติและนําชื่อเสียงมาสู�วงศ�ตระกูลไม�น8อย 

แม8ว�าการศึกษาแผนกบาลีซ่ึงเปNนการศึกษาระดับสูงท่ีคณะสงฆ�ยอมรับโดยสมบูรณ�
ว�าเปNนการศึกษาของคณะสงฆ�และมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให8มีความรู8
ความเข8าใจในหลักธรรมคําสอนเพ่ือทรงศาสนาและเผยแผ�คําสอนไปสู�ประชาชนเพ่ือความ
ร�มเย็นเปNนสุขของสังคมโดยส�วนรวมก็ตามแต�การจัดการศึกษาในแผนกนี้ยังมีป�ญหาอีก
                                                           

๑ กรมการศาสนา, ข�อมูลจากการตรวจการคณะสงฆ�ของเจ�าคณะภาค ๔ ประจําปs ๒๕๓๘, 
ในเอกสารการประชุมสัมมนาเจ8าคณะภาค, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙), หน8า ๙. 

๒ พระธรรมป�ญญาภรณ�, ประวัติความเปKนมาของสํานักเรียนวัดปากนํ้าพุทธศักราช ๒๕๔๙,
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ท่ีหจก. สตาร�กรุ¦ป, ๑๙๙๔), หน8า ๒๕๑.   
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มากมายท่ีรอการแก8ไขดังจะเห็นได8การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผกบาลีมีสภาพป�ญหา
และอุปสรรคดังนี้ 

๑) ด8านหลักสูตรเนื้อหาสาระเก�าเกินไปและภาษาท่ีใช8ในหนังสือเปNนภาษาท่ีเข8าใจ
ยากโดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลีการจัดการเรียนการสอนยังไม�เปNนระบบใช8วิธีการ
เรียนการสอนเน8นการท�องจําและการแปลไม�ค�อยมีการประยุกต�ใช8และขาดการวิเคราะห� 

๒) ด8านกระบวนการเรียนการสอนครูผู8สอนมีไม�เพียงพอมักใช8ระบบการศึกษาแบบ
พ่ีสอนน8องครูสอนขาดความเข8าใจอย�างลึกซ้ึงขาดประสบการณ�ไม�สามารถประยุกต�ใช8กับ
สภาพจริงได8 

๓) ด8านการวัดและประเมินผลเกณฑ�การวัดและประเมินผลมักวัดความจํามากกว�า
ความเข8าใจและการคิดวิเคราะห�ไม�มีเกณฑ�มาตรฐานและกฎเกณฑ�แน�นอนในผลงานวิจัยนี้ยัง
ได8เสนอแนวทางการแก8ไขป�ญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๓ไว8ดังนี้คือหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส�งเสริมจัดทําและพัฒนาสื่อให8น�าสนใจ
และใช8อย�างแพร�หลายและควรมีการทดสอบความยากง�ายของข8อสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผู8เรียนให8ครอบคลุมทุกด8าน๔  

สํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม อํา เภอบ8านผือ  จังหวัดอุดรธานีเปNนอีก
สํานักเรียนหนึ่งท่ีส�งเสริมและจัดการศึกษาแผนกบาลีอย�างจริงจังและการศึกษาประเภทนี้ได8
ช�วยสร8างโอกาสทางการศึกษาให8กับเยาวชนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาท่ี๖ซ่ึงมีฐานะยากจน
ให8ได8มีโอกาสศึกษาต�อรวมถึงพระภิกษุผู8สนใจการศึกษาแผนกนี้ท่ีกล�าวมาข8างต8นเปNนเหตุจูง
ใจให8ผู8วิจัยต8องการจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาแผนกบาลีของสํานักเรียนวัดไว
กูลฐาราม อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานีเพ่ือให8ได8ข8อมูลเก่ียวกับความพร8อมในการจัด
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนป�ญหาอุปสรรคและข8อเสนอแนะต�างๆอันจะเปNน
ประโยชน�ในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสํานัก
เรียนวัดไวกูลฐาราม ให8ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนโดยมีความเชื่อเบ้ืองต8นว�าการจัด
การศึกษาประเภทนี้เปNนการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต8องการของพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนผู8ในใจท่ัวไปให8เข8าใจหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึนนอกจากนี้
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังช�วยเปNนภูมิคุ8มกันให8กับเยาวชนท่ีบวชเข8ามาเรียนได8
ห�างจากป�ญหายาเสพติดและป�ญหาพฤติกรรมท่ีผิดจากศีลธรรมอันดีงามเพราะเยาวชนผู8มา
บวชเรียนเหล�านี้จะได8รับการอบรมบ�มนิสัยกล�อมเกลาให8อยู�ในหลักธรรมของศาสนาอย�าง
                                                           

๓ กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน8า ๒.   

๔ นภมณฑลสิบหมื่นเป�°ยมและวลัยพรศิริภิรมย�, แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน8า๑๕. 
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ใกล8ชิดและต�อเนื่องอันจะช�วยบรรเทาป�ญหาทางสังคมของเยาวชนได8ในอนาคตอีกทางหนึ่ง
ด8วยเหตุผลและความสําคัญดังกล�าวผู8วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องนี้เพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให8มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ�ไทย 

 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแผนกบาลีของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช8

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องจากแหล�งข8อมูลต�างๆดังนี้ 
๑. ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได8แก�พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ศึกษาค8นคว8ารวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ได8แก� อรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสอัตโนมัติตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและ
เอกสารจากหนังสือต�างๆรวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องนี้ 

๓. จัดกระทําข8อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุ�มเป�าหมาย ได8มา
โดยการบุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข8องและสามารถให8ข8อมูลเก่ียวกับการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลีได8แก� เจ8าสํานักศาสนศึกษาผู8บริหารอาจารย�ใหญ�แผนกบาลีครูสอน และ
กลุ�มนักเรียนของสํานักเรียนวัดไวกูลฐาราม อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 
๓๐ รูป/คน ได8มาโดยวิธีการเจาะจง ได8แก�  

๑) เจ8าสํานักศาสนศึกษา และอาจารย�ใหญ�วัดไวกูลฐารามจํานวน ๒ รูป 
๒) ครูสอนผู8สอน จํานวน ๕ รูป 
๓) นักเรียนของสํานักเรียนวัดไวกูลฐารามจํานวน ๒๓ รูป 
๔) แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร8าง ผู8วิจัยสร8างข้ึนเพ่ือสัมภาษณ�กลุ�มเป�าหมายท่ี

เก่ียวข8อง แล8วนํามาวิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ� 
๕) สรุปผลการวิจัยข8อเสนอแนะและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 

(Descriptive Analysis) 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๔. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย 
๑. ได8ข8อมูลสนเทศเก่ียวกับการจัดการศาสนาศึกษาของคณะสงฆ�ไทย 
๒. ได8ทราบถึงสภาพป�ญหาการจัดการศึกษาสํานักศาสนศึกษาแผนกบาลี

ของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 ๓. ได8แนวทางการจัดการศึกษาสํานักศาสนศึกษาแผนกบาลีวัดไวกูลฐาราม 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ�ไทย 
การศึกษาในพระพุทธศาสนา เปNนการศึกษาเพ่ือจะให8เกิดความเข8าใจถึงสภาพ

ความเปNนจริงจะช�วยให8เกิดประโยชน�กับตนเองให8สามารถดับความทุกข�ได8ซ่ึงวิธีการท่ีจะให8รู8
และเข8าใจในตนเองได8จะต8องปฏิบัติตามหลักคําสอนท่ีเรียกว�าอริยมรรคมีองค�๘เปNนการ
ดําเนินชีวิตไปสู�ความพ8นทุกข�โดยสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตเรียกว�าศีลเปNนเครื่อง
ขัดเกลากิเลสเม่ือมีศีลบริสุทธิ์จะทําเกิดสมาธิซ่ึงตรงกับสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ
สมาธิคือความเปNนผู8ต้ังม่ันแน�วแน�ม่ังคงและเปNนตัวขัดเกลากิเลสอย�างกลางเม่ือมีศีลบริสุทธิ์
สมาธิม่ันคงก็เกิดป�ญญาซ่ึงตรงกับมรรคในข8อสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปคือความรู8แจ8งเห็น
จริงโดยแบ�งได8๒แนวทางคือ๑) การศึกษาเพ่ือเรียนรู8สิ่งท่ีอยู�ภายในร�างกายตนเองก�อนเปNน
การศึกษาเรียนรู8กายและจิตใจและ ๒) การศึกษาเพ่ือเรียนรู8สิ่งท่ีมีอยู�ในภายนอกเปNนลักษณะ
ความหมายการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนให8เกิดความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล8อมทางสังคมเปNน
การศึกษาเพ่ือสร8างความสมดุลกับสภาพแวดล8อมสามารถดํารงชีวิตอยู�ได8อย�างมีความสุข 
 การศึกษาในพระพุทธศาสนามี  ๒ แบบคือ คันถธุระและ วิป�สสนาธุระ คันถธุระ 
เปNนการศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการต�างๆกล�าวคือ เรียนจากอุป�ชฌาย� อาจารย� หรือดูจาก
ตํารา สดับปาฐะนั่นเอง ส�วนวิป�สสนาธุระคือการศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรู8แล8ว
นํามาปฏิบัติให8เกิดมรรคผลรู8แจ8งในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ตามกระบวนคือ 
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ฉะนั้น การศึกษาจึงทําให8คนมีความรู8ฉลาดรู8ทันคน รู8ทันเหตุการณ�
โดยเฉพาะการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือว�ามีความสําคัญอย�างยิ่งผู8มีการศึกษาคือผู8เจริญ 
การศึกษาเปNนกระบวนรองรับคนให8มีศักยภาพสูงสามารถทําการเผยแผ�สั่งสอนคนได8อย�างมี
ประสิทธิภาพพระพุทธเจ8าพระองค�ทรงความรู8ทุกสรรพศาสตร�แล8วนําศาสตร�แห�งความรู8
เหล�านั้นมาเปNนเครื่องมือในการเผยแผ�ทําให8พระพุทธศาสนาเปNนศาสนาแห�งความรู8ซ่ึงสมัย
พุทธกาลนั้นพระพุทธเจ8าทรงจัดการศึกษาแก�บุคคลผู8เข8ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแม8
บุคคลผู8นั้นจะสําเร็จการศึกษาในทางโลกก็ตามพระพุทธองค!ทรงจัดการศึกษาแก�คณะสงฆ�ท้ัง
คันถธุระได8แก�การศึกษาพระธรรมวินัยอันเปNนคําสอนของพระพุทธเจ8าและวิป�สสนาธุระได8แก�
การเรียนกรรมฐานอันเปNนนเครื่องมือหรืออุบายฝ�กหัดซ่ึงผลของการศึกษาท่ีผู8เรียนได8รับคือการ
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สําเร็จมรรคผลในระดับต�างๆต้ังแต�โสดาบันกระท่ังจนถึงระดับอรหันต�ซ่ึงเปNนระดับท่ีถือว�า
สําเร็จการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปNนอเสขะบุคคลคือบุคคลท่ีมิต8องศึกษาแล8วนั่นเอง 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ�ไทยต้ังแต�อดีตจนถึงในสมัยป�จจุบันมีองค�กรของ
คณะสงฆ�ทําหน8าท่ีหลักในการจัดการอย�างเปNนระบบและมีกฎเกณฑ�และระเบียบในการ
ปฏิบัติมากกว�าในยุคสมัยท่ีผ�านมาแต�ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู�ในเกณฑ�ท่ีต8องรีบปรับปรุง
เพราะในแต�ละป�มีจํานวนผู8สอบได8น8อยมีนักเรียนสอบตกจํานวนมากและพระภิกษุสามเณรท่ี
ศึกษาในแผนกนี้มีจํานวนท่ีลดลงไปเรื่อยๆท้ังนี้เพราะขาดความเชื่อม่ันในการศึกษาแผนกนี้ว�า
จะศึกษาไปเพ่ืออะไรท้ังยังต8องใช8ความเพียรพยายามในการเรียนสูงและใช8เวลานานกว�าท่ีจะ
จบการศึกษาชั้นสูงสุดมีหลายป�จจัยท่ีทําให8การศึกษาในแผนกนี้ไม�ค�อยจะก8าวหน8าไปสู�
เป�าหมายของการจัดการศึกษาตามท่ีต8องการได8แต�กลับอยู�ในสภาพท่ีทรงตัวและรอวันทรุดลง
เรื่อยๆป�จจัยท่ีว�าเช�นหลักสูตรท่ีใช8ในการเรียนการสอนในป�จจุบันก็เปNนหลักสูตรเก�าไม�ได8รับ
การปรับปรุงให8เข8ากับยุคสมัยและผู8เรียนวิธีการเรียนการสอนก็เน8นการจําเนื้อหาเปNนหลัก
มากกว�าวิธีการอ่ืนๆซ่ึงทําให8ผู8เรียนท่ีมีความสามารถทางความจําน8อยหมดความอดทนและ
เบ่ือหน�ายต�อการศึกษาท่ีสุดก็จะหันไปหาการศึกษาแผนกอ่ืนหรือสิกขาออกไปครูผู8สอนใน
แผนกนี้ยังมีจํานวนไม�เพียงพอบางรูปต8องทําหน8าท่ีสอนและเรียนควบคู�กันไปด8วยใช8ระบบ
แบบพ่ีสอนน8องไม�มีความรู8และประสบการณ�ในการสอนจึงทําให8ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
แผนกนี้อยู�ในเกณฑ�ท่ีตํ่า 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ�ในป�จจุบันท้ังแผนกธรรมและบาลีมีองค�กรและ
คณะกรรมการดังต�อไปนี้คือมหาเถรสมาคมซ่ึงถือได8ว�าเปNนองค�กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ�
มีกองธรรมสนามหลวงแม�กองบาลีสนามหลวงเจ8าคณะภาคเจ8าคณะจังหวัดเจ8าคณะอําเภอ
เจ8าคณะตําบลและเจ8าอาวาสหรือเจ8าสํานักเรียนซ่ึงแต�ละองค�กรมีบทบาทหน8าท่ีดําเนินการ
คณะสงฆ�ให8เปNนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข8อบังคับระเบียบคําสั่งมติ
ประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชคาสั่งผู8บังคับบัญชาเหนือตนควบคุมและส�งเสริมใน
ด8านการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห�การเผยแผ�พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะห�ให8ดําเนินไปด8วยดี 

๒. สภาพการจัดการศึกษาแผนกบาลีของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม อําเภอ
บ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม
นั้นได8ประชาสัมพันธ�โดยสื่อต�างๆรับสมัครนักเรียนเข8าใช8ดําเนินการในส�วนอ่ืนท่ีจําเปNน
นอกจากนี้ยังได8รับการสนับสนุนจากผู8มีศรัทธาท่ัวไปด8วยสถานท่ีเรียนใช8อาคารเรียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปNนอาคารเรียนสามชั้นซ่ึงเพียงพอแก�การใช8ศึกษา
สํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐารามจัดการศึกษาบาลีตามท่ีบาลีสนามหลวงกําหนดให8คือมี
ภาคการศึกษาเดียวเท�านั้นเริ่มเป�ดเรียนหลังวันวิสาขบูชาของทุกป�และป�ดภาคการเรียนก�อน
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สอบสนามหลวงประมาณ๓๐วันเพ่ืออบรมก�อนสอบกําหนดให8เรียนในตอนเช8าคือต้ังแต�เวลา
๐๘.๐๐น. ถึง๑๑.๐๐น. การประเมินผลการเรียนมีการสอบระหว�างภาคเพ่ือทดสอบภูมิ
ความรู8และก�อนสอบบาลีสนามหลวงก็จะมีการอบรมบาลีก�อนสอบประมาณ๑๕วันเน8นการ
เขียนป�ญหาและเฉลยป�ญหาตามประโยคเก็ง 

ป�ญหาในการจัดการเรียนการสอนบาลีเกิดข้ึนจาก๒สาเหตุสําคัญคือ๑) หาเด็กมา
บวชเรียนได8ยาก๒) ในด8านการเรียนการสอนสามเณรไม�ขยันท�องสูตรเม่ือไม�ได8สูตรก็เรียนไม�รู8
เรื่องซ่ึงครูสอนต8องมีจิตวิทยาในการชักจูงให8นักเรียนใฝ�เรียนครูสอนบาลีจะได8นิตยภัตหรือ
เงินเดือนๆละ๓,๐๐๐บาทและได8นิตยภัตเปNนรายป�ๆละ๑๘,๐๐๐บาทส�วนนักเรียนมีค�า
รักษาพยาบาลสําหรับผู8อาพาธหรือพาไปทัศนศึกษาในบางโอกาสเวลาไปรับประกาศนียบัตร
ทางวัดจะเปNนเจ8าภาพค�ารถและค�าอาหารให8นอกจากนี้ยังมีโยมอุปถัมภ�นักเรียนด8วย 

สํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐารามได8จัดให8มีการบวชสามเณรภาคฤดูร8อนโดยจะ
เปNนเจ8าภาพหาทุนให8พร8อมท้ังจัดส�งวิทยากรไปช�วยอบรมด8วยโดยผู8บวชจะไม�เสียค�าใช8จ�าย
ใดๆท้ังสิ้นเม่ือสิ้นโครงการแล8วก็จะมีผู8ขอบวชเรียนต�อนักเรียนรูปท่ีสอบได8จะได8ทุนการศึกษา
ไตรจีวรและหลักสูตรบาลีสําหรับประโยคท่ีตนกําลังจะเรียนในป�การศึกษาต�อไปนอกจากนี้ยัง
ได8มอบป�จจัย๔แก�นักเรียนบาลีเช�นไตรจีวรมีเสนาสนะอยู�อย�างเพียงพอมียารักษาโรคและค�า
รักษาพยาบาลให8และมีภัตตาหารให8อย�างเพียงพอป�จจัย๔ได8มาจากเงินอุดหนุนการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติและการบริจาคของผู8มีจิต
ศรัทธาท่ัวไปงบประมาณในการจัดการศึกษาได8จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติซ่ึงจัด
ให8ตามจํานวนผู8เข8าสอบโดยให8เปNนรายป�งบประมาณดังกล�าวนี้ใช8เปNนเปNนนิตยภัตของครูสอน
ความรู8ความเข8าใจและการปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยต8องอาศัยการศึกษาเล�าเรียนการจัด
การศึกษาพระปริยัติแผนกธรรมเป�าหมายสําคัญคือต8องการให8ผู8เรียนได8มีความรู8ความเข8าใจ
ในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ8าการประเมินผลต8องมีความสุจริตจึงจะถือว�ามีความรู8
จริงและสมควรสอนผู8อ่ืนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเปNนภาระอันหนักของเจ8าคณะพระ
สังฆาธิการการจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จได8ต8องมีเจ8าสํานักเรียนท่ีเอาใจใส�ต�อการ
จัดการศึกษาสามารถจัดหาครูสอนนักเรียนและผู8อุปถัมภ�ต8องมีอาจารย�ใหญ�ท่ีมีวิสัยทัศน�มีครู
สอนท่ีมีความรู8ความสามารถและนักเรียนให8ความสนใจเรียนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ�
ยังมีรูปแบบท่ีไม�ทันสมัยเช�นหลักสูตรยากจนเกินไปและเน8นการท�องจํามากการประเมินผล
แบบสอบผ�านไม�ผ�านทําให8เสียเวลาและนักเรียนเกิดความท8อใจเปNนต8นและเจ8าสํานักเรียนก็
ไม�มีแรงจูงใจในการจัดการศึกษาเพราะคณะสงฆ�ยังไม�ให8ความสําคัญต�องานศาสนศึกษา
เท�าท่ีควรเช�นงบประมาณสนับสนุนน8อยเกินไปเปNนต8น 
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 ๓. แนวทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีของสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม 
อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 การศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค�กําหนดให8เปNนการศึกษาตามแนว
ไตรสิกขาโดยภิกษุจะต8องศึกษาไปจนกว�าจะบรรลุเปNนพระอรหันต�สําหรับรูปแบบและวิธี
การศึกษานั้นทรงให8เองกับหลักการปกครองกล�าวคือเม่ือมีคนเข8ามาบวชในพระพุทธศาสนา
มากข้ึนทรงกําหนดให8มีการปกครองกันเองในหมู�สงฆ�คือให8ภิกษุใหม�มีอุป�ชฌาย�อาจารย�เปNน
ผู8ดูแลให8การศึกษาอบรมฝ�ายภิกษุผู8อยู�ใต8ปกครองนั้นก็ต8องเฝ�าคอยรับฟ�งคําสั่งสอนจาก
อุป�ชฌาย�อาจารย�ไปจนกว�าจะมีป�ญญารักษาตนต�อเม่ือมีความรู8ในพระธรรมวินัยพอสมควร
แล8วก็ค�อยทําหน8าท่ีแนะนําสั่งสอนคนอ่ืนตามสมควรแก�ความรู8ของตนตามหลักการท่ีว�า
พระพุทธศาสนาจัดให8คณะสงฆ�ปกครองกันเองโดยถือว�าการปกครองดูแลกันในหมู�สงฆ�นั้น
เปNนเรื่องของการศึกษารูปแบบและวิธีการปกครองก็ใช8บรรยากาศของการศึกษาระหว�าง
อาจารย�กับศิษย�เปNนตัวขับเคลื่อนและท่ีสําคัญกิจกรรมหรือวัตรปฏิบัติต�างๆท่ีปฏิบัติต�อกันใน
หมู�สงฆ�ก็ต8องเปNนไปเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเองโดยมีเป�าหมายท่ีการมีชีวิตท่ีดีงามในเพศ
พรหมจรรย� 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของศาสนศึกษาให8มีความเจริญ 
ประสบผลสําเร็จได8 จะต8องมีเจ8าสํานักเรียนท่ีเปNนผู8นําท่ีดี มีท้ังความรู8ท้ังทางโลกทางธรรม
และผู8ประกอบด8วยป�ญญาคือมีหูตาไวกว8างไกลสามารถจําแนกบุคคลและเหตุการณ�ออกว�า
เปNนอย�างไรซ่ึงจะทําให8ผู8นํามีประสบการณ�มีความชํานาญในการปกครองเข8าใจบุคคล  หรือ
ผู8ใต8บังคับบัญชาได8เปNนอย�างดีดังนั้นผู8นําท่ีดีจึงหมายถึงความเปNนผู8มีศักยภาพในตัวเองท้ังทาง
ร�างกายจิตใจความรู8และความสามารถพร8อมท่ีจะปฏิบัติหน8าท่ีของตนอย�างชาญฉลาดและ
ประสบความสําเร็จ พาสํานักเรียนไปถึงเป�าหมายได8  
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมท้ังจะเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดให8
เกิดความชัดเจนเปNนไปได8ยาก ประกอบกับ ป�ญหาของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมใน
ประเทศกําลังประสบป�ญหาของการขาดแคลนศาสนทายาทซ่ึงป�ญหาประการหนึ่งเกิดจาก
การนโยบายของภาครัฐท่ีขยายการศึกษาภาคบังคับเปNน๙ป�ผลกระทบนี้ก็ส�งผลไปท่ัวประเทศ
รวมท้ังการจัดการศึกษาของการศึกษาถึงสภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกบาลี ของ
สํานักศาสนศึกษาวัด ไวกูลฐารามหลักสูตรพระปริยัติธรรมเปNนการศึกษาถึงประวัติของ
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคําสอนต�างๆโดยตรงทําให8เกิดการเรียนรู8ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีและทักษะต�างๆท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาซ่ึงสอดคล8องกับท่ีได8กล�าวถึงลักษณะหลักสูตร
ท่ีดีไว8บางตอนว�าหลักสูตรท่ีดีจะต8องตรงตามลักษณะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ�ของชาติ, มีเนื้อหาสาระของเรื่องท่ีสอนบริบูรณ�เพียงพอท่ีจะช�วยให8นักเรียนคิด
เปNนทําเปNนและมีการพัฒนาในทุกด8าน, สอดคล8องกับชีวิตประจําวันของผู8เรียนคือจัดวิชา
ทักษะและวิชาเนื้อหาให8เหมาะสมกันในอันท่ีจะส�งเสริมให8ผู8เรียนเจริญงอกงามทุกด8าน 
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 เจ8าสํานักสํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐารามกําหนดเปNนเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุน
ส�งเสริมให8ชุมชนเข8ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาท้ังทางด8านการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของศาสนศึกษาให8
มากข้ึนอีกท้ังควรให8ความสําคัญต�อการเข8ามามีส�วนร�วมในการพัฒนานักเรียนซ่ึงเปNนสามเณร
ในระดับการศึกษาให8มีความพร8อมท้ังทางร�างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะรับการเรียนรู8ได8อย�างเต็ม
ตามศักยภาพของแต�ละรูปอันจะนําไปสู�คุณลักษณะของนักเรียนท่ีพึงประสงค�ท้ังเปNนคนดีคน
เก�งและคนมีความสุขเปNนทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพและคุณค�าต�อสังคมและประเทศชาติ
สืบไปผู8วิจัยเห็นว�าการปล�อยให8สภาพการณ�ของการศึกษาคณะสงฆ�ในด8านพระปริยัติธรรมอยู�
ในภาวะท่ีทรงและทรุดตัวเช�นนี้จะทําให8คําสอนพุทธศาสนาไม�แพร�หลายทําให8ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีเปNนพระภิกษุสามเณรขาดคุณภาพท่ีดีพอตลอดกระท่ังอาจทําให8พุทธศาสนา
เสื่อมสลายไปจากประเทศไทยดังนั้นเพ่ือให8การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมดําเนินไปด8วยดี
บรรลุวัตถุประสงค�และเกิดประโยชน�สูงสุดในการดํารงพุทธศาสนา 
 แนวทางการพัฒนาด8านกิจกรรมเชิงวิชาการเปNนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาร�างกายอารมณ�สังคมและสติป�ญญาของผู8เรียนการจัดการเรียนการ
สอนเปNนกระบวนการในการถ�ายทอดความรู8จากผู8สอนสู�ผู8เรียนการจัดการเรียนการสอน
แผนกบาลีเน8นการท�องจําเปNนหลักหลังจากให8ผู8เรียนท�องจําแล8วผู8สอนใช8วิธีการสอนแบบ
แปลเปNนหลักผู8บริหารผู8สอนและผู8เรียนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู8เรียน
ได8รับการเตรียมความพร8อมก�อนเรียนและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทําให8ผู8เรียนได8
เกิดการเรียนรู8ตามหลักสูตรผู8เรียนมีการพัฒนาคุณสมบัติในตัวเองทางด8านความรู8ความคิด
ด8านคุณภาพและด8านสุขภาพร�างกายผู8เรียนเกิดคุณสมบัติท่ีจะติดตัวไปเพ่ือใช8ประโยชน�ใน
อนาคตคือสติป�ญญาความสามารถคุณธรรมจริยธรรมค�านิยมและบุคลิกภาพกิจกรรมของผู8เรียน
และของผู8สอนท่ีเหมาะสมทําให8ผู8เรียนเกิดการเรียนรู8ได8แท8จริงผู8สอนควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให8น�าสนใจสอดคล8องกับวัยสติป�ญญาความสามารถของผู8เรียนและเปNนกระบวนการ
เพ่ือให8ผู8เรียนคิดเปNนทําเปNนแก8ป�ญหาได8เกิดการเรียนรู8และบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว8 
 สํานักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐารามมีนโยบายแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนควรดําเนินการเพ่ือประโยชน�แก�ผู8เรียนอย�างแท8จริงโดยมุ�งพัฒนาความ
เจริญทุกด8านแก�ผู8เรียนเร8าให8ผู8เรียนได8แสดงออกได8มีส�วนร�วมฝ�กฝนวิธีการแสวงหาความรู8
วิธีการแก8ป�ญหาด8วยตนเองและจัดโดยมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย�สนุกสนานตลอดจนจัดให8
เหมาะสมกับวัยความสามารถความสนใจของผู8เรียน ซ่ึงเหมาะสมการจัดการศาสนศึกษา
แผนกบาลีท่ีจะทําให8ผู8เรียนบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกําหนดไว8จําต8องอาศัยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปNนหัวใจอันสําคัญท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีและมีความ
เหมาะสมกับผู8เรียนจะช�วยพัฒนาผู8เรียนให8เกิดการเรียนรู8ได8อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ในเขตอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี 

A Study of Fate Sustainabe Ceremony of Nong Wua So    
People Udon Thani Provincece 

พระสุลิขิต คมฺภีโร*  
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร., พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร.** 

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ผู8วิจัยมุ�งท่ีจะศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องการศึกษาพิธีกรรมการ
ต�อชะตาในพระพุทธศาสนิกชนในเขตอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี  การศึกษาแนวคิด
เรื่องการต�อชะตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา  ศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องการต�อชะตา ท่ีมี
อิทธิพลต�อพิธีกรรมการต�อชะตาในพุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
นอกจากนั้นยังได8เสนอแนวทางในการต�อชะตาตามหลักของพระพุทธศาสนา และยังชี้แนะ
แนวทางพิธีกรรม หรือการรักษาศีล และการเจริญภาวนา ซ่ึงวิธีการดังกล�าวผิดกับการ
สะเดาะเคราะห�ตามแนวคิดของพราหมณ�ท่ีเห็นว�าเม่ือมีเคราะห�ต8องฆ�าสัตว�เพ่ือสะเดาะ
เคราะห�ตนเองเปNนต8น  สําหรับการต�อชะตาในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว�าเปNนเรื่องละเอียด  
ท่ีประกอบด8วยพิธีเปNนหลัก การต�ออายุสําหรับพิธีกรรมการต�อชะตาในป�จจุบันอําเภอหนอง
วัวซอจังหวัดอุดรธานี 

การประกอบพิธีกรรมการต�อชะตา มีอย�างแพร�หลาย โดยแต�ละกลุ�มชาติพันธ�
ประเพณีมีพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาแตกต�างกัน และในการศึกษากรณีการต�อ
ชะตาของพระภิกษุในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว�าการประกอบพิธีกรรมการต�อ
ชะตา แม8จะมีรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมท่ีแตกต�างกัน แต�ก็มีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีมา
จากพระพุทธศาสนาคือเรื่องการสวดพระปริตรเพ่ือการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาเหมือนกันผล
การวิเคราะห�แนวต�อชะตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานต�างโดยพิธีกรรม
ท่ีสุดหวังให8มวลมนุษย�มีความสุขกายใจ การเปNนอยู�ท่ีดีพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต�อพิธี
กรรมการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตานั้นมีคุณค�าหลายประการได8แก�คุณค�าต�อตนเอง และ
ผู8เข8าร�วมพิธีกรรมนั้นเม่ือผ�านพิธีกรรมนี้แล8วย�อมได8รับความสุขและความสบายใจ จากการได8
ให8ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา และคุณค�าต�อสังคม คือ การทําให8เกิดความสามัคคีใน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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ชุมชนและมีการคิดช�วยเหลือ ซ่ึง กันและกันเปNนผู8 เข8 าใจในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาและได8เข8าถึงพระรัตนตรัยรู8จักรการวางหลักชีวิตเปNนผู8ไม�ประมาทในวัยและ
การเปNนอยู�ในฐานะของตนและสังคมและเปNนกุศโลบายในการเผ�ยแพร�พระพุทธศาสนา
สอดแทรกพระธรรมคําสอน 

งานวิจัยเล�มนี้เปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเอกสาร มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับอิทธิพลของเรื่องอายุวัฒนกุมารต�อพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชนอําเภอ
ในเขตหนองวั วซอจั งหวัด อุดรธานี ศึกษาวิจัย เ ก่ียว กับประเพณีการต�อชะตาของ
พุทธศาสนิกชน 

๑. สาระสําคัญของการต�อชะตา การต�อชะตาคนและสัตว� เพ่ือท่ีจะทําให8ตนเอง 
ครอบครัว ญาติมิตร บริวาร อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ปราศจากโรคภัย ความกังวลต�างๆ 

๒. การต�อชะตาบ8าน เพ่ือให8เกิดความเปNนสิริมงคลแก�บ8านหรือกับบุคคลท่ีอาศัยอยู�
ในบ8าน เปNนวิธีการท่ีทําให8จิตใจของผู8อยู�อาศัยเชื่อม่ันได8ว�าเม่ือยู�อาศัยแล8ว จะทําให8เกิด
ความสุข ความเจริญ และเปNนมงคลแก�ชีวิต 

๓. การต�อชะตาหมู�บ8าน เพ่ือขับไล�สิ่งอันเปNนอัปมงคลหรือเสนียดจัญไรในหมู�บ8าน 
และเพ่ือให8เกิดความร�มเย็นเปNนสุข สร8างความสมัครสมานสามัคคีในหมู�บ8าน  

๔. การต�อชะตาเมือง เพ่ือต8องการให8บ8านเมืองประสบกับความสุขความ
เจริญรุ�งเรือง และเปNนการสร8างความสามัคคีให8เกิดในบ8านเมืองท่ีตนอาศัย  

คําสําคัญ: พิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชน 

Abstract 

 This thesis research aims to study analyzing the notion of the ritual 
destiny. Buddhist monks in the district, UdonThani, NongWua.Fiddle. The 
concept of destiny in the Buddhist scriptures. To analyze the concept of 
destiny. To influence the fate of the Buddhist rituals WuaSo district. proposed 
in the destiny of the principles of Buddhism. The guiding ritual The precepts 
And meditation Such an approach is wrong to exorcise the concept of 
Brahman saw that when victims have to kill animals to exorcise their 
example. For the fate of Buddhism is considered an act of man's relationship 
to exorcise because it was destined to be renewed for the ritual. The current 
district WuaUdonThani Province 
 The rituals of the destiny widespread. Each ethnic traditions It's a 
ritual to exorcise a different destiny. And in the case of the plight of monks in 
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Ban NongWua. UdonThani Province The rituals were destined to be. Despite 
the form of different rites. It has the basic beliefs of Buddhism is to pray to 
God to exorcise the fate paritta same result. 
  Analysis of the destiny of the Theravada and Mahayana Buddhist 
scriptures by different rituals best hope for the human body and mind happy. 
The well-religious  ritual to exorcise the influence destiny is valuable in many 
respects. Include self-worth And attendees through the ritual ceremonies, 
when this would have been happy and at ease. To give alms Precepts and 
meditation And value to society is to achieve unity in the community and the 
idea of mutual support is the understanding of the principle teachings of 
Buddhism and have access to the Triple Gem is the postulation life as a 
precaution in ages, and being. and their position in society. 
 This research is qualitative research and documentation. The 
purpose is to study the influence of the child's age, cultural ritual of the 
Buddhist destiny Wua So District UdonThani. Research on the fate of the 
Buddhist tradition. 
  1  .The essence of the destiny. The fate of people and animals In 
order to make themselves, their families and relatives attendant coexist 
happily. Clock Concerns 
 2  .The Destiny House To achieve the prosperity of the house or the 
person living in the home. How is the mind of the residents believe that 
when u live now. To cause happiness and auspicious life. 
 3  .destined to Village To drive away the bad luck or misfortune in 
the village. And to achieve peace. Create harmony in the village 
 4. The City of Destiny To wish for a prosperous and happy. And 
create harmony in the country where they live. 

Keyword: Fate  Sustainabe  Ceremony 

๑. บทนํา 
การศึกษาพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี  ในภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง  ทําให8ผู8คนจํานวนมากหาทางออกด8วยการพ่ึงพา
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ความเชื่อในพิธีกรรมในรูปแบบต�างๆเช�นการต�อชะตา๑ และไสยศาสตร�และการทรงเจ8าเข8าผี
โดยเฉพาะการต�อชะตาในป�จจุบันนี้เปNนท่ีนิยมของคนในสังคมไทยและนับวันแต�จะเพ่ิมข้ึน
เปNนจํานวนมากไม�เว8นแม8แต�ในสังคมชนชั้นกลางจนเกิดคําพูดว�าไม�เชื่ออย�าลบหลู� และใน
พระพุทธศาสนาป�จจุบันมีการใช8พิธีกรรมในทางศาสนาคําสอนในพิธีกรรมการต�อชะตา เพ่ือ
จะได8มีโอกาสสอดแทรกพระธรรมคําสอนให8พุทธศาสนิกชนได8รับรู8เรื่องราวในประวัติความ
เปNนมาของการต�อชะตาและพิธีกรรมอันเกิดข้ึนท่ังทางอันแสวงหาหรือความกลัวอันเปNน
สาเหตุบ�เกิดการต�อชะตา 

ในป�จจุบันพุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี มีการจัดงานแบบนี้
เปNนส�วนมากแต�หากในระดับจังหวัดมีมากกว�าเพราะมีความเชื่อและประกอบด8วยการมี
ป�ญหาชีวิตท่ีเรื่องราวในการเปNนอยู�การงานตกตํ่าเรื่องปากท8องเรื่องหนี้สิน.การประสบ
อุบัติเหตุเพราะความประมาทจึงแสวงหาผลการแห�งความช�วยเหลือด8วยวิธีในการต�อชะตา
เพ่ือสร8างขวัญกําลังใจในวิธีการต�างๆ การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม๒๙๒   ทาง
พระพุทธศาสนาและการต�อชะตาของร�างทรงผู8คนท่ีเข8าหาร�างทรงเหล�านี้ส�วนใหญ�จะเปNนผู8มี
ป�ญหาในชีวิตไม�ทางใดก็ทางหนึ่ง  ลัทธิร�างทรงลัทธิศรีอารย�ลัทธิปู�ฤาษีและร�างทรงถึงกับเผย
แผ� คําสอนท่ีขัดแย8ง กับหลักพุทธศาสนาออกมาตามสื่อต�างๆ  การทรงเจ8าในทาง
พระพุทธศาสนาจัดว�าเปNนไสยศาสตร�แขนงหนึ่งซ่ึงเปNนเดรัจฉานวิชาท่ีพระพุทธองค�ทรงห8ามมิ
ให8ภิกษุกระทําแต�ทําไมลัทธิและพิธีกรรมเหล�านี้กลับเปNนท่ีนิยมในสังคมไทยเปNนอันมากท้ังๆ  
ท่ีเปNนเมืองแห�งพระพุทธศาสนา๓๐ท่ีมีพระธรรมคําสอนแต�ปรากฏการณ�ทางสังคมท่ีสะท8อนให8
เห็นเรื่องของชนชั้น  โดยเฉพาะอย�างยิ่งในยามท่ีเกิดวิกฤตการณ�ทางเศรษฐกิจไสยศาสตร� 
กลายเปNนความหวังของผู8คนและจะเฟ °องฟูเปNนพิเศษในยามท่ีประชาชนหาทางออกอย�างอ่ืน
ไม�ได8  พิธีกรรมการต�อชะตาเกิดข้ึนได8เม่ือมีประชาชนแสวงหาและต8องการเม่ือประสบป�ญหา
ชีวิตตกตํ่าคล8ายกับการแสวงหาท่ีพ่ึงอันสุดท8าย ท่ีจะช�วยตนหรือพยุงฐานะพิธีกรรมการต�อ
ชะตาของพุทธศาสนิกชนตกอยู�ท�ามกลางของลัทธิพิธีกรรมต�างๆ อํานาจแห�งพระรัตนตรัยถูก
พิธีกรรมสอดแทรกเม่ือคิดว�าต�อชะตาแล8วกําลังใจดีมีความคลายกังวลได8 อารมณ�ไม�หมกมุ�น
การดํารงชีวิตและคนรอบข8างก็ดีข้ึนผลการวิเคราะห�คือความสบายใจบางคนก็ประสบผลแห�ง
ความสําเร็จก็คิดว�าผลเกิดจากการต�อชะตา แต�ถึงอย�างไรพิธีกรรมการต�อชะตาในพุทธศาสนา
ก็ยังมีประวัติท่ีมาของตัวบุคคลและการใช8มนต�พระปริตรในการสวดสืบธรรมคําสอนและมี
รูปแบบท่ีสืบทอดมาจากผู8เฒ�าผู8แก�  ในป�จจุบันชาวพุทธมีความเชื่อต�อพิธีกรรมการต�อชะตา
ผิดไป จากโบราณกาลหรือยุคอดีต เพราพการต�อชะตาสมัยก�อนไม�มีการโฆษณาชวนเชื่อผู8คน 

                                                           

๑ พิสิฏฐ� โคตรสุโพธ์ิ, การสืบชะตาท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา : เนื่องในโอกาสฉลอง
สถาปนา ๔๐ปs, (คณะมนุษยศาสตร�:มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๗), หน8า๑. 

๒ สวิงบุญเจิม, มรดกอีสาน, (อุบลราชธานี : อีสานออฟเซ็ทการพิมพ�, ๒๕๓๑), หน8า๑๐๙. 
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 การต�อชะตาป�จจุบันผิดไปจากพุทธกาลในเรื่องพิธี๓ แต�ยังคงการสวดพระปริตร คง
เดิมแต�ป�จจุบันลัทธิทางไสยสาตสร�มนต�ดําตําหนักร�างทรง มีแทบจะทุกซอกมุม ของ
ประชาชนจนบางครั้งเกิดการสับสนในพิธีกรรมเหล�านี้จนแยกแยะไม�ถูกของประชาชนจน
บางครั้งพระสงฆ�ท่ีทรงศีลสิกขาก็ยังมีการทรงเจ8าเข8าผีเข8าพิธีถือเทพถือเจ8าพ�อเจ8าแม�บูชาปู�
ฤาษีตลอดอวดอ8างอุตริมนุษย�ธรรมเพราะร�างทรงในทางท่ีผิด หลักธรรมคําสอนแห�งพุทธ
ศาสนา หากจะถามว�าในพิธีป�จจุบันนี้การต�อชะตาผิดไปจากหลักพุทธกาลไหมก็คงจะตอบได8
ว�าผิดไป อิทธิพลพิธีกรมการต�อชะตาในภาวะสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังในด8านเศรษฐกิจและ
ความคิดท้ังความสื่อสารทันสมัย ซ่ึงประเพณีต�อชะตาแนวคิดเรื่องการสะเดาะเคราะห�ต�อ
ชะตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา ตลอดมหายาน อิทธิพลการเมืองสังคมมีต�อพิธีกรรมการ
สะเดาะเคราะห�ต�อชะตา พบว�า การสะเดาะเคราะห�ต�อชะตา ป�จจุบันมีพัฒนาการมาจาก
ความเชื่อด้ังเดิม  คือความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ต�อมาก็พัฒนามาเปNนความเชื่อ
ท่ีเกิดจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ�, ฮินดูตลอดการทรงเจ8าเข8าผีต�างๆเจ8าพ�อเจ8าแม� และใน
ระยะต�อมาก็พัฒนามาจากความเชื่อของพุทธศาสนิกชนกลุ�มหนึ่ง ท่ีพยายามกระทําพิธี 
 ป�จจุบันนั้นพบว�าชาวบ8านเห็นว�าพระเปNนผู8ม ีความรู8และมีศีลกว�าจะนิยมท่ีจะเข8าหา
พระภิกษุเพ่ือประกอบพิธีกรรมมากกว�าการเข8าหาฆราวาสร�างทรง และในป�จจุบันชาวบ8าน
นิยมเข8าร�วมพิธีกรรมสะเดาะเคราะห�ต�ออายุกับพระภิกษุมากกว�า  นอกจากนั้น ในการ
ประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห� ต�ออายุยังสร8างขวัญกําลังใจ ในจังหวัดอุดรธานีจะปรากฏ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการเช�น กรรมกตัญ-ูกตเวทีความไม�ประมาทซ่ึงจาก
การศึกษาพบว�าการประกอบพิธีกรรมการต�อชะตา ในจังหวัดอุดรธานีนั้น มีคุณค�าหลาย
ประการได8แก�  คุณค�าต�อตนเองคือผู8เข8าร�วมพิธีกรรมนั้นเม่ือผ�านพิธีกรรมนี้แล8วย�อมได8รับ
ความสุขและความสบายใจ จากการได8ให8ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา และคุณค�าต�อสังคม
คือ การทําให8เกิดความสามัคคีในชุมชนและมีความรู8ในหลักธรรมและพิธีกรรมท่ีถูกต8องการ
สะเดาะเคราะห�๔  ต�อชะตามีพัฒนาการมาจากความเชื่อด้ังเดิมคือความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณ
และสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ต�อมาก็พัฒนาจากศาสนาพราหมณ�, ฮินดู มาเปNนความเชื่อทางเทพและร�าง
ทรงเจ8าเจ8าแม�ท่ีเกิดจากอิทธิพลศรัทธาของพิธีกรรม  เปNนความเชิ่อและการสร8างขวัญกําลังใจ
ให8พุทธศาสนิกชนเพ่ือประโยชน�และอนุเคราะห�และมี พระรัตนตรัยเปNนท่ีพ่ึงไม�เปNนมงคลต่ืน
ข�าวและต้ังอยู�ในความไม�ประมาท มีศีลธรรมประจําใจและเปNนคนท่ีไม�ป�ดก้ันความดีผู8อ่ืนและ
ต้ังอยู�ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิป�ญญาก็จะเปNนผู8มีอายุยืนยาว 

                                                           

๓ ขนิษฐา  มากทวี,คติความเช่ือเรื่องราหูในวัฒนธรรมลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
วิทยานิพนธ�ไทยคดีสมัยประวัติศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๔ ขนิษฐา  มากทวี,คติความเช่ือเรื่องราหูในวัฒนธรรมลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
วิทยานิพนธ�ไทยคดีสมัยประวัติศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๗๔ 

 การต�ออายุฟ�งพระสวดพระปริตรเปNนเพียงการระงับเหตุแต�เราต8องเปNนผู8มีศีลและ
ปฏิบัติตามคําสอนและข้ึนชื่อว�ากําลังใจดีคิดดีพูดดีทําดีไม�ประมาทในชีว ิตไม�คบคนพาลคบ
บัณฑิตมีกัลยามิตรท่ีดี  ไม�เกียจคร8านการต�อชะตาจึงเปNนเพียงกุศโลบายให8คนต้ังอยู�ในความ
ไม�ประมาท”การศึกษาครั้งนี้ทําให8ผู8วิจัยมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาประวัติอิทธิพลความเปNนมา
ของพิธีกรรมการต�อชะตาและการสะเดาะเคราะห�การแก8กรรม มีความเก่ียวเนื่องกับการต�อ
ชะตาและเรื่องราวเหล�านี้มีนัยคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไม�  ตลอดคุณค�าประโยชน�ท่ี
ได8รับในพิธีกรรมเหล�านี้มีผลแก�บุคคลและสังคมเพียงไรและป�จจุบันในเรื่องศาสนามักมี
พิธีกรรมวัตถุอามิสมากกว�าคําสอน  เปNนท่ีหน8าศึกษาค8นคว8าในพิธีกรรมเหล�านี้  เพ่ือยังความ
เคลือบแคลงให8เกิดป�ญญาแด�อนุชนรุ�นต�อไป  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑  เพ่ือศึกษาประวัติและพิธีกรรมการต�อชะตาในพระพุทธศาสนา 
๒.๒  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชนอําเภอหนอง

วัวซอจังหวัดอุดรธานี 
๒.๓ เพ่ือศึกษาคุณค�าและประโยชน�ของพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชน

ในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

๓. ป7ญหาท่ีต�องการทราบ 
๓.๑  ประวัติความเปNนมาและของพิธีกรรมการต�อชะตาในพระพุทธศาสนาเปNนมา

อย�างไร 
 ๓.๒  อิทธิพลของพิธีกรรมการต�อชะตาในพุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานีในป�จจุบันมีผลเปNนอย�างไร 

๓.๓  คุณค�าและประโยชน�ท่ีได8รับในพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชน.ใน
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเปNนอย�างไร 

๔. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เปNนการศึกษาวิเคราะห�ข8อมูลเชิงคุณภาพเปNนการวิจัยเชิงเอกสาร

(Documentary Research)และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth  Interview) กับผู8ให8ข8อมูล
สําคัญ (Key Informants)ผู8วิจัยได8กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
ผู8วิจัยได8ทําการศึกษาข8อมูลเ ก่ียวกับหลักการของพิธีกรรมการต�อชะตาใน

พระพุทธศาสนาอิทธิพลพิธีกรรมและคุณค�าประโยชน�ท่ีได8รับในพิธีกรรมการต�อชะตาของ
พุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีดังนี้ 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๙๗๕

ก. ข�อมูลปฐมภูมิ   
ศึกษาจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
ข. ข�อมูลทุติยภูมิ   
ศึกษาจากคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนา ได8แก� อรรถกถา ตําราหนังสือ วารสารสิ่ง

ตีพิมพ�  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ได8สัมภาษณ�ข8อมูลหลักจํานวน 
๑๕รูป/คนในเขตอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีดังนี้ 
 ๔.๒ ขอบเขตด�านประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างได8แก�พระสงฆ�จํานวน ๑๕ รูปพุทธศาสนิกชน   ๕ ท�าน
ผู8เข8าร�วมพิธีจํานวนท้ังหมด ๑๕ รูป / คน ดังนี้  
 ๑. พระจิระวัฒน� ถาวโร วัดถํ้าปู�เสือ ตําบลหมากหญ8า อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี  
 ๒. พระครูประลัดนิรันดร�  อคฺป-ฺโญ  วัดทุ�งสะอาดบ8านทุ�งห8วยทราย หมู� ๗ ตําบล
โนนหวาย อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด  
 ๓. พระครูพิพัฒน�วิทยาคม  (หลวงพ�อเจริญ ฐานยุตโต)  วัดโนนสว�าง อําเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี   
 ๔. พระขันตี คุณากโร วัดรัตนราม  บ8นหนองอ8อ ตําบลหนองอ8อ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี   
 ๕. พระประเสริฐ  ปวโร   เจ8าสํานักสงฆ�ถํ้างูซวง  ตําบลหมากหญ8า หมู�  ๑  อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธารนี  
 ๖. แม�คําเบ8า ศรีทองมน อายุ ๖๒ ป�  เลขท่ี ๘๓ หมู� ๑๐ บ8านห8วยไร� ตําบลอูบมุง      
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  
 ๗. แม�รัตนมณี พันธ�โยศรี อายุ ๕๙ ป� เลขท่ี ๒๐ หมู� ๑๐ บานห8วยไร�บูรพาตําบลอูบ
มุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
 ๘. พ�อจันทร� ศรีวิชาอายุ ๗๖ ป�  ประสบการณ�ในพิธีในศาสนามา๕๐ป� แห�งวัดสว�าง
อารมณ�  บ8านเลขท่ี ๓๓ บ8านห8วยไร� บูรพา หมู� ๑๐ บ8านห8วยไร� ตําบลอูบมุง  อําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี  
 ๙. พ�อวิจิตร  เสริมทรง อายุ ๗๓ ป�  ผู8ทรงคุณวุฒิประสบการในพิธีศาสนา ทายกวัด
สว�างอารมณ�  เลขท่ี ๓๔ หมู� ๔  บ8านห8วยไร� ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๐. แม�ดวง แก8วศรีคราม อายุ ๖๖ ป� ผู8เข8าร�วมในพิธีกรรมการต�อชะตา เลขท่ี ๗๖ 
หมู� ๔ บ8านห8วยไร� ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
 ๑๑. นางเข็มทอง  คํายอง  ๕๗ ป� ผู8ให8ความอุปฐากวัดในการจัดงานมาตลอด กว�า
๒๐ป� เลขท่ี ๒๔ หมู� ๑๐ บ8านห8วยไร�บูรพา ตําบลอูบมุง  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
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 ๑๒. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี   
 ๑๓. นายอร�าม  ชุมแวงวาป�  การทํางานส�วนบิหารตําบลอูบมุง บ8านเลขท่ี ๑๕ หมู� 
๒  บ8านหนองอ8อ ตําบลหนองอ8อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
 ๑๔. นางดวงเนตร ชูชาวนา ทํางานราชการบริหารส�วนตําบลอุบมุง เลขท่ี ๑๔๙ 
หมู� ๒ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๕. น.ส.รัศมี  นวลบุตรดี  พนักงานบิหารส�วนตําบล บ8านเลขท่ี ๓๖ /๑หมู� ๑๕  
ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เปNนการวิจัยข8อมูลคุณภาพและเอกสารโดยมีวิธีการดังต�อไปนี้ 

๑. ข8อมูลจากเอกสารพระไตรป�ฎกท่ีเก่ียวข8องในอายุวัฒนกุมาร แลอุณหิตสวิชัยเทวดา 
๒. รวบรวมข8อมูจากเอกสารอ่ืนๆสิ่งตีพิมพ�ท่ีเก่ียวข8องและน�าเชื่อถือได8เก่ียวกับพีธี

กรรมการต�อชะตา 
๓. ศึกษาข8อมูลวิเคราะห�ความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมการแต�งแก8เคล็ดสะเดาะห�ต�อ

ชะตา ซ่ึงปรากฏในป�จจุบันเขตอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
๔. การสัมภาษณ�ผู8ท่ีเข8าร�วมพิธีกรรมการต�อชะตาในต�อชะตาท่ีเปNนพุทธศาสนิกชน

ในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีจํานวน ๑๕ รูป/คน 
๕.สรุปผลของการศึกษาวิจัย และนําเสนอ 

๖. สรุปผลการวิจัย 
๖.๑ สรุปผลการวิจัย 

 วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ผู8วิจัยมุ�งท่ีจะศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องการศึกษาพิธีกรรมการ
ต�อชะตาในพระพุทธศาสนิกชนในเขตอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การศึกษาแนวคิด
เรื่องการต�อชะตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห�แนวคิดเรื่องการต�อชะตา ท่ีมี
อิทธิพลต�อพิธีกรรมการต�อชะตาในพุทธศาสนิกชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
นอกจากนั้นยังได8เสนอแนวทางในการต�อชะตาตามหลักของพระพุทธศาสนา และยังชี้แนะ
แนวทางพิธีกรรม หรือการรักษาศีล และการเจริญภาวนา ซ่ึงวิธีการดังกล�าวผิดกับการ
สะเดาะเคราะห�ตามแนวคิดของพราหมณ�ท่ีเห็นว�าเม่ือมีเคราะห�ต8องฆ�าสัตว�เพ่ือสะเดาะ
เคราะห�ตนเองเปNนต8น  สําหรับการต�อชะตาในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว�าเปNนเรื่องละเอียด  
ท่ีประกอบด8วยพิธีเปNนหลัก การต�ออายุสําหรับพิธีกรรมการต�อชะตาในป�จจุบันอําเภอหนอง
วัวซอจังหวัดอุดรธานี 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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การประกอบพิธีกรรมการต�อชะตา มีอย�างแพร�หลาย โดยแต�ละกลุ�มชาติพันธ�
ประเพณีมีพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาแตกต�างกัน และในการศึกษากรณีการต�อ
ชะตาของพระภิกษุในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว�าการประกอบพิธีกรรมการต�อ
ชะตา แม8จะมีรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมท่ีแตกต�างกัน แต�ก็มีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีมา
จากพระพุทธศาสนาคือเรื่องการสวดพระปริตรเพ่ือการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาเหมือนกันผล
การวิเคราะห�แนวต�อชะตาในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานต�างโดยพิธีกรรม
ท่ีสุดหวังให8มวลมนุษย�มีความสุขกายใจ การเปNนอยู�ท่ีดีพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต�อพิธี
กรรมการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตานั้นมีคุณค�าหลายประการได8แก�คุณค�าต�อตนเอง และ
ผู8เข8าร�วมพิธีกรรมนั้นเม่ือผ�านพิธีกรรมนี้แล8วย�อมได8รับความสุขและความสบายใจ จากการได8
ให8ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา และคุณค�าต�อสังคม คือ การทําให8เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนและมีการคิดช�วยเหลือ ซ่ึง กันและกันเปNนผู8 เข8 าใจในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาและได8เข8าถึงพระรัตนตรัยรู8จักรการวางหลักชีวิตเปNนผู8ไม�ประมาทในวัยและ
การเปNนอยู�ในฐานะของตนและสังคมและเปNนกุศโลบายในการเผ�ยแพร�พระพุทธศาสนา
สอดแทรกพระธรรมคําสอน 

งานวิจัยเล�มนี้เปNนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเอกสาร มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับอิทธิพลของเรื่องอายุวัฒนกุมารต�อพิธีกรรมการต�อชะตาของพุทธศาสนิกชนอําเภอ
ในเขตหนองวั วซอจั งหวัด อุดรธานี ศึกษาวิจัย เ ก่ียว กับประเพณีการต�อชะตาของ
พุทธศาสนิกชน 

๑. สาระสําคัญของการต�อชะตา การต�อชะตาคนและสัตว� เพ่ือท่ีจะทําให8ตนเอง 
ครอบครัว ญาติมิตร บริวาร อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ปราศจากโรคภัย ความกังวลต�างๆ 

๒. การต�อชะตาบ8าน เพ่ือให8เกิดความเปNนสิริมงคลแก�บ8านหรือกับบุคคลท่ีอาศัยอยู�
ในบ8าน เปNนวิธีการท่ีทําให8จิตใจของผู8อยู�อาศัยเชื่อม่ันได8ว�าเม่ือยู�อาศัยแล8ว จะทําให8เกิด
ความสุข ความเจริญ และเปNนมงคลแก�ชีวิต 

๓. การต�อชะตาหมู�บ8าน เพ่ือขับไล�สิ่งอันเปNนอัปมงคลหรือเสนียดจัญไรในหมู�บ8าน 
และเพ่ือให8เกิดความร�มเย็นเปNนสุข สร8างความสมัครสมานสามัคคีในหมู�บ8าน  

๔. การต�อชะตาเมือง เพ่ือต8องการให8บ8านเมืองประสบกับความสุขความ
เจริญรุ�งเรือง และเปNนการสร8างความสามัคคีให8เกิดในบ8านเมืองท่ีตนอาศัย   

๖.๒ การอภิปรายข�อมูลของการวิจัย 
 ๑. การประกอบพิธีกรรมการต�อชะตาควรทําด8วยศรัทธา และป�ญญาหากเชื่อว�า
การต�อชะตาแล8วไม�ต8องทําความดีอีกต�อไปก็เปNนความเชื่อท่ีผิดเพราะการต�อชะตาท่ีแท8จริงก็
คือการพยายามละ การทําความชั่ว, มุ�งม่ันในการทําความดี, ทําจิตใจให8บริสุทธิ์, เพ่ือเปNน
พลังส�งเสริมให8ชีวิตดีข้ึนเจริญข้ึน, และมีความสุขมากข้ึน,  
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 ๒. การปฏิบัติธรรมย�อมส�งผลให8ผู8นั้นมีอายุยืนคือการอ�อนน8อมถ�อมตนต�อผู8ใหญ�
เปNนประเพณีไทยท่ีดีงามความไม�ประมาทเปNนหลักธรรมสําคัญท่ีผู8ต�อชะตาจะต8องปฏิบัติ 
 ๓. การเจริญพุทธมนต�, การสวดพระปริตร, ด8วยตนเองหรือฟ�งพระสงฆ�สวด, เปNน
อนุสติสามารถทําให8จิตใจสงบเยือกเย็นลงได8, และควรศึกษาถึงหลักธรรมท่ีปรากฏในบทสวด
ด8วยเพ่ือความเข8าใจในหลักของการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน,  
 ๔. ในฐานะเปNนชาวพุทธไม�ควรทําพิธีกรรมการต�อชะตา เพราะความเชื่อว�าจะพ8น
เคราะห�หรือต�ออายุได8เท�านั้น, เพราะหากเชื่อเช�นนั้นจะทําให8เปNนคนประมาทต�อชีวิตส�งผลให8
เปNนคนขาดความม่ันใจและจะกลายเปNนเหยื่อของความงมงายไปในท่ีสุด 
 ๕. ควรเน8นบุญกิริยาท่ีถูกต8องตามหลักพุทธศาสนา, โดยใช8ศรัทธาและพิธีกรรมเปNน
สื่อเครื่องพิธีและป�จจัยต�างๆท่ีจะใช8ในพิธีควรเปNนวัตถุท่ีบริสุทธิ์ปราศจากการเบียดเบียนหรือ
การทําลายชีวิตน8อยใหญ�ท้ังปวง ในการประกอบพิธีกรรมจึงควรหลีกเลี่ยงการฆ�าสัตว�สังเวย
และการใช8น้ําเมา หรือเครื่องพิธีอ่ืนใดท่ีขัดต�อหลักพระพุทธศาสนา, พิธีกรรมจึงจะจัดว�าเปNน
บุญกิริยาท่ีจะส�งผลให8เกิดความเปNนสิริมงคล, และเก้ือหนุนให8เกิดความสุขความเจริญอย�าง
แท8จริง.อนึ่งเราจะพบว�าการประกอบพิธีกรรมต�อชะตา ในอําเภอหนองวัวซอ สามารถท่ีจะ
แบ�งได8เปNนหลายประเภทแต�เม่ือกล�าวโดยสรุปก็จะมีอยู�๒ประเภทหลักคือการต�อชะตาโดย
คฤหัสถ�และการต�อชะตาโดยพระภิกษุสงฆ�, ซ่ึงในอดีตการสะเดาะเคราะห�ต�ออายุในจังหวัด
อุดรธานี,นั้นหน8าท่ีในการเปNนผู8ประกอบพิธีกรรม,เปNนหน8าท่ีของคฤหัสถ�ท่ีมีความรู8ทาง
พระพุทธศาสนาและการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตา ท่ีได8บวชและสึกออกไปเปNนผู8ประกอบ
พิธีกรรมตามคํามอบหมายของพระภิกษุในวัดซ่ึงการประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีองค�ประกอบ
เรื่องคําสวดหรือบทสวดท่ีเสริมมาจากความรู8ท่ีอยู�ท่ัวไปนอกกจากความรู8ในพระพุทธศาสนาก็
ได8โดยผู8ท่ีจะมาทําพิธีนั้นจะต8องเปNนผู8ท่ีมีความประพฤติเหมาะสมไม�ด�างพร8อยเปNนท่ีเคารพ
ของชาวบ8านแต�อย�าไร,ก็ตามในยุคต�อมาเม่ือจํานวนของผู8รู8ในการประกอบพิธีกรรมต�อชะตา
ลดจํานวนลง,ชาวบ8านจึงได8หันมาประกอบพิธีกรรมต�อชะตากับพระภิกษุสงฆ�แทน, เพราะ
เห็นว�าพระสงฆ�เปNนผู8ท่ีมีศีลและมีคุณธรรม, ซ่ึงชาวบ8านเชื่อว�าจะเปNนผู8ท่ีสามารถต�อชะตา 
ให8กับตนเองได8, ป�จจุบันเราจึงจะพบว�ามีพระสงฆ�ได8เข8ามาทําหน8าท่ีเปNนผู8ประกอบพิธีกรรม
ต�อชะตามากข้ึน 
 ในการศึกษาวิเคาระห�ในบทสัมภาษณ�ห�ในบทสัมภาษณ�การประกอบพิธี
กรรมการตBอชะตา ในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 จากกรณีศึกษาสัมภาษณ�ผู8ประสบการณ�คือ. (๑) พระครูพิพัฒน�วิทยาคม  (เจริญ 
ฐานยุตฺโต ) วัดโนนสว�าง บ8านโนนสว�าง ตําบลหมากหญ8า อําเภอกหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี (๒)  พระจีรวัฒน�ถาวโรสํานักสงฆ�ปู�เสือ ตําบลหมากหญ8าอ.หนองวัวซอจ.อุดรธานี 
(๓) พระครูปลัดนิรันดร�  อคฺป-ฺโญ  วัดทุ�งสะอาด บ8านทุ�งห8วยทราย ตําบลโนนหวายอําเภอ
หนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานีพบว�าการต�อชะตาของพระเถระท้ัง๕ รูปนั้นจัดเปNนการต�อชะตา
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แบบร�วมๆ ซ่ึงมีแนวโน8มมาในพุทธศาสนาหมายความว�าเปNนพิธีกรรมท่ีมีฐานะ  ความเชื่ออยู�
บนหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาซ่ึงแบ�งประเภทการจัดพิธีกรรมได8เปNน๒ประเภทคือการ
สะเดาเคราะห�ต�ออายุแบบธรรมดาท่ัวไปและการต�อชะตาแบบหลวงซ่ึงในการต�อชะตา
พระสงฆ�ป�จจุบันยังถือหลักประเพณีอยู�ถึงแม8ว�าพิธีกรรมจะถูกแซกแซงแต�เปNนเพียงวัตถุคือ
อามิสบูชา แบบพุทธนี้จะมีพ้ืนฐานการสวดพระปริตรตามท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา
เปNนหลักไม�เก่ียวกับคาถาอาคมอ่ืนและเปNนพิธีกรรมท่ีมุ�งเน8นถึงการให8ทานรักษาศีลและเจริญ
ภาวนาเปNนหลักผลจากการศึกษาวิเคราะห�,แนวคิดการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตา ท่ีปรากฏใน
คัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต�อพิธีกรรมการต�อชะตา,ในอําเภอหนองวัวซอจังหวัด
อุดรธานีพบว�า, แนวคิดเรื่องการต�ออายุในคัมภีร�พระพุทธศาสนานั้นท้ังใน, ด8านความเชื่อท่ี
เน8นเรื่องกรรม, เรื่องอํานาจพระรัตนตรัย, เรื่องเจ8ากรรมนายเวรและเรื่องความไม�ประมาท, 
และกระบวนการจัดพิธีกรรมจะอิงอาศัยจากหลักฐาน,ท่ีปรากฏในคัมภีร�และแม8กระท่ังบท
สวดมนต�ท่ีนํามาใช8ก็เปNนการนําเอาบทพระปริตรท่ีมีอยู�ในคัมภีร�พระพุทธศาสนามาเปNนกรอบ
สําคัญในการจัดพิธีกรรมซ่ึงแสดงให8เห็นว�าการสะเดาะเคราะห�ต�ออายุในจังหวัดอุดรธานีนั้น
เปNนการจัดพิธีกรรมท่ีมีพ้ืนฐานจากหลักฐาน,และคําสอนของพระพุทธศาสนา,นอกจากนั้นใน
ประเด็นการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตา นั้นผู8วิจัยยังได8นําประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข8องมาวิเคราะห�
ด8วยเช�น,ประเด็นเก่ียวกับอํานาจพระปริตร,ท่ีผลต�อการต�อชะตา  ก็พบว�าหลักฐานท่ีปรากฏ
ในคัมภีร�ได8ระบุชัดว�าพระปริตรท่ีพระพุทธองค�ทรงแสดงนั้นได8มีผลต�อการสะเดาะเคราะห�ต�อ
ชะตา,โดยเฉพาะมีผลต�อการทําให8ผู8ประสบเคราะห�กรรม, หายจากโรคร8ายท่ีเปNนอยู�ได8
เหมือนกับท่ีเคยมีปรากฏในคัมภีร�ซ่ึงจากการศึกษมาท้ังหมดพบว�าการต�อชะตานั้นทําให8ผู8ท่ี
ป�วยใกล8ตายกลับหายจากโรคร8ายได8ในการการศึกษาเรื่องการต�อชะตานั้น, สามารถให8คุณค�า
แก�ผู8ศึกษาหลายประการท้ังในด8านคุณค�าแก�ตนเอง, คือผู8ท่ีเข8าร�วมพิธีกรรมเกิดความสบาย
ใจ,มีความม่ันใจหลังจากการเข8าร�วมพิธีกรรมแล8ว, และในส�วนสังคมพิธีกรรมการต�อชะตานี
สามารถให8คุณค�าในด8านของการสร8างความสามัคคี,ให8เกิดกับครอบครัวและชุมชนได8, และ
จากการศึกษากรอบความคิดเรื่องการต�อชะตาในอําเภอหนองวัวซอนั้น,ประชาชนอําเภอ
หนองวัวซอ ควรมีท�าทีต�อเรื่องการต�อชะตาท้ังในแง�ของการยอมรับว�า, การต�อชะตาท่ีทํากัน
อยู�นี้เปNนการต�อชะตา, ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา, และควรมีท�าทีในการศึกษาความ
เปNนมาท้ังรายละเอียดและความเก่ียวข8องกับพระพุทธศาสนา,รวมถึงในฐานะท่ีเปNนภูมิป�ญญา
ท8องถ่ินด8วย, ซ่ึงก็จะเปNนประโยชน�แก�ผู8ศึกษาเปNนอย�างยิ่ง. 

๖.๓ ข�อเสนอแนะ 
การศึกษาพิธีกรรมการต�อชะตา ท่ีปรากฏในคัมภีร�พระพุทธศาสนา, ท่ีมีอิทธิพลต�อ

การพิธีสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาในอําเภอหนองวัวซอมาท้ังหมดผู8วิจัยเห็นว�ายังมีบางประเด็น
ท่ีเก่ียวข8องกับการสะเดาะเคราะห�ต�อชะตา ท่ียังต8องศึกษาต�อไปในอนาคตซ่ึงประเด็นท่ีผู8วิจัย
เห็นสมควรว�าจะต8องมีการศึกษากันต�อไปมีดังต�อไปนี้ 
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 (๑) การนําไปศึกษาในประเด็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง
การสะเดาะเคราะห�ต�อชะตาของอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับ
พัฒนาการความเชื่อ,และรูปแบบของความเชื่อในเรื่องการสะเดาะเคราะห�กับการต�อชะตา
เหมือนกัน หรือว�ามีความแตกต�างกันอย�างไรประเด็นอีกข8อคือการแก8กรรมบางสํานัก ว�าเปNน
การต�อชะตาสะเดาะเคราะห�เสริมดวงเปNนอย�างไร 
 (๒)  การนําไปศึกษาในประเด็นการศึกษาความเชื่อองค�ประกอบความเชื่อเรื่องการ
ต�อชะตาตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนากับการสะเดาะเคราะห�ตามความเชื่อของการ
ถือผีแบบโบราณหรือหมอธรรมแบบโบราณ ว�าในบริบทของความเชื่อเดียวกันนั้นมีความเชื่อ
เรื่องการสะเดาะเคราะห�เหมือนหรือแตกต�างกันอย�างไร 
 (๓)การนําไปศึกษาในประเด็นทัศนคติของประชาชนท่ีมีต�อการเข8าร�วมพิธี
กรรมการต�อชะตาอําเภอหนองวัวซอ ว�าประชาชนในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีทัศนคติเช�นไรและ
มีความคาดหวังอย�างไรกับการเข8าร�วมพิธีกรรมการต�อชะตาในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  .พระไตรปuฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปuฎกํ  , ๒๕๐๕  .

กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๕ . 
พระไตรป�ฎกภาษาไทย  .ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร   :โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ . 
อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฎ¢ฐกถา  .กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  
 (๑) หนังสือ : 
ขนิษฐา ศรีไพบูลย�. พฤติกรรมความเช่ือทางศาสนาของนิสิตชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของ

รัฐ.กรุงเทพมหานคร : ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

สําลี รักสุทธิ. วัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน  ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี.มปป. (เอกสารอัด
สําเนา). 

สหกรณ�การเกษตรแห�งประเทศไทย.พิธีกรรมและประเพณี. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ�
ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒.  
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พิสิฏฐ�  โคตรสุโพธิ.การสืบชะตาท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา : เนื่องในโอกาสฉลอง
สถาปนา ๔๐ปs. คณะมนุษยศาสตร� : มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๗. 

สวิง  บุญเจิม. มรดกอีสาน. อุบลราชธาน ี: อีสานออฟเซ็ทการพิมพ�, ๒๕๓๑. 
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ต�อประเพณีสืบชะตาของล8านนา. วิทยานิพนธ�พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต. 
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การศึกษาความเช่ือการบูชาพระธาตุอุปมุง บ�านสร�างบุ  
ตําบลโพธิ์ศรีสวBาง อําเภอโพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด 

The Study Of The Belief In Worship Of Phradhatu Uppamung 
 Bansrangbu Phosrisawang Sub – District 

พระมงคล อคฺคธมฺโม  (ดิษฐาเนตร)* 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ. ดร., ผศ.ดร.สุวิน  ทองป��น** 

บทคัดยBอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชาพระ

ธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงของชาวบ8าน
สร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด และ (๓) เพ่ือศึกษาคุณค�าของการ
บูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อชาวบ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด 
เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข8อมูลจากการการสัมภาษณ�
กลุ�มเป�าหมายเก่ียวกับประวัติ ความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุง แล8วนําข8อมูลมาวิเคราะห�
วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

ผลการศึกษาพบวBา 
ความเชื่อการบูชาพระธาตุในพุทธศาสนาเถรวาท แบ�งเปNน ๒ ด8าน ดังนี้ ๑   (ด8าน

คุณของ พระพุทธเจ8า ๒ ( ด8านการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ลักษณะของความเชื่อการบูชาพระ
ธาตุ แบ�งเปNน ๒ ลักษณะคือ ๑   (การสักการะบูชากราบไหว8 สมัยโบราณมีการบูชาพระบรม
ธาตุด8วยเครื่องหอมและข8าวตอกดอกไม 8 การสรงพระธาตุด8วยน้ําสะอาด อาจเจือด8วยน้ําหอม 
๒  (การสวดบูชาระลึกคุณ การนมัสการพระธาตุ ๑๒ นักษัตร  

ความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงของชาวบ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอ
โพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด ประวัติพระธาตุอุปมุงและการสร8างวัดพระธาตุอุมุง จากประวัติ
ความเปNนมาพระธาตุอุมุง ราวป� พ  .ศ  .๘-๑๑   ยุคทวาราวดี โดยการนําของพระยาแก8วพรหม

ทาแห�งเมืองศรีภูมิ เดินทางไปไม�ถึงพรธาตุพนม จึงได8พากันสร8างเปNนสถูป พระธาตุอุปมุง 
ซ�อนไว8ใต8ต8นมะขามใหญ� ) บ8านสร8างบุ   (จึงได8ซ�อนพระธาตุไว8ในป�ารกทึบ  “อุปมุง” มาจากคํา

ว�า “อูป” และในป�าท่ีมี “เม�ง” จึงเรียกรวมกันว�า  ”พระธาตุอุปมุง  “ด8านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ได8สืบทอดต�อกันมานั้นเปNนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค�า เรียกว�า ฮีตสิบสอง 

คองสิบสี่ ท่ีจัดทําบุญประจําป�ทุกเดือน เรียกว�า ฮีตสิบสอง พิธีกรรมการบูชา พิธีบวงสรวง

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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พระธาตุอุปมุง เพ่ือเปNนการยอมรับนับถือท�านผู8มีพระคุณยิ่งใหญ�ในชีวิต จุดประสงค�ของการ
บวงสรวงมีมากมายหลายข8อแล8วแต�จุดประสงค�ของแต�ละบุคคล 

คุณค�าของความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อบ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง  
อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด ประกอบด8วย คุณค�าด8านรัฐศาสตร� การอยู�ร�วมกันเปNนหมู�
คณะและการอยู�ร�วมกันเปNนสังคมหรือกลุ�มคนในข้ันพ้ืนฐานต8องมีการแบ�งป�นมาเชื่อมให8คน
อยู�ร�วมกันสังคม คุณค�าด8านนิติศาสตร� มีการกําหนดกฎระเบียบข8อปฏิบัติท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติตาม ท่ีทุกคนควรให8ความสําคัญต�อการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือเปNนการระลึกถึงคุณค�า
ต�อองค�พระธาตุอุปมุง เช�น การจัดประเพณีบุญบ้ังไฟ พิธีบวงสรวง และการจัดปฏิบัติธรรม 
หรือจัดปริวาสกรรม คุณค�าด8านเศรษฐศาสตร� มีโดยส�วนใหญ�ชุมชนชาวบ8านสร8างบุ จะเปNน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลักท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต�บรรพบุรุษ ก็มีการหารายได8เสริม 
คุณค�าด8านจริยศาสตร� การทําความดีละเว8นความชั่วทําจิตใจให8บริสุทธิ์จากท้ัง ๓ หลัก คือ 
การกระทําดีทางกาย วาจา และใจ 

คําสําคัญ : ความเชื่อ, การบูชา, พระธาตุอุปมุง 

Abstract 

The three main objectives of this study were (1) to study the sacred 
relics believe in Theravada Buddhism (2) to study the sacred Upamoong relics 
believed of Srangboo  villagers lining, Pho Si SawangSubdistrict,  Phon Thong 
District, Roi Et Province and (3) to study the value of the sacred Upamoong 
relics stumbling toward Srangboo  villagers lining, Pho Si SawangSubdistrict,  
Phon Thong District, Roi Et Province. This study is Qualitative Research 
(Qualitative Research) by collecting information from the target group 
interview about the history, faith worship relics Upamoong and then the data 
were analyzed by means of descriptive induction. 
            The research result founded that 
            Belief in the sacred relics of Theravada Buddhism can divided into 
two areas: 1) aspect of gratitude of The Lord Buddha 2) aspect of Buddhist 
propagation, and  the nature of belief, worship relics into two types: 1) 
devotional worship that Ancient relics are worshiped with incense and flowers 
popped and relics ablutions with water could be laced with perfume 2) 
prayer for worship as well as worship the 12 Zodiac 
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            Faith worship the Upamoong relics of Srangboo  villagers lining, Pho 
Si SawangSubdistrict,  Phon Thong District, Roi Et Province. Historical 
Upamoong relics and building Upamoong relics temple warm, according to 
history of Upamoong relics around year's 8-11 BE, Tawaravadee Era led by 
Lord KaewBrahmtha, place Sribhoom landscape. He traveled not reach to 
blessings PhraThattPhanom therefore It has brought together to create a 
pagoda Upamoong Relics hidden under a large tamarind tree (Srangbu 
House), then the relics hidden in the dense jungle "Upamoong” aimed at" 
coming from "Up" and in the wild, "Meng" so collectively as so called "Phra 
That Upamoong". The traditions aspect has passed down a rich cultural 
heritage that called “The HeetsipsongKongsibsi-traditions which at the annual 
merit-called Heetsipsong  monthly ritual of worship, ceremony Upamoong 
relics in order to respect as a great patron of life. The purpose of offering a 
wide range depending on the purpose of each individual. 
            The value of faith to worship the Upamoong relics thatch on 
Srangboo  villagers lining, Pho Si SawangSubdistrict,  Phon Thong District, Roi 
Et Province contain valuable in political science, living together as a group 
and stay together as a group, society or the basic need for people to 
connect, share a common society, valuable in law defined rules of conduct 
that should behave accordingly that everyone should pay more attention to 
the important events as recognition of its value to the Lord Phra That 
Upamoong such as Bun Bang Fai ceremony, worships and meditation practice 
or Pariwatkarma, values in Economics most communities Srangboo  villagers 
lining had agriculture as  the main occupation passed down from their 
ancestors, that had to find extra income, Values in ethics to ignore evil, do 
good, to purify the mind from all three main actions of body, speech and 
mind good. 

Kewords : Belief, worship, relics 

๑. บทนํา 
การบูชาจึงเกิดข้ึนมาจนถึงป�จจุบันโดยสังคมไทยเปNนสังคมท่ีมีขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  ซ่ึงล8วนแต�ได8รับอิทธิพลทางศาสนาท่ีเปNนความเชื่อ
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มาต้ังแต�บรรพบุรุษ  ซ่ึงการบูชาชาเปNนหลักธรรมท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ท่ีสอน
ให8รู8จักบูชากราบไหว8บุคคลท่ีควรบูชา สิ่งต�างๆ ท่ีควรบูชา เพ่ือเปNนการให8รู8คุณค�าของบุคคล
หรือสิ่งของท่ีเราเก่ียวข8องด8วย  เพ่ือให8มองเห็นคุณความดีความสําคัญ และการปฏิบัติต�อ
บุคคลหรือสิ่งนั้นตามความเหมาะสมได8ด8วยความจริงใจ ท้ังจะก�อให8เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ต�อกันในทางท่ีดีของสังคม ท้ังสามารถท่ีจะนํามาประยุกต�ใช8ในชีวิตประจําวันได8ด8วย ดังนั้น 
การบูชาจึงถือว�าเปNนหลักธรรมท่ีสําคัญอีกข8อหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา และเปNนมงคล
สูงสุดอย�างหนึ่งในชีวิตของทุกคน๑ ดังท่ี  พระพุทธเจ8าตรัสว�า ปูชา จ ปูชะนียานํ  เอตมฺมงฺคล
มุตฺตมํ  แปลว�า  การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาเปNนมงคลอย�างสูงสุด๒  พระพุทธเจ8าก�อนท่ีจะ
ปรินิพพาน ได8ตรัสถึงเรื่องคนท่ีควรบูชา สิ่งท่ีควรบูชาตลอดจนวิธีการบูชา เพ่ือเปNนแนวทาง
สําหรับปฏิบัติสําหรับพระสงฆ� และประชาชนท่ัวๆ ไป เพ่ือให8เกิดประโยชน�สูงสุดสําหรับคนท่ี
ทําการบูชา 

การบูชานั้นไม�เพียงเฉพาะบุคลเท�านั้นแต�ยังมีการบูชาพระธาตุเจดีย�ท่ีถือว�าเปNน
สถานท่ีในการบรรจุอัฐิของบุคลท่ีควรเคารพบูชา รวมถึงสารีริกธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ  
เพ่ือให8คนรุ�นหลังท่ีมีความเลื่อมใสและศรัทธาได8บูชาสักการะ สมัยพุทธกาลพุทธศาสนิกชน
นับถือพระไตรรัตน�ได8แก�พระพุทธเจ8า พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ8า และพระสงฆ�เปNน
สรณะเท�านั้น ยังไม�ได8มีการสร8างสิ่งสักการะแทนพระพุทธองค�ต�อมาเม่ือพระพุทธเจ8า
ปรินิพพานแล8ว จึงได8มีการสร8างสถูปเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ8าไว8
เปNนท่ีสักการะบูชา ในมหาปรินิพพานสูตรได8กล�าวถึงพุทธดํารัสท่ีพระพุทธเจ8าตรัสเก่ียวกับ
การสร8างสถูปกับพระอานนท�ว�า พวกเขาพึงปฏิบัติต�อสรีระของพระตถาคต เหมือนอย�างท่ี
พวกเขาปฏิบัติต�อพระบรมศพพระเจ8าจักรพรรดิ พึงสร8างสถูปของตถาคตไว8ท่ีทางใหญ�สี่แพร�ง 
ชนเหล�าใดจักยกระเบียบดอกไม8 ของหอม หรือ จุรณ จักอภิวาท หรือจักทําจิตให8เลื่อมใสใน
สถูปนั้น การกระทํานั้นจักเปNนไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก�ชนเหล�านั้นตลอดกาลนาน๓   

ในประเทศไทยมีพระธาตุท่ีพุทธศาสนิกชนพากันบูชาอยู�เปNนจํานวนมาก  ในภาค
อีสานตามความเชื่อว�า  พระอรหันต�ท้ัง ๔ องค�ได8อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน
ไว8  คือ ๑) พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ๒) พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  ๓) พระ

                                                           

๑ พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะห�แนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธ 
ศาสนา”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๔๗), 
หน8า ๑. 

๒ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙/๘. 
๓ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๕/๑๕๒., ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๐๕/๑๒๕. 
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ธาตุโพนจิกเวียงงัว  จังหวัดหนองคาย ๔) พระธาตุหล8าหนอง จังหวัดหนองคาย๔ เปNนท่ี
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในบริเวณนั้น  

พระธาตุอุปมุง พระธาตุอุมุงท่ีมีการเล�าขาน หรือบอกเล�าสืบต�อกันมารุ�นสู�รุ�นสืบต�อ
กันมาจนป�จจุบัน เก่ียวกับท่ีมา ท่ีไปของวัดพระธาตุอุปมุง ราวป� พ.ศ. ๘-๑๑ ได8มีกลุ�มผู8แสวง
บุญ เดินทางมาจากเมืองลุ�ม เมืองล�าง (ภาคกลางตอนใต8) เปNนชาวไทยใหญ� ในยุคทวาราวดี 
โดยการนําของพระยาแก8วพรหมทาแห�งเมืองศรีภูมิ ได8พากันเดินทางไกล ฝ�าดง พงไพร เพ่ือ
จะไปร�วมดงอุปมุงได8เกิดการเจ็บป�วย ล8มตายจํานวนมาก ด8วยโรค หมาดห�างซ่ึงเปNน
โรคติดต�อชนิดหนึ่ง เลยจําต8องพักท่ีดงอุปมุง แห�งนี้ เปNนเวลานาน จนพระธาตุพนม สร8าง
เสร็จในป� พ.ศ. ๘ 

พวกเขาเหล�านั้น เดินทางไปไม�ถึงพรธาตุพนม จึงได8พากันสร8างเปNนสถูป พระธาตุ
อุปมุง ซ�อนไว8ใต8ต8นมะขามใหญ� ซ่ึงสมัยนั้นเปNนป�ารกร8างมาก พอสร8างเสร็จแล8ว ก็พากัน
เดินทางกลับบ8านเดิม สร8างด8วยอิฐดินก่ีและยางโปง (ดินก่ีคือ ดินเผา ยางโปง คือ ยางไม8 จาก
ต8นยางโปง) วัดป�าวัดธาตุอุปมุง ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของหมู�บ8านสร8างบุ ต.โพธิ์ศรีสว�าง อ.โพน
ทอง จ.ร8อยเอ็ด โดยวัดป�าวัดธาตุอุปมุงห�างจากหมู�บ8านสร8างบุ ประมาณ ๕oo เมตร เปNนวัดท่ี
เก�าแก�แห�งหนึ่ งของจังหวัดร8อยเอ็ด ซ่ึงมีอายุประมาณหลายร8อยป�  ท่ีก�อสร8างข้ึนท่ีมี
พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาอยู�เปNนจํานวนมาก  เปNนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เปNนท่ีเคารพ สักการะของ
คนท่ัวไป  โดยมีความเชื่อว�า  พระธาตุอุปมุงเปNนสถูปสร8างโดยพระยาแก8วพรหมทาแห�งเมืองศรี
ภูมิเพ่ือเก็บรักษาอัฐิฝุ�นของพระพุทธเจ8าท่ีจะนําไปบรรจุท่ีพระธาตุพนม๔ ซ่ึงป�จจุบันต้ังอยู�ท่ีวัด
พระธาตุอุปมุง  ท่ีบ8านสร8างบุ หมู� ๓ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด   

ดังนั้นผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุ
อุปมุง  บ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง  อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด ท่ีจะศึกษาประวัติ
ความเปNนมา ความเชื่อ การบูชา และวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ8านสร8างบุและชาวบ8านใกล8เคียง  
เพ่ือท่ีจะเปNนประโยชน�ในศึกษา การเผยแผ�และปฏิบัติของชุมชนในการบูชาพระธาตุอุปมุงให8
ถูกต8องสืบต�อไป   

๒. วัตถุประสงค� 
๒.๑ เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงของชาวบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรี

สว�าง  อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด 
                                                           

๔ พระธรรมราชานุวัตร (แก8ว  อุทุมมาลา), อุรังคนิทาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 
นีลการาการพิมพ�, ๒๕๓๐), หน8า ๙๔. 

๔ สมควร ยอดภักดีและคณะ, “คําบอกเล�าจากบรรพบุรุษ” (รุ�นสู�รุ�นเล�าต�อกันมา) พระธาตุอุป
มุง, (ร8อยเอ็ด : ม.ป.พ., ๒๕๕๗), หน8า ๑๒. 
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๒.๓ เพ่ือศึกษาคุณค�าของการบูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อชาวบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์
ศรีสว�าง  อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด   

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุอุปมุง บ8านสร8างบุ  

ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
๓.๑ การรวบรวม ข8อมูลจากท่ีเก่ียวกับความเชื่อการบูชาพระธาตุและพระธาตุ  

อุปมุง มี ๒ ส�วน ดังนี้ 
๑. การศึกษาด�านเอกสาร  การเรียบเรียงจากข8อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ข8อมูลท่ี

ได8จากท่ีได8จากการศึกษาค8นคว8าจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม 
๒. การศึกษาภาคสนาม  เปNนการศึกษาจากการสังเกต การสัมภาษณ�บุคคลท่ี

เก่ียวข8อง  เก่ียวกับความเปNนมาและความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุง โดยใช8แบบสัมภาษณ�ท่ี
ผู8วิจัยสร8างข้ึนสัมภาษณ�ในเชิงลึก โดยให8ผู8เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาและภาษาก�อนนําไป
สัมภาษณ�ประชากรกลุ�มเป�าหมายและเครื่องมือในการเก็บข8อมูล ได8แก� มีการจดบันทึกใช8
เครื่องบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ� กล8องถ�ายรูปนิ่ง และเคลื่อนไหว  เปNนเครื่องมือ 

๓.๒ การวิเคราะห�ข�อมูล  นําผลท่ีได8จากการสัมภาษณ�  จากการบันทึกเทปและ
ถอดเทปท่ีบันทึกเสียงไว8  รวมท้ังเอกสารตําราท่ีเก่ียวข8อง  นํามาเรียงลําดับและแยกแยะ
ข8อมูล วิเคราะห�ข8อมูลท่ีได8มา   

๔. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห�คุณค�าของความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อบ8านสร8าง

บุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
๔.๑ คุณคBาของพระธาตุอุปมุง จากการศึกษาคุณค�าของพระธาตุอุปมุงท่ีผู8วิจัยได8

เห็นว�ามีความสําคัญต�อวิถีชีวิต ความเปNนอยู�ของชุมชน ดังจะกล�าวในลําดับต�อไป 
๔.๑.๑ คุณคBาด�านประวัติศาสตร� วัดพระธาตุอุปมุง ต้ังอยู�ท่ีบ8านสร8างบุ หมู� ๓ 

ตําบลศรีสว�าง อําเภอ โพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด เปNนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เปNนท่ีเคารพ สักการะ
ของคนท่ัวไปเปNนสถูปสร8างโดยพระยาแก8วพรหมทาแห�งเมืองศรีภูมิเพ่ือเก็บรักษาอัฐิฝุ�นของ
พระพุทธเจ8าท่ีจะนําไปบรรจุท่ีพระธาตุพนมต�อมาหลวงปู�สิงห�ทองสร8างพระธาตุฐานสี่เหลี่ยม
ครอบไว8 แต�ยังไม�เสร็จต�อมาหลวงปู�ทองมาสร8างต�อเติมยอดพระธาตุจนแล8วเสร็จ และในป� 
พ.ศ. ๒๕๑๖ พระธาตุได8พัง ถล�มจนถึงป�จจุบัน ยังชํารุดทรุดโทรมยังไม�มีการปรับปรุง 
ซ�อมแซมให8อยู�ในสภาพเดิมแต�ก็ยังเปNนท่ีเคารพสักการะของประชาชนท่ัวไป เม่ือศึกษาจะ
เห็นได8ว�าพระธาตุอุปมุงเปNนสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิฝุ�น ราวป� พ.ศ. ๘-๑๑ ได8มีกลุ�มผู8แสวงบุญ 
เดินทางมาจากเมืองลุ�ม เมืองล�าง เปNนชาวไทยใหญ� ในยุคทวาราวดี โดยการนําของพระยา
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แก8วพรหมทาแห�งเมืองศรีภูมิ ได8พากันเดินทางไกล ฝ�าดง พงไพร เพ่ือจะไปร�วมดงอุปมุงได8
เกิดการเจ็บป�วย ล8มตายจํานวนมาก ด8วยโรค หมาดห�างซ่ึงเปNนโรคติดต�อชนิดหนึ่ง เลย
จําต8องพักท่ีดงอุปมุง แห�งนี้ เปNนเวลานาน จนพระธาตุพนม สร8างเสร็จในป� พ.ศ. ๘ 

พวกเขาเหล�านั้น เดินทางไปไม�ถึงพรธาตุพนม จึงได8พากันสร8างเปNนสถูป พระธาตุ
อุปมุง ซ�อนไว8ใต8ต8นมะขามใหญ� ซ่ึงสมัยนั้นเปNนป�ารกร8างมาก พอสร8างเสร็จแล8ว ก็พากัน
เดินทางกลับบ8านเดิม สร8างด8วยอิฐดินก่ีและยางโปง (ดินก่ีคือ ดินเผา ยางโปง คือ ยางไม8 จาก
ต8นยางโปง) วัดป�าวัดธาตุอุปมุง ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของหมู�บ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด โดยวัดป�าวัดธาตุอุปมุงห�างจากหมู�บ8านสร8างบุ คณะเดินทาง
ก็ได8ทราบข�าวจากทางนครพนมว�า พระธาตุพนมได8สร8างเสร็จแล8วจึงได8ซ�อนพระธาตุไว8ในป�า
แห�งนี้ ซ่ึงเปNนป�ารกทึบ๕ 

๔.๑.๒ คุณคBาด�านพุทธศาสตร� ประชาชนชาวบ8านสร8างบุและหมู�บ8านท่ีใกล8เคียง
นอกจากจะมีความเชื่อเก่ียวกับพระธาตุอุปมุง ยังมีความเชื่อเก่ียวกับพระสารีริกธาตุเปNนอัฐิ
ผงท่ีบรรจุอยู�ในองค�พระธาตุอุปมุงด8วย ซ่ึงพระบรมสารีริกธาตุท่ีบรรจุอยู�นั้นเปNนอัฐิผงของ
พระพุทธเจ8าประชาชนจึงมีความศรัทธาและความเชื่อต�อพระธาตุอุปมุง และพระอัฐิผงของ
พระพุทธเจ8าท่ีบรรจุไว8ในองค�พระธาตุนั้น เพราะมีความเชื่อว�า ๑. การได8บูชาพระพุทธเจ8า
โดยตรง เพราะเชื่อว�าบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจ8าด8วยอามิสบูชา คือการบูชาด8วย
ดอกไม8 ของหอม ธูป เทียน เปNนต8น ย�อมจะได8เสวยผลท้ังในชาตินี้และชาติหน8า การกราบ
ไหว8บูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือในพระเจดีย�ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเปNนพุทธานุสสติ
กรรมฐาน๖ ๒. การได8สืบต�ออายุพระพุทธศาสนา เพราะชาวพุทธมีความเชื่อท่ีว�า เม่ือมีพระ
บรมสารีริกธาตุและการสร8างพระธาตุเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล8ว ถือเปNนสถานท่ีท่ีได8
ทําการบูชาองค�พระพุทธเจ8า๗ 

๔.๑.๓ คุณคBาด�านพุทธศิลป� สันนิษฐานว�าเปNนเจดีย�บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือ
อัฐิฝุ�นในระยะเวลาใกล8เคียงกับพระธาตุพนม พระธาตุบังพวน พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ใน
ป�จจุบันมีเพียงพระธาตุโพนจิกเวียงงัวเท�านั้นท่ียังไม�พังทลายลง๘ สําหรับพระธาตุอุปมุงการ
พังทลายลงของตัวองค�พระธาตุเกิดข้ึนใกล8เคียงกับพระธาตุพนม จึงไม�สามารถหาหลักฐานท่ี
จะบอกถึงศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมได8 แต�สันนิษฐานว�าพระธาตุอุปมุง เปNนส�วนหนึ่งท่ีจะ
นําไปประดิษฐานบนพระธาตุพนม๙ สถาป�ตยกรรมท่ีสําคัญของพระธาตุอุปมุง คือ เปNนพระ
                                                           

๕ สมควร ยอดภักดีและคณะ  ,”คําบอกเลBาจากบรรพบุรุษ  “ ) รุBนสูBรุBนเลBาตBอกันมา   (พระธาตุ
อุปมุง,  หน8า ๑๒ -๑๓.  

๖ สัมภาษณ� นายจันทร�ดา  สารพัฒน� วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗ สัมภาษณ� นายทองสุข โนนจารย�  วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๘ สัมภาษณ� นางประณี ศรีหาคุณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ . 
๙ สัมภาษณ� นายสม แสงปาก วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘   . 
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ธาตุตันก�ออิฐถือปูนท้ังองค� ส�วนพระธาตุอ่ืนๆ ส�วนมากจะอัดให8เต็มด8วยดิน สภาพขององค�
พระธาตุหักเปNนท�อนๆ และมีส�วนต�างๆ เปNนชิ้นเล็กๆ อยู�ในบริเวณแห�งนั้นจํานวนมาก๑๐ แต�
เปNนท่ีน�าสังเกตว�า องค�พระธาตุล8มลงเปNนเวลานาน แต�ยังปรากฏให8เห็นถึงความสมบูรณ� และ
ความม่ันคงแข็งแรง อาจเปNนเพราะภูมิป�ญญาของคนโบราณในเรื่องสถาป�ตยกรรม หรืออาจ
เปNนเพราะความศักด์ิสิทธิ์ขององค�พระธาตุก็เปNนได8๑๑ โดยท่ีเชื่อว�า สถาป�ตยกรรมท่ีสมเด็จ
พระไชยเชษฐาธิราชได8ก�อสร8าง “พระธาตุโลกจุฬามณี พระธาตุบังพวน พระธาตุหอแพ พระ
ธาตุเมืองล�าเมืองหนอง พระธาตุศรีโคตตะปอง พระธาตุอิงฮัง พระธาตุพนม และพระธาตุเชิง
ชุม รูปลักษณะคล8ายกันหมด”๑๒ 

๔.๒ คุณคBาตBอชุมชน คุณค�าท่ีมีต�อประชาชนชาวบ8านสร8างบุ และชาวบ8าน
ใกล8เคียงท่ีเก่ียวข8องกับการดําเนิน ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

๔.๒.๑ คุณคBาด�านสังคมศาสตร� ประชาชนบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอ
โพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด และพ้ืนท่ีใกล8เคียง ต้ังแต�ครั้งอดีตมาจนถึงป�จจุบันนั้น ต�างให8
ความสําคัญต�อองค�พระธาตุอุปมุงเปNนอันมาก เพราะเปNนเสมือนตัวแทนองค�พระพุทธเจ8า 
การได8กระทําสักการบูชาองค�พระธาตุอุปมุง จึงเหมือนได8เข8าเฝ�าพระพุทธเจ8าต�อหน8าพระ
พักตร� แต�สิ่งสําคัญเหนือกว�าการนําดอกไม8ธูปเทียนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ก็คือ 
การได8ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ และพระธรรมคุณ อันจะน8อมนําจิตใจของผู8ท่ีระลึกถึงให8
ม่ันคงในการกระทําความดี เพ่ือถวายเปNนพุทธบูชาซ่ึงหากได8ระลึกถึง๑๓ องค�พระธาตุอุปมุง 
จึงมีความสําคัญต�อการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนชาวบ8านสร8างบุ และชาวบ8านใกล8เคียง 

๔.๒.๒ คุณคBาด�านรัฐศาสตร� มีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาชัดเจนมากถึงแม8ว�าจะ
ผสมผสานกับความเชื่อด้ังเดิมก็ตามในกระบวนการพิธีบวงสรวงและการบูชากราบไหว8องค�
พระธาตุอุปมุงเปNนการประสานร�วมมือกันของคนในสังคมเปNนกลุ�มเปNนก8อนเปNนการรวมตัว
กันเพ่ือทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทําให8สังคมมีความรู8สึกถึงความเปNนพวกพ8องเปNนหมู�
เหล�าและร�วมกันรักษาพ้ืนท่ีธรรมทางพระพุทธศาสนาไว8เปNนมรดกของคนในสังคม ใน
พิธีกรรมการบวงสรวงและการบูชากราบไหว8เปNนการประสานความร�วมมือร�วมใจแบ�งป�นและ
มีเป�าหมายเดียวกันของพุทธบริษัทเพ่ือเป�าหมายหลักคือศรัทธาในอานิสงส�ของการได8มา

                                                           

๑๐ สัมภาษณ� พระบุญเกิด  ฉนฺทธทฺโม )สุริโย( วันท่ี ๒๕ เ มษายน ๒๕๕๘. 
๑๑ สัมภาษณ� พระอัครเดช  จิตธมฺโม  เพ็งพันธ� วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒ พระธรรมไตรโลกาจารย�  )รักษ� เรวโต ( , ครบรอบ ๙๐ ปs  ,   )หนองคาย    :โรงพิมพ�มิตรไทย , 

๒๕๓๙(, หน8า ๙๑. 
๑๓ ณัฏฐภัทร จันทวิช ,พระบรมสารีริกธาตุ , )กรุงเทพมหานคร    :กรมศิลปากร , ๒๕๓๙), หน8า 

๑๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๙๐ 

ทําบุญในพิธีกรรมงานนมัสการองค�พระธาตุอุปมุงร�วมกัน ท้ังผู8นํา ผู8ปกครอง และประชาชนมี
ความสมัครสมานสามัคคีกันเปNนอย�างดี๑๔ 

๔.๒.๓ คุณคBาด�านนิติศาสตร� การจัดพิธีบวงสรวงองค�พระธาตุอุปมุงนั้นเกิดจาก
ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวชาวบ8านประชาชนในบ8านสร8างบุ และพ้ืนท่ีใกล8เคียง มี
การกําหนดกฎระเบียบข8อปฏิบัติท่ีควรประพฤติปฏิบัติตาม ท่ีทุกคนควรให8ความสําคัญต�อ
การจัดกิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือเปNนการระลึกถึงคุณค�าต�อองค�พระธาตุอุปมุง เช�น การจัด
ประเพณีบุญบ้ังไฟ พิธีบวงสรวง และการจัดปฏิบัติธรรม หรือจัดปริวาสกรรม เปNนต8น ถือได8
ว�าเปNนกิจกรรมท่ีดีท่ีเกิดผลต�อสังคมในชุมชนอย�างมากนั่นก็คือการสร8างความสมัครสมาน
สามัคคีต�อชุมชน นับต้ังแต�เม่ือฤดูกาลแห�งการทําบุญใกล8จะมาถึง ชาวบ8านทุกคนก็จะมีการ
เตรียมตัวต้ังแต�เนิ่นๆ เพราะถือว�าเปNนการพักผ�อนจากการทํางาน ผู8เฒ�าผู8แก�ก็จะได8ฟ�งเทศน�
ฟ�งธรรม คนหนุ�มสาวท่ีอยู�ไกลบ8านก็จะเตรียมตัวลางานเพ่ือกลับบ8านมาร�วมงาน และถือ
โอกาสอันดีนี้กลับมาเยี่ยมบ8านและขอพรจากองค�พระธาตุอุปมุงให8กิจการงานเจริญรุ�งเรือง
ก8าวหน8า๑๕ 

๔.๒.๔ คุณคBาด�านเศรษฐศาสตร� องค�พระธาตุอุปมุงเปNนพุทธสถานท่ีสําคัญของ
ชาวบ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร8อยเอ็ด ได8บอกถึงความ
เจริญรุ�งเรืองของพระพุทธศาสนาต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน แสดงให8เห็นว�ามีผู8คนอาศัยอยู�ใน
บริเวณนี้มาเปNนเวลาช8านาน ได8รับเอาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเข8ามาเปNนเวลานับ
ศตวรรษ ได8เปNนแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�อีกแห�งหนึ่งท่ีควรค�าแก�การศึกษาเปNนอย�าง
ยิ่ง ในแต�ละป�ก็จะมีผู8คนจากท่ีต�างเดินทางมาเคารพสักการะพระธาตุเปNนจํานวนมาก สร8าง
รายได8ให8กับชุมชนได8เปNนอย�างดี เพราะคนท่ีมาไหว8พระธาตุ จะซ้ือหาของฝากจับจ�ายใช8สอย
กันเปNนจํานวนมาก ซ่ึงนับว�าสร8างรายได8ให8กับชุมชนได8ไม�น8อยเลยทีเดียว๑๖ 

๔.๓ คุณคBาด�านบุคคล คุณค�าด8านบุคคลท่ีกล�าวถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตัวบุคคลอันเกิด
จากความเชื่อความศรัทธา และการประพฤติปฏิบัติดังนี้ 

๔.๓.๑ คุณคBาด�านจิตใจ มนุษย�มีความต8องการท่ีพ่ึงอันประเสริฐ จึงทําให8มนุษย�
นอกจากอาศัยการพ่ึงพาคนอ่ืน ทรัพย�สิน ความรู8 กําลังความคิด และพลังอํานาจจากคนอ่ืน ยัง
ต8องมองหาท่ีพ่ึงอะไรบางอย�างท่ีอาจจะเปNนท่ีพ่ึงซ่ึงพิเศษ สามารถทําได8มากกว�ากฎเกณฑ�ของ
ธรรมชาติและมักพบเจอกันโดยปกติ ซ่ึงได8แก� ท่ีพ่ึงเปNนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย๑๗ องค�พระธาตุอุป

                                                           

๑๔ สัมภาษณ� คุณพ�อเนา   อนันตภักดิ์ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๕ สัมภาษณ� นางทองม8วน  สุริโย วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๖ สัมภาษณ� นายชาตรี  อนันตภักดี วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๗ แสง จันทร�งาม, ศาสนศาสตร�, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๔), หน8า ๒๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๙๙๑

มุงท่ีพังทลายลงในป�จจุบัน เปNนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และเปNนศูนย�รวมจิตใจขอประชาชนชาวบ8าน 
และผู8ท่ีเดินทางผ�านจังหวัดร8อยเอ็ด มักพบเห็นสิ่งอัศจรรย�ปรากฏอยู�เสมอ๑๘ 

๔.๓.๒ คุณคBาด�านจริยศาสตร� พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในทุกข้ันตอน
เปNนการถ�ายทอดปรัชญาความเชื่อลงไปในพิธีกรรมเพ่ือเปNนแนวทางท่ีจะได8ถ�ายทอดพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ8าศาสนพิธีต�างๆ พิธีกรรมจึงเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีศาสนาแล8วเปNน
การสร8างโอกาสในการแสดงธรรมของพุทธองค�ผ�านกิจกรรมต�างๆ ท่ีมีคนหมู�มากมารวมกัน
ประกอบกิจกรรมอย�างเดียวกันเหตุท่ีมีพิธีกรรมนั้นเพราะเนื่องมาจากหัวใจของพุทธศาสนา 
คือ การดําเนินชีวิตของประชาชนชาวบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร8อยเอ็ด และใกล8เคียงต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบันได8รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนามาเปNนหลัก
ในการดําเนินชีวิตดังมีปรากฏพอสรุปได8ดังนี้การประพฤติธรรมพระผู8มีพระภาคเจ8าตรัสไว8 
การประพฤติในกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓ ชื่อการว�า
ประพฤติธรรม๑๙ 

๕. สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
การศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุง บ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง อําเภอ

โพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ  )๑  (เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชา
พระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท   )๒  (เพ่ือศึกษาความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงของ

ชาวบ8านสร8างบุ ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง  อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด และ   )๓  (เพ่ือศึกษา
คุณค�าของการบูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อชาวบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง  อําเภอโพนทอง  
จังหวัดร8อยเอ็ด  เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ  )Qualitative Research) โดยการเก็บข8อมูลจาก
การการสัมภาษณ�กลุ�มเป�าหมายเก่ียวกับประวัติ ความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุง แล8วนํา
ข8อมูลมาวิเคราะห�วิธีการพรรณาตามหลักอุปนัย  

๕ .๑ ความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ความเชื่อและการบูชา 
หมายถึง ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษย�ต�อพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ
ท่ีเปNนผลดีหรือร8ายต�อมนุษย�หรือสังคม และความยึดถือของตน ความเชื่อการบูชาพระธาตุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท แบ�งเปNน ๒ สมัย คือ ในสมัยอดีต และในสมัยป�จจุบัน ความเชื่อการ
บูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ�งเปNน ๒ ด8าน ดังนี้ ๑   (ด8านคุณของพระพุทธเจ8า 

พระพุทธเจ8า ๒  ( ด8านการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ในด8านการเผยแผ�พระพุทธศาสนาถือว�ามี
ส�วนสําคัญต�อการดํารงอยู�ของพระพุทธศาสนาให8คงอยู�ในสังคม ลักษณะของความเชื่อการ
บูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนา แบ�งเปNน ๒ ลักษณะคือ ๑   (การสักการะบูชากราบไหว8 ๒ (
การสวดบูชาระลึกคุณ  
                                                           

๑๘ สัมภาษณ� คุณแม�นา  บุรวัตร วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๙ สัมภาษณ� พระครูปริยตัิธรรมาดร วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๙๒ 

๕  .๒  ความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงของชาวบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรีสว�าง  
อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด ประวัติพระธาตุอุปมุงและการสร8างวัดพระธาตุอุมุง จาก
ประวัติความเปNนมาพระธาตุอุมุง ราวป� พ .ศ .๘-๑๑ ได8มีกลุ�มผู8แสวงบุญ เดินทางมาจากเมือง

ลุ�ม เมืองล�าง   ) ภาคกลางตอนใต8   (เปNนชาวไทยใหญ� ในยุคทวาราวดี โดยการนําของพระยา
แก8วพรหมทาแห�งเมืองศรีภูมิ เดินทางไปไม�ถึงพรธาตุพนม จึงได8พากันสร8างเปNนสถูป พระ
ธาตุอุปมุง ซ�อนไว8ใต8ต8นมะขามใหญ� เม่ือมาถึงสถานท่ีแห�งนี้  )บ8านสร8างบุ   (พระธาตุพนมได8
สร8างเสร็จแล8วจึงได8ซ�อนพระธาตุไว8ในป�าแห�งนี้ ซ่ึงเปNนป�ารกทึบ คําว�า  “อุปมุง” มีท่ีมาว�า 

เม่ือก�อนเพระธาตุเปNนแค� “อูป” เล�ากันว�าในดงแห�งนี้มี “เม�ง” เรื่องราวของสถานท่ีต้ังและ
เขตพ้ืนท่ีของประวัติความเปNนมา ด8านขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีท่ีชาวบ8านสร8าวบุและพ้ืนท่ีใกล8เคียง ได8สืบทอดต�อกันมานั้นเปNนมรดกทางวัฒนธรรม
อันทรงคุณค�า เรียกว�า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซ่ึงประกอบด8วยจารีตประเพณีสิบสองอย�างในสิบ
สองเดือน พิธีกรรมการบูชาพระธาตุอุปมุง พิธีบวงสรวงพระธาตุอุปมุง  

๕  .๓  คุณค�าของความเชื่อการบูชาพระธาตุอุปมุงท่ีมีต�อบ8านสร8างบุ  ตําบลโพธิ์ศรี
สว�าง  อําเภอโพนทอง  จังหวัดร8อยเอ็ด เปNนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เปNนท่ีเคารพ สักการะของคน
ท่ัวไปเปNนสถูปสร8างโดยพระยาแก8วพรหมทาแห�งเมืองศรีภูมิเพ่ือเก็บรักษาอัฐิฝุ�นของ
พระพุทธเจ8าท่ีจะนําไปบรรจุท่ีพระธาตุพนมต�อมาหลวงปู�สิงห�ทองสร8างพระธาตุฐานสี่เหลี่ยม
ครอบไว8 โดยมีความเชื่อท่ีว�าพระธาตุอุปมุงเปNนส�วนหนึ่งของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของ
พระเจ8าไชยเชษฐาธิราชสร8าง คุณค�าด8านพุทธศาสตร� คุณค�าต�อชุมชน ในด8านสังคมศาสตร� 
คุณค�าด8านรัฐศาสตร� คุณค�าด8านนิติศาสตร� คุณค�าด8านเศรษฐศาสตร� คุณค�าด8านจริยศาสตร�  
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การศึกษาการใช�หลักสติป7ฎฐาน ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชาวพุทธบ�านน้ําซึม ตําบลหนองแวงอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

A Study Of Four Satipatthãna Appication For The Life Quality 
Development Of Namsem Buddhists Nongwaeng Sub-District,  

Namsom District, Udonthani Province 

พระสมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต )พนมทิพย�(*  
ผศ.ดร.สุวิน ทองป��น** 

บทคัดยBอ 

หลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ได8แก� กายานุป�สสนา เวทนานุป�สสนา จิตตานุป�สสนา 
และธัมมานุป�สสนาเปNนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือตนเองและมีตนเองเปNนท่ีต้ังแห�งกรรมฐาน 
กล�าวคือเม่ือบุคคลรู8จักการพัฒนาตนเองให8เปNนไปในทางท่ีเหมาะสมแล8วย�อมได8รับประโยชน� 
คือ ประโยชน�ในป�จจุบัน และประโยชน�ในอนาคต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ของชาวพุทธบ8าน
น้ําซึมนี้ผู8วิจัยได8ศึกษาใน ๔ ด8าน คือ  )๑  (ด8านกายในด8านกายนี้ เปNนการปฏิบัติเพ่ือสร8าง
ร�างกายให8เกิดความแข็งแรง และห�างไกลจากโรคภัยต�างๆ ท้ังยังเปNนแนวทางการปฏิบัติท่ี

เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย   ) ๒   (ด8านจิตในด8านนี้พบว�าเปNนการประยุกต�เพ่ือพัฒนาจิตให8
เหมาะแก�การงานและการสร8างขวัญกําลังใจให8เกิดความเข8มแข็ง พัฒนาตนเองให8ห�างไกล

จากอบายมุขต�างๆ   )๓  (ด8านเศรษฐกิจชาวพุทธบ8านน้ําซึมได8นําหลักของสติมาประยุกต�ใช8ใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือให8การงานท่ีทําเกิดประสบความสําเร็จและลดป�ญหาอุปสรรคท้ังยัง
เปNนการดําเนินชีวิตท่ีตั้งอยู�บนฐานของความพอดี ไม�แสวงหาในสิ่งซ่ึงก�อให8เกิดโทษ และ  )๔ (

ด8านสังคม ในด8านนี้มุ�งท่ีความสามัคคีของชุมชน ด8วยกิจกรรมต�างๆ เปNนการร�วมมือกันอัน
เปNนไปเพ่ือประโยชน�ตนเองและประโยชน�ท่ีจะเกิดแก�สังคม โดยการประยุกต�หลักของสติเปNน
สําคัญ เพราะบุคคลผู8มีสติอยู�ทุกขณะย�อมก�อให8เกิดประโยชน�มหาศาล  
คําสําคัญ : หลักสติป�ฏฐาน ๔, พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑. บทนํา 
ในสังคมยุคป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วตามกระแสแห�งโลกาภิวัตน�

จึงมีส�วนทําให8วิถีชีวิตและจิตใจของผู8คนไวต�อการสัมผัสกับความทุกข�และยากท่ีจะได8สัมผัส
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

**
 อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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กับสันติสุขอย�างแท8จริงเพราะแม8นว�าวิทยาการจะสาดส�องโลกให8สว�างไสวมีวัตถุเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมากเพียงใดก็ตามหากว�าด8านจิตใจของคนเราไม�ได8รับการอบรมพัฒนาควบคู�ไปด8วยก็
ยิ่งจะทําให8สังคมของเราระคนไปด8วยความทุกข�มีความขัดแย8งเกิดข้ึนในทุกซอกมุมของโลก
และมีป�ญหานานัปการตามมาดังคํากล�าวท่ีว�า“พัฒนาอะไรก็ติดถ8าจิตไม�พัฒนา” ดังนั้นการ
พัฒนาด8านจิตใจจึงมีความสําคัญและจําเปNนอย�างยิ่งแก�ทุกคนทุกสังคมท่ีควรตระหนักรู8และ
ให8ความใส�ใจแล8วน8อมนําไปปฏิบัติให8มากยิ่งข้ึน 

ในการพัฒนาจิตใจให8บรรลุสันติสุขเพ่ือชีวิตท่ีดีงามตามคําสอนขององค�สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ8าคือการศึกษาหลักธรรมจากคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาและน8อมนํา
หลักธรรมนั้นๆไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องการฝ�กเจริญสติท้ังตามหลักสม
ถกรรมฐานและวิป�สสนากรรมฐานซ่ึงเปNนมรรควิถีท่ีฝ�กอบรมเปNนพ้ืนฐานอย�างม่ันคงดีแล8ว
ย�อมส�งผลให8ผู8ฝ�กปฏิบัติเกิดการพัฒนาท้ังด8านร�างกายจิตใจและป�ญญาตามลําดับอันเปNน
วิถีทางท่ีจะนําไปสู�ความสุขสงบการรู8แจ8งอิสรภาพและบรรลุถึงบรมสุขอย�างแท8จริงอันเปNน
จุดมุ�งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาการเจริญสติในทางพระพุทธศาสนานั้นจะยึด
หลักการตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏในคัมภีร�พระไตรป�ฎกซ่ึงถือว�าเปNนทางสายตรงและ
เปNนทางสายเอกท่ีจะนําผู8ปฏิบัติไปสู�จุดหมายสูงสุดคือความหลุดพ8นจากกิเลสและกองทุกข�ท้ัง
ปวงได8ดังพระพุทธพจน�ว�า“ภิกษุท้ังหลายทางนี้เปNนทางเดียวเพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล�าสัตว�
เพ่ือล�วงโสกะและปริเทวะเพ่ือดับทุกข�และโทมนัสเพ่ือบรรลุญายธรรมเพ่ือทําให8แจ8งนิพพาน
ทางนี้คือสติป�ฏฐาน ๔ ประการ”๑  

นอกจากนั้นการฝ�กเจริญสติตามหลักอานาปานสติก็เปNนวิธีการเจริญสติอีกอย�าง
หนึ่งท่ีนิยมฝ�กปฏิบัติกันเปNนส�วนมากและพระพุทธองค�ก็ทรงสรรเสริญมากทรงสนับสนุน
บ�อยครั้งให8ภิกษุท้ังหลายฝ�กปฏิบัติเพราะแม8แต�พระพุทธองค�เองก็ทรงใช8อานาปานสตินี้เปNน
วิหารธรรมท้ังก�อนและหลังการตรัสรู8ดังพระพุทธพจน�ว�า “ภิกษุเหล�าใดเปNนพระเสขะยังไม�
บรรลุอรหัตตผลย�อมปรารถนาธรรมเปNนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู�อานาปานสติ
สมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญทําให8มากแล8วย�อมเปNนไปเพ่ือความสิ้นไปอาสวะส�วนภิกษุเหล�าใด
เปNนอรหันตขีณาสพอยู�จบพรหมจรรย�ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแล8วปลงภาระได8แล8วบรรลุ
ประโยชน�ตนโดยลําดับแล8วสิ้นภวสังโยชน�หลุดพ8นแล8วเพราะรู8โดยชอบอานาปานสติสมาธิท่ี
ภิกษุเหล�านั้นเจริญทําให8มากแล8วย�อมเปNนไปเพ่ือความอยู�เปNนสุขในขณะป�จจุบันและเพ่ือมีสติ
มีสัมปชัญญะ”๒  

 ชาวพุทธในชุมชนบ8านน้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานีเปNน
ชุมชนท่ีนับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการใช8หลักธรรมทางพระพุทธเปNนพ้ืนฐานใน

                                                           

๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๒ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/ ๙๘๗/๔๖๙-๔๗๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๙๖ 

การดําเนินชีวิต มีการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ซ่ึงหมายถึง ทาน ศีล ภาวนา โดยเฉพาะ
อย�า งยิ่ งการปฏิบัติตามหลักสติป�ฏบาน ๔ ต�อการพัฒนาชีวิตให8เจริญก8าวหน8า ดังนั้น 
ผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธในชุมชนบ8าน
น้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

ดังนั้นผู8วิจัยสนใจท่ีศึกษาว�า ชาวบ8านชุมชนน้ําซึม ได8นําหลักสติป�ฏฐาน ๔  นําหลัก
คําสอนเก่ียวกับเรื่องสติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย�างไร สติมีประโยชน�และสามารถจะนําไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได8จริงหรือไม� และสตินั้นหากนํามาใช8ก็จะเกิดคุณและ
ประโยชน�แก�ผู8นั้นมากน8อยเพียงใด สติจึงนับว�าเปNนหลักธรรมท่ีดีท่ีสามารถนํามาใช8ในการ
ดําเนินชีวิตและแก8ป�ญหาสังคมต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑) เพ่ือศึกษาหลักสติป�ฏฐาน๔ท่ีปรากฏในคัมภีร�ของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ของชาวพุทธบ8าน

น้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
๓) ศึกษาการประยุกต�ใช8หลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ในการพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ

บ8านน้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปNนการวิจัยเน8น

การศึกษาวิเคราะห�วิจัยข8อมูล ด8านเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวม
และวิเคราะห�ข8อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฏก โดยเฉพาะในพระสุตตันตป�ฏก อรรถกถา หนังสือ 
ตํารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข8องซ่ึงมีข้ันตอนการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

๑. ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูล จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
ในส�วนเนื้อหาท่ีเก่ียวข8องด8วยยเรื่องสติ ตามหลักมหาสติป�ฏฐานสูตรในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ได8ศึกษาค8นคว8าจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย,CD 
ROM พระไตรป�ฎกภาษาไทย ภาษาบาลี และหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

๒. ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูล จากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
ได8แก� อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเสส วิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข8องตลอดท้ังงานวิจัย ตลอดท้ัง
เอกสารและหนังสือตําราอ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคล8องเก่ียวกับหัวข8อท่ีทําการวิจัย  

๓. นําข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเปNนพระสงฆ�ระดับสังฆาธิการ 
นักวิชาการ และแนวทางการประยุกต�ใช8หลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ในการพัฒนาชีวิตของชาว
พุทธในชุมชนบ8านน้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานีจํานวน ๓๑ รูป/คน 
ได8แก� 
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๑. พระสงฆ�ระดับสังฆาธิการ     จํานวน    ๓  รูป 
๒. ผู8นําชุมชน                       จํานวน    ๓  คน 
๓. นักวิชาการศาสนา    จํานวน    ๓  คน 
๔. ผู8นําชุมชน     จํานวน    ๒  คน 
๕. ชาวพุทธในชุมชนบ8านน้ําซึม    จํานวน  ๒๐  คน 

 นําวิเคราะห�ข8อมูล หลักคําสอนท่ีเก่ียวข8องกับการศึกษาวิเคราะห�สติเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักมหาสติป�ฏฐานสูตร โดยนําข8อมูลท่ีได8จากการศึกษาและรวบรวมข8อมูล
ดังกล�าว มาศึกษาวิเคราะห� แยกแยะประเด็น และอธิบายตามวัตถุประสงค�ท่ีต8องการทราบ
สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห�ประเด็นว�าด8วยการศึกสติเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักมหาสติป�ฏฐานสูตร  เพ่ือนําเสนอรายงานผลการวิจัยในครั้งนี้ ในรูปแบบพรรณนา
ต�อไป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
วิป�สสนากัมมัฏฐานหมายถึง วิธีการฝ�กฝนพัฒนาป�ญญา อาศัยสมมติบัญญัติเปNน

ฐานเพ่ือเข8าถึงปรมัตถ�เปNนอารมณ� มี ๖ หมวด หรือเรียกว�าวิป�สสนาภูมิ มีขันธ� ๕ เปNนต8น 
เม่ือกล�าวโดยองค�รวมก็คือสติป�ฏฐานสูตรนั่นเอง  ”ท่ีเปNนแนวท างแห�งการปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนา เพราะเปNนท้ังสมถะและวิป�สสนาอยู�ในตัว  “เปNนมรรควิถีหรือมรรคภาวนา ท่ี
ผู8ใฝ�ความหลุดพ8นพึงสําเหนียกมรรคปฏิปทาท่ีให8ถึงความดับทุกข� เปรียบเหมือนแพท่ีอาศัย
ข8ามห8วงน้ําใหญ� กล�าวคือ โอฆะ ทางท่ีให8ถึง อสังขตธรรม เพ่ือทําให8แจ8งอรห ัตผลกล�าวคือ
ธรรมอันเกษมจากโยคะ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ กําหนดรู8ทุกข�ทําให8เกิดความโล�งเบา รู8และ
ดับเวทนา ๓ ละกิเลสอาสวะ อวิชชาตัณหาอุปาทานรู8สภาวะทุกข�รู8กาย เพ่ือทําให8แจ8ง
นิพพาน คือ ความบริสุทธิ์แห�งพรหมจรรย�ในทางพระพุทธศาสนา 

สติป�ฏฐาน๔หมายถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐานเพ่ือการดับ
ทุกข�เพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพานโดยใช8ความเพียรสัมปชัญญะสติพิจารณากายเวทนาจิต ธรรม
กําหนดรู8ในทุกอิริยาบถท่ีกําลังกระทําในป�จจุบันรู8ทันอารมณ�ต�างๆท่ีกําเกิดข้ึนอยู�เนืองๆเพ่ือ
พินิจพิจารณาให8รู8แจ8งในรูปนามตามความเปNนจริงจากการศึกษาสติป�ฏฐานท่ีพระพุทธเจ8า
ทรงแสดงในพระไตรป�ฎกพบว�าสติป�ฏฐานปรากฏอยู�ในหลายแห�งและทรงแสดงหลายรูปแบบ
หลายลักษณะมีปรากฏอยู�ในป�ฎกท้ังสามคือพระวินัยป�ฎกพระสุตตันตป�ฎกและพระอภิธรรม
ป�ฎกและมีนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาได8ให8ความหมาย สติป�ฏฐาน ไว8ดังนี้ 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)พระมหาเถระฝ�ายวิป�สสนาแห�งสหภาพเมียน
ม�าอีกท�านหนึ่งได8กล�าวถึงความหมายของสติป�ฏฐานไว8ว�า “สติป�ฏฐานมาจากสติคือการระลึก
รู8ป�ฏฐานคือเข8าไปต้ังไว8สติป�ฏฐานจึงหมายถึงการระลึกรู8ท่ีเข8าไปต้ังไว8ในกองรูป (กาย) เวทนา



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๙๙๘ 

จิตและสภาวธรรมอีกนัยหนึ่ งหมายถึงการระลึกรู8อย�าง ม่ันคงในกายเวทนาจิตและ
สภาวธรรม”๓ 

พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรมให8ความหมาย สติป�ฏฐาน๔ว�าสติป�ฏ
ฐานคือท่ีต้ังของสติการต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายให8รู8เห็นตามความเปNนจริงโดยให8
ความหมายในแต�ละหมวดดังนี้ 

๑) กายานุป�สสนาสติป�ฏฐานการต้ังสติกําหนดพิจารณากายให8รู8เห็นตามเปNนจริงว�า
เปNนแต�เพียงกายไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขาจําแนกวิธีปฏิบัติไว8หลายอย�างคืออานาปานสติ
กําหนดลมหายใจอิริยาบถกําหนดรู8ทันอิริยาบถสัมปชัญญะสร8างสัมปชัญญะในการกระทํา
ความเคลื่อนไหวทุกอย�างปฏิกูลมนสิการพิจารณาส�วนประกอบอันไม�สะอาดท้ังหลายท่ี
ประชุมเข8าเปNนร�างกายนี้ธาตุมนสิการพิจารณาเห็นร�างกายของตนโดยสักว�าเปNนธาตุแต�ละ
อย�างๆนวสีวถิกาพิจารณาซากศพในสภาพต�างๆอันแปลกกันไปใน๙ระยะเวลาให8เห็นคติ
ธรรมดาของร�างกายของผู8อ่ืนเช�นใดของตนก็จักเปNนเช�นนั้น 

๒) เวทนานุป�สสนาสติป�ฏฐานการต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนาให8รู8เห็นตามเปNน
จริงว�าเปNนแต�เพียงเวทนาไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติอยู�พร8อมด8วยความรู8ชัดเวทนา
อันเปNนสุขก็ดีทุกข�ก็ดีเฉยๆก็ดีท้ังท่ีเปNนสามิสและเปNนนิรามิสตามท่ีเปNนไปอยู�ในขณะนั้นๆ 

๓) จิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐานการต้ังสติกําหนดพิจารณาจิตให8รู8เห็นตามเปNนจริงว�า
เปNนแต�เพียงจิตไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติอยู�พร8อมด8วยความรู8ชัดจิตของตนท่ีมี
ราคะไม�มีราคะมีโทสะไม�มีโทสะมีโมหะไม�มีโมหะเศร8าหมองหรือผ�องแผ8วฟุ�งซ�านหรือเปNน
สมาธิอย�างไรๆตามท่ีเปNนอยู�ในขณะนั้น 

๔) ธัมมานุป�สสนาสติป�ฏฐานการต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรมให8รู8เห็นตามเปNนจริง
ว�าเปNนแต�เพียงธรรมไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติอยู�พร8อมด8วยความรู8ชัดธรรม
ท้ังหลายอันได8แก�นิวรณ�๕ขันธ�๕อายตนะ๑๒โพชฌงค�๗อริยสัจ๔ว�าคืออะไรเปNนอย�างไรมีใน
ตนหรือไม�เกิดข้ึนเจริญบริบูรณ�และดับไปได8อย�างไรตามท่ีเปNนจริง๔  

ในการปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานตามแนวสติป�ฏฐาน ๔ ในท่ีนี้ผู8วิจัยได8กล�าวถึง
หลักธรรมท่ีมีความสําคัญสําหรับผู8ปฏิบัติพ่ึงนํามาใช8ในขณะปฏิบัติ เช�น หลักศรัทธา อันเปNน
จุดเริ่มต8นในการสร8างหรือก�อให8เกิดข้ึนภายในจิตใจของผู8ปฏิบัติ หลักวิริยะ แปลว�า ความ
เพียร อันเปNนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติ เพราะเม่ือบุคคลขาดซ่ึงความเพียรแล8ว
ย�อมกระทําการใดๆ ไม�สําเร็จได8 หลักอินทรีย�๕อินทรีย�คือธรรมท่ีเปNนใหญ�ในกิจของตน หลัก
พละ ๕ หมวดนี้เปNนหลักปฏิบัติทางจิตใจให8ถึงความหลุดพ8นโดยตรง ธรรมอันเปNนกําลังท่ี
                                                           

๓ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ (, มหาสติป7ฏฐานสูตร, แปลและเรียบเรียงโดยพระคันธ
สาราภิวงศ�, พิมพ�ครั้งท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร : ห8างหุ8นส�วนจํากัดไทยรายวันการพิมพ�, ๒๕๔๙),หน8า๒๔. 

๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี๓๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ผลิธรรม, ๒๕๕๙), หน8า๑๘๒. 
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เก้ือหนุนแก�อริยมรรค โพชฌงค�๗คือธรรมท่ีเปNนองค�แห�งการตรัสรู8 ซึงหลักธรรมดังกล�าวมานี้
ย�อมเก้ือหนุนต�อพระโยคีผู8ปฏิบัติ ในการปฏิบัติสติป�ฏฐาน ๔ นั้นพระพุทธเจ8าทรงกล�าวถึง
การพิจารณาเห็นชัดในความเปNนมนุษย� และทรงแสดงทางแห�งการหลุดพ8นจากวัฏฏะสงสาร
ว�า  ”ภิกษุท้ังหลายทางนี้เปNนทางเดียวเพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล�าสัตว�เพ่ือล�วงโสกะและ

ปริเทวะเพ่ือดับทุกข�และโทมนัสเพ่ือบรรลุญายธรรมเพ่ือทําให8แจ8งนิพพานทางนี้คือสติป�ฏฐาน
๔ประการ นั่นเอง  

การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเปNนสิ่งท่ีจําเปNนท่ีจะต8องเกิดข้ึนอัน
เนื่องมาจากความต8องการของมนุษย�ท่ีอยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในสังคมของตนเอง การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางท่ีดีข้ึนท่ีเราเรียกกันว�า “การพัฒนา” (Development) หรือ
อาจให8คําจํากัดความของการพัฒนาได8ว�าคือกระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส�วนใหญ�
ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต�อเนื่องภายใต8คําจํากัดความดังกล�าวเนื้อหาสาระสําคัญ
ของการพัฒนาจึงอยู� ท่ีความสามารถของคนส�วนใหญ�ส�วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเปNน
เครื่องมือสําคัญท่ีจะนํามาใช8ในการดําเนินงานนอกจากนั้นการดําเนินงานควรจะต8องให8ผลได8
อย�างต�อเนื่องอีกด8วย กระบวนการพัฒนาจึงจําเปNนท่ีจะต8องเปNนกระบวนการระยะยาวและจาก
การตรวจสอบเอกสารปรากฏว�ามีผู8ให8ความหมายของการพัฒนาไว8หลายท�านดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ได8กล�าวว�าคุณภาพชีวิตแปลว�าลักษณะของ
ชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือคุณสมบัติของชีวิตท่ีดีหรือสิ่งท่ีทําให8ชีวิตมีคุณภาพหมายถึงองค�ประกอบ
และลักษณะต�างๆท่ีแสดงถึงสภาพของชีวิตท่ีดํารงอยู�ด8วยดีเปNนส�วนร�วมท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและ
กันสังคม และธรรมชาติมีความพร8อมและสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองให8เจริญงอกงามสู�ความ
สันติสุขและอิสรภาพสมบูรณ�๕ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได8ให8ความหมายคําว�า “พัฒนา”
ในความหมายของภาษาไทยเปNนการให8ความหมายท่ีเข8าใจกันว�าการทําให8เจริญซ่ึงสามารถนํามา
พัฒนามนุษย�ในด8านสังคมเพ่ือให8สังคมนั้นเจริญเติบโต๖ 

วิทยากรเชียงกูล ได8ให8ความหมาย การพัฒนา ไว8ว�าคือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
คือมีอาหารท่ีมีคุณค�ากินมีสุขภาพดีข้ึนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีงานทําเดินทางไปมา
ติดต�อสื่อสารกันได8ทางใดทางหนึ่งมีชีวิตความเปNนอยู�ครอบครัวเพ่ือนบ8านและสิ่งแวดล8อม๗ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีการพัฒนาด8วยหลักธรรมคือสติมี
ประโยชน�ต�อชีวิต สามารถนําไปสู�ความเจริญได8 หากได8นําสติเอาไปใช8ย�อมเกิดประโยชน�ต�อ
                                                           

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆ�ในสังคมไทยป7จจุบัน : พุทธ
ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : รุ�งแสงการพิมพ�, ๒๕๔๗), หน8า ๑. 

๖ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ¦คส�พับลิเคช่ันส�, ๒๕๔๖), หน8า ๗๗๙.   

๗ วิทยากรเชียงกูล, เพ่ือศตวรรษท่ี๒๑, (กรุงเทพมหานคร : มิ่งมิตร, ๒๕๔๐), หน8า ๒๓.   
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การดํารงชีพ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนามี
วัตถุประสงค�หลักคือความหลุดพ8น  )นิพพาน  (ใ นการพัฒนานั้นมีการพัฒนาอยู�สองส�วนคือ
กายกับจิต การพัฒนากายให8สอดคล8องกับธรรมชาติตามความเปNนจริง เปNนการพัฒนาใน
ระดับโลกียะ และการพัฒนาทางด8านจิตเพ่ือการเข8าใจความเปNนจริงของโลกตามหลักคําสอน
มีอริยสัจ ๔ เปNนต8น ซ่ึงกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา คือ 
การพัฒนากายด8วยศีลเปNนเบ้ืองต8น พัฒนาจิตด8วยสมาธิจนเกิดป�ญญาเปNนท�ามกลางและท่ีสุด 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา แบ�งการพัฒนาออกเปNน ๒ ข้ัน เพ่ือ
ความเหมาะสมแก�สติป�ญญาของผู8ปฏิบัติตาม คือ ข้ันโลกียธรรม เปNนหลักการดําเนินชีวิต
เพ่ือให8เกิดความผาสุกในรูปแบบของพระอริยบุคคล คือการดําเนินชีวิตท่ีดีแต�ยังต8องมีการ
เวียนว�ายตายเกิดอีก จนกว�าจะได8รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้ันสูงสุด คือข้ันโลกุตตระธรรม 
อันเปNนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเข8าสู�พระนิพพาน ถือเปNนเป�าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค�
หลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

การเจริญสติป�ฏฐานเปNนวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนาและเปNนทางเดียวท่ีจะ
ก8าวสู�ป�ญญาข้ันสูงสุดได8เพราะการฝ�กนี้ต8องใช8ท้ังความเพียรต8องมีท้ังสติและสัมปชัญญะแม8
จะต8องใช8เวลาถึง๗ป�๗เดือนหรือ๗วันก็สามารถบรรลุอรหัตผลหรืออนาคามิผลได8เพราะทางนี้
ต8องไปคนเดียวการฝ�กเพ่ือพัฒนาตนนั้นต8องเริ่มมาจากภายในตนพระพุทธองค�เปNนเพียงผู8ชี้
ทางให8เท�านั้นดังพุทธพจน�ท่ีว�า  ”เธอท้ังหลายทําความเพียรเองเถิดตถาคตเปNนเพียงผู8ชี้บอก

เท�านั้นผู8บําเพ็ญภาวนาดําเนินตามทางนี้แล8วเพ�งพินิจอยู�จักพ8นจากเครื่องผูกมารได8 “พระพุทธ
องค�ได8ถ�ายทอ ดหลักในการเจริญมหาสติป�ฏฐาน๔มีข้ันตอนในการฝ�กปฏิบัติดังนี้ 

๑   (พิจารณาเห็นกายในกายอยู�ด8วยการมีสติพิจารณาลมหายใจเข8าออกมีสติรู8
อิริยาบถใหญ�คือเดินยืนนั่งนอนมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวการก8าวไปการถอยกลับการ

แลดูการเหลียวดูการคู8เข8าการเหยียดออกการครองสังฆาฏิบา ตรจีวรการฉันการเค้ียวการด่ืม
การลิ้มการถ�ายอุจจาระและป�สสาวะทําความรู8สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการต่ืน
การพูดการนิ่ง 

๒   (พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเม่ือเสวยสุขเวทนาก็รู8ชัดว�า ”เราเสวยสุขเวทนา“
เม่ือเสวยทุกขเวทนาก็รู8ชัดว�า ”เราเสวยทุกขเวทนา  “เม่ือเสวยอทุกข มสุขเวทนาก็รู8ชัดว�า  ”เรา

เสวยอทุกขมสุขเวทนา“  
๓   (พิจารณาเห็นจิตในจิตจิตมีราคะก็รู8ชัดว�า ”จิตมีราคะ “ ” จิตปราศจากราคะก็รู8

ชัดว�า  ”จิตปราศจากราคะ “จิตมีโทสะก็รู8ชัดว�า ”จิตมีโทสะ “จิตปราศจากโทสะก็รู8ชัดว�า ”จิต
ปราศจากโทสะ “จิตมีโมหะก็รู8ชัดว�า ”จิตมีโมหะ “จิตปราศจากโมห ะก็รู8ชัดว�า  ”จิตปราศจาก

โมหะ“  
๔  (พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายในธรรมคือนิวรณ�๕อยู�เม่ือกามฉันทะ )ความพอใจใน

กาม(เม่ือพยาบาท )ความคิดร8าย (เม่ือถีนมิทธะ )ความหดหู�เซ่ืองซึม (เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ )ความ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ฟุ�งซ�านและร8อนใจ  (เม่ือวิจิกิจฉา )ความลังเลสงสัย (นิวรณ�๕นี้ภายในมีอยู�ก็รู8ชัดว�า ”นิวรณ�๕
ภายในของเรามีอยู�“เม่ือนิวรณ�๕ไม�มีอยู�ก็รู8ชัดว�านิวรณ�๕ไม�มีอยู�เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายคือ

เห็นความเกิดและดับของอุปาทานขันธ�๕อยู�เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายคืออายตนะภายใน๖
และอายตนะภายนอก๖อยู�เห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ โพชฌงค�๗อยู�เห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายคืออริยสัจ ๔ อยู� 

การพัฒนากายตามแนวพระพุทธศาสนาได8ว�า การควบคุมกายและพัฒนาให8ยิ่งๆ 
ข้ึนนั้นโดยอาศัยหลักมรรคมีองค� ๘ ซ่ึงเปNนการพัฒนาท่ีเริ่มต8นจากกายเปNนเบ้ืองต8น แล8วค�อย
พัฒนาหรือยกระดับเข8าสู�กระบวนการพัฒนาทางด8านจิตใจ อันเปNนเป�าหมายสูงสุดของการ
พัฒนาตามแนวทางท่ีถูกต8องในพระพุทธศาสนาต�อไปส�วนการพัฒนาเวทนานั้นเปNนหลักการ
เข8าใจสภาวะอันเกิดข้ึนทางกายบ8าง ทางใจบ8าง ว�าเปNนสักแต�ว�าความรู8สึกท่ีผ�านเข8ามากระทบ
ไม�ว�าจะ เปNนเวทนาท่ีเปNนสุข ทุกข� หรือเฉยๆ เปNนการทําความเข8าใจในสภาวะอันเปNนไปตาม
หลักของไตรลักษณ� คือ ไม�เท่ียง เปNนทุกข� ไม�ใช�ตัวไม�ใช�ตน ในการพัฒนาในด8านเวทนานี้ก็
เพ่ือสร8างความเข8มแข็งให8เกิดข้ึนแก�ตัวบุคคล สําหรับการต�อสู8ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เปNนคนสู8การงานท้ังหนักและเบา ไม�ย�อท8อต�ออุปสรรคท่ีเข8ามากับทบ เปNนต8นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักกายานุป�สสนาและเวทนานุป�สสนา เปNนการพัฒนาในด8านร�างกายหรือ
การพัฒนาภายนอกเปNนหลัก ส�วนหลักจิตตานุป�สสนาและธัมมานุป�สสนานั้นเปNนการพัฒนา
ภายใน กล�าวคือการพัฒนาจิตหมายถึงการฝ�กฝนอบรมจิตใจให8เข8มแข็งสามารถต�อสู8กับ
ความรู8สึกฝ�ายอกุศลหรือบาปทางใจได8ได8แก�การทําใจให8เกิดความสํารวมด8วยดีเพราะเม่ือ
จิตใจสํารวมดีแล8วสามารถเอาชนะพ8นจากเครื่องผูกของมารคือกามคุณท้ังหลายได8เพราะ
บุคคลท่ีสํารวมจิตซ่ึงมีธรรมชาติเท่ียวไปไกลเท่ียวไปดวงเดียวไม�มีรูปร�างอาศัยอยู�ในถํ้าย�อมจัก
สามารถพ8นจากเครื่องผูกแห�งมารได8และถ8าบุคคลมีจิตใจไม�ม่ันคงก็จะมีป�ญญาไม�สมบูรณ�ไม�
ศรัทธาคําสอนของพระพุทธศาสนาไม�อาจพัฒนาจิตใจให8ดีงามได8การพัฒนาป�ญญาถือเปNน
จุดเริ่มต8นของการพัฒนาท้ังหมด เพราะการท่ีบุคคลมีป�ญญาเข8าใจท�องแท8ตามแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแล8ว การพัฒนาในด8านอ่ืนๆ ก็ย�อมเปNนไปโดยอัตโนมัติ กล�าวคือเม่ือบุคคลมี
ป�ญญาท่ีถูกต8อง  )สัมมาทิฏฐิ  (แล8วน8อมนําหลักคําสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
แล8ว ก็เปNนอันว�าได8เข8าสู�แนวทางปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ8นหรือเป�าหมายสูงสุดของการดําเนิน
ชีวิตนั้นเอง 

บริบทของชุมชนบ�านน้ําซึม ตําบลหนองแวง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
ตําบลหนองแวง เปNนตําบลท่ีต้ังอยู�ในเขตการปกครองของอําเภอน้ําโสม มีจํานวน

หมู�บ8านท้ังสิ้น ๑๒ หมู�บ8าน ได8แก� หมู� ๑ บ8านหนองแวง หมู� ๒ บ8านน้ําซึม หมู� ๓ บ8านนาเก็น 
หมู� ๔ บ8านนาซึมน8อย หมู� ๕ บ8านโคกสะอาด หมู� ๖ บ8านสาครพัฒนา หมู� ๗ บ8านสามเหลี่ยม
พัฒนา หมู� ๘ บ8านนาเก็นน8อย หมู� ๙ บ8านโสมสะอาด หมู� ๑๐ บ8านนาซึมกลาง หมู� ๑๑ บ8าน
นาเก็นใหม� หมู� ๑๒ บ8านหนองแวงน8อยจํานวนประชากรท้ังหมดจําแนกดังนี้ ชาย ๔  ,๐๐๘ 
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คน หญิง ๔ ,๐๑๕  คน รวม ๘ ,๐๒๓  คน จํานวนครัวเรือน ๑ ,๙๖๒  ครัวเรื อน อาชีพหลักของ
ราษฎร คือ การทําการเกษตรกรรมร8อยละ ๙๐ เปอร�เซ็นต� ได8แก� ทํานา ทําไร� ปลูกมัน
สําปะหลัง ข8าวโพด อ8อย ยางพารา ไร�ส8ม มะขามหวาน 

การประยุกต�หลักมหาสติป7ฏฐาน ๔ ในการดําเนินชีวิตของชาวบ�านน้ําซึม 
เปNนการนําหลักปฏิบัติท้ัง ๔ หมวดมาประยุกต�ให8เหมาะสมแก�การงานและสภาวะ

แห�งบุคคล ซ่ึงในการนํามาปฏิบัตินี้จะพบว�าเปNนการนําบางหมวดเท�านั้นเพ่ือให8เหมาะแก�
สถานะแห�งตน เช�นในหมวดกายานุป�สสนา กลุ�มท่ีนํามาใช8มากท่ีสุดคือผู8สูงอายุ เปNนการ
ประยุกต�ใช8เพ่ือการพัฒนาทางด8านกายภาพเปNนสําคัญ ส�วนวัยกลางคนจะมุ�งท่ีการพัฒนาใน
ด8านจิตใจเปNนประการแรก เพราะยังอยู�ในวัยของการประกอบอาชีพ เปNนการพัฒนาสติ
เพ่ือให8เหมาะแก�การงานท่ีตนทําอยู� ท้ังยังเปNนการปฏิบัติเพ่ือสร8างความเข8มแข็งให8เกิดข้ึน
ภายในจิตใจเพ่ือต�อสู8กับอุปสรรคต�างๆ ท่ีเข8ามากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึง
จะพบเปNนบางส�วนท่ีนําหลักเวทนานุป�สสนามาใช8 คือการกําหนดเวทนาท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะเปNน
ทุกข� สุข หรือเฉยๆ ส�วนกลุ�มผู8มีอายุจะนิยมนํามาประยุกต�ในขณะปฏิบัติแล8วเกิดเวทนาข้ึน
เฉพาะหน8า คือในขณะปฏิบัตินั้นเอง การพัฒนาในหมวดจิตก็เปNนไปในลักษณะท่ีใกล8เคียงกับ
การพัฒนาในด8านจิตใจ ซ่ึงในการพัฒนาหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ ของชาวพุทธบ8านน้ําซึมนี้
ผู8วิจัยได8ศึกษาใน ๔ ด8าน คือ  

๑   (ด�านรBางกาย  การพัฒนาทางด8านร�างกายด8วยหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ 
โดยเฉพาะหลักกายานุป�สสนานั้นถือเปNนหลักกายบริหารท่ีดี เม่ือผู8ปฏิบัติธรรมพิจารณาและ
ปฏิบัติบ�อยๆ จะทําให8แก�ช8า ซ่ึงฟ�งดูอาจไม�สมด8วยซ่ึงเหตุและผล แต�เม่ือพิจารณาในด8านผล
การปฏิบัติก�อให8เกิดความสุขท้ังทางกายและทางใจ จะพบว�าเม่ือบุคคลมีความสุขจะทําให8ไม�
เครียดและไม�แก�ไว เปNนปฏิบัติตนเพ่ือดํารงสมรรถภาพทางกายและจิต เปNนบทบาทหน8าท่ี
ของบุคคลท่ีจะต8องดูแลตนเอง เพ่ือป�องกันการเจ็บป�วย ซ่ึงจะก�อให8เกิดความทุกข�ทาง
ร�างกายและจิตใจท่ีจะมาบ่ันทอนสุขภาพของตนเองได8 โดยบุคคลควรมุ�งเน8นการปฏิบัติตนใน
ลักษณะสุขภาพองค�รวมอย�างเปNนระบบท้ังในป�จจัยตัวบุคคล สิ่งแวดล8อมและระบบบริการ
สุขภาพท่ีมีผลกระทบโดยตรง โดยบุคคลแต�ละคนควรสร8างความตระหนักและการพัฒนา
จิตสํานึกของตนเองต�อการดํารงสมรรถภาพทางกายและจิตอย�างยั่งยืนและต�อเนื่อง 

๒   (ด�านจิตใจ  การพัฒนาด8านจิตใจเปNนไปเพ่ือการงานและความม่ันคงทางจิตใจ
เปNนสําคัญ ซ่ึงการดําเนินชีวิตเปNนแบบเกษตรกรรมเปNนส�วนมาก การพัฒนาด8านจิตใจจึง
เปNนไปเพ่ือความม่ันคงแห�งจิต ไม�หวั่นไหวต�ออายตนะภายนอกท่ีมากระทบไม�ว�าจะเปNน รูป 
รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ�ท่ีเกิดทางใจ ไม�หวั่นไหวต�ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินชีวิต ไม�หวั่นไหวต�อคํานินทา ไม�หวั่นไหวต�อกิเลสท่ียั่วยวน เช�น การแสวงหาความสุข
ทางกายโดยการกู8หนี้มาซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย แต�ก�อให8เกิดความทุกข�ทางใจ 
เปNนต8น เปNนการสร8างกําลังใจให8เกิดความม่ันคงและคลายออกจากเรื่องของการครองเรือน 
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เปNนการเตรียมตัวก�อนตายโดยการพิจารณาหลักของสามัญลักษณะ คือ ความไม�เท่ียง เปNน
ทุกข� ไม�ใช�ตัวตน โดยเปNนการพัฒนาด8านจิตใจเพ่ือการเตรียมตัวก�อนตายอย�างมีประสิทธิภาพ 

๓  (ด�านเศรษฐกิจ  ในส�วนของการนําหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ มาประยุกต�ใช8ในการ
พัฒนาด8านเศรษฐกิจนี้ ชาวพุทธบ8านน้ําซึม ใช8หลักของสติมาประยุกต�ใช8ในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือให8การงานท่ีทําเกิดประสบความสําเร็จและลดป�ญหาซ่ึงเปNนธรรมดาของการ
ทํางานย�อมเกิดป�ญหาและอุปสรรคเปNนเรื่องปกติ เม่ือเราไม�เกิดความย�อท8อต�อป�ญหา
เหล�านั้น แล8วสร8างกําลังใจให8แก�ตนเอง เปNนการพิจารณานําหลักทําในทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต�ใช8ให8เหมาะสมแก�การงานของตน กล�าวคือเม่ือบุคคลรู8จักการพัฒนาตนเองให8
เปNนไปในทางท่ีเหมาะสมแล8วย�อมได8รับประโยชน� คือ ประโยชน�ในป�จจุบัน เช�นการดําเนิน
ชีวิตท่ีดี มีสติพิจารณาเหตุการณ�ต�างๆ ท่ีประสบ ท้ังยังเปNนการดําเนินชีวิตท่ีต้ังอยู�บนฐานของ
ความพอดี ไม�แสวงหาในสิ่งซ่ึงก�อให8เกิดโทษ รู8และเข8าใจในสภาวะอันเกิดข้ึนกับการดําเนิน
ชีวิต พิจารณาเห็นประโยชน�ท่ีจะได8รับในอนาคตหรือชาติหน8า เปNนการดําเนินชีวิตด8วย
หลักการของเหตุและผล  

๔  (ด�านสังคม  สติเปNนหัวใจสําคัญในการอยู�ร�วมกันของคนในสังคม เพราะสติย�อม
คุ8มครองบุคคลผู8มีสติ ดังนั้นการท่ีบุคคลผู8ปฏิบัติตามย�อมได8รับประโยชน�แก�ตนเองเปNน
เบ้ืองต8นและส�งผลแก�บุคคลท่ีอยู�รอบข8าง ไม�ว�าจะเปNนสังคมครอบครัว หมู�บ8าน เรื่อยไปจนถึง
สังคมขนาดใหญ�ได8แก�ประเทศชาติ หลักการของพระพุทธศาสนาคือการสร8างคมสันติให8เกิดมี
แก�โลกท้ังมวล โดยหลักการของมหาสติป�ฏฐาน ๔ เปNนการพัฒนาเพ่ือให8บุคคลมีสติ เม่ือมีสติ
แล8วก็พัฒนาต�อไปเปNนป�ญญา ซ่ึงป�ญญาท่ีได8จากการพิจารณานี้ถือว�าเปNนป�ญญาแห�งการรู8
แจ8ง ท้ังการปฏิบัติธรรมดังกล�าวจากการสัมภาษณ�จะพบว�าคนท่ีไปปฏิบัติธรรมประจําป�บ8าง 
หรือการบวชชีพราหมณ�บ8าง จะรู8และเข8าใจในหลักการปฏิบัติแบบมหาสติป�ฏฐาน ๔ เปNน
อย�างดี ซ่ึงการไปปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนหมู�ใหญ� เปNนการสร8างความสามัคคีอีกรูปแบบ
หนึ่งให8เกิดข้ึนท้ัง วัด บ8าน และสังคม เปNนการร�วมมือกันเพ่ือทําซ่ึงประโยชน�ท้ังท่ีเปNนเรื่อง
ส�วนตัวและส�วนรวมด8วย  

๕. ข�อเสนอแนะ 
๕.๑ ข8อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช8ในชีวิต 
๑) การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ เพ่ือประยุกต�ให8เหมาะสมแก�

สถานะภาพอย�างมีประสิทธิภาพ 
๒) การส�งเสริมสนับสนุนการเผยแผ�หลักมหาสติป�ฏฐาน ๔ แก�พระสงฆ�และ

ประชาชนท่ัวไป เพ่ือสร8างองค�ความรู8และการนําไปปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ 
๓) การดูแลสุขภาพกายและจิตตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติป�ฏฐาน ๔  
๕.๒ ข8อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต�อไป 
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๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางของวัดนาหลวง 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี”    

๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปฏิบัติแบบมหาสติ
ป�ฏฐาน ๔ โดยศึกษาเฉพาะด8าน เช�น กายานุป�สสนา เวทนานุป�สสนา จิตตานุป�สสนา ธัมมา
นุป�สสนา” 

๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาด8านกายและจิตใจตามแนวปฏิบัติแบบ
มหาสติป�ฏฐาน ๔” 

๔) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติ
ป�ฏฐาน ๔”  
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การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอBอน 
A Study of The Principle of Dhamma as Appeared In E-San  

The Literature Entitled Nang Taeng on 

พระวิจิตร ฐิตสีโล (ศรีพนม)*  

บทคัดยBอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสาน
และประวัติความเปNนมาของวรรณกรรมเรื่องนางแตงอ�อน (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏ
ในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อน และ (๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคมชาวอีสาน เปNนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)โดยการศึกษาเอกสารและนําเสนอผลการวิจัยแบบวิธี
พรรณนา 

ผลการวิจัยพบวBา    
วรรณกรรมอีสานถือว�าเปNนผลงานการแต�งของนักปราชญ�ชาวพุทธอีสานท่ีได8

นําเอานิทานพ้ืนบ8านท่ีเล�ากันในเชิงมุขปาฐะมาปรับประยุกต�แต�งใหม�เพ่ือให8เข8ากับเนื้อหาของ
พระพุทธศาสนา โดยการปรับให8นิทานพ้ืนบ8านนั้นเปNนนิทานชาดก 

สําหรับวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนถือว�าเปNนวรรณกรรมประเภทชาดกท่ี
พัฒนามาจากนิทานพ้ืนบ8านท่ีผู8แต�งได8แต�งข้ึนเพ่ือใช8ในการสอนธรรมะแก�ชาวบ8าน ในเนื้อหา
ของเรื่องจึงเต็มไปด8วย โลภะ โทสะ โมหะ เพราะนางแตงอ�อนเปNนลูกสาวจระเข8 ได8แต�งงาน
กับท8าวมหาวงศ� ซ่ึงครองเมืองโกสี เม่ือนางแตงอ�อนได8เข8ามาอยู�ในเมืองก็ถูกรังเกียจ รวมถึง
เกิดการอิจฉาริษยา  นอกจากนั้นก็มีคติธรรมท่ีจําเปNนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมอีกหลาย
ประการ เช�น เรื่องการรักษาศีล การเคารพผู8ใหญ�หรือการไม�ประมาท และก็มีคติธรรมท่ี
เก่ียวกับการปกครองบ8านเมืองของผู8เปNนผู8นําชุมชน  
 วรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนพบว�าหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏนั้นได8มี
อิทธิพลและคุณค�าต�อสังคมของชาวอีสานหลายประการ เช�น อิทธิพลในเรื่องของความเชื่อใน
เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องศีล ทานและการเจริญภาวนา ซ่ึงเปNนสิ่งท่ีชาวอีสานเชื่อว�าเปNนสิ่ง
จําเปNนต8องทําและปฏิบัติกันในชีวิตประจําวัน วรรณกรรมนางแตงอ�อนยังได8สะท8อนถึงภาพ
วิถีชีวิตประเพณีและพิธีกรรมของคนอีสาน เช�น การจํากัดบทบาทหน8าท่ีของผู8หญิง โดยการ
กําหนดกฎระเบียบให8ปฏิบัติตาม มีท้ังข8อควรปฏิบัติและข8อห8ามปฏิบัติ โดยถือว�าเปNนคําสั่ง
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ของผู8ปกครอง สังคมเปNนชุมชนท่ีมีความสัมพันธ�กัน อาจจะมีกฎระเบียบร�วมกัน เพ่ือสร8าง
ความสงบสุข และเปNนบรรทัดฐานในการปฏิบัติตัว กฎของสังคมอาจอยู�ในรูปแบบความเชื่อ 

คําสําคัญ : หลักธรรม, วรรณกรรมอีสาน 

Abstract 

The purposes of this research were; (1) to study the guideline lf E-san 
literature and the chronicle of the literature entitled Nang Taeng- On (2)  to 
study the principle of Dhamma and the moral concepts as appeared in the E-
san literature entitled Nang Taeng-On and (3) to study the influence and the 
value of the principle of Dhamma as appeared in the E-san literature entitled 
Nang Taeng-On towards the E-san ways of lives and society. This research was 
the qualitative research by studying the documents and reporting the results 
of research with the descriptive analysis.  
 The results of this research were found that the E-san literature is 
regarded as the composed products of Esan Buddhist scholars who take the 
folktales that is retold by  oral tradition to be improved as the new 
composition  in order to comply with the content of the Buddhist teaching by 
improving all those folktales to be takaaJ  Fables. 
 For The E-san literature entitled Nang Taeng-On is regarded as the 
takaaJ  Fable that is developed from the folktales as composed  in order to 

be instrument for teaching Dhamma to the folks. So the contents are full of 
greed, hatred and delusion because Nang Taeng-On is the crocodile’s 
daughter and gets married with Tao Mahavong who rules Kasi country, when 
Nang Taeng –On comes to live in town, she is hated by the others including 
the envy. In addition, there are the necessary principles for the ways of lives 
in the society in various aspects such as the observance of precepts, the 
respect for the seniority, not to be carelessness and to have the moral 
concept related to the government of the country of the commune leaders. 
 The E-san literature entitled Nang Taeng –On  was found that such 
principles of Dhamma and the moral concepts have the influence and the 
virtues towards the society of E-san People in many cases such as the 
influence of belief in the wrong action, good deed, worth and offence, 
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precepts, charity and mental culture. That is the thing in which E-san people 
believe and it is necessary for them to do and practice in daily lives. Taeng –
On literature reflects the ways of lives, customs and rituals of E-san people 
such as limitation of women’s duties   by designation of regulation for 
practice both positive and negative aspect by regarding the command of the 
rulers. The society is the community that is associated with each other. The 
regulation may be used together in order to create the happiness and the 
criterion for self-practice and the social regulation in the form of belief. 

Keyword : Principle, Isan Literature 

๑. บทนํา 
วรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนนั้นเปNนการแต�งวรรณกรรมแบบร8อยกรอง คือ

เปNนกลอนแบบล8านช8าง เปNนการเล�าเรื่องแบบนิทานท่ัวๆไป โดยเน8นบรรยากาศองเรื่องท่ีเต็ม
ไปด8วยอารมณ�ของการพลัดพราก และความสมหวังจนอาจจะกล�าวได8ว�านิทานเรื่องนางแตง
อ�อนนี้เปNนการเดินเรื่องท่ีได8อารมณ�และท่ีสําคัญคือ เรียกน้ําตาคนฟ�งได8เพราะเปNนเรื่องท่ี
เก่ียวข8องกับ  ”ความรัก  “การพลัดพรากจากคนท่ีรักการตามหาคนท่ีรักซ่ึงเปNนอารมณ�ท่ีคน
ฟ�งหรือคนอ�านมีประสบการณ�ตรงอยู�แล8ว วรรณกรรมเรื่องนางแตงอ�อนไม�ทราบว�าใครเปNนผู8
แต�ง หรือแต�งข้ึนในยุคไหน ส�วนผู8แต�งน�าจะเปNนพระภิกษุหรือผู8ท่ีเคยบวชเรียนมาก�อนยังหา
ข8อสรุปไม�ได8 การเล�านิทานและการฟ�งนิทานเปNนปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกแห�ง
นับต้ังแต�สมัยโบราณ การเล�านิทานเปNนการสืบทอดนิทานอย�างหนึ่งในสังคม ถ8านิทานเรื่องใด
ไม�ได8ถูกนํามาเล�าต�อก็จะสูญหายไปโดยปริยาย ในสังคมไทยก็เช�นเดียวกัน คนไทยนิยมเล�า
นิทานสู�กันฟ�งในยามท่ีว�างจากการทํางาน การเล�าและการฟ�งนิทานนี้มีอยู�ในสังคมไทยมาเปNน
ระยะเวลานาน  

ดังท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได8กล�าวไว8ในตํานานเสภาว�าการเล�านิทาน
เปNนประเพณีเก�าแก�และถือว�าเปNนมหรสพอย�างหนึ่งของไทยท่ีเจ8าภาพจะว�าจ8างผู8เล�านิทานไป
เล�าในงานต�างๆ เช�น งานโกนจุกหลังจากท่ีพระสวดมนต�แล8ว๑เปNนต8น วรรณกรรมอีสานมี
รูปแบบเฉพาะท่ีแตกต�างไปจากวรรณกรรมภาคกลางกล�าวคือวรรณกรรมอีสานเปNน
วรรณกรรมชาวบ8านอย�างแท8จริง ชาวบ8านเปNนเจ8าของสิทธิเปNนผู8ใช8ศึกษาเปNนผู8อ�าน และเปNน
ผู8สร8างวรรณกรรมเหล�านั้นโดยท่ีวัดเปNนสถาบันกลางเปNนสถานท่ีเก็บรักษาเพ่ือเผยแพร� และ
เปNนแหล�งอนุรักษ�วรรณกรรมเหล�านั้น เนื่องจากวรรณกรรมอีสานเปNนวรรณกรรมท่ี
                                                           

๑ สมเด็จพระเจ8าบรมวงศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, "ตํานานเสภา   "ใน เสภาเรื่องขุน
ช8างขุนแผนเล�ม ๑ , (กรุงเทพมหานคร  :ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๔(, หน8า ๑. 
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เจริญรุ�งเรืองในหมู�ชาวบ8าน ฉะนั้นรูปแบบของวรรณกรรมจึงมีรูปแบบเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
ตอบสนองความเชื่อของสังคมท8องถ่ินอีสาน และเปNนการสะท8อนถึงถ่ินอีสาน รวมถึงคตินิยม 
ภาษาสํานวนโวหาร และสาระท่ีเปNนประโยชน�ต�อจิตใจของผู8อ�าน ฉะนั้นวรรณกรรมอีสานจึง
มีรูปแบบ เนื้อหา ภาษา สํานวนโวหาร คุณค�า )สุนทรีย� สารัตถะและ จริยธรรม  (ความเชื่อและ
อุดมคติของสังคมเปNนเฉพาะของท8องถ่ินอีสาน ซ่ึงเปNนลักษณะร�วมของกลุ�มชนไทยท่ีสืบทอด
วัฒนธรรมลุ�มแม�น้ําโขง๒ วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีกสานมีท้ังท่ีเปNนมุขปาฐะและลายลักษณ� 
ข8อมูลท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้ังสองประเภท ล8วนสําคัญและทรงคุณค�า ท้ังนี้เพราะวรรณคดี
ซ่ึงเปNนศิลปะประจําชาตินั้น โดยท่ัวไปแล8วเกิดจากอัจฉริยภาพนักปราชญ�หรือกวี ซ่ึงเปNนผู8
ทรงความรู8ในราชสํานัก ส�วนวรรณกรรมพ้ืนบ8าน เช�น นิทานพ้ืนฐาน เกิดจากคนธรรมดาท่ัวๆ 
ไป ซ่ึงถือว�าเปNนพลเมืองส�วนใหญ�ของประเทศ เพราะฉะนั้นแม8ว�าวรรณกรรมพ้ืนบ8านจะเปNน
เรื่องเล็กน8อยก็ตาม แต�โดยแท8จริงแล8วเปNนสิ่งท่ีควรศึกษาอย�างยิ่ง เพ่ือความเข8าใจอันดีต�อ
เพ่ือนมนุษย�และสังคมโดยส�วนรวม๓ 

จากรายละเอียดข8างต8นแสดงให8เห็นว�า วรรณกรรมพ้ืนบ8านอีสานเกือบทุกเรื่องไม�
ว�าจะเปNน ผาแดง นางไอ� สังข�สินไซ ขูลูนางอ๊ัวะขุนทึง กาละเกด หรือแม8แต�กํ่ากาดํา เปNนต8น 
ก็จะมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข8องกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู�แทบท้ังสิ้นและ
วรรณกรรมเรื่องนางแตงอ�อนก็เปNนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งท่ีน�าสนใจและเปNนท่ีรู8จักกันในหมู�
ของชาวอีสานและเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับ วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ8านอีสานแต�งในรูปแบบร8อย
กรองท่ีแสนจะไพเราะ โดยในเรื่องกล�าวถึงท8าวมหาวงศ� กษัตริย�แห�งโกสีนครทรงเสด็จ
ประพาสป�าเพ่ือต�อไก� บังเอิญหลงทางไปถึงแม�น้ําแห�งหนึ่งซ่ึงเปNนอาณาเขตของจระเข8 จระเข8
มีธิดาสวยงามเปNนมนุษย�คนหนึ่งชื่อ นางแตงอ�อน ท8าวมหาวงศ�ฝ�นว�าได8สมสู�กับนางในนครใต8
น้ํา จึงให8หมอประดาน้ําออกค8นหาจนพบนครใต8น้ําแล8วจึงส�งพระบิดามาสู�ขอ ให8อภิเษกกับ
นางแต�งอ�อนอย�างสมเกียรติ 

ต�อมาท8าวมหาวงศ�เสด็จไปคล8องช8างเผือก ในขณะท่ีนางแตงอ�อนครรภ�แก�จวน
คลอดนางสนมเอกท้ังห8าติดสินบนขุนนางผู8ใหญ�ตลอดจนชาวเมืองวางแผนจะชิงตําแหน�ง
มเหสี เม่ือนางแตงอ�อนคลอดลูกนั้นพากันเอาลูกจระเข8มาเปลี่ยนแล8วเอาลูกนางแตงอ�อนใส�
ไหนําไปท้ิงแล8วทูลท8าวมหาวงศ�ว�านางแตงอ�อนคลอดลูกออกมาเปNนจระเข8 เพราะลักลอบสม
สู�กับจระเข8 ท8าวมหาวงศ�โกรธจึงขับไล�นางออกจากเมืองไป ต�อมาโอรสของนางแตงอ�อนท่ีถูก
จับใส�ไหนําไปท้ิงนั้นได8พบกับนาง ในบ้ันปลายฝ�ายธรรมะคือนางแตงอ�อนและลูกได8คืนเข8าสู�
เมืองและใช8ชีวิตอย�างมีความสุขต�อมา 

                                                           

๒ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี้ยนสโตร�, ๒๕๒๕), หน8า 
๑๗๔. 
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จากข8อมูลท่ีได8นําเสนอไปดังกล�าวนั้นถือว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญและน�าสนใจ
และทําให8ผู8วิจัยเองต8องการท่ีจะศึกษาค8นคว8าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏ
ในเรื่องนางแตงอ�อนนั้นว�ามีอะไรบ8างและเม่ือค8นพบแล8วจะสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช8ใน
การดําเนินชีวิตและแก8ไขป�ญหาสังคมได8อย�างไร ซ่ึงผู8วิจัยเห็นว�าหากได8ดําเนินการศึกษาจนถึง
ท่ีสุดแล8วผลการวิจัยดังกล�าวคงจะเปNนประโยชน�ต�อสังคมและผู8สนใจท่ัวไปได8 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เ พ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณกรรมอีสานและประวัติความเปNนมาของ

วรรณกรรม เรื่องนางแตงอ�อน 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่องนางแตงอ�อน 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่องนางแตง

อ�อนท่ีมีต�อวิถีชีวิตและสังคมชาวอีสาน 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปNนการศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนาง
แตงอ�อนโดยมีวิธีการศึกษาค8นคว8า ดังนี้ 
 ๑. วิจัยจากเอกสาร โดยการศึกษาค8นคว8าหาข8อมูลจากเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข8อง 
คือ คัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต�างๆ 
 ๒. วิเคราะห�ตีความและสรุปข8อมูลท้ังหมดท่ีได8จากการค8นคว8า 
 ๓. เรียบเรียงข8อมูล เสนอผลงานวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
วิทยานิพนธ�เล�มนี้ มีวัตถุประสงค�สําคัญอยู� ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาประวัติ

ความเปNนมาของวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อน (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อน (๓) เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่องนางแตงอ�อนท่ีมีอิทธิพลต�อวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
 ผลการวิจัยพบวBา 
 วรรณกรรมอีสานถือว�าเปNนผลงานการแต�งของนักปราชญ�ชาวพุทธอีสานท่ีได8
พิจารณาเห็นว�าการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในยุค
โบราณนั้นเปNนไปด8วยความยากลําบากดังนั้นท�านจึงได8นําเอานิทานพ้ืนบ8านท่ีเล�ากันในเชิงมุข
ปาฐะมาปรับประยุกต�แต�งใหม�เพ่ือให8เข8ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยการปรับให8
นิทานพ้ืนบ8านนั้นเปNนนิทานชาดก โดยแทรกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาจากแหล�งข8อมูลท่ี
สําคัญจากคัมภีร�พระพุทธศาสนาเปNนหลัก สามารถนําไปเปNนอุปกรณ�ในการเผยแผ�หลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาให8กับประชาชนในท8องถ่ินได8 ซ่ึงชาวอีสานหรือชาวลาวนั้นมี
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วัฒนธรรมแห�งการอยู�ร�วมกันภายใต8บริบทวัฒนธรรมแห�งการเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�กัน และชาว
อีสานเปNนคนท่ีชอบสนุกสนาน ชอบการร8องรําทําเพลงและฟ�งหมอลําในฐานะท่ีเปNนผู8สร8าง
ความบันเทิงให8กับสังคม การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของนักปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสานจึง
อาศัยช�องว�างของวัฒนธรรมของพ้ืนบ8านด8วยการนําเอาวรรณกรรมอีสานหลายๆเรื่องไป
แทรกลงในวัฒนธรรมการร8องหมอลํา เปNนลําเรื่องต�อกลอนเพ่ือแสดงให8ผู8คนได8ฟ�งและซึมซับ
เอาเนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ�านการฟ�งหมอลํานั้นด8วย นอกจากนั้นนักปราชญ�
ชาวอีสานยังได8สร8างระบบวัฒนธรรมของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาผ�านวรรณกรรมชาดกใน
มิติของวรรณกรรมอีสานด8วยการกําหนดให8มีการนําเอาวรรณกรรมอีสานมาอ�านหรือแสดง
เปNนเรื่องเล�าในงานมงคลและอวมงคลของชุมชน เช�น งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองาน
ทําบุญแจกข8าว ชาวอีสานจึงนิยมเอาหนังสือผูกใบลานเรื่องต�างๆมาอ�านให8ผู8คนท่ีมาร�วมงาน
ได8ฟ�ง และทําให8เกิดการซึมซับเอาคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว8ในคราวเดียวกัน 
 วรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนถือว�าเปNนวรรณกรรมท่ีเด�นมากเรื่องหนึ่งใน
ฐานะท่ีเปNนวรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับการสอนในเรื่องของการ 
(๑) ทําบุญ (๒)การละเว8นบาป (๓) มีเมตตา (๔) การเข8าใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ�  ซ่ึง
โครงเรื่องท่ีนํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได8รับการเผยแผ�ไปใน
ประเทศต�างๆจากเค8าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่อง
นางแตงอ�อนจึงเต็มไปด8วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับ
การนําไปปรับใช8ในชีวิตประจําวันอยู�เปNนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้นผู8วิจัยได8ค8นพบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู�ในเนื้อหาของเรื่องแตงอ�อน (๑) หลักคําสอนเรื่อง
กรรม (๒) ความกตัญ-ูกตเวที (๓) คําสอนเรื่องความเชื่อเรื่องบุญบาป (๔) คําสอนเรื่องความ
ตาย (๕) คําสอนเรื่องกฎไตรลักษณ� จากการศึกษาเรื่องนางแตงอ�อนมาท้ังหมดก็จะพบว�า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนนั้นได8มี
อิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ 
 (๑) อิทธิพลด8านประเพณี เปNนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข8าไปมีอิทธิพลต�อการจัด
ประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เช�น ประเพณีการจัดงานศพ ประเพณีการลงข�วง      
เปNนต8น  
 (๒) อิทธิพลด8านสังคมเปNนอิทธิพลท่ีเก่ียวข8องกับสังคมโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง ท่ีเปNนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท่ีดีนั้นควรเปNน
อย�างไร เช�น เปNนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไม�ใช8พระเดชมากกว�าพระคุณ เปNนต8นหรือ
อิทธิพลต�อคําสอนผู8ชายผู8หญิงว�าการเปNนผู8ชายผู8หญิงท่ีดีควรปฏิบัติเช�นไร เปNนต8น 

(๓) อิทธิพลในด8านการดําเนินชีวิตนับว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนท่ีมี



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๑๑

อิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตในแง�ของหลักคําสอนว�าอะไรควรทําไม�ควรทํา ซ่ึงอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนนั้นก็ได8แก�    

(๔) อิทธิพลในด8านการรักษาศีลเปNนการให8คติเก่ียวกับการรักษาศีลว�าเปNนสิ่งท่ีควรทํา
ซ่ึงมีปรากฏในนิทานเรื่องศีลห8าศีลแปดว�าคนเราเกิดมาก็ต8องรักษาศีลให8หมดจดการรักษาศีล
ก�อให8เกิดเปNนเทวดาหรือเปNนมนุษย� แต�หากไม�มีการรักษาศีลก็จะเกิดในนรก หรือเกิดเปNนเปรต 
ดังนั้น เรื่องศีลห8าศีลแปดจึงถือว�าเปNนเรื่องท่ีชาวอีสานให8ความสําคัญและนิยมเข8าวัดฟ�งเทศน�
ฟ�งธรรมท้ังนี้ก็มาจากความเชื่อเรื่องการรักษาศีลในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนนั่นเอ 

(๕) อิทธิพลในด8านการดําเนินชีวิตในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนได8สอนใน
เรื่องของการดําเนินชีวิตโดยไม�ประมาทคําสอนเหล�านี้ก็มีส�วนช�วยให8คนอีสานได8กลายมาเปNน
คนท่ีมีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน สร8างเนื้อสร8างตัวและไม�ประมาทในการดําเนินชีวิต 
นอกจากนั้นจากการศึกษาในวรรณกรรมอีสานเรื่องนางแตงอ�อนนั้นพบว�าหลักธรรมและคติ
ธรรมได8ให8คุณค�ากับผู8ท่ีศึกษาหรือผู8ท่ีอ�านได8เปNนอย�างดีใน ๒ ประการนี้คือ (๑) คุณค�าต�อ
ตนเอง (๒) คุณค�าต�อสังคม 
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ศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวคัชนาม 
A Study of the Principle of Dhamma as Appeared  

in the   E san literature Entitled Tao Gajjanam 

พระอธิการประเสริฐ ปภาโส (จันสีงาม)* 

บทคัดยBอ 
ในวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ผู8วิจัยมุ�งท่ีจะศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน

เรื่องคัชนาม โดยผู8วิจัยกําหนดวัตถุประสงค�ไว8 ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาวรรณกรรมเรื่อง
ท8าวคัชนาม (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง ท8าวคัชนาม 
(๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท8าวคัชนามท่ีมีต�อวิถีชีวิต
ของชาวอีสานผลการวิจัยพบว�า   

วรรณกรรมอีสานเรื่องคัชนามถือว�าเปNนวรรณกรรมท่ีเด�นมากเรื่องหนึ่งในฐานะท่ี
เปNนวรรณกรรมประเภทชาดกท่ีมีขนาดเรื่องยาว และแทรกหลักธรรมคําสอนไว8หลาย
ประการ ได8แก� (๑) หลักคําสอนเรื่องกรรม (๒) คําสอนเรื่องกฎไตรลักษณ� (๓) คําสอนเรื่อง
ความกตัญ-ูกตเวที  (๔) คําสอนเรื่อง ศีลห8าศีลแปด เปNนต8นนอกจากนั้นยังพบคติธรรม 
หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให8ชีวิตดีข้ึน หรือคติในการดําเนินชีวิตท่ีดี  
           วรรณกรรมอีสาน“คัชนาม” คัชนามจัดว�าเปNนพระเอกแบบวีรบุรุษได8 ตามเรื่อง
กล�าวว�าเปNนพระโพธิสัตว�องค�หนึ่งท่ีจุติลงมาในมนุษย�โลก เพ่ือบําเพ็ญบารมีตามแบบฉบับ
ของพระโพธิสัตว�ท้ังหลาย กําเนิดและชีวิต คัชนามตัวเอกของเรื่องมีภาระการถือกําเนิดแปลก
ประหลาดผิดธรรมชาติ คือ มารดาเปNนหญิงหม8ายวัยกลางคนยากจน ด่ืมน้ําในรอยเท8าช8าง
แล8วต้ังครรภ� )๑ (มีความเมตตา เห็นได8จากเหตุการณ�ในเรื่อง ซ่ึงแสดงถึงความเมตตาของตัว

เอก แม8กระท่ังต�อศัตรู   )๒  (มีขันติ ขันติคือความอดกลั้น ความอดทนต�อความลําบาก
ตรากตรําความหิวกระหาย อดทนต�อคําล�วงเกิน อดทนต�ออันตราย อดทนต�อทุกขเวทนา

ต�างๆ   )๓  (มีความไม�เห็นแก�ได8 เห็นได8จากการท่ีท8าวคัชนามโพธิสัตว�ได8ช�วยขจัดภัยพิบัติให8
ชาวเมือง )๔ (มีความเพียรและความกตัญ-ู ตัวเอกเปNนผู8มีวิริยะ เห็นได8จากท่ีตัวเอกพยายาม

ติดตามหาบิดาซ่ึงเปNนช8าง 

คําสําคัญ: หลักธรรม, วรรณกรรม, อีสาน, เรื่องคัชนาม 

 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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Abstract 

The researcher’s purposes of this thesis entitle “A Study of the 
Principle of Dhamma as appeared in the E-san Literature Entitled Tao 
Kathanam” were; (1) to study the literature entitled Tao  Katthanam (2) to 
study the principle of Dhamma and the moral concept as appeared in the 
literature entitled Tao Katthanam and  (3) to study the influence of the 
principle of Dhamma as appeared in the literature  entitled Taw Katthnam 
towards the E-san folks’ lives. 

The E-san literature entitled Tao Katthanamwas one of the dominant 
literatures  as the type of   fable that is long item and inserting the principles 
of Dhamma in it, that is, (1) the doctrine of Kamma  (2)  the doctrine of the 
Three Characteristics of Existence (3)  the doctrine of Gratefulness (4) the 
doctrine of Five  and Eight Precepts etc. In addition, it is still found that the 
moral concept means the principle of self-practice in order to make life 
better or the destination in proceeding one’s life in good way leading to 
obtain the goal of life because all these  principles and moral concepts have 
the influence towards the E-san folks’ lives in all dimensions. 
 In the E-san literature  namedKatthnam ,  the word “Katthanam”  is 
regarded as the leading actor just like hero. In accordance with the content of 
the issue, there is  aBodhisatta who deceases from the heaven to be reborn 
in the human world in order to fulfill the perfection  in accordance with the 
model of Bodhisatta . The birth and life of Katthanam are strange  by bith, 
that is, his mother is the poor widow in the middle age and drinking water in 
the elephant’s trace and then getting pregnancy (1) to have loving –kindness 
seen in the situation of the item expressing the leading actor’s loving-
kindness , even the enemy (2) to have Khanti—Khanti means the tolerance  
and endurance for the difficulty, the verbal  violation, the calamity  and 
painful feelings (3) to be contentment that can be seen that Tao Katthanam 
assists the folks to get rid of disasters (4) to have effort and gratefulness --- it 
can be seen that the leading actor has the effort to search for his father who 
is the elephant.i 
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๑. บทนํา 
มนุษย�ทุกชาติทุกภาษาท่ีเจริญแล8วมักจะสร8างวรรณกรรมของตนเอง ซ่ึงจะมาก

หรือน8อยข้ึนอยู�กับสภาพทางด8านจิตใจของมนุษย�ชาติ และสามารถชี้บอกความเจริญของ
สังคมยุคต�างๆ ชาตินั้นด8วย เพราะวรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะท8อนภาพความ
เปNนอยู�ของสังคมยุคต�างๆ ในด8านสังคมและวัฒนธรรม  วรรณกรรมอีสานเปNนวรรณกรรมท่ี
สั่งสมกันมานาน ถ�ายทอดกันมาจนถึงป�จจุบัน มีจุดกําเนิดในสมัยใดนั้นค�อนข8างยากในการ
กําหนดให8ตายตัวเปNนแต�เพียงการสันนิษฐานเพราะวรรณกรรมอีสานมักจะจารหรือจารึกลง
บนใบลาน๑  
 วรรณกรรมนิทานอีสานส�วนใหญ�จะไม�ปรากฏผู8ประพันธ�  จะมีวรรณกรรมท่ีระบุ
ผู8ประพันธ�เพียงไม�ก่ีเรื่อง และการระบุชื่อนี้ก็ไม�อาจลงความเห็นได8ในชีดว�า เปNนผู8ประพันธ� ผู8
คัดลอก หรือผู8จ8างวานคัดลอก การท่ีกวีอีสานไม�นิยมระบุชื่อเจ8าของลิขสิทธิ์การประพันธ�นี้
เปNนเพราะว�าจุดมุ�งหมายในการประพันธ�เรื่อง หรือกวีนิพนธ�นี้สร8างสรรค�วรรณกรรมข้ึนมา
ด8วยแรงศรัทธา ต�อพระพุทธศาสนา เพ่ือเปNนพุทธบูชา จึงไม�จําเปNนต8องบอกชื่อ เพราะเปNน
การผิดมารยาทในการทําบุญหรือสร8างกุศลเพ่ือเอาหน8า๒  
 วรรณกรรมเรื่องท8าวคัชนาม เปNนวรรณกรรมอีสานเรื่องหนึ่ง ซ่ึงไม�ทราบว�าใครเปNน

ผู8ประพันธ�เม่ือไหร�  เหมือนกับวรรณกรรมอีสานหลายๆ เรื่อง แล8วมีการคัดลอกสืบต�อกันมา
ต8นฉบับเปNนหนังสือใบลาน ซ่ึงต8นฉบับในการทำวิจัยนี้ได8มาจากวัดบ8านมะเกลือเก�า ต.

มะเกลือเก�า อ .สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หมู�บ8านมะเกลือเก�า มีประวัติความเปNนมาอัน
ยาวนาน ต8นตอของคนพ้ืนบ8านนั้นได8อพยพมาจากเวียงจันทร� สาธารณรับประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ต้ังแต�ตอนต8นกรุงรัตนโกสินทร� เพ่ือเสาะแสวงหาทําเลอันอุดมสมบูรณ� 
สําหรับต้ังหลักแหล�งในการทํามาหากินสืบมา สันนิษฐานว�า ต8นฉบับหนังสือเรื่องคัชนามนี้ คง
มีผู8นําติดตัวมาต้ังแต�สมัยนั้น และได8มีการคัดลอกกันต�อๆ มา เพ่ือถวายเปNนทานไว8ใน
พระพุทธศาสนาโดยฉบับนี้ได8รับการปริวรรตโดยทองไชย ไชยชาติ 

เนื้อเรื่องท8าวคัชนามหรือคัทธนกุมาร หรือคัทธนโพธิสัตว� เปNนนิทานคล8ายชาดก 
กล�าวถึงสมัยท่ีพระพุทธเจ8าเสวยพระชาติเปNน คัทธนโพธิสัตว� ผู8ประพันธ�กล�าวว�าเรื่องนี้เปNน
พระธรรมเทศนาผูกท่ี ๑๙ ของเรื่อง  ”โลกทีป  “ซ่ึงพระพุทธเจ8าทรงพระนามว�า   )อโนมทัสสี (
ได8ทรงนํามาเทศนาโปรดสัตว�โลกท้ังสาม 
                                                           

๑ จารุบุตร เรืองสุวรรณ, โลกทัศน�ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน,  เอกสารประกอบการ
ปาฐกถาทางวิชาการ ของสมาคมสังคมศาสตร� แห�งประเทศไทย  แสงรุ8งการพิมพ�,  ๒๕๒๓), หน8า ๒๔. 

๒ ธวัช ปุณโณฑก,วรรณกรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๕), 
หน8า ๘. 
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 ภายในเรื่อง จะใช8นิทานทรงเครื่องเปNนหลักในการดําเนินเรื่อง และมีนิทานบอก
เหตุ เปNนตัวผสานเรื่องเปNนตอนๆ ไป ถ8าจะกล�าวว�าเปNนนิทานซ8อนนิทานก็ได8  แต�ไม�ซับซ8อน
เหมือนหิโตปเทศ แต�ละตอนจะแทรกหลักธรรมท่ีใช8ปฏิบัติอันเหมาะสมกับเหตุการณ�และตัว
ละครท่ีกล�าวถึง และไม�เพียงแต�จะให8ข8อคิดเก่ียวกับผลกรรมท่ีเคยทํามา (บุพพกรรม) และ
เหตุท่ีสถานท่ีต�างๆ ได8ชื่อเช�นนั้นสืบมาเท�านั้น แต�ยังมีปริศนาธรรมท่ีลึกซ้ึงสอดแทรกเพ่ิมค�า
แห�งวรรณกรรมชิ้นนี้ เช�นเดียวกับวรรณกรรมท8องถ่ินเรื่อง “เสียวสวาสด์ิ” อีกด8วย สรุปแล8ว 
เนื้อหาของเรื่องคัชนามนี้ เก่ียวกับ๑.พระธาตุเจดีย� ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ๒.บุพ
พกรรมของตัวละครในเรื่อง๓.ตํานานบอกเหตุเกิดของสถานท่ีและเมืองสําคัญต�างๆ ใน
ท8องถ่ินอีสานและลานช8าง (รวมถึง อินเดีย, ศรีลังกา, พม�าและเขมรด8วย)๔.หลักธรรมแห�ง
การปฏิบัติตนในสังคมและปริศนาธรรม 
ยุคสมัยท่ีประพันธ� ไม�ปรากฏหลักฐานว�า ใครเปNนผู8ประพันธ�เรื่องนี้ข้ึนต้ังแต�เม่ือใด พิเคราะห�
ดูจากชื่อเมืองและสถานท่ีแล8ว ก็อยู�ในยุคสมัยลานช8างหรือล8านช8าง อย�างไรก็ตาม ก็ยังหา
หลักฐานเก่ียวกับผู8ประพันธ�และยุคสมัยท่ีประพันธ�ไม�ได8 แม8แต�ชื่อผู8จารหรือคัดลอก ส�วนเวลา
ท่ีจารนั้น มีปรากฏท่ีท8ายผูกท่ี ๘ ว�า เขียนข้ึนเม่ือป�เถาะ พุทธศักราช ๒๔๗๐ และท่ีท8าย ผูกท่ี 
๑๑ ว�า “สําเร็จแล8ววัน ๕ เดือน ๑๐ ข้ึน ๑๓ คํ่า ป�เถาะ” ซ่ึงได8ความว�า คัดลอกหรือจารเสร็จ 
เม่ือวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ (ในราวเดือนกันยายน) ตรงกับวันแรม ๑๓ คํ่า ป�เถาะ พ.ศ. 
๒๔๗๐ 
โดยเรื่องท8าวคัชนามได8กล�าวถึงในสมัยหนึ่ง มีหญิงหม8ายคนหนึ่ง อาศัยอยู�ในเมืองสีสาเกด 
(ศรีสะเกษ) นางได8รับท่ีนา ๑ แถว จากชาวบ8านท่ีรักและนับถือกันเพ่ือไว8ทํากิน เม่ือหญิง
หมายนั้นทํานาข8าวกล8ากําลังงอกงาม ก็มีพญาช8างฉัททันต�เชือกหนึ่งซ่ึงก็คือพระอินทร�แปลง
กายมา ได8เข8ามาเหยียบย่ําท่ีนาของนาง แต�ข8าวกล8าไม�เสียหาย เม่ือนางมาดูแลท่ีนา ก็พบรอย
เท8าช8างใหญ�หนึ่งรอยแล8วได8ด่ืมน้ําท่ีขังอยู�ในรอยช8างนั้น หลังจากนั้นก็ต้ังครรภ� แล8วคลอด
บุตรชายคนหนึ่งซ่ึงก็มีพระขรรค�ชัยติดมาต้ังแต�กําเนิด จึงให8ชื่อว�า “คัทธนกุมาร” หรือ “คัช
นาม” (คงกลายเสียงมาจากคําว�า “ขัฑคนาม” ขฑฺค (สันสกฤต) หรือ “ขัคคนาม” (บาลี) 
แปลว�า พระขรรค�) ครั้งบุตรชายเติบใหญ� ประสงค�จะไปตามหาบิดาคือพญาช8าง นางก็
อนุญาตและเดินทางเข8าป�าไปด8วยกัน ในป�าทึบนางจะถูกยักษ�จับกิน พระโพธิสัตว�คัทธนกุมาร
ได8เข8าช�วยเหลือและจับยักษ�จะฆ�าเสีย แต�ยักษ�ขอชีวิตและได8มอบ “น้ําเต8าแก8ว” ท่ีสามารถ
รดให8คนแก�กลับเปNนหนุ�มสาวได8 พร8อมกับบอกขุมทองให8 คัชนามและมารดาได8ของวิเศษและ
ทองคําเปNนอันมากแล8วกลับบ8าน ท้ังสองได8แจกจ�ายทองคําให8แก�คนท้ังหลายในเมือง และได8
เอาน้ําเต8าแก8วรดหญิงหม8ายนั้นให8กลายเปNนหญิงสาวงามพริ้ง ประกอบกับคําเล�าลือว�า พระ
โพธิสัตว�มีกําลังมากมหาศาล ทําให8พญาเมืองสีสาเกดเรียกเข8าเฝ�าและแต�งต้ังให8เปNนอปราช 
และแต�งต้ังมารดาเปNนมเหสี ภายหลังคัทธนกุมารโพธิสัตว� ขออนุญาตพระญาเมืองสีสาเกดไป
ตามหาบิดาของตน การเดินทางไปตามหาพ�อของท8าวคัชนามนั้นจะต8องผจญกับสิงอันตราย
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มากมาย แต�พระองค�ก็สามารถฝ�าผ�านมาได8ทุกครั้งจนสามารถไปถึงเมืองจําปาแล8วได8ครอง
นครนั้นอย�างสงบสุขสืบต�อไปจนอายุขัย 
เนื่องวรรณกรรมเรื่องท8าวคัชนามนี้เปNนวรรณกรรมพีชระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงมีการแทรก
เนื้อหาธรรมะทางพระพุทธศาสนาเอาไว8เปNนจํานวนมาก ซ่ึงหลักธรรมดังกล�าวนั้นมีดังนี้ 
(๑) เรื่องกรรม มีปรากฏในตอนท่ีท8าวคัชนามไปปราบผียักษ�ท่ีกินชาวเมืองได8และขณะนั้นผี
ยักษ�ได8กล�าวกะท8าวคัธนามว�า 
“ ส�วนอันว�าข8านี้ก็บ�ไปทางใด¿แล ขอให8เจ8ากูจ�งฆ�ายังผู8ข8าให8ตายเสียด8วยดาบแห�งเจ8ากูนั้น
เทอญ คันว�าเจ8าหากบ�ฆ�าแท8  ภายหน8าผู8ข8าสิขอขอดกรรมเวรแห�งเจ8าบ�สงกาแล ยักษ�
หมายความแก�โพธิสัตว�เจ8าว�าด่ังนี้หั้นแล”๓  หมายความว�าหากท8าวคัชนามไม�ฆ�าผียักษ�ให8
ตาย เขาก็จะผูกเวรกับท8าวคัชนามไปโดยตลอด ซ่ึงการผูกเวรนี้ถือว�าเปNนหลักคําสอนหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา โดยพระพุทธศาสนาสอนว�าการผูกเวรเปNนสิ่งท่ีไม�ดี 
(๒) เรื่องความกตัญ-ู ปรากฏในตอนท่ีท8าวคัชนามคิดจะฆ�าผียักษ�ตนนั้น แต�พระองค�ก็คือถึง
คุณความดีของยักษ�ท่ีเคยให8ดาบวิเศษจึงยับยั้งเอาไว8 ดังปรากฏในข8อความว�า  
“โพธิสตฺโต  ส�วนอันว�า  โพธิสัตว�เจ8า ก็บ�กล�าวยังคําอันใดอัน ๑ ตอบยักษ�สังสักสิ่ง ก็เท�าระ
นึกคึดเถิงยังคุณอันยักษ�ตัวนั้น  อันมันได8ของวิเศษแห�งตน เจ8าก็อยู�เปNนอุปเปกขาอยู�ก�อนแล 
แต�นั้น อันว�ายุสังขารแห�งยักษ�ตัวนั้น ก็สุดก็เสี้ยงในคืนม้ือนั้นยามนั้นแล8 ยักษ�ตัวนั้นก็หากตาย
ไปหั้นแล  ชาติท่ีเปNนยักขาเทพดาก็บ�ห�อนมีบุคคละผู8ใด¿จักฆ�าได8แล8ว ก็หากตายไปด8วยตนสิ่ง
เดียวแล แต�นั้น อันว�าโพธิสัตว�เจ8าก็เห็นยังยักษ�ตนนั้นตายไปด่ังนั้น เจ8าก็เอายักษ�ตัวนั้นไปไว8ท่ี
แคมหนองสะพังอัน ๑ แท8ดีหลีแล  ”๔  

 )๓  (หลักคําสอนเรื่องความไม�ประมาท  ปรากฏในตอนท่ีพญาตักศิลากราบทูลเชิญ
ให8ท8าวคัชนามครองเมืองท8าวได8สั่งสอนประชาชนว�าไม�ควรประมาทในพระรัตนตรัยเปNนต8น 
ความว�า ”อันว�า มืดมนอนธกาล  คําคืนยืนอยู�ว�าด่ังนี้ บุคคละผู8จักแก8ว�าด่ังนี้ ส�วนอันว�า “มืด” 
ว�าด่ังนั้น ก็มาได8แก�บุคละญิงชายอันเกิดมา แลทุกข�ยาก  หาสมบัติป�ญญาบ�ได8  ข8าวของก็หา
บ�ได8แล บ�ให8ทานฮักษาศีล แลประมาทบุญคุณ  พ�อแม�แลครูบาอาจารย�  คุณแก8ว ๓ ประการ 
คันตายก็ได8ปไปตกนาฮกแท8แลอันนี้ก็ได8ชื่อว�า“ชั่วนี้  ชั่วหน8า”  หั้นแล “๕ และนอกจากนี้แล8ว
ยังมีคําสอนของพระพุทธศาสนารวมถึงคติธรรมอ่ืนท่ีปรากฏในเนื้อหาของเรื่องอีกมากมาย 

จากข8อมูลท่ีได8นําเสนอไปดังกล�าวนั้นถือว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญและน�าสนใจ
และทําให8ผู8วิจัยเองต8องการท่ีจะศึกษาค8นคว8าลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมท่ีปรากฏ
ในเรื่องท8าวคัชนามนั้นว�ามีอะไรบ8างและเม่ือค8นพบแล8วจะสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช8ใน

                                                           

๔ ทอง ไชยชาติ,คัทธนกุมารหรือท8าวคัชนาม, หน8า ๘๐. 
๕ เรื่องเดียวกัน,หน8า ๑๒๐. 
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การดําเนินชีวิตและแก8ไขป�ญหาสังคมได8อย�างไร ซ่ึงผู8วิจัยเห็นว�าหากได8ดําเนินการศึกษาจนถึง
ท่ีสุดแล8วผลการวิจัยดังกล�าวคงจะเปNนประโยชน�ต�อสังคมและผู8สนใจท่ัวไปได8 

๒. บริบทของวรรณกรรมเรื่องท�าวคัชนาม 
นิทานท้ังหลายท้ังท่ีเปNนนิทานท่ัวไปและนิทานชาดก มีเปNนอันมากท่ีต้ังชื่อเรื่องตาม

ชื่อตัวเอกของเรื่อง เรื่องคัชนามซ่ึงเปNนนิทานชาดก ก็ตั้งชื่อเรื่องตามตัวเอกของเรื่องซ่ึงมีชื่อว�า 
คัชนาม ตามรูปศัพท� คัชช คือ คช หมายความว�า ช8าง ส�วน นาม หมายความว�า ชื่อ ฉะนั้น 
คัชนาม หมายความว�า ชื่อช8าง เหตุท่ีได8ชื่อเช�นนี้เพราะเก่ียวข8องกับช8างคือลูกช8าง และยังมี
เรื่องแสดงอีกว�า คัชนาม มีกําลังเท�าช8างโกฏิเชือก ด8วยผลบุญท่ีทํามาแต�ชาติปางก�อน๖  

การเขียนชื่อ คัชนาม ตามต8นฉบับท้ังสองท่ีใช8เปNนข8อมูลในการวิจัย เขียนดังนี้ 
ฉบับร8อยแก8ว พบพบการเขียนสะกดคําคัชนามต�างๆ กัน เปNน คันทนาม คันทะนะ

คันทนะ คัทธนามคัทธน คัดธะนาม คัดธนาคัดทนาม คัดธนาม 
ฉบับร8อยกรอง เขียนสะกดคําคัชนามเปNน คัดทะนาม (ใช8ชื่อจริงของตัวเอกน8อย 

โดยมากใช8คําอ่ืนแทนการกล�าวชื่อจริง เช�น บาคาน บาบ�าว บาสีแก8ว ผู8ไสท8าว พระบาท ภูว
นาถ ๓มี ๓ธร กุมมาน เป�นต8น) 

ได8พบบางฉบับใช8ตัว ฒ สะกด เขียนเปNนคัฒนาม ก็มี การเขียนชื่อเรื่องและชื่อตัว
เอกเรื่องนี้ท่ีถูกควรเขียน คัชนาม เพราะตัวอกเก่ียวข8องกับช8าง คือเปNนลูกช8าง๗ วิทยานิพนธ�นี้
เขียนชื่อเรื่องและชื่อตัวเอกเปNน คัชนาม ตามความเห็นดังกล�าวซ่ึงตรงตามฉบับร8อยกรองด8วย
ฉบับร8อยแก8วมีเหตุบอกไว8ว�า เวลาตัวเอกเกิดมีอาวุธวิเศษ คันไซสีทิบ๘  มาวางข8างกุมารเล�ม
หนึ่ง จึงได8ชื่อตามนิมิตว�า คันทนาม 
 ฉบับร8อยแก8วเขียนคําว�าคัชนามนี้หลายแบบดังกล�าวแล8ว แต�สรุปแล8วต�างกันท่ีเสียง

พยางค  �หน8า ออกเปNน ๒ เสียง คัดทะ กับ คันทะ คือเสียงสะกดในแม�กด กับแม�กน ท่ีออก
เสียง คัดทะ นั้น จากศัพท�สันสกฤตว�า ขฑค คงออกเสียง ขัดทคะ มาก�อน แล8วจึงตัดคําเปNน 
ขัดทะ หรือ คัดทะ หรืออาจเปNน คันทะ ตามหลักสังโยค จึงเกิดเปNน ๒ เสียงข้ึน แต�เวลาเขียน 
เขียนตามเสียงไม�คํานึงถึงอักขรวิธี จึงใช8ตัวสะกดต�างๆ กัน ซ่ึงเปNนลักษณะอักขรวิธีอีสาน
สมัยก�อน 

                                                           

๖ ดูเน้ือเรื่องย�อ 
๗ พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ 
๘ ถ8าออกเสียงอย�างอักขรวิธีไทยกลางป�จจุบัน คือ พระขรรค�ชัยศรี  )ขรรค�  –  คัน , ชัย –  ไซ , 

อีสานออกเสียง ช เปNน ซ เปNนศรี – สี , ทิพย� –ทิบ (มีข8อสังเกตว�า คําท่ีเปNนเสียงอักษรสูง อีสานบางท8องถ่ิน 
ได8แก�ร8อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ� จะออกเสียงเปNนเสียงต่ํา และเขียนตามเสียง เช�น หด   )รด  (เปNน ฮด , 

ขรรค� เปNน คัน เปNนต8น. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๑๘ 

วิทยานิพนธ�นี้ไม�ได8เขียนชื่อเรื่องและชื่อตัวเอกตามฉบับร8อยแก8ว ดูจะไม�เปNนเหตุ
พอท่ีจะถือเรื่องดาบวิเศษมาเปNนการต้ังชื่อ เพราะตัวเอกในเรื่องอ่ืนๆ ไม�ต8องดูไกลเฉพาะ
วรรณกรรมอีสาน ซ่ึงส�วนมากเปNนนิทานหรือนิทานชาดก ตัวเอกในเรื่องเหล�านั้นมีดาบวิเศษท่ี
เรียกว�า ดาบคันไซ แทบท้ังนั้น แต�ตัวเอกในเรื่องต�างๆ นั้นก็ไม�ได8ชื่อตามอาวุธวิเศษนี้ ฉะนั้น 
จึงใช8ชื่อเรื่องและชื่อตัวเอกตามฉบับร8อยกรองท่ีเขียนเปNน คัดชะนาม แต�เขียนให8ถูกต8องตาม
อักขรวิธีไทยป�จจุบันเปNน คัชนาม ซ่ึงน�าจะมีทางไปได8ว�าเพราะเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8อง 

ฉะนั้น ในการวิจัยวรรณกรรมชาดกเรื่องนี้ เม่ือเขียนชื่อเรื่องและชื่อตัวเอกจะใช8ตัว 
ช สะกด เขียนเปNน คัชนาม โดยตลอด ยกเว8นอย�างท่ียกตัวต8นฉบับนํามาล8างกับวิทยานิพนธ�นี้
กับการบริวรรคในภาคผนวกท8ายวิทยานิพนธ� จะคงรูปการเขียนสะกดคํานี้ไว8ตามท่ีปรากฏใน
ต8นฉบับท่ีใช8วิจัย 

๓. ความเปKนมาของเรื่อง 
คัชนามเปNนนิทานพ้ืนทานพ้ืนเมืองเรื่องหนึ่งในหลายสิบเรื่องของอีสาน ซ่ึงเล�ากัน

มาเปNนปรัมปรา เม่ือเปNนเช�นนี้จึงยากท่ีจะสืบค8นเก่ียวกับผู8แต�งและเวลาแต� ง 
การแต�งวรรณคดีอีสานส�วนใหญ�เปNนการแต�งตามแนวของนอทานชาดก ผู8แต�งจึง

ถือว�าเปNนการทําบุญอย�างหนึ่ง กล�าวคือ เปNนการบูชาพระรัตนตรัย ดังมีคํากลอนว�า “ถวาย
มหาคุณเจ8าท้ังสามสุดเกษ เปNนดังดวงประทีปได8ตวงสลั่งฮุ�งเห็น” การทําบุญแบบนี้จึงไม�นิยม
พูดถึงตัวเอง เพราะเกรงจะเปNนการทําบุญเอาหน8า หาเสียง อยากดัง ดังนั้นจึงทําให8มีความ
ยุ�งยากภายหลังในการสืบค8นข8อมูลหลักฐานเก่ียวกับผู8แต�งและสมัยท่ีแต�ง๙  ได8พบหลายเรื่อง
ท่ีมีลายมือผสมกัน คือผู8ลอกช�วยกันคัดลอก แต�ตอนท8ายคนรจนามีคนเดียว แสดงว�าต8นฉบับ
ไม�มีชื่อผู8แต�ง ผู8คัดลอกคงไม�บังอาจลบชื่อผู8แต�ง ข8อเท็จจริงคือผู8แต�งเห็นว�าพระธรรมเปNนของ
สูง ถึงตนเองจะแต�งก็ไม�กล8าใส�ชื่อกลัวจะไปทัดเทียมกับพระพุทธเจ8าหรือพระเถระครั้งก�อน
ด8วยกลัวบาป๑๐ 

เรื่องคัชนามก็เช�นเดียวกับวรรณกรรมอีสานส�วนมาก คือไม�ทราบว�าใครเปNนผู8แต�ง
และแต�งข้ึนในสมัยใด แต�นิทานเรื่องนี้จะได8เล�าสู�กันพังต�อๆ มานับเวลาเปNนร8อยป� ท้ังนี้ 
ข8อความตอนท8ายของผูก ๑๑ ผูกสุดท8ายของต8นฉบับร8อยแก8วท่ีใช8วิจัย ได8บอกนามผู8จารและ
เวลาท่ีไว8ดังนี้ 

“จุลละสังกาลสาขาได8 ๑๒๕๗ วัสสา ป�มะแม สัพพสก เดือน ๑๑ แฮมคํ่า ๑ ม้ือ
เต�าสัน๑๑  วัน ๖ ลิจจนาแล8วยามแถได8ชิคํา๑๒  ชาลุพม เปNนผู8ลิจจนาลําศัทธนามผูก ๑๑”๑๓  
                                                           

๙ จารุบุตร เรืองสุวรรณ, เรื่องเติม, หน8า ๙๘. 
๑๐ อศ. สิริวัฒน� คําวันสา ให8ข8อคิดเห็น. 
๑๑ ช่ือวันไทยราณ 
๑๒ เวลาประมาณ ๑๘ .๐๐ น.  
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(จุลศักราช ๑๒๕๗ ป�มะแม สัปตกก เดือน ๑๑ แรม ๑ คํ่า วันศุกร� สาเสร็จเม่ือ
เวลาใกล8คํ่า ชาสุพมเปNนผู8จารเรื่องคัชนามผูก ๑๑) 

จุลศักราช ๑๒๕๗ ตรงกับ พ  .ศ  .๒๔๓๘  แสดงว�าคัชนามฉบับนี้จารึกเม่ือ ๘๖  ป�
มาแล8ว ๑๔  เม่ือนําไปตรวจสอบกับฉบับท่ีนายทอง ไชยชาติ ปริวรรค พบว�ามีเนื้อความขาดตก

บกพร�องบ8างบางตอน ฉบับปริวรรคของ นายทอง ไชยชาติ สมบูรณ�ว�า ท้ังนี้แสดงว�าเปNนฉบับ
เก�าแก�กว�าฉบับท่ีใช8วิจัย 

ส�วนท่ีบอกว�า ชาสุพม เปNนผู8ลิจจนาลําศัทธนามผูก ๑๑ ไม�อาจลงความเห็นได8ว�า ผู8
มีนามชาสุพม เปNนผู8แต�ง แต�อาจเปNนผู8จาร หรือผู8จ8างให8จารคัชนามผูกนี้ ด8วยประสงค�จะสร8าง
หนังสือธรรมเพ่ือการกุศลเปNนเหตุ 

๔. สรุปผลการศึกษา 
วิทยานิพนธ�เล�มนี้ มีวัตถุประสงค�สําคัญอยู� ๓ ประการ คือ  )๑  (เพ่ือศึกษาประวัติ

ความเปNนมาของวรรณกรรมอีสาน เรื่อง ท8าวคัชนาม   )๒  (เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวคัชนาม   )๓ (  เพ่ือศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรมเรื่องท8าวคัชนามท่ีมีอิทธิพลต�อวิถีชีวิตของชาวอีสานเปNนวรรณกรรมอีสานถือ
ว�าเปNนผลงานการแต�งของนักปราชญ�ชาวพุทธอีสานท่ีได8พิจารณาเห็นว�าการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในยุคโบราณนั้นเปNนไปด8วยความยากลําบาก
ดังนั้นท�านจึงได8นําเอานิทานพ้ืนบ8านท่ีเล�ากันในเชิงมุขปาฐะมาปรับประยุกต�แต�งใหม�เพ่ือให8
เข8ากับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยการปรับให8นิทานพ้ืนบ8านนั้นเปNนนิทานชาดก และ
สามารถนําไปเปNนอุปกรณ�ในการเผยแผ�หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให8กับประชาชนใน
ท8องถ่ินได8 ซ่ึงชาวอีสานหรือชาวลาวนั้นมีวัฒนธรรมแห�งการอยู�ร�วมกันภายใต8บริบท
วัฒนธรรมแห�งการเอ้ือเฟ �อเผื่อแผ�กัน และชาวอีสานเปNนคนท่ีชอบสนุกสนาน ชอบการร8องรํา
ทําเพลงและฟ�งหมอลําในฐานะท่ีเปNนผู8สร8างความบันเทิงให8 กับสังคม การเผยแผ�
พระพุทธศาสนาของนักปราชญ�ชาวพุทธภาคอีสานจึงอาศัยช�องว�างของวัฒนธรรมของ
พ้ืนบ8านด8วยการนําเอาวรรณกรรมอีสานหลายๆเรื่องไปแทรกลงในวัฒนธรรมการร8องหมอลํา 
เปNนลํา เรื่ องต�อกลอนเ พ่ือแสดงให8ผู8คนได8ฟ� งและซึมซับเอาเนื้อหาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผ�านการฟ�งหมอลํานั้นด8วย นอกจากนั้นนักปราชญ�ชาวอีสานยังได8สร8างระบบ
วัฒนธรรมของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาผ�านวรรณกรรมชาดกในมิติของวรรณกรรมอีสาน
ด8วยการกําหนดให8มีการนําเอาวรรณกรรมอีสานมาอ�านหรือแสดงเปNนเรื่องเล�าในงานมงคล
และอวมงคลของชุมชน เช�น งานศพ หรืองานงันเฮือนดี หรืองานทําบุญแจกข8าว ชาวอีสาน

                                                                                                                                                        

๑๓ หน8าลานท่ี ๒๒ ผูก ๑๑ ฉบับร8อยแก8ว. 
๑๔ นับถึงป� พ.ศ. ๒๕๒๔. 
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จึงนิยมเอาหนังสือผูกใบลานเรื่องต�างๆ มาอ�านให8ผู8คนท่ีมาร�วมงานได8ฟ�ง และทําให8เกิดการ
ซึมซับเอาคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว8ในคราวเดียวกัน 

วรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวคัชนามถือว�าเปNนวรรณกรรมท่ีเด�นมากเรื่องหนึ่งใน
ฐานะท่ีเปNนวรรณกรรมประเภทคําสอนเพราะเปNนเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับการสอนในเรื่องของการ 

 )๑  (ทําบุญ   )๒ (การละเว8นบาป   )๓  (มีเมตตา    )๔ (การเข8า ใจกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ�  ซ่ึง
โครงเรื่องท่ีนํามาจากนิทานของอินเดียคือ กินนรีชาดก และนิทานท่ีได8รับการเผยแผ�ไปใน
ประเทศต�างๆจากเค8าเรื่องของกินนรีชาดกนั้น ดังนั้น ในเนื้อหาของวรรณกรรมอีสานเรื่อง
ท8าวคัชนามจึงเต็มไปด8วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคติธรรมท่ีมีประโยชน�สําหรับ
การนําไปปรับใช8ในชีวิตประจําวันอยู�เปNนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยนั้นผู8วิจัยได8ค8นพบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมดก็จะพบว�า ในเนื้อหาของวรรณกรรม
อีสานเรื่องท8าวคัชนามนั้นจะพบคติธรรม หมายถึงหลักการปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะให8ชีวิตดีข้ึน 
หรือคติในการดําเนินชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสู�การบรรลุเป�าหมายของชีวิตท่ีดีงาม เปNนจํานวน
มาก เช�น  

(๑) คติธรรมเรื่องคําสอนคฤหัสถ�       
(๒) คติธรรมเรื่องการเปNนนักปกครองท่ีดี      
และจากการศึกษาเรื่องท8าวคัชนามมาท้ังหมดก็จะพบว�าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวคัชนามนั้นได8มีอิทธิพลต�อการ
ดําเนินชีวิตของชาวอีสานดังนี้ )๑  (อิทธิพลด8านประเพณี เปNนอิทธิพลของหลักคําสอนท่ีเข8าไป
มีอิทธิพลต�อการจัดประเพณีในสมัยโบราณหลายประเพณี เช�น ประเพณีการจัดงานศพ 
ประเพณีการลงข�วง เปNนต8น )๒  (อิทธิพลด8านสังคม  เปN น อิ ทธิ พล ท่ี เ ก่ี ย ว ข8 อ ง กับสั ง คม
โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง ท่ีเปNนคําสอนพระอินทร�เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนัก
ปกครองท่ีดีนั้นควรเปNนอย�างไร เช�น เปNนต้ังม่ันในกองการบุญกุศล มีศีล ไม�ใช8พระเดช
มากกว�าพระคุณ เปNนต8นหรืออิทธิพลต�อคําสอนผู8ชายผู8หญิงว�าการเปNนผู8ชายผู8หญิงท่ีดีควร
ปฏิบั ติเช�นไร เปNนต8น  )๓  (อิทธิพลด8านความเชื่อสําหรับอิทธิพลของหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและคติธรรมในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวคัชนามท่ีมีต�อความเชื่อนั้นก็มีอยู�
หลายประการ  )๔  (อิทธิพลในด8านการดําเนินชีวิตนับว�าเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการ
หนึ่งของหลักธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่องท8าวคัชนามท่ีมี

อิทธิพลต�อการดําเนินชีวิตในแง�ของหลักคําสอนว�าอะไรควรทําไม�ควรทํา  
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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แนวทางสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
Guind Line to Support Buddhist Tour   

Case Study : of Banphue District Udonthani Province  

พระสงกรานต�  จารุธมฺโม (รูปจะโปIะ)* 

บทคัดยBอ 

 วิทยานิพนธ�เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค�คือ   )๑  (เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการ จัดการ
ท�องเท่ียวเชิงพุทธ(๒) เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์
ชัยศรี บ8านแวง  อําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานี และ (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวงอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานีเปNนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห�ข8อมูลจากพระไตรป�ฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง และเปNนการศึกษาวิจัยเชิงภาคสนาม  แล8วนําเสนอผลการวิจัยด8วย
วิธีการวิเคราะห�เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวBา การท�องเท่ียวเชิงพุทธเปNนการเดินทางไปท�องเท่ียวยังศาสน
สถานเพ่ือเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์นมัสการศาสนสถานและพระสงฆ�ผู8ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบทําบุญทําทานและการสาธารณกุศลต�างๆเพ่ือการบําบัดจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือการบําบัดจิตใจโดยการฝ�กปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาได8แก�การนั่งสมาธิและ
การทําวิป�สสนากรรมฐานเพ่ือการผ�อนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน 

สภาพป�ญหาและอุปสรรคการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวง 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานีคือขาดการบอกทิศทางในแหล�งท�องเท่ียวและส�วนบริการ
ต�างๆในแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางท่ีชัดเจนข้ึนอาจเปNนรูปของป�ายบอกทางด8วย
อักษรด8วยแผนท่ีรูปภาพหรือการออกแบบสถานท่ีให8สามารถสื่อการเข8าถึงจุดต�างๆได8โดยง�าย
ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหล�งท�องเท่ียวแหล�งท�องเท่ียวนั้นสูญเสียเอกลักษณ�
เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเข8าชมของผู8มาท�องเท่ียวหรือการท่ีผู8ประกอบการในแหล�ง
ท�องเท่ียวนั้นๆประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน�ของตนเองจนทําให8เกิดผลเสีย
ต�อแหล�งท�องเท่ียวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบเช�นการท้ิงขยะเกลื่อนกลาดการขูดขีด
ผนังกําแพงหรือต8นไม8ของผู8มาท�องเท่ียว 

แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวงอําเภอบ8าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี ควรส�งเสริมใน ๓ ด8านคือด8านแหล�งท�องเท่ียว ด8านความพร8อมของแหล�ง

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ท�องเท่ียว และด8านการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงความต8องการ ความพึงพอใจและ
ความสามารถในการใช8บริการของนักท�องเท่ียวการสร8างจิตสํานึกการอนุรักษ�ทรัพยากร
ท�องเท่ียวและสิ่งแวดล8อม ความสามารถท่ีจะรับได8ของพ้ืนท่ีและการมีส�วนร�วมของชุมชน 

คําสําคัญ : แนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธ  

๑. บทนํา 
การท�องเท่ียวในอดีตของวัด คือ พุทธสถานเปNนสถานท่ีมาทําบุญมีผู8คนมานมัสการ

สิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือประกอบศาสนกิจเพ่ือความเปNนสิริมงคลต�อมาเม่ือมีนักท�องเท่ียวเริ่มให8ความ
สนใจบรรดาเสนาสนะอันทรงคุณค�าและมีรูปแบบศิลปกรรมอันงดงามท้ังหลายภายในวัดก็ทํา
ให8วัดท่ีมีเสนาสนะอันงดงามและมีความเปNนมาท่ีบ�งบอกถึงอดีตอันรุ�งเรืองกลายเปNนแหล�ง
ท�องเท่ียวข้ึนมาในป�จจุบันนี้บทบาทด8านการท�องเท่ียวของวัดมีมากข้ึนเนื่องจากนักท�องเท่ียว
ให8ความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากข้ึนอีกท้ังวัดก็พยามยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ก�อสร8างศาสนวัตถุเพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนเช�นกันตัวอย�างกิจกรรมการท�องเท่ียว
ท่ีพบเห็นได8ในวัดเช�นศึกษาความเปNนมาชมศิลปกรรมนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทําบุญทําทานตาม
ความเชื่อฝ�กปฏิบัติธรรมทําสมาธิเพ่ือมาพักผ�อนหย�อนใจพร8อมกับการชมทัศนียภาพของ
ธรรมชาติและการจับจ�ายซ้ือสินค8าท8องถ่ินท่ีผู8คนในชุมชนรอบข8างวัดนํามาจําหน�ายตามท่ีแต�
ละวัดจะมีกิจกรรมท่ีกล�าวข8างต8นเปNนกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจมาก๑ ผู8คนบางกลุ�มเม่ือ
มีป�ญหาต�างๆก็มักจะเข8าวัดบ8างเพ่ือหาความสงบร�มเย็นให8กับจิตใจของตัวเองผู8คนบางกลุ�มก็
เข8าวัดโดยไม�มีความทุกข�หรือป�ญหาแต�มาวัดเพ่ือต8องการความสุขสงบทางใจเช�นกันไม�ว�าจะ
มาทําบุญทําสาธารณกุศลต�างๆการกราบไหว8พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์การร�วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีทางวัดจัดข้ึนร�วมประเพณีในวันสําคัญต�างๆพร8อมท้ังการมาพักผ�อนหย�อนใจใน
รูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 

การท�องเท่ียวในอําเภอบ8านผือจังหวัดอุดรธานีในป�จจุบันนับได8ว�าเปNนอําเภอหนึ่งท่ี
มีศักยภาพด8านการท�องเท่ียวไม�มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืนๆอันเปNนผลมาจากการท่ี
อําเภอบ8านผือไม�ได8เปNนเส8นทางท่ีสําคัญในเส8นทางท�องเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับขีดจํากัดของการลงทุนอําเภอบ8านผือมีพุทธสถานท่ีเปNนแหล�งท�องเท่ียวเชิงพุทธท่ี
สําคัญได8แก� วัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวง 

เนื่องจากมีนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ เดินทางมาท�องเท่ียวพุทธ
สถานโดยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป�และเพ่ือการศึกษาถึงสภาพป�ญหาและอุปสรรคด8านต�างๆ
ในการจัดการการท�องเท่ียวพุทธสถานและแนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธ ผู8วิจัย จึงมี
                                                           

๑ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, วัดพัฒนา, ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, 
๒๕๔๓), หน8า ๘๓ - ๘๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธในเขตอําเภอบ8านผือจังหวัด
อุดรธานี เก่ียวกับการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงพุทธภายในวัด เพ่ือเปNนแนวทางในการ
พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวให8เปNนท่ีรู8จักในฐานะท่ีเปNนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัดอีกด8วย 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี 
บ8านแวง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี  

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวง 
อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เปNนการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 

Research) โดยใช8เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องจากแหล�งข8อมูลต�างๆดังนี้ 
๑. ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ได8แก�

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒.ศึกษาค8นคว8ารวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ได8แก�อรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและเอกสารจาก
หนังสือต�างๆรวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องนี้ 

๓.จัดกระทําข8อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุ�มเป�าหมาย ได8มาโดย
วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)จากการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยมาท�องเท่ียว ร�วม
ปฏิบัติธรรมและผู8ท่ีมีส�วนเก่ียวข8องกับการท�องเท่ียวเชิงพุทธในพุทธสถานเขตอําเภอบ8านผื
อจังหวัดอุดรธานีจํานวน ๓๐ รูป/คน 

๔. สร8างแบบสัมภาษณ�เชิงลึก แบบมีโครงสร8าง  เ พื่อสัมภาษณ�บุคคล ท่ี
เก่ียวข8อง นําผลมาวิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ� 

๕. สรุปผลการวิจัยข8อเสนอแนะและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
(Descriptive Analysis) 

๔. ประโยชน�ท่ีคาดวBาจะได�รับ 
๑. ได8แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียวเชิงพุทธ 
๒. ได8ทราบถึงสภาพและป�ญหาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี 

บ8านแวง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี  
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 ๓. ได8ข8อสนเทศข8อเสนอแนะในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี 
บ8านแวง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี  และเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๑. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทBองเท่ียวเชิงพุทธ 
การท�องเท่ียว คือการเดินทางไปยังสถานท่ีต�างๆ ด8วยความสมัครใจ เพ่ือการ

พักผ�อนหย�อนใจ เพ่ือคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพ่ือศึกษา
หาประสบการณ�ความรู8 เพ่ือการกีฬาเพ่ือติดต�อธุรกิจ และตลอดจนเพ่ือสนองความอยากรู8
อยากเห็น ถือว�าเปNนการท�องเท่ียวท้ังสิ้น การท�องเท่ียวเชิงพุทธ เปNนการท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
ตามคํานิยามของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยและกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ใน
หนังสือ โครงการส�งเสริมสินค8าการท�องเท่ียวความสนใจพิเศษ แล8วจะพบว�า การท�องเท่ียว
เชิงศาสนา ก็คือ การท�องเท่ียวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปท�องเท่ียวยังศาสนสถาน 
เพ่ือเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆ�ผู8ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ทําบุญทําทานและการสาธารณกุศลต�างๆ การเดินทางเพ่ือการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธ
ศาสนา หรือการบําบัดจิตใจโดยการฝ�กปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได8แก� การนั่ง
สมาธิและการทําวิป�สสนากรรมฐาน เ พ่ือการผ�อนคลายและลดความตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวัน และยังร�วมไปถึงการเดินทางไปเพ่ือเข8าร�วมศาสนพิธี และงานเทศกาล
ประเพณีต�างๆ 

การวางแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปNนหนึ่ งใน
ยุทธศาสตร�ท่ีต8องพัฒนาในประเทศไทยเพราะนอกจากการท�องเท่ียวจะเปNนอุตสาหกรรมหลัก
ท่ีสร8างรายได8 และนําเงินตราต�างประเทศเข8าสู�ประเทศไทยแล8ว การท�องเท่ียวยังก�อให8เกิด
การสร8างอาชีพสืบเนื่องจากการท�องเท่ียว เช�น การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ8าน หรือการให8บริการ
ด8านต�างๆ นับได8ว�าการท�องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ8นให8เกิดการผลิตและการนําทรัพยากร
ของประเทศมาใช8ให8เกิดประโยชน�สูงสุดอย�างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ�ตลาดการท�องเท่ียว
ในป�จจุบันมีการแข�งขันอย�างรุนแรง ประเทศไทยจึงควรส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยให8
ความสําคัญกับการใช8วัฒนธรรม เปNนจุดขายในการแข�งกับแหล�งท�องเท่ียวท่ัวโลก มีมรดกทาง
วัฒนธรรมอีกจํานวนมาก เช�น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี 
และวิถีการดําเนินชีวิตท้ังนี้ หัวใจสําคัญของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให8มีการเติบโตอย�างยั่งยืน คือการรักษาสมดุลระหว�างการอนุรักษ�มรดกทาง
วัฒนธรรม และการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

๒. เพ่ือศึกษาสภาพและป7ญหาในการจัดการทBองเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี 
บ�านแวง อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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ผู8วิจัยได8กําหนดวัดวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวง อําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี เปNนพ้ืนท่ี
ในการศึกษา เพราะมีความสําคัญทางด8านจิตใจ และเพ่ือกราบไหว8บูชาหลวงพ�อนาค เปNน
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ คู�บ8าน คู�เมือง ของอําเภอบ8านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ป�ญหาและอุปสรรคการจัดการท�องเท่ียวเชิงพุทธของอําเภอบ8านผือ จังหวัด
อุดรธานีคือขาดการบอกทิศทางในแหล�งท�องเท่ียว และส�วนบริการต�างๆ ในแหล�งท�องเท่ียว
ซ่ึงควรมีการบอกทิศทางท่ีชัดเจนข้ึน อาจเปNนรูปของป�ายบอกทางด8วยอักษร ด8วยแผนท่ี
รูปภาพ หรือการออกแบบสถานท่ีให8สามารถสื่อการเข8าถึงจุดต�างๆได8โดยง�าย ขาดความ
สะดวกสบายในบริเวณแหล�งท�องเท่ียว เนื่องจากในกิจกรรมการท�องเท่ียวนั้น ผู8มาท�องเท่ียว
ต8องการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการท�องเท่ียวด8วย เช�น บริการด8านห8องน้ํา ห8องส8วม 
ศาลา หรือบริเวณท่ีพักรอคอยกลุ�มท�องเท่ียวของตน เปNนต8น ซ่ึงบริการเหล�านี้มักมีจํานวนไม�
เพียงพอ หรือไม�ก็คุณภาพไม�ดีพอ การท่ีแหล�งท�องเท่ียวนั้นสูญเสียเอกลักษณ� เนื่องจากถูก
ทําลายเพราะการเข8าชมของผู8มาท�องเท่ียวหรือการท่ีผู8ประกอบการ ในแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ 
ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน�ของตนเอง จนทําให8เกิดผลเสียต�อแหล�ง
ท�องเท่ียวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เช�น การท้ิงขยะเกลื่อนกลาด การขูดขีดผนัง
กําแพง หรือต8นไม8ของผู8มาท�องเท่ียว และการปล�อยน้ําเสียจากกิจการของตนลงในแม�น้ําลํา
คลองของบรรดาผู8ประกอบการ ทําให8แหล�งท�องเท่ียวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสีย
เอกลักษณ�ท่ีเคยงดงาม เปNนต8น ความไม�สะดวกในการเข8าถึงจุดต�างๆ ในแหล�งท�องเท่ียวส�วน
ใหญ�เปNนเพราะถนนนั้นมีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหว�างคนเดินเท8ากับผู8ท่ี
ใช8ยวดยานพาหนะข้ึนได8 ขาดความต�อเนื่องของเส8นทางในแหล�งท�องเท่ียว ทําให8การเข8าชม
สถานท่ีท่ีน�าสนใจสาหรับผู8มาท�องเท่ียวไม�อาจจะกระทําได8 เนื่องจากไม�มีทางเดินท่ีต�อเนื่อง 
หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป อากาศร8อน มีฝุ�นมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทา
ให8บรรยากาศในแหล�งท�องเท่ียวไม�สงบ ไม�ร�มรื่น ไม�น�าเข8าดูเข8าชม เปNนต8น 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการสBงเสริมการทBองเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี บ�าน
แวง อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ชัยศรี บ8านแวง อําเภอบ8าน
ผือ จังหวัดอุดรธานีก็คือ พระพุทธรูป (หลวงพ�อนาค) และศาสนสถานท่ีเปNนเชิงสัญลักษณ�
ด8านหลักธรรม ซ่ึงเปNนท่ีเคารพศรัทธาของนักท�องเท่ียวอยู�แล8ว และในขณะเดียวกัน
นักท�องเท่ียวท่ีมาวัดแล8วยังต8องการมาเพ่ือพักผ�อน ต8องการเข8ามาเพ่ือไหว8พระ สวดมนต� เปNน
การดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีต8องการมากราบไหว8 แนวทางการพัฒนาต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน จะ
มีการพัฒนาอยู�ตลอดเวลาโดยจะดูท่ีความเหมาะสมของเวลานั้น ทางวัดจะเน8นท่ีความ
ต8องการของนักท�องเท่ียวเปNนหลัก ซ่ึงในป�จจุบันจะเน8นท่ีความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่ี
จอดรถให8เพียงพอกับความต8องการของนักท�องเท่ียวในด8านการดูแลด8านสิ่งแวดล8อม และ
ดูแลด8านทรัพยากรธรรมชาติ  
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 ด8านสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ด8านห8องน้ํา ควรจะมีบริการตามจุด
ต�างๆ และจะมีเจ8าหน8าท่ีคอยทําความสะอาดอยู�เสมอ  เพ่ือให8มีความยั่งยืน ประกอบด8วย ๓ 
ด8านคือด8านแหล�งท�องเท่ียว ด8านความพร8อมของแหล�งท�องเท่ียว และด8านการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงความต8องการ ความพึงพอใจและความสามารถในการใช8บริการของ
นักท�อง เ ท่ียวการสร8 างจิตสํานึกการอนุรักษ�ทรัพยากรท�องเ ท่ียวและสิ่ งแวดล8อม 
ความสามารถท่ีจะรับได8ของพ้ืนท่ีและการมีส�วนร�วมของชุมชน 
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วิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห� 
เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท 

An Analytical Study of Mindfulness Development According  
To Thich Nhat Hahn’s Approach Compared to Theravāda Buddhism 

ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ�*  

บทคัดยBอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ
ศึกษาวิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห�เทียบเคียงพระพุทธศาสนา            
เถรวาท การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง  

ผลการศึกษาพบวBา   
การเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท และตามแนวทางของติชนัทฮันห� โดย

หลักการหรือแก�นสาระในการเจริญสติของติชนัทฮันห�นั้น มีความสอดคล8องกับหลักสติป�ฏ
ฐานสี่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทอย�างชัดเจน คือ เปNนแนวทางการพัฒนาจิตเพ่ือไปสู�ภาวะ
แห�งความเปNนผู8รู8 ผู8ต่ืนผู8เบิกบาน คือ ดํารงสติพิจารณาใน กาย เวทนา จิต และธรรม โดย
อาศัยสติเปNนหลักในการทําจิตให8สงบ (สมถะ) จนกระท่ังถึงข้ันท่ีจะนําจิตสู�การรู8แจ8งเห็นจริง
ในสิ่งท้ังปวง (วิป�สสนา) ซ่ึงเปNนไปตามขบวนธรรมของหลักไตรสิกขา  คือ ๑) ศีล  การมีสติใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือฝ�กปฏิบัติอบรมกาย วาจา เกิดความสงบ ให8เปNนไปอย�างถูกต8องและดีงาม  
๒) สมาธิ  การมีสติท่ีต�อเนื่อง เพ่ือฝ�กอบรมจิตใจ ให8จิตใจสงบ ผ�องใส หนักแน�น ต้ังม่ัน (เปNน
สมถะ) เหมาะแก�การใช8ป�ญญาอย�างลึกซ้ึงจนถึงท่ีสุดต�อไป ๓) ป�ญญา คือ สมาธิท่ีต�อเนื่อง ท่ี
ถูกประคับประคองด8วยสติ จนกลายเปNนมหาสติ หรือสติท่ีมีพลังอย�างยิ่ง ส�วนท่ีเปNนจุดเด�น
ของท�าน คือ มีคําสอนและวิธีการฝ�กปฏิบัติท่ีปรับประยุกต�ให8เข8ากับชีวิตประจําวันทันยุคสมัย 
มีรูปแบบ มีเทคนิคหรือกุศโลบายท่ีหลากหลาย โดยเน8นการปฏิบัติแบบมีส�วนร�วม ท่ีดําเนิน
บนทางสายกลาง และเป�ดโอกาสให8คฤหัสถ�ได8เข8ามามีบทบาทในการเผยแผ�พุทธธรรมมากข้ึน 

คําสําคัญ:  การเจริญสติ, เทียบเคียง, ติชนัทฮันห�, พระพุทธศาสนาเถรวาท 
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Abstract 

This thesis was  the main purposes to (1) to study the mindfulness 
development in TheravĀda Buddhism and (2) to study the mindfulness 
development according to Thich Nhat Hahn’s approach compared to 
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 mindfulness development in 
TheravĀda Buddhism and that according to Thich Nhat Hahn’s approach is 
obviously consistent if the Four Foundations of Mindfulness or the content of 
mindfulness development was considered. Such a consistent aspect was a 
way to develop mind for the state of knowing, awakening, and delighting, i.e. 
mindfulness to consider a body, feelings, mind, and mental objects by means 
of mindfulness as a major condition to make mind tranquil (Samatha) until 
knowing everything as it really was (VipassanĀ). This practice followed a 
process of Threefold Training : (1) morality-mindfulness in daily life to make a 
body, speech, and mind peaceful in the right way, (2) concentration-
continuous mindfulness to make mind tranquil, brighten, strong and focus 
(Samatha) that was properly developed with wisdom until attaining the 
enlightenment, and (3) wisdom-continuousconcentration supported by 
mindfulness until becoming great mindfulness with great power. The 
outstanding of ThichNhat Hahn’s approach was the teachings and methods of 
practice modernly applied to the daily life, as well as a variety of models, 
techniques or strategies. Here, he stressed on the cooperative practice 
according to the Middle Way and gave the lay people more chances to play 
their role on the Buddhist propagation.          
 
Keywords: Mindfulness Development, Compared, ThichNhat Hahn’s 
Approach,TheravĀda  Buddhism  

๑. บทนํา  
ชีวิตมนุษย�เราท่ีเกิดมาบนโลกนี้ล8วนแล8วแต�เคยประสบป�ญหาด8วยกันท้ังสิ้น ไม�ว�า

จะเปNนป�ญหาชีวิตส�วนตัว, ครอบครัว, หน8าท่ีการงานหรือป�ญหาความเจ็บป�วยท้ังทางด8าน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๓๐ 

ร�างกายและจิตใจ สาเหตุเพราะมนุษย�เราไม�ได8ฝ�กจิต ฝ�กตน ไม�ได8อบรมกายวาจาใจ ชีวิตจึงมี
ป�ญหา สัจธรรมในทางพระพุทธศาสนา พระองค�ทรงเน8นถึง เรื่องเหตุธรรมเหล�าใดเกิดแต�เหตุ  
พระตถาคตตรัสเหตุแห�งธรรมเหล�านั้น และความดับแห�งธรรมเหล�านั้นพระมหาสมณะมีปกติ
ตรัสอย�างนี้๑ พระพุทธเจ8าจึงเน8นเรื่องการอยู�กับป�จจุบันธรรม เม่ือจิตอยู�กับป�จจุบัน จิตจะไม�
ตกเปNนทาสของความคิดเรื่องอดีตและอนาคต ในป�จฉิมโอวาทพระพุทธเจ8าได8ตรัสถึง
ความสําคัญของความไม�ประมาทหรือการมีสติว�า“สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไปเปNน
ธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม�ประมาทให8ถึงพร8อมเถิด”๒ จะเห็นว�าพระพุทธศาสนาให8
ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตอย�างมีสติกํากับนั้นเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า อัปปมาท หรือความ
ไม�ประมาท แม8การมีสติมีประโยชน�ในการระวังป�องกันและรักษาสภาพจิตให8เปNนปกติ เปNน
เหตุให8กุศลกรรมเกิด อกุศลกรรมเสื่อมไป สามารถละชาติสงสารแล8วกระทําท่ีสุดแห�งทุกข�ได8๓   
พุทธทาสภิกขุได8กล�าวถึงสติว�า “สติ” คําเดียวก็เพียงพอ ถ8าเรารู8และมีสติเท�านั้น ก็สามารถ
ดับทุกข�ได8จริง๔  

สําหรับประเทศไทย วิธีการเจริญสตินั้นมีหลายรูปแบบ อาจจําแนกได8ดังนี้คือแบบ
อานาปานสติ, แบบธุดงคกรรมฐานอีสาน, แบบธรรมกาย, แบบวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
และแบบประยุกต�๕ ซ่ึงแต�ละสํานักมีรูปแบบการปฏิบัติแตกต�างกันออกไป แต�มีเป�าหมาย
หลักตรงกันคือความดับทุกข� นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเจริญสติท่ีมาจากสายมหายาน เช�น 
แบบธิเบต (วัชรยานหรือตันตรยาน) แบบเซนแนวทางการเจริญสติของติชนัทฮันห� เปNนต8น    
ติชนัทฮันห� เปNนพระภิกษุในพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน เปNนชาวเวียดนามโดยกําเนิด 
ท�านได8ดําเนินกิจกรรมเพ่ือช�วยฟ �นฟูพระพุทธศาสนาให8มีบทบาทในการรับใช8สังคมอย�าง
จริงจัง ในป� พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตินลูเธอร�คิง เจอาร� ได8เสนอชื่อท�านเพ่ือเข8ารับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ ท�านและกลุ�มสังฆะได8ร�วมกันจัดต้ังหมู�บ8านพลัม (plum village) ข้ึนท่ี
ประเทศฝรั่งเศส เปNน ชุมชนแบบอย�างการปฏิบัติธรรมแห�งพุทธบริษัทสี่ ท่ีเน8นการเจริญสติ
ในชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ�มปฏิบัติธรรม (สังฆะ) ตามแนวทางนี้กระจายอยู�
ในหลายประเทศกว�าพันกลุ�ม แนวทางการเจริญสติของ ติชนัทฮันห�  เปNนการประยุกต�พุทธ
ธรรมเพ่ือให8สอดคล8องกับบริบทโลกยุคป�จจุบัน มีเป�าหมายเพ่ือให8พระพุทธศาสนาเข8าไปสู�วิถี
ชีวิตประจําวัน หรือ “Engaged Buddhism” ท�านได8กล�าวถึงความสําคัญของการมีสติว�า
                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒-๗๓ 
๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 
๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๒. 
๔ พุทธทาสภิกขุ, สติ, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพ�, ๒๕๒๘), หน8า ๙. 
๕ วิริยา ชินวรรโณ และคณะ, สมาธิในพระไตรป�ฎก:วิวัฒนาการการตีความคําสอนเรื่องสมาธิ

ในพระพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทในประเทศไทย, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน8า  ๘๓. 
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“สัมมาสติเปNนการ นําให8เกิดป�ญญาญาณอันจะนําให8บรรลุมรรคผลในบ้ันปลาย และ“สติคือ
ศูนย�รวมแห�งเมล็ดพันธุ�และความม่ันคงท้ังหมดของเรา  หากว�าเมล็ดพันธุ�ท่ีดีแข็งแรง เราก็จะ
มีความสุขมากข้ึน”๖ จากแนวทางการเจริญสติของ ติชนัทฮันห� เราจะเห็นการประยุกต�พุทธ
ธรรมมาปรับใช8ให8สอดคล8องกับบริบทโลกป�จจุบัน และสามารถนําการเจริญสติไปสู�วิถี
ชีวิตประจําวันได8อย�างน�าสนใจ โดยในกิจกรรมต�างๆ ให8มีสติเปNนเครื่องกํากับ 

จากท่ีกล�าวมาโดยสังเขปข8างต8นทําให8เราได8ตระหนักถึงความสําคัญของสติและการ
เจริญสติในชีวิตประจําวันท่ีจะช�วยให8ดํารงชีวิตอย�างมีความสุข ช�วยลดละการเบียดเบียนทํา
ให8ผู8อ่ืนเปNนทุกข� กระท่ังเปNนส�วนสําคัญในการสรรค�สร8างสังคมให8มีความสงบสุข  ดังนั้นผู8วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
ติชนัทฮันห� ว�ามีความเหมือนหรือแตกต�างกันด8านใดบ8าง เพ่ือสามารถนําไปศึกษาวิเคราะห�
และประยุกต�ใช8ในการดําเนินชีวิตและแก8ป�ญหาสังคมต�อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๒.๑ เพ่ือศึกษาการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห�เทียบเคียง

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปNนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)โดยใช8

วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research  โดยการรวบรวมและวิเคราะห�ข8อมูลจาก
หนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องซ่ึงมีข้ันตอนในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ ข้ันรวบรวมข�อมูล 
๓.๑.๑) ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary 

Source)ใน ส�วนท่ีว�าด8วยเรื่องหลักการเจริญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ได8ศึกษา
ค8นคว8าจากพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, CD ROM 
พระไตรป�ฎกภาษาไทย ภาษาบาลี ส�วนท่ีว�าด8วยเรื่องการเจริญสติตามแนวทางของ
ติชนัทฮันห� โดยศึกษาจากหนังสือของ ติชนัทฮันห�ท้ังท่ีเปNนภาษาอังกฤษ และท่ีแปลเปNน
ภาษาไทย 

๓.๑.๒) ศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Source)ได8แก� อรรถกถา วิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข8อง ตลอดท้ังงานวิจัยเอกสารและหนังสือตํารา

                                                           

๖ ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน, ศานติในเรือนใจ [Touching peace] (งานแปล), (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, (ต8นฉบับพิมพ�ป�ค.ศ. ๑๙๙๒), ๒๕๔๕), หน8า ๓๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๓๒ 

ท่ีมีเนื้อหาสอดคล8องเก่ียวกับหัวข8อท่ีทําการวิจัย ซ่ึงได8จากแหล�งข8อมูลต�างๆท้ังฉบับภาษาไทย
และภาษาต�างประเทศ   เปNนต8น 

๓.๒ ข้ันวิเคราะห� 
วิ เคราะห�ข8อ มูล เ ทียบเ คียงหลัก คําสอนท่ี เ ก่ียวข8อง กับการเจริญสติใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับติชนัทฮันห�โดยนําข8อมูลท่ีได8จากการศึกษาและรวบรวมข8อมูล
ดังกล�าวมาศึกษาวิเคราะห� แยกแยะ และอธิบายตามแนวคิดในประเด็นท่ีต8องการทราบ 

๓.๓ ข้ันสรุป 
สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห�ประเด็นว�าด8วยศึกษาวิเคราะห�การเจริญสติ

ตามแนวทางของติชนัทฮันห� เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือหาข8อสรุป และนําเสนอ
รายงานผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาต�อไป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 วิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห� เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถร
วาทสรุปผลการศึกษาวิจัยได8 ดังนี้ 
 ๔.๑ การเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 สติ หมายถึงความระลึกรู8ในป�จจุบันขณะ การนึกได8หมายรู8 ความรู8สึกตัวท่ัวพร8อม 
ความไม�ประมาท ความใส�ใจ การตระหนักรู8 การกําหนดรู8 หรือการต่ืนรู8กับกายท่ีเคลื่อนไหว 
กับใจท่ีนึกคิด กับจิตและธรรมท่ีปรากฏในขณะป�จจุบันนั้น ๆ   
 การเจริญสติ หมายถึงการฝ�กสติหรือสร8างสติ คือความระลึกรู8ในป�จจุบันขณะ 
ความรู8สึกตัวท่ัวพร8อม ความไม�ประมาท ความใส�ใจ ความตระหนักรู8 การกําหนดรู8 ให8เกิดข้ึน
บ�อย ๆ ให8มีข้ึนทุกขณะ และให8เจริญงอกงามเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน ตามมรรควิธีท่ีจะกําจัดเหตุ
แห�งทุกข�ให8หมดสิ้นไป  
 ความสําคัญของการเจริญสติ  คือ การฝ�กเจริญสติยังเปNนป�จจัยสําคัญท่ีจะทําให8
เกิดวิป�สสนาญาณ เปNนกุญแจไขไปสู�ประตูแห�งพุทธภาวะ เพ่ือการรู8แจ8งในรูปนามตามความ
เปNนจริง ช�วยให8สามารถสลัดท้ิงซ่ึงความทุกข� และการสร8างสุขท่ีแท8แก�จิตใจได8ด8วย  
 บทบาทหน�าท่ีของสติ ในการเปNนเครื่องก้ันกระแสท่ีจะพาไปสู�ทางเสื่อม และเลือก
เอาธรรมท่ีเปNนประโยชน�นําพาไปสู�ความเจริญ เม่ือสติมีความเข8าไปต้ังม่ันเปNนประธานมี
ลักษณะแนบชิดอารมณ�คุมอารมณ�ให8อยู�กับจิต รวมไปถึงพิจารณาอารมณ�นั้น 
 จุดมุBงหมายของการเจริญสติ มี ๕ ประการคือ ๑) เพ่ือความบริสุทธิ์หมดจดแห�งสัตว�
ท้ังหลาย ๒) เพ่ือก8าวพ8นความเศร8าโศกและความร่ําไรรําพัน๓) เพ่ือกําจัดความทุกข�กายและ
ความทุกข�ใจ  ๔) เพ่ือบรรลุถึงญายธรรมคืออริยมรรค ๕) เพ่ือทําให8แจ8งพระนิพพาน 
 ประโยชน�ของการเจริญสติ ทําให8มีความสุขจากการทํางาน, ร�างกายมีความสงบ
ส�งผลให8มีสุขภาพดีท้ังร�างกายและจิตใจ, ผู8มีสติ สงบใจไว8ได8ซ่ึงเปNนการกีดกันไม�ให8ผู8นั้นได8ก�อ
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อกุศลกรรมเพ่ิมเติม, ทําให8สังคมมีความสงบสุข และมีความสามัคคีกัน เปNนเครื่องมือในการ
ระงับความขัดแย8งทุกระดับ ,มองเห็นป�ญหาตามความเปNนจริง แก8ไขป�ญหาได8อย�างถูกต8อง
ชัดเจน และอานิสงส�คือหวังผลเปNนอริยบุคคลได8 
 ๔.๒ การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห� 
 สติ หมายถึง การหยุด ความรู8สึกตัว การต่ืนรู8การระลึกรู8 ความตระหนักรู8 การสักแต�
ว�ารู8 ความใส�ใจ และความไม�ประมาท สติเปNนจิตท่ีสังเกตการณ� และเปNนความสามารถในการ
ดํารงอยู�กับป�จจุบัน หรือ ความสามารถในการหยุด ส�วนสิ่งท่ีตรงข8ามกับสติ คือความหลงลืม 
 การเจริญสติ  หมายถึงการฝ�กให8อยู�กับป�จจุบันขณะ ระลึกรู8ถึงปรากฏการณ�ท่ี
กําลังดําเนินไปในกาย, เวทนา, จิตและธรรมารมณ� โดยมีหลักพ้ืนฐานคือดํารงความระลึกรู8อยู�
กับป�จจุบันขณะ ไม�ได8จํากัดรูปแบบเฉพาะหรือจํากัดช�วงเวลา แต�มีสาระลงไปในทุกแง�มุมของ
ชีวิต การปฏิบัติอย�างไม�แบ�งแยก (Non-discrimination) ระลึกรู8ในปรากฏการณ�อย�างไม�
ตัดสิน เปNนการปฏิบัติ “การหยุด” (สมถะ) และ “การมองอย�างลึกซ้ึง” (วิป�สสนา) ไปพร8อม
กัน และสามารถเจริญให8ยิ่งข้ึนไปจนถึงความรู8แจ8งได8 
 ความสําคัญของการเจริญสติ คือ เปNนหัวใจแห�งคําสอน และการฝ�กปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนา เพราะทําให8ทุกสิ่งท่ีคิด ทุกกิจท่ีทํา ทุกคําท่ีกล�าวเปNนไปอย�างถูกต8องดีงาม 
ช�วยแปรเปลี่ยนความทุกข� ให8กลายเปNนความสุขท่ีแท8 ทําให8เกิดความรักความเมตตา ความ
เคารพ การยอมรับ ความม่ันคง และอิสรภาพช�วยให8สังคมมีความสงบ สันติ จนถึงท่ีสุด คือ
ช�วยทําลายมิจฉาทิฐิ อวิชชา นําไปสู�การรู8แจ8ง และการตรัสรู8ได8อย�างแท8จริง 
 บทบาทหน�าท่ีของสติ คือ กําหนดจิตให8อยู�กับป�จจุบันขณะ, ระลึกรู8ว�าทําสิ่งใด
หรือเกิดอะไรข้ึน, สัมผัสและโอบกอด (หมายถึงการมีสติสัมปชัญญะ)  
 จุดมุBงหมายในการเจริญสติ คือ ความรู8แจ8งหรือการมีอิสรภาพปราศจากการ
ครอบงําอวิชชาคือการไม�เข8าใจตามความเปNนจริง ซ่ึงหมายถึงการตรัสรู8 และมีความรักท่ีแท8
คือพรหมวิหารธรรม เพ่ือช�วยเหลือสรรพสัตว�ข8ามวัฏฏะแห�งทุกข� ซ่ึงเปNนปณิธานสําคัญใน
ฝ�ายมหายาน จุดมุ�งหมายในการเจริญสติสามารถสรุปลงในมหาปณิธานของพระโพธิสัตว� ๓ 
ใน ๔ข8อ คือ (๑) โปรดสรรพสัตว�ท้ังหลายให8หมดสิ้น (๒) ละกิเลสให8หมดสิ้น และ (๓) บรรลุ
พุทธภูมิ(อีกข8อหนึ่งคือศึกษาพระธรรมให8เจนจบ)  
 ประโยชน�ของการเจริญสติ ทําให8รู8แจ8งได8, ช�วยให8คิดอย�างถูกวิธี (โยนิโส
มนสิการ), ช�วยบําบัดทุกข�บํารุงสุข ท้ังทางร�างกายและจิตใจ , ช�วยแก8นิสัยด8านไม�ดี เช�นนิสัย
ติดบุหรี่ ติดเหล8า, ทําให8มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู8อ่ืนและเปNนการระมัดระวังให8ไม�เบียดเบียน
ผู8อ่ืน การมีสติทําให8เข8าใจครอบครัวและผู8อ่ืนมากข้ึน ทําให8อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ช�วยให8
เห็นอารมณ�ท่ีเกิดข้ึนได8ชัดเจนมากข้ึน ทําให8เข8าใจและเห็นใจคนอ่ืนมากข้ึน ระงับความโกรธ
ได8 และเห็นความสัมพันธ�ของสิ่งต�างๆ มากข้ึน, ช�วยสร8างสันติภาพในทุกระดับ และทําให8
เข8าใจสถานการณ�ป�ญหาได8ชัดเจน จนกระท่ังนําไปสู�การแก8ป�ญหาท่ีแท8จริง 
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 แนวทางการเจริญสติของ ติชนัทฮันห� มีอุบายหลักท่ีช�วยให8เกิดสติ คือ 
 (๑) การหายใจ เปNนอุบายพ้ืนฐานสําหรับการฝ�กเจริญสติ ลมหายใจดํารงอยู�กับตัว
เราตลอดเวลาและสัมพันธ�กับสภาวะท้ังทางร�างกายและจิตใจ เม่ือระลึกรู8ในลมหายใจจะทํา
ให8ร�างกายและความคิดเปNนเอกภาพ 
 (๒) ระฆังแหBงสติ หมายถึงระฆังท่ีเปNนอุปกรณ�ทําให8เกิดเสียง หรือสิ่งอ่ืนท่ีสามารถ
ใช8เปNนหมายให8จิตกําหนดจนเกิดสติ เช�น เสียงระฆัง เสียงนกร8อง เสียงรถยนต� รวมท้ังสิ่งท่ี
ไม�ใช�เสียง เช�น สัญญาณไฟจราจร แสงแดดท่ีส�องเข8ามาในห8อง เปNนต8น เม่ือใช8วัตถุใดเปNน
หมายกําหนดจดจ�อ ให8ระลึกรู8โดยไม�ตัดสินและแบ�งแยก 
 (๓) บทภาวนา เปNนข8อความหรือบทกลอนท่ีใช8สําหรับท�องหรือบริกรรม
ประกอบการทํากิจกรรมต�างๆ เพ่ือช�วยให8ทํากิจกรรมนั้นอย�างมีสติ เม่ือทํากิจกรรมใดให8
กล�าวบทภาวนาในใจพร8อมท้ังระลึกรู8ตามความหมายในบทภาวนานั้น 
 (๔) สังฆะ หมายถึงกลุ�มผู8ปฏิบัติธรรมท่ีดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ถือเปNนป�จจัย
ภายนอก (ปรโตโฆษะ) ท่ีช�วยชี้นําหนทางท่ีถูกต8องในการปฏิบัติ การปฏิบัติอย�างมีสังฆะผู8
ปฏิบัติสามารถเก้ือกูลซ่ึงกันและกันให8มีสติม่ันคงยิ่งข้ึน โดยอาจช�วยเตือนซ่ึงกันและกันให8
ครองสติไว8(หรือจากการปฏิบัติให8เห็น) พร8อมท้ังสามารถแบ�งป�นประสบการณ�ท่ีเปNน
ประโยชน�ต�อการปฏิบัติ  
 กิจกรรมภาวนา เปNนการเจริญสติในกิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดข้ึน โดยมีอุบายเพ่ือช�วย
เก้ือหนุนการมีสติ กิจกรรมภาวนาเปNนการปฏิบัติร�วมกับสังฆะ มีพ้ืนฐานในการอยู�ร�วมกันคือ
ความเมตตากรุณา และยังเปNนหลักสําคัญในการปฏิบัติคือการปฏิบัติอย�างมีเมตตาและมี
ความเบิกบาน ไม�แบ�งแยกและไม�มีเป�าหมาย (ไม�คาดหวัง) กิจกรรมภาวนาในประเทศต�างๆ 
มีรูปแบบกิจกรรมท่ีคล8ายกัน แต�อาจปรับเปลี่ยนไปตามบริบทวัฒนธรรม ประเพณีของ
ประเทศนั้น มีกิจกรรมหลักได8แก� การสวดมนต�, การนั่งสมาธิ, ภาวนาด8วยบทเพลง, การเดิน
วิถีแห�งสติ, การรับประทานอาหารอย�างมีสติ, การผ�อนพักตระหนักรู8 (Total Relaxation) 
หรือการนอนสมาธิ, พิธีเริ่มต8นใหม�(Beginning Anew), การทํางานอย�างมีสติ, การสนทนา
ธรรม, การกราบสัมผัสพ้ืนดิน (TouchingtheEarth) และพิธีรับข8อฝ�กอบรมสติ ๕ ประการ 
(Five Mindfulness Trainings)  
 หลักการเจริญสติไปใช�ในชีวิตประจําวัน ติชนัทฮันห� แนะนําให8ปฏิบัติอย�างไร8
รูปแบบ คือปฏิบัติอย�างเปNนธรรมชาติและผสานไปกับวิถีชีวิตประจําวัน เปNนการ “ฝ�กปฏิบัติ
อย�างไม�ปฏิบัติ” เช�นสามารถปฏิบัติเดินสมาธิขณะเดินไปในท่ีต�างๆ หรือ ฝ�กปฏิบัติการพูด
ด8วยเมตตาหรือรับฟ�งอย�างลึกซ้ึงในขณะท่ีพูดคุยกับคนอ่ืน หรือการกล�าวบทภาวนาไปพร8อม
กับการทํากิจต�างๆ เปNนต8น  
 ๔.๓) การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห�เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ผลจากการศึกษาเทียบเคียงพบว�า 
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  แนวทางการเจริญสติตามหลักสติป7ฏฐาน ๔ มีความเหมือนและสอดคล�องกัน 
 การเจริญสติตามหลักมหาสติป�ฏฐานสูตร มีหลักการและวิธีการปฏิบัติท่ีทําให8เกิด 
สติโดยเรียกว�า “สติป�ฏฐาน” ซ่ึงมี ๔ ประการ คือ การมีสติรู8ระลึกรู8และพิจารณาในกาย 
เวทนา จิตและธรรม สติท่ีเปNนไปในกายหรือการพิจารณากาย เรียกว�า กายานุป�สสนา สติท่ี
เปNนไปในส�วนการฝ�กปฏิบัติในสติป�ฏฐานของ ติชนัทฮันห� มีความสอดคล8องกับหลักการแห�ง
สติป�ฏฐาน ๔ ในพระไตรป�ฎก คือ พิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม แต�ท�านได8ปรับคําสอน
ให8กระชับโดยกล�าวอธิบายว�า ฐานท้ังสี่ล8วนเปNนวัตถุแห�งจิต (Objects of the mind) ในการ
อธิบายการฝ�กปฏิบัติในฐานกายและเวทนา มีความสอดคล8องกับสติป�ฏฐานสูตร นอกจากนั้นยัง
กล�าวว�าเวทนามีลักษณะเหมือนจิตตสังขาร แต�มีขอบเขตกว8างกว�าจึงจัดลงเปNนอีกฐานหนึ่ง แต�
ในฐานจิตและธรรมท�านกล�าวถึงการฝ�กปฏิบัติท้ังสองฐานไว8รวมกันเพราะจิตเปNนสิ่งท่ีรับรู8ธรรม
และธรรมคือสิ่งท่ีถูกจิตรับรู8 (ธรรมารมณ�) ซ่ึงแยกออกจากกันไม�ได8  เพียงแต�เม่ือพิจารณาไปยัง
สิ่งท่ีรับรู8ก็เปNนจิตตานุป�สสนา และเม่ือพิจารณาไปยังสิ่งท่ีถูกรับรู8ก็เปNนธัมมานุป�สสนา แต�ไม�ว�า
จะพิจารณาในฐานใดก็หยั่งไปถึงฐานอ่ืนด8วย  อานิสงส�ของสติป�ฏฐาน ๔ นี้ ให8ผล คือ บุคคล
อาจจะบรรลุธรรมภายใน ๑๕ วันเปNนอย�างเร็ว และ ๗ ป� เปNนอย�างช8า ผลท่ีได8 คือ บรรลุความ
เปNนพระอรหันต�บุคคลสิ้นกิเลสอาสวะท้ังปวงดับกองทุกข� ไม�ต8องเวียนว�ายตายเกิดในวัฏฏะ
สงสารอีกต�อไป  ฉะนั้น เม่ือผู8ปฏิบัติเจริญสติป�ฏฐาน ๔ อย�างต�อเนื่องโดยลําดับ ผลท่ีได8รับใน
ป�จจุบันขณะก็คือ ความสงบสุขท่ีแท8แห�งจิตใจ ความต้ังม่ันแห�งจิต ความมีสติสัมปชัญญะจนถึง
ได8รับผลท่ีสูงข้ึนไป คือเกิดป�ญญามีความเข8าใจอย�างลึกซ้ึง สามารถทําลายความรู8สึกท่ีเปNน
ตัวตน เรา เขา มองเห็นความจริงของสรรพสิ่งท้ังหลาย ว�าล8วนแต�มีความเกิดเกิดข้ึน ต้ังอยู� และ
ดับไป ทําให8สภาวะทางจิตของผู8ปฏิบัติเปNนอิสระ ปลอดโปร�ง โล�งเบา ไม�ถูกตัณหา มานะ
และทิฏฐิเข8าครอบงําจิตอีกต�อไป ย�อมได8ชื่อว�าบรรลุถึงเป�าหมายสูงสุดแห�งการศึกษาในพระทาง
พุทธศาสนาอย�างสมบูรณ� 
 แนวทางการเจริญสติตามหลักอานาปานสติมีความเหมือนและสอดคล�องกัน 
 การเจริญอานาปานสติท้ัง ๑๖ ข้ันตอน เปNนวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานท่ีมุ�งพัฒนาจิต
ให8สมาธิอยู�กับลมหายใจเข8าออก ในทุกอริยาบถและทุกขณะท่ีจิตคิดและพิจารณาสิ่งท้ังหลาย  
จึงสามารถนําไปบูรณาการเข8ากับการเจริญสติป�ฏฐาน ๔  ให8จิตมีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิต้ัง
ม่ันอยู�ท่ีฐานท้ัง ๔ หมวด  ได8แก� หมวดท่ี ๑ ใช8บําเพ็ญกายานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (ในข้ันตอนท่ี 
๑-๔) หมวดท่ี ๒ใช8บําเพ็ญเวทนานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (ในข้ันตอนท่ี ๕-๘ )    หมวดท่ี๓ใช8
บําเพ็ญจิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (ในข้ันตอนท่ี ๙-๑๒) และหมวดท่ี ๔ ใช8บําเพ็ญธรรมานุป�สส
นาสติป�ฏฐาน (ในข้ันตอนท่ี ๑๓-๑๖) ฉะนั้น  การเจริญอานาปานสติสมาธิตามคัมภีร�
พระพุทธศาสนานั้น มีข้ันตอนการปฏิบัติตามลําดับอย�างชัดเจนถึง ๑๖ ข้ัน  โดยแบ�งออกเปNน ๔ 
หมวด ๆ ละ ๔ ข้ัน ทําให8ผู8ปฏิบัติสามารถประเมินความก8าวหน8าของสมาธิด8วยความวิริยะ
อุตสาหะ เพ่ือให8เกิดอานิสงค�ต�อการพัฒนาจิตและเปNนบาทฐานในการเจริญป�ญญาในสติป�ฏฐาน 
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๔ ต�อไป การนําสาระจากพระสูตรท้ังสองมาปฏิบัติ ท�านแนะนําให8ปฏิบัติควบคู�กัน เพราะในวิธี
อานาปานสติก็มีสาระตามแนวทางสติป�ฏฐานครบถ8วน และแนวทางของ สติป�ฏฐานก็ใช8อุปกรณ�
คือการระลึกรู8ในลมหายใจเปNนหลักเช�นเดียวกัน ในการปฏิบัติท�านนําเสนออุบายวิธีต�างๆ เพ่ือ
เก้ือหนุนการมีสติให8ม่ันคงยิ่งข้ึน  
 สรุปได8ว�า การเจริญสติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และตามแนวทาง
มหายานของติชนัทฮันห� ต�างมีความเหมือนและสอดคล8องกัน และเปNนแนวทางการพัฒนาจิต
เพ่ือไปสู�ภาวะแห�งความเปNนผู8รู8 ผู8ต่ืนผู8เบิกบาน คือ ดํารงสติพิจารณาใน กาย เวทนา จิต และ
ธรรม โดยอาศัยสติเปNนหลักในการทําจิตให8สงบ จนกระท้ังถึงข้ันท่ีจะนําจิตสู�การรู8แจ8งเห็นจริง
ในสิ่งท้ังปวง ซ่ึงเปNนไปตามขบวนธรรมของหลักไตรสิกขา ได8แก�  ศีล คือ การมีสติใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือฝ�กปฏิบัติอบรมกาย วาจา เกิดความสงบ  สมาธิ คือ การมีสติท่ีต�อเนื่อง เพ่ือ
ฝ�กอบรมจิตใจ ให8จิตใจสงบ ผ�องใส ต้ังม่ัน เหมาะแก�การใช8ป�ญญาอย�างลึกซ้ึง และป�ญญา  คือ  
สมาธิท่ีต�อเนื่อง ท่ีถูกประคับประคองด8วยสติ  จนกลายเปNนสติท่ีมีพลังอย�างยิ่ง เกิดความรู8แจ8ง
เปNนวิป�สสนาญาณ เข8าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปNนจริง   
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๕.๑.๑. หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ควรส�งเสริมสนับสนุนให8มีการจัดปฏิบัติ

ธรรม การฝ�กเจริญสติในหน�วยงานอย�างเปNนรูปธรรมและดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง  
๕.๑.๒.ควรนําแนวทางการเจริญสติของติชนัทฮันห�   ซ่ึงมีความทันสมัย เหมาะสม

กับยุคป�จจุบัน มาปรับประยุกต�ใช8ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชน�สุข 
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Principle of The Right  Speech for Virture in Direct Marketting   
Case Stady : The Sol Corperation International Company Limited 

กัลยรัตน� คําคูณเมือง* 
ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย�, ดร.บุญเลิศ โอฐสู** 

บทคัดยBอ 
 การวิจัยครั้งนี้ เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ� มีวัตถุประสงค�คือ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการใช8หลักการใช8
สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักการใช8
สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการประกอบธุรกิจให8สําเร็จ (๓) เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกต�ใช8
หลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทําธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษาบริษัท โซล คอร�
เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด โดยการใช8วิธีการสัมภาษณ�บุคคล จํานวน ๒๕ ท�าน  

 จากการศึกษาวิจัยพบว�า แนวคิดและวิธีการใช8หลักสัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ วาจาท่ีจัดว�าเปNนสัมมาวาจาอันเปNนองค�ของอริยมรรคในมัชฌิมา
ปฎิปทานั้น ประกอบด8วยธรรม ๖ ประการ ได8แก�คําพูดท่ีทําให8เกิดดวงตาเห็นธรรม ทําให8เกิด
ญาณหรือป�ญญา เปNนไปเพ่ือความสงบระงับ เพ่ือความรู8ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู8 หรือเปNนไปเพ่ือ
พระนิพพาน นี้ คือ สัมมาวาจาคือเจรจาชอบ  

 ผลการวิจัยพบว�า แนวคิดหลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
ให8สําเร็จนั้น คือ การพูดเพ่ือเลี้ยงชีวิตให8อยู�บนฐานของความถูกต8องตามหลักศีลธรรม 
สื่อสารและสร8างความสัมพันธ�ด8วยความรัก และมีเมตตา หรือการพูดเพ่ือสร8างธุรกิจให8
เจริญก8าวหน8า และมีผลต�อความสําเร็จได8 หากการกล�าววาจานั้นประกอบด8วยเจตนา คือ 
เว8นจากการพูดเท็จ พูดคําหยาบ  พูดส�อเสียด พูดเพ8อเจอ  

ผลการวิจัยพบว�า จุดเริ่มต8นในการทําการตลาดแบบระบบเครือข�ายนั้น ต8องใช8การ
สื่อสารด8วยสินค8า สินค8าท่ีมีคุณภาพดีลูกค8าเกิดความประทับใจเม่ือได8ใช8สินค8านั้นแล8ว การใช8
หลักสัมมาวาจามีความจําเปNนอย�างยิ่งต�อการประกอบธุรกิจ ความน�าเชื่อถือเปNนสิ่งสําคัญ 
และต8องสร8างอย�างต�อเนื่อง การพูดไม�จริงเปNนโทษอย�างยิ่ง เพราะจะเปNนท่ีน�าเชื่อถือของ
ลูกค8าหรือผู8ท่ีเราติดต�อด8วย เพราะฉะนั้นการพูดท่ีเปNนสัมมาวาจาจะทําให8ก8าวหน8าในการ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ทํางาน และหากต8องการจะก8าวหน8าอย�างยั่งยืนต8องยึดหลักอิทธิบาท๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา คือ ฉันทะ คือ ความพอใจรักในงานท่ีกําลังทํา วิริยะ คือมีความเพียรพยายาม 
ขยันในการทํางานนั้น  จิตตะ คือ มีใจฝ�กใฝ�ในงาน ไม�ทอดท้ิงงาน ทํางานอย�างต�อเนื่อง  
วิมังสา คือการใคร�ครวญพิจารณา ตรวจสอบงานไม�ให8ผิดพลาด โดยใช8ป�ญญากํากับ บุคคลท่ี
จะเปNนผู8นําองค�กรจะต8องมีหลักพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา ความรักงาน รักองค�กร มุ�งให8เขา
ได8รับความสุข  กรุณา คือการช�วยเหลือบุคคลในทีมงานให8ประสบผลสําเร็จในหน8าท่ี  มุทิตา 
คือ การพลอยยินดี เม่ือคนในองค�กรของตนประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา เช�นสามารถ
ขยายองค�กรของตนต�อไปได8 และอุเบกขา คือเม่ือเราช�วยเหลือเขาเต็มท่ีแล8ว แต�เขาไม�ขยัน
งาน หรือไม�ช�วยตัวเองเลย ก็ต8องวางใจเปNนกลาง คือปล�อยวาง เพ่ือให8งานในส�วนรวมดําเนิน
ไปได8ด8วยดี  

คําสําคัญ : หลักการใช8สัมมาวาจา, คุณธรรม, ธุรกิจขายตรง, สําเร็จ.บริษัท โซล คอร�เปอร�
เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

Abstract 

This research aims 1. To study the technical concepts and how to 
use the speech to moral principle in Buddhism.  2. To study the principles of 
morality in speech to business success. 3. To learn how to use speech to 
moral principles applied in making direct sales : case stady The Sol 
Corperation International Company Limited.  By using the in-dept interview 
with 25 key informants. 

From The research found that the teachnical concepts to use 
speech in Theravada Buddhism is the right speech or Sammavaca with is in 
the group in the Noble Eightfold Path consist of kinds. Dharm : The speech 
that lead to enlighten, to increase knowledge, right wisdom, the speech that 
make calm, for enlightenment and for Nivarana. Those of speech is a 
Sammavaca or Right Speech. 

From the reseach found that the principle of using right speech  to 
make the progress of business by truly speaking on the base of right morality. 
We can contact and related with loving-kindness or metta, speak with 
ereating progressive and on the base of the business success. The speech 
that intend to avoid the speaking with lie, with rude, with sneakily and with 
rave word. 
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From the reseach found that the starting point of line system 
marketing begin with the merchandises. The quality of goods make customers 
impressive because they used to consume the merchandises. The principle of 
Sammavaca is the very important in doing business. The reliability must been 
made continuation. If we tell a lie with someone it make bad impress for him. 
Therefore Sammavaca is the best because it make you progress in business. 

If we want to successful in business we need the principle of 
Iddipada that Chanda do the duty with happy and has the aspiration, Viriya to 
do the work with diligent or effort, Citta to do the work with active thought 
and Vimmaca to investigate the duty with eare. All of these by using wisdom 
to tackle the problems. The leaders of teamwork who want to succeed in the 
business had to used the principle of four Brahmmavihara which consist of 
Metta a friendship that want to the Downline to be happy in their working ; 
Karuna to have compassion and try to help them to be succeed in their 
working ; Mudhida to congratulate with them when they can run their work 
by thenself and Upekka if we can not help them or do not want the 
assistance we ought to put them or they do not want the assistance we 
ought to put our mind in neutrality for keeping the whole business. 
Keywords : Using Speech, For Moral, Direct Sell, Make To Success,Sol 
Corperation  International co.,ltd. 

๑. บทนํา 
การประกอบอาชีพแต�ละสาขาอาชีพท่ีจะต8องรับรายได8ประจํา เช�นข8าราชการ 

เจ8าหน8าท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ล8วนแล8วรับรายได8ตามความสามารถ ตาม
ตําแหน�งในสถานะนั้นๆ หรือแม8แต�เจ8าของกิจการท่ีจะต8องซ้ือสินค8ามาเก็บไว8มากพอท่ีจะ
จําหน�าย ธุรกิจได8รับผลประกอบการตามเหตุป�จจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง อีกท้ัง
ชาวสวน ชาวนา ชาวไร�ก็ต8องอาศัยดิน ฟ�า อากาศ ฝนท่ีตกต8องตามฤดูกาล ผลผลิตจึงจะ
เปNนไปตามเป�าหมาย ด8วยเหตุนี้เองผู8ประกอบอาชีพ หรือการประกอบธุรกิจในโลกป�จจุบัน
นั้น จะต8องมีเทคนิค ไหวพริบ ปฏิภาณ วิสัยทัศน� และมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีต�อลูกค8าเพ่ือโอกาส
ความเปNนเลิศทางธุรกิจและความก8าวหน8าในหน8าท่ีการงานของตนเอง ทําให8ผู8บริหาร 
พนักงาน นักธุรกิจ เจ8าของกิจการ รวมทุกสาขาอาชีพจะต8องมีการพัฒนาตัวเองอยู�
ตลอดเวลา รวมถึงต8องหาอาชีพเสริมเพ่ือรองรับอาชีพหลักอีกทางเลือกหนึ่ง และอาชีพเสริม
ท่ีได8รับความสนใจมากท่ีสุด คือการทําธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจเครือข�าย ซ่ึงถือได8ว�าเปNน



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๔๑

ธุรกิจท่ีเป�ดแบบเสรีภาพให8กับประชาชนทุกระดับ ทุกสถานะ ด8วยความเปNนเสรีภาพในการ
ทําธุรกิจเครือข�าย บุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข�าย หรือขายตรง จะต8องเปNน
บุคคลท่ียอมรับ และปฏิบัติตามเง่ือนไขของความสําเร็จได8อย�างมีวินัยร8อยเปอร�เซ็นต� 

การประกอบธุรกิจเครือข�ายจะต8องมีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคมนั้น ผู8
ประกอบธุรกิจจะต8องมีคุณธรรมเปNนเครื่องกํากับจิตใจตนเอง นั่นก็คือความซ่ือสัตย�สุจริตต�อ
ตนเองและผู8 อ่ืน พร8อมท้ังต8องมีหลักธรรมเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนําทางไปสู�
ความสําเร็จทางธุรกิจ หลักธรรมท่ีสําคัญข8อหนึ่งของการประกอบธุรกิจการขายท่ีต8องพบปะ
ลูกค8า หรือผู8บริโภคอยู�เปNนประจําทุกๆ วันนั้นก็คือ หลักการใช8สัมมาวาจา หรือหลักในการ
เจรจากับผู8บริโภคนั่นเอง เพราะการเจรจาท่ีไพเราะ อ�อนหวานมีคําสัตย�จริงจะเปNนสิ่งท่ีเชิญ
ชวนให8ผู8บริโภคเกิดความสนใจ เชื่อถือ และกล8าใช8สินค8าท่ีนักธุรกิจของบริษัทนําเสนอ หลัก
สัมมาวาจาประกอบไปด8วยหลักธรรมข8องดเว8น ๔ ประการ คือ ๑. มุสาวาทา เวรมณี (เจตนา
งดเว8นจากการพูดเท็จ) ๒. ป�สุณาย วาจาย เวรมณี (เจตนางดเว8นจากการพูดส�อเสียด) ๓. ผรุ
สาย วาจาย เวรมณี (เจตนางดเว8นจากการพูดคําหยาบ) ๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี (เจตนางด
เว8นจากการพูดเพ8อเจ8อ)๑  

หลักสัมมาวาจาท้ัง ๔ ประการนี้ ถือว�ามีความสําคัญมากสําหรับนักธุรกิจท่ีต8องพบ
เจอกับผู8คนทุก ๆ วัน เพราะถ8าหากว�านักธุรกิจขาดหลักธรรมเหล�านี้ข8อใดข8อหนึ่งไปเสียแล8ว 
ก็เปNนเรื่องยากท่ีผู8คนจะไว8เนื้อเชื่อใจในสินค8าท่ีนําเสนอ ในหลักธรรมท้ัง ๔ นั้น เม่ือแยกให8
ละเอียดออกไปอีก สามารถแยกได8ดังนี้ 

การละเว8นในเรื่อง มุสาวาท คือ การเว8นขาดจากการพูดเท็จ ไม�ยอมกล�าวเท็จ 
เพราะเหตุตนเอง ผู8อ่ืน หรือเพราะเห็นแก�ผลประโยชน�ใด ๆ คือการเว8นขาดจากการกล�าวคํา
เท็จ หมายความว�า ไม�กล�าวตามความเปNนจริง อันเปNนเหตุให8ผู8อ่ืนได8รับความเดือดร8อน พูด
เพ่ือหลอกลวง ด8วยเจตนาท่ีทําให8ผู8อ่ืนเข8าใจผิด ซ่ึงประกอบด8วยโลภะ โทสะ และโมหะ 
เพราะเห็นแก�อามิส (สิ่งของ) เล็ก ๆ น8อย ๆ 

 การละเว8นในเรื่อง ป�สุณาวาจา คือ การเว8นขาดจากการพูดคําส�อเสียด ช�วยสมาน
คนท่ีแตกร8าวกัน ช�วยส�งเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน ช�วยกล�าวถ8อยคําท่ีสร8างสามัคคี คือ การ
เว8นขาดจากการประพฤติวาจาส�อเสียด หมายความว�าการพูดยุยงให8คนอ่ืนเกิดความแตกร8าว
กัน คือ ฟ�งความฝ�ายนี้แล8วไปบอกฝ�ายโน8น หรือฟ�งความฝ�ายโน8นแล8วมาบอกฝ�ายนี้ พูดยุยง
ให8เกิดความแตกแยกกัน แตกความสามัคคีกัน  

 การละเว8นในเรื่อง ผรุสวาจา คือ การเว8นขาดจากวาจาหยาบคาย กล�าวแต�ถ8อยคํา
ชนิดท่ีไม�มีโทษ พูดแต�คําสุภาพอ�อนหวาน 

                                                           

๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๔๒ 

 การละเว8นในเรื่อง สัมผัปปลาปะ คือ การเว8นขาดจากการพูดเพ8อเจ8อ พูดถูกกาล 
พูดคําจริง พูดเปNนอรรถ พูดเปNนธรรม พูดเปNนวินัย กล�าววาจาเปNนหลักฐาน มีท่ีอ8างอิง มี
กําหนดขอบเขต ประกอบด8วยประโยชน� โดยกาลอันควร 
 หลักสัมมาวาจาเปNนหนึ่งในอริยมรรคมีองค�แปด๒ ซ่ึงเปNนแนวทางการดําเนินอัน
ประเสริฐของชีวิต เพ่ือความหลุดพ8นจากทุกข� และสอดคล8องกับหลักธรรมขององค�สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ8า ซ่ึงสามารถดึงเข8ามาได8หลายหมวดธรรม ดังในหลักของเบญจศีลข8อท่ีสี่ 
คือ มุสาวาทาเวรมณี ซ่ึงเปNนหลักธรรมทางวจีกรรมท่ีเปNนไปในทางเจริญรุ�งเรือง สามารถ
อธิบายขยายความได8 ๔ ลักษณะ ซ่ึงสอดคล8องกับหลักสุจริต ๓๓  ท่ีว�าด8วยเรื่องของวจีสุจริต๔  
และเจริญตามหลักอกุศลบท ๑๐๕  ในข8อท่ี ๔ ถึง ข8อท่ี ๗ ซ่ึงว�าด8วยเรื่องต8นแบบทางวจีกรรม
ท่ีงดงาม และผลักดันไปสู�ความเจริญรุ�งเรืองในชีวิตท้ังสิ้น ในบทบาทต8นแบบ เหล�านี้ยัง
สามารถเชื่อมโยงไปถึงหลักสังคหวัตถุธรรม ๔๖ ซ่ึงเปNนหลักเชื่อมโยงมิตรภาพ หมายถึง ธรรม
อันเปNนเครื่องช�วยเหลือกัน หลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนอ่ืนไว8ได8 หลักการสังเคราะห� คือ 
ช�วยเหลือกัน เปNนเครื่องเกาะกุมประสานโลก คือสังคมแห�งหมู�สัตว�ไว8 นั้นคือองค�ประกอบใน
ข8อท่ี ๒ คือ ป�ยวาจา อันเปNนการพูดเพ่ือให8เกิดความรักต�อกัน คือ กล�าวคําสุภาพน�าฟ�ง ทําให8
รู8สึกดูดด่ืมจับใจ ต8องเปNนถ8อยคําท่ีตรงกับความเปNนจริง มีประโยชน� และเหมาะกับกาลเทศะ
ด8วย กล�าวชี้แจง แนะนําสิ่งท่ีเปNนประโยชน� มีเหตุผลเปNนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือ
กล�าวคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให8กําลังใจ รู8จักพูดให8เกิดความเข8าใจดี สมานสามัคคีเกิด
ไมตรีจิต ทําให8รักใคร�นับถือ๗ และช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
 บริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด เปNนบริษัทเครือข�ายของคน
ไทยได8เป�ดทําการธุรกิจขายตรงมาแล8ว เปNนระยะเวลา ๕ ป�เศษ มีเครือข�ายสมาชิกอยู�ท่ัว
ประเทศประมาณ ๓ แสนกว�าคน ทางบริษัทมีภารกิจท่ีสําคัญอยู� ๓ ข8อคือ   

๑.สร8างสรรค�วิถีชีวิตของคนยุคใหม�ให8ประสบความสําเร็จในการร�วมเปNนเจ8าของ
ธุรกิจ SOL อย�างมีคุณภาพ มีคุณค�า และคุณธรรมกับรูปแบบของธุรกิจอิสระโดยใช8

                                                           

๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๒-๕๐๓. 
๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐,  ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓. 
๔ พระพรหมคุณาภรณ�  )ป .อ  .ปยุตฺโต ( ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ�

ครั้งท่ี ๑๑,    )กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ�บริษัท เอส  .อาร� .พริ้นติ้ง แมส โปรดักส� จํากัด , ๒๕๕๑ (, หน8า 
๓๕๕. 

๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๐-๔๔๗/๔๗๓-๔๘๗, ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๔๐-๔๔๗/๓๘๘-๔๐๐. 
๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 
๗ พระธรรมป�ฎก, ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ8าน), (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 

๒๕๔๒), หน8า ๑๙. 
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ความสามารถผสานจินตนาการสร8างนวัตกรรมทางธุรกิจเครือข�าย เพ่ืออนาคตท่ีงดงามของ
สมาชิกรุ�นต�อไป  

๒.สร8างสรรค�ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมท่ีเปNนเลิศเพ่ือตอบสนองความต8องการของผู8คน
ท้ังหลายท่ัวโลก  

๓. สร8างสรรค�ธุรกิจให8ก8าวหน8า แสวงหาความร�วมมือทุกส�วน เพ่ือก�อให8เกิด
ประโยชน�อันยิ่งใหญ�ของส�วนรวม ด8วยความต้ังใจ จริงใจ โปร�งใส และเปNนธรรม๘ ด8วยภารกิจ
หลักท้ัง ๓ ข8อนี้ ประกอบกับบริษัทฯ ได8นําหลักธรรม คือ หลักสัมมาวาจา เปNนเครื่อง
ประกอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ทําให8บริษัทมีความเจริญรุ�งเรืองทางธุรกิจขายตรง
เปNนอย�างมาก มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนตลอดทุกป� และมีการขยายเครือข�ายธุรกิจไปยังประเทศแถบ
อาเซียน เช�น พม�า ลาว  จนเปNนท่ีไว8วางใจของผู8บริโภคใน ๒ ประเทศดังกล�าวเปNนอย�างมาก 

จากความสําเร็จของบริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ในการ
ประกอบธุรกิจ และการสร8างเครือข�ายขายตรง จนเปNนท่ีไว8วางใจของผู8บริโภคท้ังชาวไทย 
และชาวต�างประเทศ จวบจนถึงป�จจุบันนี้และคาดว�าจะดําเนินธุรกิจนี้ไปได8อย�างสวยงามใน
อนาคต ผู8วิจัยจึงเลือกท่ีจะทําวิจัยเรื่อง หลักการใช8“สัมมาวาจา” เพ่ือคุณธรรมในการทํา
ธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษาบริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด เพราะอาจ
เปNนประโยชน�ต�อนักธุรกิจในบริษัทฯ, นักธุรกิจอ่ืนๆท่ีประกอบอาชีพรูปแบบเดียวกัน และนัก
ธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจท่ัวไปและบุคคลท่ัวไป เพราะ จุดเริ่มต8นในการทําการตลาดแบบระบบ
เครือข�ายนั้น ต8องใช8การสื่อสารด8วยสินค8า สินค8าท่ีมีคุณภาพดีลูกค8าเกิดความประทับใจเม่ือ
ได8ใช8สินค8านั้นแล8ว การใช8หลักสัมมาวาจามีความจําเปNนอย�างยิ่งต�อการประกอบธุรกิจ ความ
น�าเชื่อถือเปNนสิ่งสําคัญ และต8องสร8างอย�างต�อเนื่อง การพูดไม�จริงเปNนโทษอย�างยิ่ง เพราะจะ
ไม�เปNนท่ีน�าเชื่อถือของลูกค8าหรือผู8ท่ีเราติดต�อด8วย เพราะฉะนั้นการพูดท่ีเปNนสัมมาวาจาจะทํา
ให8ก8าวหน8าในการทํางาน และหากต8องการจะก8าวหน8าอย�างยั่งยืนต8องยึดหลักอิทธิบาท๔ คือ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือ ฉันทะ คือ ความพอใจรักในงานท่ีกําลังทํา วิริยะ คือมีความ
เพียรพยายาม ขยันในการทํางานนั้น  จิตตะ คือ มีใจฝ�กใฝ�ในงาน ไม�ทอดท้ิงงาน ทํางานอย�าง
ต�อเนื่อง วิมังสา คือการใคร�ครวญพิจารณา ตรวจสอบงานไม�ให8ผิดพลาด โดยใช8ป�ญญากํากับ 
บุคคลท่ีจะเปNนผู8นําองค�กรจะต8องมีหลักพรหมวิหาร ๔  คือเมตตา ความรักงาน รักองค�กร มุ�ง
ให8เขาได8รับความสุข กรุณา คือการช�วยเหลือบุคคลในทีมงานให8ประสบผลสําเร็จในหน8าท่ี  
มุทิตา คือ การพลอยยินดี เม่ือคนในองค�กรของตนประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา เช�น
สามารถขยายองค�กรของตนต�อไปได8 และอุเบกขา คือเม่ือเราช�วยเหลือเขาเต็มท่ีแล8ว แต�เขา

                                                           

๘ บริษัท โซล คอร�ปอร�เรช่ัน อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด, MISSION, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา : 
http://www.sol.co.th/sol2015/html/index.php?page=about-sol&subpage=vision-mission             
[๔ เม.ย. ๕๙]. 
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ไม�ขยันงาน หรือไม�ช�วยตัวเองเลย ก็ต8องวางใจเปNนกลาง คือปล�อยวาง เพ่ือให8งานในส�วนรวม
ดําเนินไปได8ด8วยดี  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักการใช8สัมมาวาจาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการประกอบธุรกิจให8
สําเร็จ 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกต�ใช8หลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทํา
ธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษา บริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

๓. กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 
๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังต�อไปนี้ 

ศึกษาค8นคว8า และรวบรวมข8อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข8อง จากแหล�งข8อมูลต�างๆ 

ลงภาคสนามโดยสัมภาษณ�จํานวน ๒๕ ท�าน โดยสัมภาษณ�ผู8บริหารระดับสูงของ
บริษัทโซลฯ ๔ ท�าน, ผู8จัดการการตลาดของบริษัทโซล ๑ ท�าน, นักธุรกิจโซลฯและ ผู8บริโภค
ผลิตภัณฑ�โซลฯ ๒๐ ท�าน, ประชาชนท่ีมีความรู8เรื่องธรรมมะ ๕ ท�าน พร8อมอธิบายวิธีการ
การตอบแบบสอบถามเปNนจํานวนท้ังหมด ๒๕ ชุด พร8อมบันทึกข8อมูล  

นําข8อมูลท่ีได8มาศึกษาวิเคราะห� ทําความเข8าใจ และสังเคราะห�ข8อมูลจัดทํางานวิจัย 
โดยมุ�งให8ตอบวัตถุประสงค� และป�ญหาท่ีต8องการทราบ พร8อมเสนอความเห็นของผู8วิจัย 
เพ่ือให8งานวิจัยสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
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๕. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว�า จุดเริ่มต8นในการทําการตลาดแบบระบบเครือข�ายนั้น ต8องใช8การ

สื่อสารด8วยสินค8า สินค8าท่ีมีคุณภาพดีลูกค8าเกิดความประทับใจเม่ือได8ใช8สินค8านั้นแล8ว การใช8
หลักสัมมาวาจามีความจําเปNนอย�างยิ่งต�อการประกอบธุรกิจ ความน�าเชื่อถือเปNนสิ่งสําคัญ 
และต8องสร8างอย�างต�อเนื่อง การพูดไม�จริงเปNนโทษอย�างยิ่ง เพราะจะไม�เปNนท่ีน�าเชื่อถือของ
ลูกค8าหรือผู8ท่ีเราติดต�อด8วย เพราะฉะนั้นการพูดท่ีเปNนสัมมาวาจาจะทําให8ก8าวหน8าในการ
ทํางาน และหากต8องการจะก8าวหน8าอย�างยั่งยืนต8องยึดหลักอิทธิบาท๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา คือ ฉันทะ คือ ความพอใจรักในงานท่ีกําลังทํา วิริยะ คือมีความเพียรพยายาม 
ขยันในการทํางานนั้น  จิตตะ คือ มีใจฝ�กใฝ�ในงาน ไม�ทอดท้ิงงาน ทํางานอย�างต�อเนื่อง  
วิมังสา คือการใคร�ครวญพิจารณา ตรวจสอบงานไม�ให8ผิดพลาด โดยใช8ป�ญญากํากับ บุคคลท่ี
จะเปNนผู8นําองค�กรจะต8องมีหลักพรหมวิหาร ๔  คือเมตตา ความรักงาน รักองค�กร มุ�งให8เขา
ได8รับความสุข  กรุณา คือการช�วยเหลือบุคคลในทีมงานให8ประสบผลสําเร็จในหน8าท่ี  มุทิตา 
คือ การพลอยยินดี เม่ือคนในองค�กรของตนประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา เช�นสามารถ
ขยายองค�กรของตนต�อไปได8 และอุเบกขา คือเม่ือเราช�วยเหลือเขาเต็มท่ีแล8ว แต�เขาไม�ขยัน
งาน หรือไม�ช�วยตัวเองเลย ก็ต8องวางใจเปNนกลาง คือปล�อยวาง เพ่ือให8งานในส�วนรวมดําเนิน
ไปได8ด8วยดี 

๖. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง หลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทําธุรกิจขายตรง  : 

กรณีศึกษา บริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ผู8วิจัยมีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

ในการศึกษาแนวคิดวิธีการใช8หลักสัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในพระพุทธศาสนาเถร
วาท พบว�า สัมมาวาจา หลักธรรมเก่ียวการกล�าววาจาชอบ  คือ การงดเว8นจากการพูดเท็จ 
(มุสาวาท) งดเว8นจากการพูดส�อเสียด (ป�สุณาวาจา) งดเว8นจากการพูดคําหยาบ (ผรุสวาจา) 
งดเว8นจากการพูดเพ8อเจ8อ (สัมผัปปลาป) การงดเว8นดังกล�าวเรียกว�า การกล�าววาจาชอบ 
หรือ สัมมาวาจา ซ่ึงเปNนหนึ่งใน มรรคมีองค� ๘ ประการ สิ่งสําคัญในการเจริญสัมมาวาจา คือ 
เจตนางดเว8นวจีทุจริต พูดแต�คําจริง ดํารงคําสัตย� มีถ8อยคําเปNนหลักฐาน ควรเชื่อได8 กล�าวแต�
คําท่ีทําให8คนพร8อมเพรียงกัน คําท่ีไม�มีโทษ ท่ีเปNนจริง พูด ประกอบด8วยประโยชน�  

ในการศึกษาแนวคิดหลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการประกอบธุรกิจให8
สําเร็จ พบว�า ในการประกอบธุรกิจในด8านการขายตรงนั้น ต8องติดต�อกับผู8คนหลากหลาย
สถานะ การใช8หลักสัมมาวาจามีส�วนสําคัญต�อธุรกิจ ซ่ึงจะส�งผลต�อผู8กล�าว การพูดเพ่ือการ
สร8างธุรกิจนั้นทําให8เจริญก8าวหน8าและมีผลต�อความสําเร็จได8 หากการกล�าววาจานั้น
ประกอบด8วยเจตนา คือ เปNนคําจริง เปNนคําสุภาพ ไม�พูดเพ8อเจ8อ ไม�พูดส�อเสียด  พูดถูก
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กาลเวลา และถูกสถานท่ี เหล�านี้เปNนสิ่งท่ีต8องคํานึงถึง เพราะในการประกอบธุรกิจนั้นหลัก
สัมมาวาจาเปNนหลักธรรมท่ีนํามาเปNนแนวทางในการทําธุรกิจให8สําเร็จได8 

ผลจากการศึกษาการประยุกต�ใช8หลักการใช8สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทํา
ธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษา บริษัท โซล คอร�เปอร�เรชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด พบว�า 

ระหว�างนักธุรกิจกับธุรกิจ นั้น ในทางภาษาทางธุรกิจเรียกว�า “เพ่ือนร�วมธุรกิจ” 
เปNนเรื่องดีงามท่ีสําคัญมากต�อการสื่อสารด8วยหลักสัมมาวาจาเพ่ือให8เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
การทํางานร�วมกัน เพราะทุกคนได8ให8เกียรติซ่ึงกันและกันด8วยการแสดงออกทางวาจา เม่ือ
เพ่ือนร�วมงานได8ทํางานร�วมกันแล8วมีความสุขมีความจริงใจต�อกัน ก็ส�งผลต�อการทํางานท่ีได8
ประสิทธิภาพสูงสุด แต�ถ8าไม�ใช8หลักสัมมาวาจาในการสื่อสารต�อกัน จะส�งผลให8เกิดการ
แตกแยก ไม�สามัคคี ไม�สามารถรวมกันเปNนทีม ส�งผลต�อประสิทธิภาพงานท่ีให8ช8าต�อ
ความสําเร็จ หรือไม�สําเร็จได8 

การใช8หลักสัมมาวาจาระหว�างนักธุรกิจกับลูกค8า นั้น เม่ือการท่ีใช8วาจาท่ีสื่อสารกับ
ลูกค8า ด8วยการแนะนําผลิตภัณฑ�ท่ีจะเกิดประโยชน�สูงสุดต�อลูกค8า โดยดูท่ีสภาพร�างกายของ
ลูกค8าว�าต8องการได8รับการปรึกษาจากนักธุรกิจเพ่ือบริโภคสินค8าให8โรคท่ีเปNนอยู�ลดน8อยลง 
หรือเพียงเพ่ือบริโภคเพ่ือการบํารุงร�างกาย หรือเจตนาในการบริโภคสินค8าเพ่ืออะไร ชัดเจน
ในการให8ข8อมูลต�อลูกค8าด8วยความถูกต8องและเปNนธรรม ตามกําลังทรัพย�ท่ีลูกค8ามี เม่ือลูกค8า
เกิดความประทับใจต�อการให8ความจริงใจจากเรา ก็จะแนะนําเพ่ือนๆญาติๆของลูกค8าให8  แต�
หากไม�ใช8หลักสัมมาวาจากับลูกค8าจะเกิดผลเสียหายคือทําให8ลูกค8าขอรับคําปรึกษา หรือใช8
บริการเพียงแค�ครั้งเดียว และอาจจะแจ8งบอกให8คนอ่ืนทราบถึงความจริงใจของเราในการให8
ข8อมูล ทําให8เราไม�ได8รับความน�าเชื่อถือ และความไว8วางใจจากลูกค8าอีกต�อไป 

การใช8หลักสัมมาวาจาระหว�างนักธุรกิจกับทีมงาน นั้น มีความจําเปNนอย�างยิ่ง 
เพราะการพูดดีส�งผลต�อจิตใจต�อผู8ฟ�งมาก โดยเฉพาะทีมงานมีความต8องการท่ีจะได8รับความ
ใกล8ชิดสนิทสนม การเอาใจใส�ดูแล ดังนั้นจึงจะต8องพูดให8กําลังใจ ให8คําแนะนํา ให8คําอธิบาย 
และต8องเปNนคําพูดท่ีเปNนหลักสัมมาวาจาเท�านั้น จึงจะประสานไมตรีกับทีมงานได8 หากไม�ใช8
สัมมาวาจาจะทําให8การบริหารจัดการ และดูแลองค�กรไม�ประสบความสําเร็จ เพราะทุกคนไม�
จริงจริงต�อกัน ไม�ความเชื่อถือกัน และไม�มีความไว8วางใจต�อกัน ทําให8ไม�สามารถประสาน
ทีมงานให8รวมกันได8  

การใช8หลักสัมมาวาจาระหว�างนักธุรกิจกับเจ8าหน8าท่ีบริษัท นั้นเปNน เ รื่ อ ง ท่ี ต8 อ ง
ประสานไมตรีด8วยความจริงใจจากภาษาสุจริต เพ่ือให8การบริการของเจ8าหน8าท่ีเปNนไปตาม
ระเบียบเง่ือนไขของบริษัทได8ดี และหากมีการสนับสนุนการขายด8วยจากทางบริษัทฯ 
เจ8าหน8าท่ีก็จะประชาสัมพันธ�ผ�านทางสื่ออนไลน�และยังให8ความสําคัญกับนักธุรกิจด8วยการ
แจ8งสิทธิ์ให8นักธุรกิจทราบ เพ่ือป�องกันการเสียโอกาสนั้น  ถ8าไม�ใช8หลักสัมมวาจาต�อเจ8าหน8าท่ี 
เจ8าหน8าท่ีก็ไม�อยากพูดคุยด8วย หรือให8บริการ อีกท้ังหากมีการสนับสนุนการขายจากทาง
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บริษัท เจ8าหน8าก็อาจทําหน8าท่ีประชาสัมพันธ�ให8ทราบผ�านทางสื่อออนไลน�เท�านั้น หากเรา
ไม�ได8เป�ดอ�าน ก็ทําให8เราเสียโอกาสนั้นไปได8ภิปรายผล 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๑. พบว�าการใช8หลักสัมมาวาจาเปNนมีความสําคัญอย�างมากต�อคนในสังคมทุกสาขา

อาชีพ ทุกสถานะ ทุกยุคทุกสมัย เพราะการมีวาจาชอบบอกถึงคุณลักษณะถึงความจริงใจต�อ
กัน ส�งผลต�อการดําเนินชีวิต การทํางาน การครองเรือน การปกครองคน การอยู�ร�วมกันอย�าง
สงบสุข ดังนั้นการใช8หลักสัมมาวาจาจึงควรให8มีการจัดเวลาในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ทัศนะกันอย�างต�อเนื่อง อาจจะใช8รูปแบบการนัดทานอาหารร�วมกัน การไปเท่ียวด8วยกัน การ
จัดประชุมย�อย การอบรมองค�กรแบบสบายๆเพ่ือให8องค�กร เพ่ือน หรือสมาชิกในครอบครัว
ให8ความสําคัญในการใช8หลักสัมมาวาจาเปNนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปuฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

อรรถกถาภาษาไทย (พระพุทธโฆษเถระ รจนา) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� บริษัท สหธรรมิก จํากัด. ๒๕๔๕) หน8า ๑๒๔. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�.พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัท เอส.อาร�.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส� จํากัด, 
๒๕๕๑. 

พระธรรมป�ฎก. ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ�าน). (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 
๒๕๔๒. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย :   
จตุพร ร�วมใจ   . ” การศึกษาศาสนภาพและการประยุกต�หลักพุทธธรรมของนักธุรกิจศึกษาใน

กรณีนักธุรกิจไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร  “  . ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล  ,๒๕๔๔.  
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พระปลัดวุฒิพงษ� กิตติวฺณโณ (ผลไม8). “วิเคราะห�สัมมาวาจาในคัมภีร�พระพุทธศาสนา”. สาร
นิพนธ�พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาบุญโชค ชยธมฺโม (ส�งแสง). “ศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ�ไทยใน
ป�จจุบัน”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี (โอฐสู). “ศึกษาวิธีการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของพระราช
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(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� :  
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ศึกษาการบรรลุธรรมแบบฉับพลันของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ 
A Study of a Sudden Satori of Rinzai Zen 

มานะ จันทนยิ่งยง* 

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�ฉบับนี้  เปNนการวิจัยเชิงเอกศาร โดยมีวัตถุประสงค�เ พ่ือศึกษา
พัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน โดยเฉพาะการบรรลุธรรมแบบฉับพลัน หรือ ซาโต
ริแบบฉับพลันของสํานักรินไซท่ีรู8จักกันอย�างแพร�หลายในป�จจุบัน  

ผลการวิจัยสรุปได8ว�า พระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ เริ่มต8นพัฒนาข้ึน
หลังจากท่ีพระโพธิธรรม (ต๊ักม8อ) จาริกไปยังประเทศจีน ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ ซ่ึง
ขณะนั้นพระพุทธศาสนามหายานได8แพร�หลายอยู�แล8วในประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุ�น โดย
แนวการเผยแพร�ธรรมของพระโพธิธรรมผู8ก�อต้ังและพระสังฆปรินายกองค�ท่ี ๑ ของลัทธิฌาน 
(Chan) เน8นเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานอย�างเข8มข8นเปNนหลัก หลังจากนั้นมีการสืบทอด
ตําแหน�งพระสังฆปรินายกต�อเนื่องกันถึง ๖ รุ�น  

วิธีการฝ�กปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนานิกายเซน นับต้ังแต�ยุค
ของพระโพธิธรรม จนถึงป�จจุบันได8สืบทอดพัฒนาต�อมาจนเปNนท่ีรู8จักกันในนาม สํานักโซโตะ
เซน (Soto Zen) เน8นท่ีการนั่งสมาธิ แบบซาเซน (Zazen) เปNนหลัก 

ส�วนรินไซเซน ซ่ึงแยกตัวออกมาอย�างชัดเจนในสมัยท�านฮุ�ยเน8ง (หรือเว�ยหลาง) 
โดยต�อมาศิษย�ของท�านคือท�านฮวงโป (Huang Po) เปNนผู8คิดค8นวิธีการกระตุ8นจิตเดิมแท8 ด8วย
วิธีการใช8การขบปริศนาธรรมโกอาน (Koan) รวมถึงวิธีท่ีดูออกจะรุนแรงเช�น ตวาด หรือตบดี 
ท้ังนี้เพ่ือให8ไม�ยึดติดและไม�ปรุงแต�งต�อสรรพสิ่ง ด8วยความเชื่อว�า ซาโตริอันมีลักษณะฉับพลัน
สามารถเกิดข้ึนได8ทุกขณะไม�ว�าจะทําอะไรอยู� ต�อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ท�านเออิไซ 
(Eisai) ซ่ึงเปNนพระชาวญ่ีปุ�น ได8จาริกไปศึกษาลัทธิฌานในประเทศจีน และกลับมาก�อต้ัง 
สํานัก “รินไซเซน” (Rinzai Zen) ข้ึนในประเทศญ่ีปุ�นในป� พ.ศ. ๑๗๓๔  

ซาโตริสามารถแบ�งได8 ๕ ระดับเรียกว�า โกอิ (Go-I) โดย ๓ ระดับแรกเปNนภาวะ
ตระหนักรู8 (Noetic) ๒ ระดับหลัง  เปNนภาวะทางอารมณ� (Affective) หรือภาวะทางจิต 
(Conative) โกอินี้เปNนแนวทางท่ีใช8ร�วมกันท้ังสํานักรินไซเซน และโซโตะเซน 

คําสําคัญ: การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน, พระพุทธศาสนานิกายเซน, สํานักรินไซ 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม�  
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Abstract 

The main purposes of this thesis are to study the development of 
Zen Buddhism, especially to study Sudden Englightenment (Sudden Satori) of 
Zen Sect, Rinzai School.  

The results from this research find that Rinzai Zen Buddhism 
development emerged when Bodhidharma made a pilgrime to China in the 
10th of Buddhist Century. During that period, the Mahayana Buddhism was 
already proliferated in China, Korea and Japan.  Dharma dissemination of 
Bodhidharma, who is the founder and the 1st Patriarch of Chan Buddhism, 
focuses on intensive meditation practices rather than chanting or reading 
Tripitaka.  Later on, the Chan Sect has been continuously disseminated for 6 
generations in China.   

The main method for enlightenment of Zen Buddhism; starting from 
the 1st Patriach – Bodhidharma until present day of “Soto Zen”; has been 
focusing on the intensive meditation which is now widely known as “Zazen”.  

Rinzai Zen has clearly made their practices distinctive from original 
practices since Hui Neng period. Later on, one of his disciple named Huang Po 
invented mind-shattering techniques including hitting and shouting, in order 
to deliberately instigate psychic turmoil and get into the inner-self nature or 
Essene of Mind.  These techniques are designed mainly to make practitioners 
avoid both attachment (Upadana) and mental formation (Sankhara) as Rinzai 
Zen believes that the Satori has a sudden characteristic and can happen at 
anytime and within any activity.   

In the 17th Century, a Japanese monk named Eisai (1684-1785 B.E.), 
wandered into China to Study Chan Buddhism. He, later returned to Japan 
and founded Rinzai Zen School in 1734 B.E. 

There are 5 levels of Satori, the first 3 levels are noetic states and 
the last 2 leves are affective state or conotive state. These are guidelines for 
both Rinzai Zen and Soto Zen. 

Keywords : Sudden Enlightenment, Zen Sect Buddhism, Rinzai School 
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๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนา ถือเปNนศาสนาท่ีเชื่อในการพัฒนาจิตของมนุษย�เพ่ือให8พบสันติสุข

และมี ชีวิตท่ีดีงาม พระพุทธศาสนาจึงเปNนท่ียึดเหนี่ยวและท่ีพ่ึงพิงทางจิตใจของชาวพุทธมา
ตลอดสองพันห8าร8อยกว�าป� ในการถ�ายทอดคําสอนของพระพุทธองค�ผ�านระยะเวลาอัน
ยาวนานนี้ทําให8มีพัฒนาการในการตีความ อธิบายคําสอนของพระพุทธองค�จากสาวกและผู8รู8 
จนเกิดข้ึนเปNนพระสูตรและนิกายต�าง ๆ จํานวนมาก 

เหตุการณ�สําคัญท่ีทําให8มีการแตกแยกออกเปNนนิกาย ปรากฎชัดหลังการสังคายนา
ครั้งท่ี ๒ (ประมาณ ๑๐๐ ป�หลังพระพุทธเจ8าเสด็จดับขันธ�ปรินิพพาน) ภิกษุกลุ�มหนึ่งเรียกว�า 
“มหาสังฆิกะ” ได8แยกตนออกไปต�างหากจากกลุ�มท่ีพยายามอนุรักษ�ของเดิมท่ียืนยันไม�
เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยแม8เพียงเล็กน8อยซ่ึงเรียกว�า “เถรวาท” การแยกตัวของ มหาสังฆิ
กะนี้ต�อมาได8พัฒนาจนเปNนนิกายมหายาน  

ในป�พ.ศ. ๖๔๓ ด8วยการอุปถัมภ�ของพระเจ8ากนิษกะ๑  ได8จัดให8มีการสังคายนาของ
ฝ�ายมหายานข้ึนในอินเดียภาคเหนือ หลังจากนั้นพระเจ8ากนิษกะ ได8ส�งสมณทูตไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง จึงทําให8พระพุทธศาสนา แพร�หลายเติบโตเข8าไปยังประเทศ
จีน เกาหลี มองโกเลีย และญ่ีปุ�น  อันเปNนรากฐานสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาเติบโตของ
นิกายต�าง ๆ ในพระพุทธศาสนามหายาน ซ่ึงรวมถึงนิกายเซนในประเทศญ่ีปุ�นด8วย 

ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ จักรพรรด์ิของอาณาจักรบักเจหรือป�กเช (Baekje / 
Paekche) ซ่ึงเปNนหนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีได8ส�งพระพุทธรูป และคัมภีร�เข8ามาถวาย
พระจักรพรรดิยาโมโตะ (Yamoto) นับแต�นั้นสืบมาพระพุทธศาสนามหายานได8พัฒนา
เจริญเติบโตรวมถึงถูกกวาดล8างถึง ๒ ครั้งในประเทศญ่ีปุ�น อย�างไรก็ตามหลังสงครามโลกครั้ง
ท่ี ๒ พระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ�นได8รับการฟ �นฟูพัฒนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานิกาย
เซน ซ่ึงได8เผยแพร�จนเปNนท่ีรู8จักในโลกตะวันตก และมีผู8มีชื่อเสียงหลายท�านประยุกต�หลักการ
ของนิกายเซนเข8ากับการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จ 

ผู8มีชื่อเสียงระดับโลกชาวตะวันตกผู8หนึ่งคือ“สตีฟจอบส� (Steve Jobs) ได8ประกาศ
ต�อสาธารณชนว�าเขาเปNนสาวก ศึกษาศาสนาพุทธนิกายเซน และยอมรับว�าเซนมี  อิทธิพลต�อ
ชีวิตของเขา”๒ โดยนําเอาปรัชญาเรื่องความเรียบง�ายจากเซนมาประยุกต�ใช8ในงาน ออกแบบ
นวัตกรรมตระกูลแอปเป�ล ผลจากการนี้ ทําให8สาวกของแอปเป�ลพากันหันมาศึกษา เซนเปNน

                                                           

๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรป�ฏกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกภฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน8า ๑๐. 

๒ วอลเตอร� ไอแซคตัน, สตีฟจ็อบส�, แปลโดย ณงลักษณ� จารุวัฒน�, นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, 
วิริยา สังขนิยม, วิโรจน� รุจิจนากุล, อรยา เอ่ียมช่ืน,  )กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�เนช่ันบุ¦คส�, ๒๕๕๔  ( ,
หน8า ๕๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๒๐๕๒ 

การใหญ�๓ ความแพร�หลายของเซนนี้ได8กระจายไปในหลายสาขาอาชีพ เช�นเซนในศิลปะการ 
พยาบาล (Zen in the Art of Nursing) เซนแห�งการตลาดโซเชียลมีเดีย (The Zen of 
Social Media Marketing) เซนแห�งการเด่ียวไมโครโฟน (Zen and the Art of Stand-Up 
Comedy) จิตวิทยาเซนแบบกระชับสั้น (Zen Psychology In A Nutshell) หมากรุกเซน 
(Zen Chess) การตกแต�งภายในอย�างเซน (Zen Interiors)๔ 

ความแพร�หลาย ความนิยม และการประยุกต�ใช8หลักแนวคิดเซนในสาขาอาชีพ
ต�างๆ นี้ ทําให8มีการตีความและการอ8างอิงของเซน ผิดเพ้ียนไปจากจุดมุ�งหมายด้ังเดิม ซ่ึงเปNน
แนวทางการ ดําเนินชีวิตบําเพ็ญจิตเพ่ือให8ถึงพุทธภาวะ หรือ ท่ีนิยมเรียกว�า ซาโตริ(Satori)  

ด8วยความน�าสนใจเหล�านี้ ผู8วิจัยจึงมีความสนใจใคร�ศึกษา พัฒนาการและแนวคิด
ในการฝ�กอบรมเพ่ือการบรรลุธรรมแบบฉับพลันของ พระพุทธศาสนานิกายเซนสํานักรินไซ
หรือสํานักฉับพลัน (Sudden School)  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ 
๒.๒ เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานิกายเซน 
๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห�การบรรลุธรรมแบบฉับพลันในพระพุทธศาสนานิกายเซน 

สํานักรินไซ 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้ผู8วิจัยมุ�งศึกษาการบรรลุธรรมแบบ

ฉับพลันของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ (Rinzai Sudden School) อย�างไรก็ดี
เพ่ือให8เนื้อหาครบถ8วน การวิจัยนี้จะศึกษาถึงกําเนิดและ พัฒนาการของพระพุทธศาสนา
นิกายเซนท้ังในอินเดีย ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ�นโดยสังเขป ท้ังนี้เพ่ือให8เห็นภาพรวม
และบริบทท่ีสําคัญในแต�ละยุคสมัย รวมท้ังจะได8ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการบรรลุธรรม 
ของพระพุทธศาสนานิกายเซนไว8ด8วยในการวิจัยครั้งนี้ 

๓.๒ ขอบเขตด�านเอกสาร  การวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) ตามหัวข8อท่ีได8นําเสนอ ผู8วิจัยจะศึกษาจากเอกสารเชิงวิชาการท่ีเกียวข8องกับ
พระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ ซ่ึงมีเอกสารท่ีสําคัญได8แก� สูตรของเว�ยหล�าง 
(Platform Sutra) คําสอนของฮวงโป (The Zen Teaching of Huang Po) และบันทึกของ
รินไซ (The Record of Linji) รวมท้ังคัมภีร�พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

                                                           

๓ ว.วชิรเมธี, ชาล8นถ8วย, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (นนทบุรี: สํานักพิพม�ปราณ, ๒๕๕๖), หน8าคําปรารภ 
๑. 

๔ ดังตฤณ, เซนในการทํางานอย�างเซียน, (สํานักพิมพ�ฮาวฟาร�, ๒๕๕๖), หน8า ๑๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๕๓

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และเอกสารตําราวิชาการด8านพระพุทธศาสนา 
ตําราวิชาการจากคณาจารย�ต�าง ๆ พร8อมท้ังหนังสือ บทความ นิตยสาร และงานวิจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวข8องกับงานวิจัยนี้ 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีดําเนินการ 

วิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
๔.๑ รวบรวมข�อมูลศึกษาค8นคว8าและรวบรวมข8อมูลจากเอกสารปฐมภู มิ 

(Primary) ข8อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary) 
๔.๒ วิเคราะห�ข�อมูล นําข8อมูลท่ีได8ศึกษาค8นคว8าไว8 มาวิเคราะห� อธิบายความ และ

แสดงเหตุผลเพ่ือให8เกิดความ เข8าใจท่ีชัดเจนมากท่ีสุด หาเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือให8มีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน  

๔.๓ กรั่นกรองและเรียบเรียง โดยการคัดข8อมูลท่ีได8ศึกษาวิเคราะห�ไว8แล8ว เฉพาะ
ส�วนท่ีมีความสําคัญ และมีความเก่ียวข8อง กับการทําวิจัย แล8วจึงจัดพิมพ�เรียบเรียงข8อมูล
อธิบายความให8เกิดความต�อเนื่อง และเข8าใจได8ง�ายต�อผู8อ�านวิจัย 

๔.๔ นําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� นําเสนอและปรับปรุงแก8ไขตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� นําเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ� 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๕.๑ กําเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ 
พระพุทธศาสนานิกายฌาน (Chan) หรือท่ีรู8จักกันต�อมาในประเทศญ่ีปุ�นว�านิกาย 

เซน (Zen) เปNนพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญนิกายหนึ่งในประเทศจีน โดยมีพระโพธิธรรม 
(ต๊ักม8อ) เปNนพระสังฆปริณายกองค�แรกตามสายจีน แต�หากนับต้ังแต�สมัยพุทธกาลถือว�าพระ
มหากัสสปเถระเปNนพระสังฆปรินายกองค�แรกของนิกายฌาน  โดยมีประวัติเล�ากันว�า เม่ือ
พระผู8มีพระภาคเจ8าประทับอยู� ณ ภูเขา คิฌกูฏ วันหนึ่งเสด็จมาในท่ีประชุมสงฆ� ครั้นประทับ
ในท่ีประชุม และพระสงฆ�ถวายอภิวาทน�แล8ว ได8ทรงหยิบดอกไม8ช�อหนึ่ง ซ่ึงมีผู8มาบูชา
พระองค�ข้ึนไว8ในพระหัตถ� มิได8ตรัสว�าอย�างไร พระสงฆ�ท้ังปวงก็พากันนิ่งอยู� มีแต�พระ
มหากัสสปเถระท่ีได8เห็นพระพุทธองค�ทรงยกดอกไม8ช�อนั้น ก็แย8มโอษฐ� เม่ือพระพุทธเจ8า
ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงมอบช�อดอกไม8นั้นให8 แล8วตรัสว�า “ดูกรมหากัสสปะ เราขอมอบ
ทรัพย� อันประเสริฐ คือ โลกุตตรธรรมนี้ให8แก�เธอ ณ บัดนี้” นิกายเซน เชื่อว�า เซน เกิดข้ึน
ต้ังแต�ขณะนั้นเปNนต8นมา พระมหากัสสปะได8รับมอบธรรมท่ีเรียกว�า  เซน จากพระพุทธองค�
แล8ว๔ และถือเปNนพระสังฆปรินายกองค�ท่ี ๑ เม่ือนับตามสายอินเดีย 
                                                           

๔ คึกฤทธ์ิ ปราโมช, นิกายเซน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ดอกหญ8า, ๒๕๔๔), หน8า ๓๑. 
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 ๒๐๕๔ 

นิกายฌาน หรือนิกายเซนเริ่มมีการพัฒนาแพร�หลายอย�างชัดเจนท่ีสุดเม่ือพระโพธิ
ธรรม  จาริกจากประเทศอินเดียมายังประเทศจีนในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ โดยเล�ากันว�า
พระโพธิธรรมนั่งสมาธิหันหน8าเข8าผนังถํ้าเปNนเวลาถึง ๙ ป� และนั่นเปNนท่ีมาของชื่อลัทธิซ่ึงมา
จากภาษาสันสกฤตว�า ‘ธฺยาน’ และตรงกับภาษาบาลีว�า ‘ฌาน’๕ หลังจากนั้นมีการสืบ
ตําแหน�งพระสังฆปรินายกในประเทศจีนต�อกันมาอีกถึง ๖ รุ�น ตอนท่ีจะมีการถ�ายทอดตําแหน�ง
พระสังฆปรินายกองค�ท่ี ๖ นั้น ได8มีการให8แข�งขันกันแต�งโศลกเพ่ือแสดงว�าใครท่ีเข8าใจจิตเดิมแท8 
(Essence of Mind) มากท่ีสุด ท�านเฉินชิว หัวหน8าพระ ได8แต�งโศลก ความว�า 

“กายของเราท้ังหลายคือต8นโพธิ์ จิตของเราท้ังหลายคือกระจกใส  
ขอให8พวกเราจงหม่ันเช็ดถูกายและจิตเสมอ อย�าให8ฝุ�นธุลีลงจับ” ๖ 

ส�วนโศลกของท�านฮุ�ยเน8ง ซ่ึงแต�เดิมทํางานอยู�ในครัวเขียนอ�านหนังสือไม�ได8 ขอให8
เพ่ือนช�วยอ�านโศลกของท�านชินเชาให8ฟ�ง หลังจากนั้นท�านวานให8เพ่ือเขียนโศลกข้ึนว�า  

“ไม�มีต8นโพธิ์ ไม�มีท่ีตั้งของกระจกใส  
เม่ือสรรพสิ่งล8วนว�างเปล�า ฝุ�นธุลีจะลงจับท่ีไหนได8”๗ 
พระสังฆปรินายกองค�ท่ี ๕ หลังจากท่ีได8อ�านโศลกของท�านฮุ�ยเน8งแล8ว จึงแอบลอบ

เรียกท�านฮุ�ยเน8ง มารับมอบธรรมพร8อมท้ังบาตรและจีวร อันเปNนสัญลักษณ�การแต�งต้ังพระ
สังฆปรินายกองค�ท่ี ๖ แต�เพ่ือป�องกันไม�เกิดความโกลาหล ท�านขอให8ท�านฮุ�ยเน8งลี้ภัยลงทาง
ภาคใต8ของจีน และในช�วงเวลานี้เองถือได8ว�าเปNนการแยกสํานักเหนือ โดยช�านเฉินชิว และ
สํานักใต8โดยท�านฮุ�ยเน8ง ซ่ึงต�อมาเรียก ๒ สํานักนี้ว�า สํานักเชื่องช8า (Gradual School) และ
สํานักฉับพลัน (Sudden School) โดยลําดับ 

๕.๒ กําเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในญ่ีปุ�นโดยสังเขป 
ศาสนาถือเปNนจุดศูนย�รวมจิตใจของประชาชน แต�ก็มักถูกใช8เปNนเครื่องมือในการ

ปกครองเสมอมา พระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ�นก็เช�นกัน ได8รับการสนับสนุนและกวาดล8าง
มาหลายยุคสมัย ตามประวัติศาสตร�ญ่ีปุ�น มีการบันทึกว�า พระพุทธศาสนาได8เริ่มเข8ามาใน
ญ่ีปุ�นราวพุทธศักราชท่ี ๑๐ โดยพระจักพรรดิของอาณาจักรป�กเจ หรือป�กเช (Baeje / 
Paekche) ซ่ึงเปNนหนึ่งในสามอาณาจักของเกาหลีในสมัยนั้น ได8ส�งพระพุทธรูปและคัมภีร�เข8า
มาถวายพระจักพรรดิ ยาโมโตะของญ่ีปุ�น ภายหลังเจ8าชายโชโตกุ (พ.ศ. ๑๑๑๗ – ๑๑๖๔) ได8
บัญญัติไว8ในรัฐธรรมนูญให8พระพุทธศาสนาเปNนศาสนาประจําชาติ (State Religion) 
หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ�งเรืองอย�างยิ่งและถูกกวาดล8างอย�างยิ่งใหญ�ถึง ๒ ครั้ง 

                                                           

๕ นพ ท�าพระจันทร�, กําเนิดแห�งเซน, (นนทบุรี: สํานักพิมพ�ธารบัวแก8ว, ๒๕๔๓), หน8า ๖. 
๖ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายานนิกายหลัก, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน8า ๑๙๑. 
๗ เล�มเดียวกัน, หน8า ๑๙๒. 



                           การประชุมวิชาการระดับชาติ

T 

อย�างไรก็ดีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 
ทุกวันนี้ 

 
๕.๓ พัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซในญ่ีปุ�น
พระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญ่ีปุ�น ทีมีรากฐานมาจากนิกายฌาณ 

นับได8ว�าเปNนความผสมผสานระหว�างปรัชญาจากอินเดีย และปรัชญาจากลัทธิเต¿าของจีน ซ่ึง
นับต้ังแต�สมัยของพระโพธิธรรม นิกายฌาน เน8นใน
Meditation) แต�ท�านฮุ�ยเน8ง 
ท�านได8ลี้ภัยจากเหนือลงใต8 ได8ยืนยันว�าการบรรลุธรรม หรือท่ีญ่ีปุ�นเรียกว�า 
ภาวะท่ีเกิดข้ึนอย�างฉับพลัน 
เท�าไร และเม่ือไรจึงจะเกิดซาโตริได8 จึงเปNนท่ีมาของชื่อสํานักฉับพลัน 
ศิษย�รุ�นต�อ ๆ มาเช�นท�านฮวงโป 
กระตุ8นจิตเดิมแท8 ด8วยวิธีการขบปริศนาธรรมโกอาน 
ตวาด หรือตบดี ท้ังนี้เพ่ือให8ศิษย�ไม�ยึดติดและไม�ปรุงแต�งต�อสรรพสิ่ง และไม�เอาความเคยชิน
จากการวิเคราะห�แบ�งแยกแบบทวิลักษณ� 
พิจารณาภาวะต�าง ๆ โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อว�ามนุษย�ทุกคน
คน จิตเดิมแท8นี้แต�เดิมมีภาวะผุดผ�องแต�โดนกิเลสซ่ึงเกิดจากการปรุงแต�ง 
ไว8 จึงไม�สามารถปรากฏได8

สํานักรินไซเซนในป�จจุบัน
จีนถึง ๒ ครั้ง คือในป� พ
ประเทศจีนครั้งท่ี ๒ นี้ท�านได8รับตรา 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒

อย�างไรก็ดีหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ พระพุทธศาสนาได8รับการฟ �นฟูและเจริญเติบโตมาจนถึง

พัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซในญ่ีปุ�น
พระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญ่ีปุ�น ทีมีรากฐานมาจากนิกายฌาณ 

นับได8ว�าเปNนความผสมผสานระหว�างปรัชญาจากอินเดีย และปรัชญาจากลัทธิเต¿าของจีน ซ่ึง
นับต้ังแต�สมัยของพระโพธิธรรม นิกายฌาน เน8นในการนั่งสมาธิอย�างเข8มข8น 

แต�ท�านฮุ�ยเน8ง (ซ่ึงได8รับการแต�งต้ังเปNนพระสังฆปรินายกในภายหลัง
ท�านได8ลี้ภัยจากเหนือลงใต8 ได8ยืนยันว�าการบรรลุธรรม หรือท่ีญ่ีปุ�นเรียกว�า “ซาโตริ
ภาวะท่ีเกิดข้ึนอย�างฉับพลัน (Sudden) ไม�มีใครสามารถกําหนดได8ว�าจะต8องทําอย�างไร นาน
เท�าไร และเม่ือไรจึงจะเกิดซาโตริได8 จึงเปNนท่ีมาของชื่อสํานักฉับพลัน (Sudden School) 
ศิษย�รุ�นต�อ ๆ มาเช�นท�านฮวงโป (Huang Po) ท�านลินฉี (Linji) ได8พัฒนาการอบรมฝ�กฝน 
กระตุ8นจิตเดิมแท8 ด8วยวิธีการขบปริศนาธรรมโกอาน (Koan) รวมถึงวิธีท่ีดูออกจะรุนแรงเช�น 

ท้ังนี้เพ่ือให8ศิษย�ไม�ยึดติดและไม�ปรุงแต�งต�อสรรพสิ่ง และไม�เอาความเคยชิน
จากการวิเคราะห�แบ�งแยกแบบทวิลักษณ� (Dualistics เช�น ถูก-ผิด ดี-ชั่ว ขาว
พิจารณาภาวะต�าง ๆ โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อว�ามนุษย�ทุกคนมีจิตเดิมแท8อยู�ภายในตนเองทุก
คน จิตเดิมแท8นี้แต�เดิมมีภาวะผุดผ�องแต�โดนกิเลสซ่ึงเกิดจากการปรุงแต�ง (อุปทาน
ไว8 จึงไม�สามารถปรากฏได8 

สํานักรินไซเซนในป�จจุบัน “มีท�านเออิไซ (Eisai) พระญ่ีปุ�นท่ีได8เดินทางไปประเทศ
ครั้ง คือในป� พ.ศ. ๑๗๑๑ และป�พ.ศ. ๑๗๓๐ ในระหว�างการไปศึกษาฌานท่ี

นี้ท�านได8รับตรา (Seal – Inkashomei) แต�งต้ังเปNนอาจารย�ถ�ายทอดเซน 

 

๒ ๒๐๕๕

พระพุทธศาสนาได8รับการฟ �นฟูและเจริญเติบโตมาจนถึง

 

พัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซในญ่ีปุ�น 
พระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญ่ีปุ�น ทีมีรากฐานมาจากนิกายฌาณ (Chan) 

นับได8ว�าเปNนความผสมผสานระหว�างปรัชญาจากอินเดีย และปรัชญาจากลัทธิเต¿าของจีน ซ่ึง
การนั่งสมาธิอย�างเข8มข8น (Intensive 

ซ่ึงได8รับการแต�งต้ังเปNนพระสังฆปรินายกในภายหลัง) หลังจาก
ซาโตริ” นี้ เปNน

ใครสามารถกําหนดได8ว�าจะต8องทําอย�างไร นาน
Sudden School) ซ่ึง

ได8พัฒนาการอบรมฝ�กฝน 
รวมถึงวิธีท่ีดูออกจะรุนแรงเช�น 

ท้ังนี้เพ่ือให8ศิษย�ไม�ยึดติดและไม�ปรุงแต�งต�อสรรพสิ่ง และไม�เอาความเคยชิน
ขาว-ดํา) มา

มีจิตเดิมแท8อยู�ภายในตนเองทุก
อุปทาน) ปกคลุม

พระญ่ีปุ�นท่ีได8เดินทางไปประเทศ
ในระหว�างการไปศึกษาฌานท่ี
แต�งต้ังเปNนอาจารย�ถ�ายทอดเซน 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๕๖ 

จากท�านอาจารย�ฮุ�ยจาง (Huai Chang)”๘ ซ่ึงเปNนศิษย�สายสํานักหลินฉี (Linji or Rinzai 
School สํานักรินไซเซน ในภาษาญ่ีปุ�นป�จจุบัน) เม่ือท�านกลับมาท่ีประเทศญ่ีปุ�นจึงได8ก�อต้ัง
สํานักรินไซ หรือสํานักฉับพลัน (Sudden School) และมีคนรู8จักอย�างแพร�หลายในป�จจุบัน 

ส�วนสํานักเชื่องช8า (Gradual School) หรือท่ีญ่ีปุ�นเรียก โซโตะ (Soto) นับว�าได8
ถ�ายทอดการฝ�กอบรมท่ีเน8นการนั่งสมาธิอย�างเข8มข8น จากสํานักฝ�ายเหนือ (โดยท�านเฉินชิว) 
แม8ภายหลังเม่ือศิษย�รุ�นหลัง ๆ ได8ประยุกต�เอาการฝ�กอบรมโดยการใช8โกอานมาใช8 แต�การนั่ง
สมาธิอย�างเข8มข8นซ่ึงในญ่ีปุ�นเรียก “ซาเซน” (Zazen) ยังถือเปNนกิจกรรมหลักในการฝ�กอบ
รบเช�นเดิม 

๕.๔ คําสอนหลักของพระพุทธศาสนานิกายเซน สํานักรินไซ 
คําสอนของของนิกายเซน มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาความคิดอันมาจากพระสูตร

สําคัญ ๆ ของพระพุทธศาสนามหายาน เช�น ลังกาวตารสูตร ปรัชญาปารามิตาสูตร วิมล
เกียรตินิเทศสูตร วัชรเฉทิกสูตร นิรวาณสูตร เปNนต8น ในส�วนของสํานักรินไซ มีบันทึกคําสอน
ของอาจารย� ๓ ท�านหลัก ๆ ซ่ึงล8วนแต�มีพ้ืนฐานมาจากพระสูตรมหายานดังท่ีกล�าวไว8 

สูตรของเวBยหลาง (Platform Sutra) เปNนพระสูตรท่ีบันทึกคําสอนของท�านฮุ�
ยเน8ง (หรือท�านเว�ยหลาง) ซ่ึงถือเปNนผู8ให8กําเนิดนิกายเซนแบบฉับพลัน ความสําคัญในพระ
สูตรมีความเชื่อว�า สรรพสัตว�ท้ังหลายล8วนมีพุทธภาวะ (Buddhahood) อยู�ในตัว แต�เปNน
เพราะจิตเดิมแท8 (Essence of Mind) ถูกห�อหุ8มด8วยอวิชชา กิเลส ตัณหา โดยท่ัวไปจึงไม�
สามารถเข8าถึงจิตเดิมแท8นี้ได8 สูตรของเว�ยหลายสอนให8ละความคิดเปNนคู�สุดโต�ง (Duality) 
เช�น ดี-ชั่ว มืด-สว�าง เพราะเปNนสาเหตุหลักท่ีทําให8เรายึดติดในสมมุติบัญญัติ 

คําสอนของฮวงโป (Huang Po Teaching) ท�านฮวงโป หรือท่ีญี่ปุ�นเรียกว�าท�าน
โอบากุ (Obaku) ท�านนับเปNนศิษย�หลานหรือศิษย�รุ�นท่ีสองของท�านฮุ�ยเน8ง (เว�ยหลาง) เนื้อหา
ของคําสอนของท�านฮวงโปเน8นไปท่ีจุดสูงสุดคือ ความว�างจากความว�าง แต�ไม�ใช�ความว�างใน
แบบท่ีเราเข8าใจกัน โดยท่ัวไป ในการอธิบายครูบาฮวงโปจะใช8 วิภาษวิธี (มีก็ไม�ใช ไม�มีก็ไม�ใช�) 
รวมถึงเน8นเรื่อง “จิตหนึ่ง (One Mind) ซ่ึงหมายถึงสิ่ง ๆ หนึ่ง ซ่ึงมีอยู�ก�อนท่ีจะเกิดมีจิต ตาม
ความหมายท่ีเรารู8จักกัน หรือยิ่งไปกว�านั้นก็คือก�อนเกิดมีสิ่งท้ังปวงนั่นเอง ก�อนเกิดมี
สังสารวัฏ และนิพพานตามความรู8สึก ท่ัวไป สิ่งท่ีเรียกว�าจิตหนึ่งก็มีอยู�แล8ว” นอกจากนี้คํา
สอนยังพยายาม อธิบายให8ทุกสิ่งเปNน ธรรมาธิษฐาน หรือนามธรรม โดยไม�เก่ียวกับรูปธรรม
เลย เช�น คําว�า “โพธิสัตว� อวโลกิเตศวร” มิได8หมายถึงคน แต�หมายถึงความเมตตากรุณา 

บันทึกคําสอนของรินไซ (Linji Record)  คือคําสอนและข8อปฏิบัติของท�านลินฉี 
(Linji Yixuan) หรือชาวญ่ีปุ�นเรียกว�า ท�านรินไซ (Rinzai Roku) พระภิกษุชาวจีน ในช�วง

                                                           

๘ Edward Irons, Encyclopedia of Buddhism, (New York: Infobase Publishing, 
1994), p. 175. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๕๗

ปลายของราชวงศ�ถัง (พ.ศ. ๑๑๖๑ - ๑๔๕๐) ซ่ึงเปNนผู8ก�อต้ังสํานักรินไซเซน ท�านรินไซนี้ เปNน
ศิษย�ของท�านครูบาฮวงโป (ญ่ีปุ�นเรียก โอบากุ)  ซ่ึงได8รับการถ�ายทอดคําสอนมาจากท�านฮุ�
ยเน8ง (เว�ยหลาง) ท�านรินไซ ต8องการให8ผู8ศึกษาเซนได8สว�างโพล�ง และพบการบรรลุธรรมด8วย
สติป�ญญาของตัวเอง ไม�ใช�การจําคําสอนมาจากอาจารย� หรือจํามาจากคัมภีร�ท่ีเขียนไว8 “คํา
สอนของท�านรินไซ จึงเปNนคําพูด ท่ีขาดห8วน แต�ละประโยคจะสอดคล8องกันอยู�ห�าง ๆ 
หมายความว�าคําพูดเหล�านั้น จะไม�มีการ พรรณนา เนื้อความอย�างกลมกลืน เพราะแต�ละ
ประโยคเปNนปริศนา ท่ีมีความหมาย สอดคล8องกับ ประโยคถัด ๆ ไปอยู�อย�างเร8นลับ”๙ คํา
สอนหลักของท�านก็เน8นไปท่ีจิตหนึ่ง (One Mind) หรือจิตเดิมแท8 (Essence of Mind) หรือ
สุญญตา (ความว�าง Emptiness) เช�นเ ดียวกับท�านเว�ยหลางและท�านฮวงโป โดย
แนวความคิดหลักคือทุกสิ่งล8วนเปNนมายา อันเปNนปรากฎการณ�ท่ีจิตสร8างข้ึน ทุกอย�างล8วน
ว�างเปล�า (สุญญตา แต�ไม�ใช�เปNนความว�างแบบไม�มีอะไรเลยหรือแบบนัตถิกวาทะหรือ 
Nihillism) ทางท่ีจะลุถึงจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท8คือการไม�สร8างความหวัง ไม�ยึดติดต�อสิ่งใดแม8
เพียงสิ่งเดียว แม8แต�การตรัสรู8หรือพระพุทธเจ8าก็ไม�มุ�งหวังและไม�ยึดติด 

๕.๕ วิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม สํานักรินไซเซน 
สาเหตุหนึ่งท่ีรินไซเซนเปNนท่ีแพร�หลายไปท่ัวโลกก็คือ รินไซเซนได8พยายาม

ประยุกต�หลักคําสอนเข8ากับการใช8ชีวิตประจําวันของคนธรรมดา ท่ีต8องทํามาหาเลี้ยงชีพ โดย
เน8นให8มีสติในป�จจุบันขณะและมีสติกํากับในทุกกิจกรรมท่ีทํา อย�างไรก็ตาม วิธีฝ�กปฏิบัติเพ่ือ
การเข8าถึงซาโตริของสํานักรินไซเซนท่ีสําคัญมีดังนี้ 

ซาเซน (Zazen) หมายถึงการรวมจิตใจให8แน�วนิ่ง โดยอาศัยวิธีการนั่งอย�างสงบ 
เปNนป�จจัยท่ีจะเก้ือหนุนให8จิตหลุดพ8นจากกรอบอ8างอิงเดิม ท่ีเคยคิด เคยเชื่อ เคยยึดม่ันถือม่ัน 
จนไปถึงจุดท่ีปราศจากการคิด ซ่ึงหมายถึงการท่ีจิตพ8นไปจาก การคิดแบ�งแยกเชิงทวิลักษณ� 
(Dualtistic) เพ่ือก8าวเข8าสู�ความว�าง (สุญญตา - Emptiness) ซ่ึงเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับจิต
เดิมแท8 (Essence of Mind) 

โกอาน (Koan) เปNนการประพันธ�ปริศนาสั้น ๆ ท่ีเก่ียวข8องกับแก�นของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงคําตอบของปริศนาธรรมนี้จะไม�ข้ึนอยู�กับการคิดแบบมีเหตุผลปกติ แต�
ต8องการกระตุ8นให8พัฒนาความเข8าใจอย�างลึกซ้ึงแบบนอกกรอบ (out of the box insight) 
เปNนการกระตุ8นให8เกิดการบรรลุธรรมแบบฉับพลัน (Sudden) โดยการรวบรวมความคิดไว8ท่ี
ปมปริศนาในโกอาน 

มอนโด (Mondo) คือการโต8ตอบแบบเซน ระหว�างอาจารย�และศิษย� โดยท่ีศิษย�จะ
ถามคําถามเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปNนปมท่ียังไม�กระจ�างอยู�ในส�วนลึกของตัวศิษย� และ

                                                           

๙ดูรายละเอียดใน อิสระมุนี, พลิกตํารา รินไซ นิกายเซ็น, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ�เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๐), หน8า ๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๕๘ 

อาจารย�จะตอบคําถาม ด8วยคําถาม เพ่ือท่ีจะให8ศิษย�ได8คําตอบอันมาจากส�วนลึกของปรัชญาญาน 
(intuitive mind) ของตัวศิษย�เอง ซ่ึงเปNนคําตอบท่ีไม�เก่ียวกับทฤษฏีหรือตรรกะใด ๆ เลย 

วิธีเพ่ือการบรรลุธรรมอ่ืน ๆ เช�น การวาดภาพ การต�อสู8 การจัดดอกไม8 การชม
ดอกไม8 การชงชา การด่ืมชา การยิงธนู การจัดสวน เซนเชื่อว�าทุกอย�างในโลกนี้ล8วนอิงอาศัย
กันเปNนหนึ่งเดียว (universal mind / one mind) และล8วนแต�เปNนความว�าง (สุญญตา / 
Emptiness) การบรรลุธรรม เปNนเรื่องท่ีสามารถค8นพบได8ในจิตของมนุษย�เรานี่เอง ดังนั้นใน
ทุกกิจกรรม หากเรามีสติ (consciousness) และสมาธิ (ธฺยาน) สังเกตควบคุมในกิจกรรมนั้น
อย�างไม�ย�อท8อแล8ว ย�อมเข8าถึงประสบการณ�แห�งความว�าง หรือ ซาโตริได8 

๕.๖ ระดับการบรรลุธรรมโกอิ (Tozan’s 5 Ranks  or Go-I) 
ท�าน โตซาน เรียวไก (Tozan Ryokai จีนเรียก ตุงซาน - Tung-shan Liang-

chieh; พ.ศ. ๑๓๕๐-๑๔๑๒) เปรียบเสมือนพระสังฆปรินายกองค�แรก ของสํานักโซโต ใน
ประเทศจีน และเปNนผู8 ให8นิยามของการบรรลุธรรมโกอิ หรือ ๕ ข้ันของการระลึกรู8 
(realization) 

โชจูเฮ็น (Sho chu hen) “เฮ็นในโช” หมายถึง สิ่งหนึ่งในทุกๆ สิ่ง (the one is 
in the many) เปNนการสํานึกรู8ว�า พุทธภาวะดํารงอยู�ภายในตัวของผู8ปฏิบัติ และเขาก็จะรู8สึก
ว�าตนเองยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงําอยู� การรับรู8สิ่งต�าง ๆ ของเขายังไม�หลุดพ8น
จากความเปNนคู� หรือทวิคติ (dualism) ไปได8 ซ่ึงจําเปNนจะต8องเพียรพยายามมุ�งม่ันขจัด
ออกไป 

เฮ็นจูโช (Hen chu sho) “โชในเฮ็น” ความหลากหลายก็อยู�ในความเปNนเปNน
หนึ่งเดียว (the many is in the one) ผู8ปฏิบัติจะเร�งความพยายามเพ่ือขจัด อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ท่ีเกาะเก่ียวตนอยู� พยายามท่ีจะไม�ยึดติดในทวิคติ โดยจะพยายามวางเฉยในความ
เปNนคู� ดังกล�าว จะมีความปรารถนาอย�างแรงกล8าท่ีจะก8าวหน8าในทางปฏิบัติอย�างมุ�งม่ัน 
บําเพ็ญกุศลธรรม หลีกเว8นบาปธรรม (แม8เพียงเล็กน8อย) ในข้ันนี้ พุทธภาวะภายใน ตัวเขาจะ
สว�างไสวมากข้ึนกว�าเดิม อวิชชาจะลดน8อยลงไปเรื่อย ๆ ผู8ปฏิบัติท่ีได8รับผลถึงข้ันนี้จะมี
บุคคลิกภายนอก เปNนคนเคร�งศาสนา ชื่นชอบการ ปฏิบัติธรรมมากกว�า เรื่องอ่ืนใดท้ังสิ้น 

โชจูไร (Sho chu rai) “สิ่งท่ีได8มาจากโช” มีความหมายว�า “สิ่งหนึ่งท่ีมาจากใจ
กลางของโชและเฮ็นในเอกลักษณ�ของความเปNนคู�ตรงข8าม ผู8ปฏิบัติจะ “รู8สึก” ว�า ตนเองเปNน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธภาวะภายใน เปNนความสัมพันธ�ท่ีไม�อาจจะแยกแยะได8เลยว�า สิ่งใด
คือพุทธภาวะอันเปNนสิ่งสูงสุด และสิ่งใดคือตนเอง เปNนข้ันท่ีไม�สนใจท่ีจะแยกแยะสิ่งต�าง ๆ 
อีกต�อไป  

เคนจูชิ (Ken chu shi) “การได8ก8าวเข8าสู�ศูนย�กลางของทวิคติ (ken)” (he has 
now come into the midst of dualities) ชีวิตจะดําเนินไปอย�างเหนือความขัดแย8ง
ทางด8านป�ญญา (intellectual paradoxes) ไม�สนใจเรื่องการแบ�งแยก ไม�เห็นสิ่งแตกต�าง 
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แต�มองเห็นทุกอย�างเปNนองค�รวม (totalistics) เปNนระดับท่ีมนุษย�เซน (Zen-man) เริ่มชีวิตท่ี
เต็มไปด8วยความรักความกรุณา (karuna) เปNนระดับท่ีซาโตริมีความสมบูรณ�อย�างเต็มท่ี ผู8
ปฏิบัติสามารถขจัดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ออกไปได8หมดสิ้น ดํารงอยู�เปNนหนึ่งเดียวกับพุทธ
ภาวะอย�างแท8จริง ไม�มีการแยกห�างจากกัน สามารถรับรู8โลกและชีวิตตามความเปNนจริงท่ีสิ่ง
นั้นดํารงอยู�  ไม�คาดหวังว�าจะได8อะไร หรือจะเปNนอะไรอีกแล8ว รวมท้ังไม�คาดหวังว�า
ปรากฎการณ�รอบข8างจะต8องเปNนอย�างนั้นอย�างนี้อีกต�อไป ท้ังนี้เพราะเขาได8เข8าถึงภาวะท่ีไม�
ต8องใช8 ความคิดปรุงแต�ง หากแต�รับรู8โลกอย�างตรงๆ โดยปราศจากอุปาทานใด ๆ ท้ังสิ้น ถือ
เปNนซาโตริท่ีสมบูรณ�พร8อมในตัว 

เค็นจูโต (Ken chu to) เปNนการเข8าถึงอย�างสมบูรณ�ท่ีสุด (completion of the 
act) ชีวิตประจําวันของผู8บรรลุยังดําเนินไปตามปกติไม�เปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงคือ อัต
วิสัย (Subjectivity) ของผู8บรรลุ (หมายถึงความคิดภายในเปลี่ยนแปลงไปในทางไม�ยึดติดสิ่ง
ใดท้ังสิ้น) เปNนผลสะท8อนของการท่ีได8บรรลุถึงข้ันสูงสุดแล8ว ผู8ท่ีปฏิบัติมาถึงระดับนี้จะดํารง
อยู�เหนือการแบ�งแยกใด ๆ ท้ังหมด ไม�มีความรู8สึกว�าตนเองบรรลุแล8วหรือยังไม�ได8บรรลุ 
เพราะปราศจากอุปาทานท่ีจะไปยึดม่ันอีกต�อไป มีจิตเปNนอุเบกขาอย�างสมบูรณ� ไม�เกิดความ
รักชอบ-ชิงชัง หรือ หวั่นไหวไปกับสิ่งใด ๆ อีกแล8ว  ไม�มีความสงสัยในเรื่องบุญเรื่องกรรม 
การตรัสรู8 โลกนี้หรือโลกหน8า อีกต�อไป ด8วยเหตุท่ีได8รู8เห็นเองว�า สรรพสัตว�ก็คือพุทธะอยู�แล8ว 
ไม�มีอะไรท่ีจะต8อง เสาะแสวงอีกต�อไป 

๖. อภิปรายผล 
นิกายเซนซ่ึงมีคาถาว�า“ถ�ายทอดพิเศษนอกเหนือคัมภีร� ,ไม�อาศัยคําพูดและ

ตัวอักษร, ชี้ตรงไปยังจิตของมนุษย�, รู8แจ8งภายในธรรมชาติของตัวเอง” เฉพาะท�อนแรก 
อาจจะเกินความเปNนจริงไปสักหน�อย เพราะคําสอนของนิกายเซนล8วนมีพ้ืนฐานความเชื่อมา
จากคัมภีร�และพระสูตรสําคัญทางมหายานท้ังสิ้น โดยมีความเห็นท่ีถูกต8องอย�างยิ่งว�า ความรู8
ความเข8าใจท่ีได8จากการอ�าน การศึกษาพูดคุยนั้นเปNนเพียงองค�ความรู8 (Knowledge) มิใช�
เปNนป�ญญาจากการบรรลุธรรมอันสูงสุด (Enlightenment) ดังนั้นประสบการณ�ทางศาสนา
จึงไม�สามารถถ�ายทอดได8ด8วยคําบรรยาย หรือข8อเขียนใด ๆ ท้ังสิ้น อีกท้ังจิตเดิมแท8หรือพุทธ
ภาวะซ่ึงมีอยู�แล8วแต�เดิมภายในมนุษย�ทุกคน จึงไม�ต8องไปค8นหาศึกษาจากท่ือ่ืนใดอีกเพราะยัง
แต�จะเปNนการสร8างการปรุงแต�ง (สังขาร) และยึดติด (อุปาทาน) ทุกคนจึงควรลงมือปฏิบัติ
วิป�สสนากายใจของตนเอง เพ่ือให8เห็นแจ8งในธรรมชาติของพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท8ท่ีอยู�
ภายในมนุษย�ทุกคน โดยไม�ติดข8องกับความรู8ทางด8านปริยัติซ่ึงอาจเปNนกําแพงก้ันการเข8าถึง
ซาโตริได8 

เป�าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเถรวาทก็คือการเข8าถึงนิพพาน ซ่ึงมีแนวปฏิบัติ
เพ่ือการบรรลุธรรมอย�างชัดเจนในพระไตรป�ฎก ซ่ึงสามารถแยกออกเปNน ๒ แนวทางหลัก ๆ 
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คือ การปฏิบัติสมถะภาวนา (Tranquillity Development) และวิป�สสนาภาวนา (Insight 
Development) สําหรับระดับการบรรลุธรรมนั้นแบ�งเปNน ๔ ระดับตามมรรคญานท่ีสามารถ
ละสังโยชน�ได8 คือ โสดาป�ตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค 

วิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมชองสํานักรินไซ ท่ีเรียกว�า “ซาโตริ” นั้น ไม�มีข้ันตอน
การปฏิบัติท่ีชัดเจน แต�มีแนวคิดพ้ืนฐานว�า มนุษย�ทุกคนมีความสามารถท่ีจะเข8าถึงซาโตริ ซ่ึง
เปNนประสบการณ�ตรงทางศาสนาได8 เนื่องจากทุกคนมีพุทธภาวะ (จิตเดิมแท8 หรือ จิตหนึ่ง) 
อยู�ภายในตัวเองอยู�แล8ว การจะกําจัดอวิชชาก็คือการพยายามเข8าสู�ภาวะด้ังเดิมนั้น ด8วยการ
ทําจิตให8บริสุทธิไม�แยกแยะวิเคราะห�สิ่งใด ๆ แบบทวิลักษณ� (Dualistic) โดยระดับการเข8าถึง
ซาโตริสามารถแบ�งได8 ๕ ระดับเรียกว�า โกอิ (Go-I) โดย ๓ ระดับแรกเปNนภาวะตระหนักรู8 
(Noetic) และ ๒ ระดับหลังเปNนภาวะอารมณ� (Affective) หรือภาวะองค�ความรู8ทางจิต 
(Conative) 

ดัชนีชี้วัดการบรรลุธรรมของของท้ังฝ�ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและสํานักรินไซ
เซน เปNนเพียงเครื่องชี้แนวทางสําหรับผู8ปฏิบัติ และไม�มีทางท่ีบุคคลภายนอกจะสามารถ
ตัดสินได8ว�า บุคคลใดบรรลุธรรมข้ันไหน เนื่องจากการบรรลุธรรมเปNนป�จจัตตัง เปNน
ประสบการณ�ทางศาสนาของแต�ละบุคคล ดัชนี้ชี้วัดในการบรรลุธรรมจึงมีประโยชน�เพ่ือให8ผู8
ปฏิบัติได8เข8าใจพัฒนาการของจิต และการเกิดข้ึนของป�ญญาในการขจัดอวิชชา เปNนการ
เรียนรู8การพ8นทุกข�ในระดับท่ีเปNนองค�ความรู8 (Knowledge) เท�านั้น แต�ไม�ใช�เพ่ือการพัฒนา
จิตและป�ญญาในข้ันรู8แจ8ง (Enlightenment) 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๑) ศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรมแบบฉับพลันในบริบทของพระพุทธศาสนาเถร

วาท 
๒) ศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรม ๔ ระดับของพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 

การบรรลุธรรมโกอิ ๕ ระดับของรินไซเซน 
๓) ศึกษารูปแบบการใช8นิทานเซน และการใช8ชาดกในการเผยแพร�พระพุทธศาสนา 
๔ )  ศึกษา เปรี ยบ เ ทียบแนว คิดการบรรลุ ธ ร รมแบบ ฉับพลัน  ( Sudden 

Enlightenment) กับแนวคิดการบรรลุธรรมแบบเชื่องช8า (Gradual Enlightenment) 
๔) ศึกษาเปรียบเทียบพุทธภาวะในพระพุทธศาสนามหายานกับจิตรประภัสสรใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท  
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จริยศาสตร�ในปรัชญาเตPา 
Taoist Ethics 

ศรุตานนท� ไรแสง∗ 
บทคัดยBอ 

บทความเรื่องนี้มีความมุ�งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ทรรศนะท่ีสําคัญในด8านจ
ริยศาสตร�ของคัมภีร�เต¿าเต8อจิง โดยเปรียบเทียบให8เห็นถึงหลักคําสอนในศาสนาเต¿าท่ีกล�าวถึง
อุดมคติของชีวิต หรือสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย�ควรแสวงหามีลักษณะเปNน “จิตนิยม” ท่ีถือว�า
ความสุขสบายทางกายนั้นมิใช�สาระของชีวิต แต�ความสงบของจิตใจเปNนสิ่งท่ีมีค�ามากกว�า 
เน8นความดับความต8องการและการเอาชนะตนเอง และยังได8สอนให8มนุษย�กระทําตามหน8าท่ี
ของตน โดยไม�ขัดแย8งกับกฎแห�งเต¿า ซ่ึงเกณฑ�การตัดสินการกระทําของมนุษย�ว�าเปNนสิ่งท่ี
ถูกต8องควรทําหรือไม�นั้น ตามนัยคําสอนของคัมภีร�เต¿าเต8อจิง ถือการกระทําตามธรรมชาติ
โดยไม�มีกฎเกณฑ�ใดๆเปNนสิ่งท่ีถูกต8องหรือ “หวู-เว�ย” โดยปล�อยให8ธรรมชาติสรรพสิ่ง
เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของมันเองให8สอดคล8องกับกฎแห�งเต¿า 

คําสําคัญ : คัมภีร�เต¿าเต8อจิง, จิตนิยม, กฎแห�งเต¿า  

Abstract 

This article aims to analyze the perceived importance of ethics in the 
book Tao Te Ching, comparison that the doctrine of Taoism is the ideal life or 
the Summum Bonum that should be sought is the type of “Idealism” which 
holds that the real and highest happiness is the peace of mind and not 
bodily happiness. Both of them emphasize the extinction of desire and self-
control and teach men to act in accordance with their duties in submission to 
the rules of Taoism. The criterion for judgments of human action holds that 
spontaneity without any limitation is right. According to the teachings of Tao 
Te Ching. The natural action without any rules is correct, "Wu - Wei" allowing 
natural things grow naturally on its own in accordance with the rules of 
Taoism. 

Keywords: Tao Te Ching,Idealism,rules of Taoism. 
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๑. บทนํา 
ในช�วงศตวรรษท่ี ๖-๕ ก�อน ค.ศ.เปNนช�วงเวลาทําสงครามระหว�างรัฐภายใต8การ

ปกครองของราชวงศ�โจว และได8ปรากฏหลักฐานสําคัญคือ คัมภีร�เต¿า เต8อ จิง จึงถูกเขียนข้ึน
ในสมัยของความยุ�งยาก และช�วงของความยุ�งยากดังกล�าวเปNนตัวกําหนดปรัชญาของเหลาจื่อ 
กล�าวคือ เหลาจื่อมีความประสงค�ท่ีจะแสดงแนวทางของการขจัดข8อยุ�งยากของสงครามในยุค
นั้น วิถีแห�งเต¿าเท�านั้นท่ีสามารถนําความสงบและสันติสุขมาสู�มนุษย�และสังคมได8 ดังนั้น เต¿า
จึงเปNนกุญแจสําคัญของปรัชญาเต¿า ท่ีสามารถไขไปสู�ประตูแห�งความสงบและสันติสุขของ
มวลมนุษย�ได8 เพราะฉะนั้น อาณาจักรของเต¿าจึงเปNนอาณาจักรของความรัก ความเห็นใจ 
(Sympathy) ท่ีทุกสิ่งทุกอย�างไม�ว�าสูงส�งหรือตํ่าต8อยล8วนเปNนสิ่งท่ีได8รับการเหลียวแลท้ังสิ้น 

วิถีแห�งการปฏิบัติตนหรือวิถีแห�งจริยธรรมนั้น กล�าวคือ มนุษย�ต8องสร8างโลกนี้ให8
เปNนท่ีมีการรวมกันระหว�างมนุษย�ต�อมนุษย�โดยไม�มีการแบ�งแยก ในหมู�มนุษย�ต8องไม�มีการกีด
ก้ัน ไม�มีการแบ�งแยกให8แตกต�างว�าเปNน กษัตริย� พ�อค8า กรรมกร ชาวนา บัณฑิต ชีวิตของ
มนุษย�จึงเปNนวิถีท่ี “แต�ละคนเหมือนกับคนอ่ืนและความเห็นแก�ตัวต8องถูกขจัด”ซ่ึงแนวทาง
การดํารงชีวิตของมนุษย�ท่ีเหลาจื่อได8เสนอไว8ในคัมภีร�เต¿าเต8อจิงมีปรากฏเกือบทุกบทของ
คัมภีร� ซ่ึงสามารถแบ�งประเด็นท่ีสําคัญอธิบายได8ดังนี้ 

๑. จุดมุBงหมายของชีวิต ในแง�ของจริยธรรมส�วนบุคคลสิ่งท่ีดีท่ีสุดเปNนอุดมการณ� 
หรือจุดมุ�งหมายสูงสุดของชีวิตจึงหมายถึง “เต¿า” ซ่ึงเปNนสารัตถะหรือแก�นแท8ของตนเองการ
รู8จักตนเองเข8าใจตนเองสามารถทําให8เรียกว�าเปNนผู8รู8แจ8งได8 (บทท่ี ๓๓)๑ ก็เพราะผู8นั้นเปNนผู8ท่ี
ได8รู8จักเต¿าเข8าใจเต¿าอันเปNนสาระแก�นแท8ท่ีมีอยู�ในชีวิตของเขาเองในการบรรลุถึงเต¿าได8นั้น
เหลาจื่อสอนไว8ว�า ไม�ต8องไปแสวงหาจากท่ีใด แต�มุ�งมาพิจารณาท่ีคน ดังนี้ 

โดยมิได8ย�างเท8าออกนอกประตูก็อาจรู8เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในโลก 
โดยมิได8มองออกนอกหน8าต�างก็อาจเห็นเต¿าแห�งสรวงสวรรค� 
ยิ่งเดินทางแสวงหาไกลออไปเท�าใดยิ่งรู8น8อยลงเท�านั้น.... (บทท่ี ๔๗)๒  
ในการพิจารณาตนเองเพ่ือให8ประจักษ�ธรรมชาติในตนนั้น ผู8ท่ีจะประสบผลสําเร็จ

ได8ควรจะต8องมีการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล8องไปกับกฎธรรมชาติหรือกฎแห�งเต¿าด8วย 
ผู8ท่ีถูกลดทอน   จะต8องมีมากมาก�อน    ผู8ท่ีอ�อนแอ       จะต8องเข8มแข็งมาก�อน 
ผู8ท่ีตกตํ่า         จะต8องยิ่งใหญ�มาก�อน   ผู8ท่ีได8รับ          จะต8องให8มาก�อน 
เหล�านี้คือ นัยท่ีแสดงออกให8ปรากฏความอ�อนละมุนมีชัยเหนือความแข็งกร8าว (บท

ท่ี ๓๖)๓  
                                                           

๑ พจนา  จันทรสันติ,วิถีแห�งเต¿า, (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพ�เคล็ดไทย, ๒๕๒๕), หน8า  
๑๐๔. 

๒ เรื่องเดียวกัน , หน8า  ๑๓๓. 
๓ พจนา  จันทรสันต,ิวิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๑๐๘. 
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จากบทนี้กล�าวถึง การท่ีจะทําให8ได8มาซ่ึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น  จะต8องลงมือกระทําใน
สิ่งท่ีตรงกันข8ามเสมอไป แต�ถ8าพิจารณาตามกฎแห�งการหมุนกลับของเต¿าแล8ว ผู8เขียนเห็นว�า
เหลาจื่อต8องการจะสอนให8มนุษย�ตระหนักถึงความไม�คงท่ี ต8องมีการเปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่ง
มากกว�า นอกจากนี้ ในการทําตนให8สอดคล8องกับเต¿าจะต8องเปNนผู8ท่ีรู8จักพอ ไม�โลภมาก ดังท่ี
เหลาจื่อกล�าวไว8ว�า 

...ผู8ท่ีรู8จักเพียงพอ จะไม�พบกับความอัปยศ ผู8ท่ีรู8จักหยุดในเวลาท่ีเหมาะสมจะไม�
ตกอยู�ในภยันตราย เขาจึงมีชีวิตอยู�ได8ยาวนาน (บทท่ี ๔๔)๔  

...ไม�มีหายนะใดยิ่งใหญ�กว�าความไม�รู8จักพอ ไม�มีภัยพิบัตใดยิ่งใหญ�กว�าความโลภ 
ดังนั้น สําหรับผู8ท่ีรู8จักพอ ความพอนั้นจะทําให8มีพอไปตลอดชีวิต (บทท่ี ๔๖)๕  
ความพอเพียงหรือการรู8จักประมาณตนเปNนสิ่งท่ีช�วยกําจัดความอยาก อันเปNนสิ่งท่ี

จะนํามนุษย�ให8หันเหเบ่ียงเบนไปจากธรรมชาติด้ังเดิม ห�างไกลออกไปจากเต¿า เพราะถ8าไม�
รู8จักพอมีความโลภมาก ก็ยิ่งจะกลายเปNนผู8มีความติดยึด แสวงหาแต�ความสุขสําราญในโลก
ของวัตถุไม�มีเวลาท่ีจะสนใจพิจารณาตน  ก็ย�อมจะไม�มีวันท่ีจะรู8จักเต¿า จึงเปNนสิ่งท่ีพึง
หลีกเลี่ยงให8ห�างไกล รวมท้ังสิ่งต�อไปนี้ด8วย คือ การแสดงตนเองให8เปNนท่ีปรากฏ, การยกย�อง
ตนเอง และการหยิ่งลําพองในตนเอง ดังท่ีเหลาจื่อ  กล�าวไว8ว�า  

ผู8ท่ียืนเขย�งบนปลายเท8าจะยืนได8ไม�ม่ันคง      ผู8ท่ีเดินเร็วเกินไปจะเดินไม�ได8ดี 
ผู8ท่ีแสดงตนให8ปรากฏจะไม�เปNนท่ีรู8จัก          ผู8ท่ียกย�องตนเองจะไม�มีใครเชื่อถือ 
ผู8ท่ีลําพองจะไม�ได8เปNนหัวหน8าในหมู�คนสิ่งเหล�านี้ในทรรศนะของเต¿าแล8ว 
ย�อมเรียกได8ว�ากากเดนและเนื้อร8ายของคุณความดี อันเปNนสิ่งท่ีพ่ึงเหยียดหยาม

ดังนั้น บุคคลผู8ยึดม่ันในหนทางแห�งเต¿าพึงหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล�านี้ (บทท่ี ๒๔)๖  
บทนี้ เปNนการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย�ท่ีแสดงออก อย�างท่ีมิได8เปNน

ธรรมชาติของมนุษย� เช�น การยืนเขย�งปลายเท8า พฤติกรรมเช�นนี้เปNนการฝ นธรรมชาติ มนุษย�
จะไม�สามารถทําอยู�ได8นาน เฉกเช�นเดียวกับการปฏิบัติตามเต¿านั้น มนุษย�จะต8องปฏิบัติตาม
ธรรมชาติไม�พึงปฏิบัติในสิ่งท่ีขัดกับธรรมชาติ จึงสามารถประจักษ�เต¿าอันแท8จริงในตนได8สิ่งท่ี
ดีท่ีสุดท่ีมนุษย�ควรแสวงหาเปNนจุดมุ�งหมายอุดมคติของชีวิตนั้นจากคัมภีร�เต¿าเต8อจิง สามารถ
พบคําตอบท่ีเหลาจื่อแสดงไว8 คือ การรู8จักเต¿าและพยายามปฏิบัติตามเต¿า เม่ือปฏิบัติตามเต¿า
ได8โดยสมบูรณ� ชีวิตก็จะเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับเต¿า ชีวิตท่ีเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับเต¿า ก็คือ 
ชีวิตท่ีเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับทุกสิ่งทุกอย�าง นี่คือเป�าหมายอันแท8จริงของชีวิตท่ีมนุษย�ทุกคน
ควรแสวงหา 

                                                           

๔ เรื่องเดียวกัน , หน8า  ๑๒๘. 
๕ เรื่องเดียวกัน , หน8า  ๑๓๒. 
๖ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๘๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๖๖ 

๒.ทรรศนะเก่ียวกับจริยธรรม  
ในด8านของความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับมนุษย�  มนุษย�ควรจะปฏิบัติต�อกัน

อย�างไรควรจะใช8เกณฑ�เช�นใดในการตัดสินความประพฤติของมนุษย� ป�ญหาด8านจริยธรรม
ทางสังคมเช�นนี้ เหลาจื่อมิได8ละเลย และได8แสดงทรรศนะว�า เม่ือมนุษย�แต�ละคนมีเต¿าอันเปNน
ธรรมชาติอยู�ในตัวเช�นนี้ ก็ควรจะนําเต¿ามาใช8เปNนหลักในการปฏิบัติต�อกัน 

นําไปใช8บุคคล   คุณความดีก็มีจริงแท8  นําไปใช8กับครอบครัว  คุณความดีก็มากล8น 
นําไปใช8กับหมู�บ8าน  คุณความดีก็เพ่ิมทวี นําไปใช8กับประเทศ  คุณความดีก็รุ�งเรือง 
นําไปใช8กับโลก  คุณความดีก็แผ�ขยายครอบคลุม ดังนั้น คนพึงพิจารณาถึงตัวตน      
คนในครอบครัวพึงพิจารณาถึงครอบครัว  ในหมู�บ8านพึงพิจารณาถึงหมู�บ8าน       
คนในประเทศพึงพิจารณาถึงประเทศ  คนในโลกพึงพิจารณาถึงโลก   
เหตุใดข8าพเจ8าทราบว�า โลกเปNนเช�นนี้ ก็ด8วย เต¿า (บทท่ี๕๔)๗  
เต¿าจึงเปNนท่ีมาของพันธะทางศีลธรรม อันเปNนเกณฑ�ตัดสินการกระทําของมนุษย� 

การกระทําท่ีถูกต8องนั้นก็คือ การกระทําท่ีคล8อยตามเต¿า เพ่ือเข8าถึงเต¿า ซ่ึงการปฏิบัติตาม
มรรควิธีท่ีจะเข8าถึงเต¿านี้ เหลาจื่อได8เสนอแนะว�า จะต8องเริ่มต8นท่ีการอบรม เต¿าท่ีมีอยู�ภายใน
ป�จเจกบุคคลนี่เปNนความคิดของเขาท่ีเก่ียวข8องกับการแสวงหาความเข8าใจ เต¿าจริงๆจะต8อง
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีเปNนธรรมชาติของมนุษย� การอบรมเต¿าในป�จเจกบุคคลเปNน
พ้ืนฐานท่ีจะทําให8ตระหนักในศักยภาพของธรรมชาติท่ีเปNนหนึ่ง และในการเข8าใจวิธีการ
เฉพาะของการควบคุมปกครองสิ่งอ่ืนๆ๘  

คุณค�าทางจริยะ ความดี ชั่ว จะมีลักษณ�สัมพันธ� (Relative)ท่ีต8องข้ึนอยู�กับเต¿า 
ธรรมชาติและกฎเกณฑ�ของธรรมชาติ ดังนั้น เกณฑ�ท่ีจะใช8ในการตัดสินศีลธรรมตามทรรศนะ
ของเหลาจื่อก็คือ การยกเลิกกฎเกณฑ�ต�างๆ ท้ังหมดท่ีมนุษย�จะต8องปฏิบัติตามไม�ต8องมี
กฎเกณฑ�ต�างๆ แล8วปล�อยให8มนุษย�อยู�กันอย�างอิสระ มนุษย�แต�ละคนก็จะพัฒนาศักยภาพ
ความรู8ท่ีเปNนสารัตถะของตน (Innate knowledge)การกระทําและปฏิบัติในสิ่งต�างๆก็จะ
ดําเนินไปอย�างเป�°ยมไปด8วยคุณความดี ทําข้ึนมาเองโดยมิต8องมีใครหรือสิ่งใดมาบังคับหรือ
คอยควบคุม นั่นคือ เปNนการกระทําโดยมิต8องกระทํา (Inaction)การละเลิกกฎเกณฑ�ต�างๆ
ปล�อยให8มนุษย�อยู�ตามธรรมชาติเช�นนี้ เหลาจื่อกล�าวไว8ว�า  

ละท้ิงความเฉียบแหลม  ละเลยความรอบรู8 ประชาชนก็จะได8รับประโยชน�อีกร8อย
เท�า 

                                                           

๗ เรื่องเดียวกัน, หน8า ๑๔๕. 
๘ Ch’en Ku Ying, Lao Tzu, Text, Notes and Comments,San Francisco: Chinese 

Materials Center Inc., 1977, p. 242. 
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ละท้ิงความถูกต8อง  ละเลยความยุติธรรม  ประชาชนก็จะปรองดองกันดุจเครือ
ญาติ 

ละท้ิงเล�ห�เหลี่ยม  ละเลยผลประโยชน�   หัวขโมยก็จะหมดสิ้นไป 
สิ่งท้ังสามนี้ คือ กิริยาอาการภายนอกท่ีเสแสร8งข้ึนอย�างไร8ประโยชน� 
ราษฎรต8องการท่ีพ่ึงพาในการเปNนตัวของตัวเองอย�างง�ายๆสอดคล8องกับธรรมชาติ

ด้ังเดิม เพ่ือขจัดความเห็นแก�ตัว เพ่ือตัดรากเหง8าแห�งความโลภ (บทท่ี ๑๙)๙  
จากบทนี้ผู8เขียนมีความเห็นสอดคล8องกับ อาจารย�เสถียร โพธินันทะ ท่ีได8อธิบายไว8

ว�าเหลาจื่อเชื่อว�าธรรมชาติของมนุษย�ดี มีความเห็นใจ สุจริตจริงใจต�อกัน แต�เม่ือมนุษย�ฝ น
ธรรมชาติโดยใช8ความรู8ความฉลาดจัดสร8างระเบียบประเพณีกฎเกณฑ�ต�างๆและสร8างความ
เจริญทางวัตถุข้ึนมา มนุษย�ก็กลายเปNนคนเห็นแก�ตัว มุ�งแก�งแย�งแข�งขันแสวงหาประโยชน� 
ศีลธรรมซ่ึงมีอยู�ตามธรรมชาติก็หมดไป๑๐  เหลาจื่อจึงพยายามสอนเน8นให8มนุษย�กลับสู�
ศีลธรรมในธรรมชาติ  ซ่ึงจริยธรรมในการอยู�ร�วมกันของมนุษย�ท่ีเหลาจื่อได8แสดงทรรศนะไว8ก็
คือ ให8มนุษย�แต�ละคนปฏิบัติตามเต¿า และนําเต¿ามาใช8เปNนหลักในการปฏิบัติต�อกัน 

๓. หลักจริยธรรมท่ีสําคัญ 
๓.๑ เต8อ(Te) ถึงแม8ว�าในแง�อภิปรัชญา “เต¿า” จะเปNนสิ่งท่ีอยู�เหนือผัสสะการรับรู8

ทางอินทรีย�ของมนุษย� แต�เม่ือเต¿าได8กลายเปNนปรากฏการณ�ของโลก โดยการปรากฏใน
พัฒนาการของสรรพสิ่งแล8วเต¿าจะมีความหมายท่ีสําคัญต�อชีวิตมนุษย�มาก ในคัมภีร�เต¿าเต8อจิ
งได8กล�าวถึงเต¿าในแง�นี้โดยใช8คําว�า เต8อ (Te) ซ่ึงเปNนการแบ�งแยกระหว�างเนื้อแท8และหน8าท่ี 
(Body and function) และเปNนการอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างเต¿าและเต8อ ด8วย โดยถือว�า 
เต8อ เปNนหน8าท่ีของเต¿าและเปNนการปรากฏของเต¿าในปรากฏการณ�ของโลก หรือจะกล�าว
อย�างง�ายๆ ก็คือ เต¿าซ่ึงท่ีได8ปรากฏเปNนการสังเกต การเข8าใจ และการทําตามอย�างได8ของ
มนุษย�ก็คือเต8อ ด8วย ในความสัมพันธ�ระหว�างเต¿าและเต8อ ได8มีผู8ให8อรรถาธิบายไว8อีกหลาย
ทรรศนะ เช�น  

ฮ่ัน เฟ จื่อ (Han Fei Tzu) กล�าว�า “เต8อเปNนหน8าท่ีของเต¿า” (The Te is the 
function of the Tao) 

ลู เต8อ-หมิง (Lu Te-ming)กล�าว�า “เต8อคือประโยชน�ของเต¿า” (Te is the utility 
of the Tao) 

ชู สี (Su Ch’e)กล�าวว�า “เต8อเปNนการปรากฏของเต¿า” (Te is the 
manifestation of the Tao) 
                                                           

๙ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๗๔. 
๑๐ เสถียร  โพธินันทะ   ,เมธีตะวันออก  , ) กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�บรรณาคาร  ,๒๕๑๒ (,

หน8า ๒๑๐. 
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เยน เลียง เฟง (Yen Lieng Feng)กล�าว�า “เต8อเปNนสิ่งท่ีมาจากเต¿าและเต¿าเปNนเนื้อ
แท8ของเต8อ ท้ังสองสิ่งนี้ต�างก็ข้ึนต�อกันในการมีอยู�ของมัน ถ8าไม�มีเต¿าแล8วก็ไม�สามารถจะมี
หน8าท่ีของเต8อ และถ8าไม�มีเต8อมันก็จะไม�สามารถทําให8พลังอํานาจของเต¿ากระจ�างชัดข้ึนมา
ได8”๑๑ จะเห็นได8ว�า  เต8อนั้นในส�วนท่ีลึกท่ีสุดแล8วเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับเต¿า การปรากฏเปNน
คุณลักษณะท่ีสามารถมองเห็นได8ในโลกปรากฏการณ�ของเต¿านั้น เต8อ สามารถใช8เปNน
มาตรฐานความประพฤติของมนุษย� ซ่ึงเต¿ามีข8อกําหนดอันเปNนแบบท่ีพร8อมจะให8มนุษย�ทํา
ตามได8โดยธรรมชาติ คือ การทําตามกฎเกณฑ�แห�งเต¿าหรือทําตามกฎธรรมชาติ เต8อเปNน
คุณสมบัติด้ังเดิมท่ีมีอยู�ในตัวมนุษย�เต8อในส�วนท่ีลึกท่ีสุดแล8วเปNนอันหนึ่งอันเดียวกับเต¿า มา
จากเต¿าท่ีเหลาจื่อ กล�าวว�า “...รูปรายแห�งความดี (เต8อ) อันยิ่งใหญ� ล8วนถูกชักนํามาจากเต¿า
...” (บทท่ี ๒๑)๑๒  

ความสัมพันธ�ของเต8อและเต¿า ท่ีมีต�อสรรพสิ่งมีปรากฏในคัมภีร�เต¿าเต8อจิง ตอนหนึ่ง
ท่ีว�าเต¿าให8กําเนิดแก�สรรพสิ่งคุณธรรม(เต8อ) ให8การบํารุงเลี้ยง ดังนี้ สรรพสิ่งในสกลจักรวาล
จึงเทิดทูนเต¿าและยกย�องคุณธรรม(เต8อ)เต¿าได8รับการเทิดทูนและคุณธรรม(เต8อ)ได8รับการยก
ย�อง...เต¿าให8เกิดคุณธรรม(เต8อ) ให8การบํารุงเลี้ยง (บทท่ี ๕๑)๑๓ 

นอกจากนี้ เต8อยังเปNนมาตรฐานความประพฤติของมนุษย�ท่ีมีเกณฑ� คือ การทํา
ตามกฎธรรมชาติ เต8อจึงเปNนหลักจริยธรรมหรือคุณธรรมท่ีเปNนการแสดงออกให8ประจักษ�ของ
สัจจธรรม(เต¿า) เต8อในท่ีนี้จึงหมายถึง คุณธรรมด้ังเดิมของมนุษย� ก�อนท่ีจะเกิดคุณธรรมทาง
สังคมใดๆตามทรรศนะของเหลาจื่อ เต8อเปNนสิ่งท่ีมีอยู�ในตัวมนุษย�มาแต�ด้ังเดิม และโดยสาระ
ท่ีแท8จริงแล8ว มนุษย�มีความสมบูรณ�สูงสุดอยู�ในตัว  เม่ือยังไม�รู8เต8อเปNนเพียงพลังชีวิตท่ีทําให8
มนุษย�ดํารงชีวิตเช�นเดียวกับ สัตว� พืช และอ่ืนๆ แต�เม่ือรู8 เต8อ คือ คุณธรรมอันยิ่งใหญ�ท่ีทําให8
ชีวิตมนุษย�มีค�าโดยสมบูรณ� 

๓.๒ หวู-เว�ย (Wu-Wei) เปNนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามวิถีแห�งเต¿า เปNน
หลักคําสอนท่ีสําคัญท่ีสุด ถือว�าเปNนแก�นแท8ทางจริยศาสตร�ในคัมภีร�เต¿าเต8อจิง๑๔ การท่ีจะ
เข8าใจว�าคํานี้หมายถึงอะไรนั้น จําเปNนต8องพิจารณาแยกศัพท�ท่ีประกอบข้ึนเปNนคํานี้ออกเปNน 
๒ ศัพท� ได8แก�  

๑.) หวู (Wu) มีหลายหลากความหมาย คือ ไม�มี (Nothing) , ผิด (False) , ปลอม 
(Counterfeit) , แกล8ง (S imulate),  

                                                           

๑๑ Ch’en Ku Ying, Lao Tzu, Text, Notes and Comments, p. 131-133 
๑๒ พจนา จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๗๘. 
๑๓ พจนา จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า ๑๔๐. 
๑๔Karl Jaspers, The Great Philosophers, (London: Rupert Hart-Davis, 1966) 

p.395. 
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๒.) เว�ย (Wei)หมายถึง การกระทํา (To do) , การเปNน (To be), การแสดงออกมา 
(To act out) , สร8าง (To make), ปฏิบัติ (To practice)๑๕  เม่ือนํามารวมกันเข8าจึงแปลว�า 
ไม�มีการกระทํา หรือท่ี อาจารย�พจนา จันทรสันติ แปลว�า กระทําด8วยการไม�กระทํา๑๖  
สําหรับศัพท�นี้ ท�านจ�าง แซ�ต้ัง อธิบายว�าหมายถึง ความก8าวหน8า ความบริสุทธิ์ของการ
ดําเนินไปของสภาวะกาลของ “ธรรม”๑๗ ได8มีผู8ท่ีอธิบาย หวู-เว�ย ในลักษณะอ่ืนๆอีกดังนี้ 

โฮล�มส�  เวลซ� กล�าวว�า วิถีปฏิบัติหวู-เว�ยนั้น น�าจะเทียบได8กับกฎแห�งการก8าวร8าว 
(Law of aggression)ท่ีว�า เม่ือใครสักคนพยายามจะบังคับให8บุคคลอ่ืนทําในสิ่งท่ีตน
ปรารถนาหรือเข8าไปกดข่ีฝ�ายอ่ืน ก็ย�อมถูกต�อต8านอย�างแน�นอน๑๘  

คาร�ล จัสเปอร� อธิบายว�า หวู-เว�ย เปNนสิ่งท่ีเปNนไปเองจากจุดกําเนิดของตัวมันเอง
มันไม�ใช�การไม�กระทํา ไม�ใช�การอยู� เฉยๆ (Passivity)ไม�ใช�ความไม�มีชีวิตของวิญญาณ 
(Dullness of soul)ไม�ใช�การหยุดของแรงกระตุ8น (A paralysis of the  impulses)มันเปNน
การกระทําของมนุษย�อย�างแท8จริง ซ่ึงเขากระทําเหมือนไม�กระทํา ในการกระทํานั้นไม�เน8นท่ี
ผลของงาน มันเปNนการยึดเอาการกระทําท้ังหมดซ่ึงรวมเข8าไว8การกระทําท้ังหมดก�อให8เกิดมัน
และเปNนการยืมในความหมายของมัน๑๙  

ทวีวัฒน�  ปุณฑริกวิวัฒน� กล�าวว�า หวู-เว�ย หมายถึง การกระทําด8วยจิตใจท่ีอิสระ
จนกระท่ังรู8สึกว�าตนเองไม�ได8ทําอะไร หวู-เว�ย เปNนหลักพ้ืนฐานของ “การทําหน8าท่ี เพ่ือ
หน8าท่ี” หรือการกระทําสิ่งต�างๆอย�างปราศจาก “ตัวตน” ผู8ท่ีปฏิบัติตามหลัก หวู-เว�ย” ย�อม
ไม�แสดงตนจึงพ8นไปจากความยุ�งยากท้ังหลายในโลก๒๐  

ปานทิพย�  ประเสริฐสุด กล�าวว�า วิถีแห�งการปฏิบัติของมนุษย�ท่ีเรียกว�า หวู-เว�ย 
อาจจะมองได8ใน ๒ ลักษณะคือ๑.) เปNนการกระทําโดยไม�หวังผลตอบแทนใดๆท้ังสิ้น การ
กระทําก็เปNนเพียงการกระทํา มิใช�เปNนการกระทําท่ีคํานวณถึงผลลัพธ�หรือความยิ่งใหญ�ท่ีจะ
ได8รับ แต�เปNนการเน8นหนักให8คนกระทําเพ่ือการกระทํา มิใช�กระทําเพ่ือหวังผล และ ๒.) เปNน

                                                           

๑๕ Alan Watts, Tao: The Watercourse Way, (New York; Pantheon Book, 1975) 
pp.75-76. 

๑๖ พจนา  จันทรสันติ, วิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๔๔. 
๑๗ จ�าง  แซ�ตั้ง ,คัมภีร�เต¿าเต8อจิง, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ�,๒๕๑๖), หน8า ๕๗. 
๑๘ Holmes Welch, Taoism: The Parting of the Way, (Boston: Beacon Press, 

1963), p.20. 
๑๙ Karl Jaspers, The Great Philosophers, p.395-396. 
๒๐ ทวีวัฒน�  ปุณฑริกวิวัฒน�, ศาสนาในประเทศจีน ธิเบต และญี่ปุ�น. (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๒๖), หน8า ๗๔-๗๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๗๐ 

การกระทําท่ีเปNนการนิ่ง (Still), สงบ (Quiet), เปNนฝ�ายรับ (Passive)๒๑ จาก หวู-เว�ย ในนาม
ทรรศนะดังกล�าวจะพิจารณาเห็นได8ว�า ความหมายของคํานี้ มิได8มีความหมายตรงตาม
ตัวอักษรท่ีแปลว�า การไม�กระทํา แต�โดยจริงแท8แล8วมันมีความหมายในนัยท่ีตรงกันข8าม เปNน
การกระทํา ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนว�า เพราะเหตุใดเหลาจื่อจึงต8องใช8คําว�า หวู-เว�ย ในความหมายท่ี
ตรงกันข8ามกับหลักคําสอนของท�านท่ีสอนให8กระทําตามธรรมชาติ๒๒  

แต�ถ8า หวู-เว�ย เปNนหลักแห�งการกระทําแล8ว การกระทําเช�นใดเล�าจึงจะถือว�า
เปNนไปตามหลักการนี้ การพิจารณาหาคําตอบในประเด็นท่ีว�า ทําไมเหลาจื่อจึงต8องสอน
หลักการ หวู-เว�ย (Wu-wei)ท่ีดูเหมือนเปNนการปฏิเสธการกระทํานั้น คงจะต8องมองย8อนดูถึง
สภาพสังคมและสถานการณ�ของประเทศจีนในสมัยนั้นด8วย๒๓ ภายใต8สภาพการณ�ดังกล�าว 
เหลาจื่อพยายามคิดค8นแสวงหาคําตอบในการแก8ป�ญหาชีวิต และระเบียบในการปฏิบัติเพ่ือ
แก8ป�ญหาต�างๆของสังคม สิ่งท่ีเหลาจื่อต8องกระทําก็คือปฏิเสธและเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู�ใน
ฐานะเปNนเง่ือนไขของความวุ�นวายท้ังปวง การเสนอความคิดเก่ียวกับการไม�กระทํา 
(Inaction) หวู-เว�ย (Wu-wei) ของเหลาจื่อจึงเปNนการปฏิเสธลักษณะ ๒ ประการด8วยกัน 

ประการแรก เปNนการปฏิเสธความเชื่อว�า พระเจ8าเปNนผู8ควบคุมสรรพสิ่งท้ังปวง
เหลาจื่อ  เสนอความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของมนุษย�ในการดําเนินชีวิต 

ประการท่ีสอง ก็คือ ปฏิเสธสิ่งท่ีควบคุมสังคมในสมัยนั้นอยู� อันได8แก� กฎเกณฑ�  
ระเบียบ ต�างๆ เหลาจื่อมีทรรศนะว�า มนุษย�โดยธรรมชาติมีความสุขอยู�แล8ว แต�ต8องทนทุกข�
ลําบากนั้นเปNนผลมาจาก อารยธรรมท่ีขัดต�อธรรมชาติของมนุษย�นั่นเอง และวิถีทางท่ีจะทํา
ให8มีความสุขก็คือ ปลดเปลื้องความมีอยู�ของสิ่งต�างๆและต้ังอยู�ในความสงบ 

การทําตามหลัก หวู-เว�ย จึงเปNนการกระทําท่ีสอดคล8องกับกฎแห�งเต¿า  ซ่ึงจะช�วย
ให8มนุษย�ได8พัฒนาศักยภาพความรู8ท่ีติดตัวมาแต�กําเนิด (Innate knowledge)  ซ่ึงมีภาวะ
เปNนศักยภาพ (Latent Potentiality)ให8ปรากฏเปNนภาวะจริง (Actuality)อันเปNนเป�าหมาย
สูงสุดของชีวิต ซ่ึงการปฏิบัติตามหลัก หวู-เว�ย (Wu-wei) นั้น ผู8ปฏิบัติจะต8องศึกษาเข8าไป
ภายในตัวมนุษย�และพยายามทําในสิ่งท่ีตรงข8ามหรือขัดกับธรรมชาติให8ลดน8อยลงเรื่อยๆจนไม�
มีสิ่งใดขัดกับธรรมชาติอีกเลย นี้ก็สมกับข8อความท่ีเหลาจื่อกล�าวไว8ว�า 

ผู8ศึกษาความรู8ฝ�ายโลก ก็จะได8เพ่ิมพูนข้ึนทุกวัน ผู8ศึกษาความรู8ฝ�ายเต¿า ก็จะสูญ
หายลดน8อยลงทุกวันลดหายไป ลดหายไป  จนถึงภาวะแห�งการไม�กระทําและโดยภาวะแห�ง
                                                           

๒๑ ปานทิพย�  ประเสริฐสุด , ปรัชญาจีน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๒๑), 
หน8า ๑๖๑. 

๒๒ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า  ๗๔,๑๖๕. 
๒๓ ส    .ศิวรักษ�  , ประวัติศาสตร�จีน   , ) กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม  ,๒๕๑๘ (  , หน8า ๔๒ -๕๗.

”สาเหตุท่ีประเทศจีนเกิดวิกฤติการณ�ข้ึนเช�นน้ี ทําให8ประเทศไม�มีระเบียบแบบแผนการปกครองท่ีตายตัว 
ไม�มีระบบศาสนาอันเคร�งครัดและไม�มีกฎหมายท่ีบังคับเข8มงวดในสังคม“ 
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การไม�กระทํานี้เอง  ทุกสิ่งทุกอย�างก็ได8ถูกทําข้ึนและสําเร็จเรียบร8อยลง...(บทท่ี ๔๘)๒๔ จาก
บทนี้จะเห็นว�า การปฏิบัติ หวู-เว�ย (Wu-wei)เพ่ือเข8าถึงเต¿านั้น เปNนการประพฤติปฏิบัติท่ีละ
เว8นในสิ่งท่ีเกิดจากการปรุงแต�งไม�เปNนธรรมชาติท่ีในสิ่งท่ีเปNนการขัดกับธรรมชาติเดิมแท8และ
โดยภาวะแห�งการไม�กระทํานี้เอง ทุกสิ่งทุกอย�างอันเปNนเป�าหมายของชีวิตท่ีต้ังใจจะไปให8ถึงก็
ได8ถูกกระทําข้ึนและสําเร็จเรียบร8อยลงเพราะคําว�า “กระทํา” หรือ “ไม�กระทํา” ก็เปNนเพียง
วิธีพูดสองอย�างท่ีกล�าวถึงสิ่งเดียวกัน  นั่นคือตามทรรศนะคําสอนของเหลาจื่อ มุ�งเน8นให8
มนุษย�กระทําตามธรรมชาติและไม�กระทําในสิ่งท่ีเปNนการฝ นธรรมชาติ 

๓.๓ หลักจริยธรรมของบุคคลในอุดมคติ (The Sage)บุคคลในอุดมคติตาม
ทรรศนะเหลาจื่อ หมายถึง ผู8ปฏิบัติตามมรรควิธีแห�งเต¿าจนเข8าเปNนเอกภาพกับเต¿า ซ่ึงอาจจะ
เรียกว�า “ปราชญ�” (The sage)หรือ อภิมนุษย� (The superior man)หรือ มนุษย�ท่ีสมบูรณ� 
(The perfect man)๒๕  ในท่ีนี้จะขอใช8คําว�า “ปราชญ�” (The Sage)การท่ีจะอธิบายถึง
คุณลักษณะของปราชญ� เปNนสิ่ง ท่ียากเท�าๆกับการกล�าวถึงเต¿า เหลาจื่อได8กล�าวถึง
คุณลักษณะและสิ่งท่ีต8องทําของปราชญ�มีปรากฏในคัมภีร�เต¿าเต8อจิงถึง ๔๑ บท  การท่ีเหลาจื่
อได8กล�าวไว8มากเช�นนี้ก็คงจะเปNนเพราะ ต8องการจะสอนให8มนุษย�ได8ดําเนินตามวิถีนี้เพ่ือบรรลุ
ถึงศักยภาพท่ีแท8จริงของตนได8  

๔. บทสรุป 
ผู8เขียนได8แบ�งลักษณะทางจริยศาสตร�ในปรัชญาเต¿าไว8ท้ัง ๔ ลักษณะ เพ่ือชี้ให8เห็น

ถึงการปฏิบัติตามมรรควิธีแห�งเต¿าจนเข8าเปNนเอกภาพกับเต¿าดังนี้ 
๑. ปราชญ�พึงมีความรู8 (Knowledge)ความรู8ในท่ีนี้หมายถึง รู8จักธรรมชาติภายใน 

ท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวิตจิตใจของมนุษย�โดยตรง เหลาจื่อไม�ส�งเสริมการแสวงหาความรู8จาก
ภายนอก เพราะมีแต�จะทําให8มนุษย�ห�างไกลจากความรู8ความเข8าใจในชีวิตของตนเอง และ
ก�อให8เกิดความยุ�งยากต�างๆข้ึนในโลก การมีความรู8ฝ�ายเต¿าหรือการรู8จักตนเองนี้ เปNนการรู8
เพ่ือขจัดกิเลสตัณหาอวิชชาให8ลดน8อยลง ลดหายไปเรื่อยๆจนถึงภาวะแห�งการไม�กระทําในสิ่ง
ท่ีเปNนการก�อตัณหา  ดังท่ีเหลาจื่อ กล�าวว�า ...ติดต�อรับรู8 และเผชิญทุกข�สุข ด8วยความสงบนิ่ง
ไม�ทุกข�ร8อนได8หรือไม�แสวงหาความรู8แจ8ง เพ่ือละท้ิงอวิชชาได8หรือไม�...(บทท่ี ๔๘)๒๖  

นั่นคือ มนุษย�ควรจะอยู�ในโลกอย�างสงบ ทําให8ตนสอดคล8องกับธรรมชาติ แสวงหา
ความรู8ในตนอันเปNนความรู8แจ8ง  ซ่ึงการรู8แจ8งในเต¿าและตนเองนั้นต8องมี วิชชา คือ รู8ถึง
ธรรมชาติท่ีแท8จริงของเต¿า ความรู8อ่ืนเปNนอวิชชา เม่ือมีวิชชาแล8ว อวิชชาก็ย�อมหายไปย�อมจะ
เห็นได8ว�า เหลาจื่อสอนเน8นให8มนุษย�แสวงหาความรู8ในธรรมชาติของชีวิต โดยไม�จําเปNน
                                                           

๒๔ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า ๑๓๔. 
๒๕ Karl Jaspers, The Great Philosophers, p.398. 
๒๖ พจนา  จันทรสันติ, วิถีแหBงเตPา, หน8า ๑๓๔. 
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จะต8องเดินทางไปแสวงหาในท่ีไกลๆ ไม�จําเปNนต8องแสวงหาจากสิ่งภายนอก เพียงแต�สนใจ
ศึกษาธรรมชาติภายในของตนก็สามารถรู8ได8 ด8วยเหตุนี้ เหลาจื่อจึงกล�าวว�า “ผู8ท่ีเข8าใจคนอ่ืน 
คือ ผู8รอบรู8 ผู8ท่ีเข8าใจตนเอง คือ ผู8รู8แจ8ง”(บทท่ี ๓๓)๒๗ ความรู8ท่ีเกิดข้ึนนี้เปNนสิ่งท่ีมาจาก
ประสบการณ�ของจิตใจโดยตรง เปNนสิ่งท่ีไม�สามารถอธิบายถ�ายทอดได8ด8วยถ8อยคําหรือภาษา
ใดๆ ดังนั้น “ผู8ท่ีรู8ไม�พูด  ผู8ท่ีพูดไม�รู8” (บทท่ี ๕๖)๒๘ จะรู8ได8จากประสบการณ�โดยตรงของตน
เท�านั้น  และผู8ท่ีมีความรู8เช�นนี้แล8วไม�จําเปNนต8องรู8อะไรมาอีก “คนฉลาดไม�รู8มาก  คนท่ีรู8มาก
ไม�ฉลาด”(บทท่ี ๘๑)๒๙  เปNนความรู8ท่ีสูงสุดของชีวิต จึงไม�จําเปNนจะต8องไปแสวงหาความรู8
อ่ืนๆอีก  เพราะไม�จําเปNนต�อชีวิตโดยตรง 

๒. ปราชญ�พึงชนะตนเอง การชนะตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 
ของชีวิตได8ถึงท่ีสุด  ซ่ึงในการท่ีจะปฏิบัติได8นั้นต8องเปNนผู8ท่ีมีความเข8มแข็ง  สามารถควบคุม
ตนมิให8เบ่ียงเบนออกไปจากสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมของตน ตัดกาม ตัณหาท้ังปวง 
 สีท้ังห8าทําให8ดวงตาพร�ามัว    เสียงท้ังห8าทําให8โสดประสาทเลอะเลือน 
 รสท้ังห8าทําให8ลิ้นชาด8าน  การพนันและการล�าสัตว�  ทําให8จิตใจของคนขุ�นหมอง 
 ของมีราคาและหายาก    ทําให8เกิดอันตรายแก�ความประพฤติของคน 
 ดังนั้นปราชญ�จึงกระทําการเพียงเพ่ือให8ท8องอ่ิมเท�านั้น 
 มิใช�เพ่ือความสําราญของ ตา หู และลิ้น 
 ท�านละเลยในรูปแบบอันเปNนเปลือก  และหันมาเอาใจใส�ในแก�นแท8 (บทท่ี ๑๒)๓๐  
 จากบทนี้จะเห็นได8ว�า  รสท่ีได8รับจากอินทรีย�สัมผัสทําให8เกิดกามตัณหา ปราชญ�จะ
ไม�สนใจ จะทําเพียงในสิ่งท่ีเปNนธรรมชาติ  เหลาจื่อสอนมิให8ปราชญ�ตกเปNนทาส รูป รส กลิ่น 
เสียง และให8รู8จักควบคุมจิตมิให8ฟุ�งซ�าน ไม�ไปยุ�งเก่ียวกับเรื่องทางโลกจนเปNนเหตุให8จิต
หวั่นไหวควบคุมเอาไว8ไม�อยู� และเปNนเหตุให8ต8องมีความห�วงใยในสมบัติอันเปNนของไม�จีรัง
ถาวร ควรจะแสวงหาแต�สิ่งจําเปNน เช�น อาหาร เพ่ือเลี้ยงชีวิตเท�านั้น ไม�ใช�แสวงหาวัตถุเครื่อง
บํารุงชนิดเกินจําเปNน๓๑  เม่ือสัตว�และพืชมีชีวิตอยู�มันจะอ�อนหยุ�น  เม่ือตายมันจะกลับแข็ง
และแห8งความแข็งกระด8างเปNนลักษณะของความตาย  ความอ�อนนุ�มเปNนคุณลักษณะของ
ความมีชีวิต...ถ8าต8นไม8แข็งแกร�งเกินไป  ก็จะถูกตัดโค�นลงความแข็ง ความกระด8างเปNนของตํ่า  

                                                           

๒๗ เรื่องเดียวกัน  ,หน8า  ๑๐๔  .รู8แจ8งในท่ีน้ี หมายถึง รู8และเข8าใจในกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ชีวิตจิตใจของตนเปNนการรู8แจ8งภายในตน มีเอกภาพกับเต¿า 

๒๘ เรื่องเดียวกัน  ,หน8า ๑๔๙. 
๒๙ เรื่องเดียวกัน   ,หน8า  ๑๙๐   .คนฉลาด หมายถึง ผู8ท่ีรู8จริง   )ปราชญ�  (มีความรู8ในกฎธรรมชาติ

ของชีวิตท่ีประจักษ�และเห็นแจ8งด8วยตนเอง 
๓๐ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแหBงเตPา, หน8า ๖๐. 
๓๑ เสถียร  โพธินันทะ, เมธีตะวันออก, หน8า ๒๐๐. 
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ความอ�อนความนุ�มเปNนของสูง (บทท่ี ๗๖)๓๒  จะเห็นได8ว�า ผู8ท่ีมีความอ�อนโยน คือ ผู8ท่ีทําตน
สอดคล8องกับธรรมชาติ และบุคคลท่ีจะมีความอ�อนโยนอยู�ได8ตลอดเวลานั้น ย�อมจะเปNนผู8ท่ี
ชนะตนเองได8 และสามารถควบคุมตนมิให8กระทําในสิ่งท่ีเบ่ียงเบนออกจากธรรมชาติ 

๓. ปราชญ�พึงมีความสันโดษ   ความสันโดษเปNนคุณลักษณะของการรู8จักหยุด รู8จัก
พอเพียง เหลาจื่อ กล�าวว�า  “ผู8ท่ีรู8จักเพียงพอจะไม�พบกับความอัปยศ ผู8ท่ีรู8จักหยุดในเวลาท่ี
เหมาะสม  จะไม�ตกอยู�ในภยันตราย” (บทท่ี ๔๔)๓๓  ปราชญ�มีความสมบูรณ�อยู�ภายใน ชีวิต
ของเขาได8บรรลุถึงความสมบูรณ�สูงสุด เขาจะไม�รู8สึกขาดและต8องการอะไร  นอกจากเครื่อง
ยังชีพตามสมควรแก�อัตภาพ และรู8ว�าสิ่งใดควรทํา สิ่งใดควรหยุด ปราชญ�จึงไม�ได8รับอันตราย
จากการกระทําของเขา ซ่ึงเหลาจื่อได8กล�าวถึงการไม�มีความสันโดษจะนําความเสียหายมาสู�
บุคคลไว8ว�า “ไม�มีหายนะใดยิ่งใหญ�กว�าความไม�รู8จักพอ ไม�มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ�กว�าความโลภ 
ดังนั้น สําหรับผู8ท่ีมีความรู8จักพอ จะทําให8เกิดมีความพอไปตลอดชีวิต” (บทท่ี ๔๖)๓๔ 

๔. ปราชญ�พึงมีความสมภาพ   การมีความสมํ่าเสมอในสรรพสิ่ง  การเข8าถึงเต¿าได8 
ของปราชญ�  ย�อมทําให8เขาเห็นทุกๆสิ่งอย�างท่ีมันเปNน (Fundamental  being)๓๕ เขาจึงมี
ความยุติธรรม “ผู8ซ่ึงรู8กฎเกณฑ�อันไม�แปรเปลี่ยนนี้  ย�อมมีความใจกว8าง เม่ือมีความใจกว8าง  
ย�อมมีความยุติธรรม”(บทท่ี ๑๖)๓๖  ยอมรับผู8อ่ืนและเห็นว�าผู8อ่ืนก็เปNนเช�นเดียวกับตัวเอง 
“ปราชญ�มิได8ใส�ใจในตน ท�านถือเอาผู8อ่ืนเปรียบประดุจตัวท�าน”(บทท่ี ๔๙)๓๗ และปราชญ�จึง
มีความดีในการช�วยเหลือผู8คน  ไม�มีใครเลยท่ีถูกท�านปฏิเสธ”(บทท่ี ๒๗)๓๘  เขาไม�กลัวต�อ
การท่ีจะปฏิบัติต�อทุกคนเหมือนกันหมด ดังท่ีเหลาจื่อได8กล�าวว�า กับคนดีข8าพเจ8าก็ทําดีด8วย    
กับคนชั่วข8าพเจ8าก็ทําดีด8วย...กับคนมีสัจจะข8าพเจ8าก็เชื่อถือ   กับคนไร8สัจจะข8าพเจ8าก็ยิ่ง
เชื่อถือ...(บทท่ี๔๙) นับได8ว�าการกระทําของเขาเปNนสิ่งท่ีอยู�เหนือ ดี-ชั่ว กล�าวโดยสรุป ผู8ท่ีจะ
เปNนปราชญ�ได8นั้น  การกระทําสิ่งท่ีพึงปฏิบัติทุกอย�างของเขาจะต8องสอดคล8องกับหลักการ
แห�ง หวู-เว�ย (Wu-wei) คือ การกระทําตามธรรมชาติ ไม�กระทําในสิ่งท่ีเปNนการฝ นธรรมชาติ 
จนได8บรรลุเต¿า  
 
 
 
                                                           

๓๒ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแห�งเต¿า, หน8า ๑๘๓. 
๓๓ เรื่องเดยีวกัน, หน8า  ๑๒๘. 
๓๔ เรื่องเดยีวกัน,หน8า ๑๓๒. 
๓๕ Karl Jaspers, The Great Philosophers, p.396. 
๓๖ พจนา  จันทรสันต,ิ วิถีแหBงเตPา, หน8า ๗๐. 
๓๗ เรื่องเดยีวกัน,หน8า ๑๓๖. 
๓๘ เรื่องเดยีวกัน,หน8า ๙๐. 
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ศึกษาการประยุกต�ใช�นิทานชาดก 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย 

An Application of The Jataka Stories for developing 
The Characteristics According to The Preschool Level Curriculum 

      ปราณี  ข�ายสุวรรณ∗ 

บทคัดยBอ 

วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�
ตามหลักสูตรปฐมวัย ๒) เพ่ือศึกษานิทานชาดกท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัยและ ๓) เพ่ือประยุกต�ใช8นิทานชาดกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัยผลการวิจัยพบวBา การจัดการศึกษาให8กับเด็กระดับปฐมวัย มี
จุดมุ�งหมายหลักคือ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๑๒ 
ข8อ ได8แก�  

๑) ร�างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี ๒) กล8ามเนื้อใหญ�และกล8ามเนื้อ
เล็กแข็งแรงใช8ได8อย�างคล�องแคล�ว และประสานสัมพันธ�กัน ๓) มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ๕) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  
การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย ๖) ช�วยเหลือตนเองได8 เหมาะสมกับวัย  
๗) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล8อม วัฒนธรรม และความเปNนไทย ๘) อยู�ร�วมกับผู8อ่ืนได8อย�างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเปNนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเปNนประมุข ๙) ใช8ภาษาสื่อสารได8เหมาะสมกับวัย๑๐) มีความสามารถในการคิดและการ
แก8ป�ญหาได8เหมาะสมกับวัย ๑๑) มีจินตนาการและความคิดสร8างสรรค�  ๑๒) มีเจตคติท่ีดีต�อ
การเรียนรู8 และมีทักษะในการแสวงหาความรู8 ซ่ึงท้ัง ๑๒ ข8อนี้ สามารถสรุปลงพัฒนาการท้ัง 
๔ ด8าน ได8แก� ๑) พัฒนาการด8านร�างกาย ๒) พัฒนาการด8านอารมณ�และจิตใจ ๓) พัฒนาการ
ด8านสังคม และ ๔) พัฒนาการด8านสติป�ญญา 

ส�วนในการนํานิทานชาดกไปประยุกต�ใช8นั้น พบว�าได8มีการทดลองใช8กับเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ จํานวน ๓๐ คน โดยวิธีเล�านิทานและให8เด็กแสดงบทบาทสมมุติตาม
นิทานชาดกท้ัง ๘ เรื่อง และสัมภาษณ�ผู8ปกครองของเด็กทุกคนพบว�า เด็กมีพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ด8านดีข้ึนกว�าเดิม ได8แก� 

๑. ด8านร�างกาย เด็กมีพัฒนาการคือ รู8จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน� 

                                                           

∗หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
(   (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๗๖ 

๒.  ด8 านอารมณ�และจิตใจ เ ด็กมี พัฒนาการคือ การปรับ ตัว เข8า กับผู8 อ่ืน  
มีกิริยามารยาทท่ีดี 

๓. ด8านสังคม  เด็กมีพัฒนาการคือ รู8จักความอดทน รู8จักรอคอย และการ
ช�วยเหลือแบ�งป�น 

๔. ด8านสติป�ญญา เด็กมีพัฒนาการคือ สนทนาโต8ตอบ ซักถามในเรื่องท่ีตนเอง
สงสัย และแก8ป�ญหาอย�างมีเหตุผล 

ส�วนนิทานชาดกบรรดามีท้ังหมด ๕๔๗ เรื่อง ได8ถูกคัดเลือกมา ๘ เรื่อง เพ่ือให8
เหมาะสมกับพัฒนาการท้ัง ๔ ด8าน ได8แก� ๑) ด8านร�างกาย คือ เรื่องมุนิกชาดก ว�าด8วยเรื่อง 
หมูชื่อมุนิะ และเรื่องโคธชาดก ว�าด8วยฤาษีกินเหี้ย ๒) ด8านอารมณ�และจิตใจ คือ เรื่องสัมโม
ทมานชาดก ว�าด8วยความร�าเริงบันเทิงใจ และเรื่องนัจจชาดก ว�าด8วยนกยูงรําแพน  
๓) ด8านสังคม คือ เรื่องลักขณชาดก ว�าด8วยเนื้อชื่อลักขณะ และเรื่องกุรุงคมิคชาดก ว�าด8วย
นกและเต�าช�วยกวาง และ ๔) ด8านสติป�ญญา คือ เรื่องกุกกุรชาดก ว�าด8วยสุนัขท่ีถูกฆ�า และ
เรื่องสุวัณณกักกฏกชาดก ว�าด8วยปูทองท่ีฉลาด  

คําสําคัญ: นิทานชาดก, คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�, หลักสูตรปฐมวัย 

Abstract 

This thesis has three main objectives : 1) to identify desirable 
characteristics. Preschool Curriculum 2) to study the development of the 
Jataka tales desirable.Preschool Curriculum and 3) to apply Jataka tales to 
develop desirable characteristics. Early Childhood Curriculum 

The results showed that the level of early childhood education to 
the children. The aim is the desirable course of development in early 
childhood education, including the first 12), the body grows old and has 
enjoyed two good habits) big muscles and small muscles stronger freely. And 
coordination 3) sane and happy 4th), moral, ethical and spiritual beauty. 5) from 
art, music, movement and expression. Love to exercise and 6) have age-
appropriate self-help 7) the nature, culture and environment of Thailand 8) 
coexist happily with others. And behave as a good citizen in a democracy. With 
the King as Head of State 9) used to communicate the age of 10) have the ability 
to think and solve the age 11) with imagination and creativity,  
12) has a positive attitude towards learning. Know Skills and knowledge, which 
can be summed up in the 12th of this development. These four areas: 1) 
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development of the body 2) develop emotionally and psychologically 3) social 
development 4) cognitive development. 

In the Jataka tales to the application. Found to have a trial with two 
children were 30 kindergarten through storytelling and children to role-play as 
well as eight Jataka stories and interviews with parents of all children found. The 
four children have developmental aspects are better than ever. 

1) Physical development of children. Known dining useful 
2) Emotional and psychological Child development is To adapt to 

others. Their manners which seem good. 
3) The social development of children. Known as tolerance, sharing and 

anticipation. 
4) Cognitive development of children's conversations about questions 

that self-doubt. And solve problems rationally. 
The Jataka stories are those about 547 were selected out of eight 

subjects to suit the development of the four areas: 1) the body is a holy man 
allegory. The Story of Bungalow Nia. And Cody's fable The Hermits eat damn 2) 
emotionally and psychologically is relative to the remote allegory. The cheerful 
entertainment and Najran province allegory the peacock spread tail-feathers 3) 
social network is among the allegory. The meat of Lakkna and Mick Kurug the 
fable that allows turtles, birds and dear, and 4) the intellect is Kukkur allegory. 
The dog was killed and the random detention as abscesses rules of allegory. The 
Crab with the Golden wise. 

Keywords : Jataka Stories, Characteristics, Preschool Level Curriculum 

๑. บทนํา 
ชาดกหรือนิทานชาดกเปNนเรื่องท่ีรวบรวมเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระ

โพธิสัตว� ท่ีพระพุทธเจ8าแสดงแก�พุทธบริษัทในสมัยพุทธกาล และพุทธสาวกได8ท�องจําสืบๆ 
กันมา ด8วยมุขปาฐะ ก�อนท่ีจะมีการจารึกลงเปNนลายลักษณ�อักษรในพระไตรป�ฎกต�อมา๑ 
ในการสอนธรรมของพระพุทธเจ8านั้น หลักสําคัญคือหลักการใหญ�ท่ีครอบคลุม ไม�ว�าจะสอน

                                                           

๑ สุรีย�พร แซ�เอ๊ียบ, “การศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมจากนิทานชาดกท่ีปรากฏในภาพ
จิตรกรรม พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน8า ๑. 
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เรื่องอะไรก็มีอยู� ๓ หลัก คือ ๑) หลักเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอน ๒) หลักเก่ียวกับตัวผู8เรียน และ  
๓) หลักเก่ียวกับตัวผู8สอน๒การสอนโดยการยกอุทาหรณ�และการเล�านิทานก็เปNนเทคนิคหรือ
กลวิธีหนึ่งท่ีทรงใช8บ�อย ดังนั้นการเล�านิทานประกอบการสอน จึงช�วยให8เข8าใจง�าย ชัดเจน  
จําแม�น เห็นจริงและเกิดความเพลิดเพลิน และทําให8การเรียนการสอนมีอรรถรสยิ่งข้ึน  
จะเห็นได8จากการพระพุทธเจ8าทรงยกอุทาหรณ�และนิทานประกอบการสอนในคัมภีร�ต�างๆมี
อุทาหรณ�และนิทานปรากฏอยู�ท่ัวไป โดยเฉพาะคัมภีร�ชาดกมีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง๓ 

การจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดศึกษาให8กับเด็กระดับปฐมวัย ซ่ึงเปNนวัยท่ีมี
ความสําคัญเปNนรากฐานท่ีจะเติบโตเปNนผู8ใหญ�มีคุณภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพร8อมและ
ความสามารถของแต�ละบุคคลท่ีจะต8องช�วยกันพัฒนาการซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได8เล็งเห็น
ความสําคัญ จึงได8จัดทําคู�มือหลักสูตรท่ีเอ้ือต�อการจัดประสบการณ�และกิจกรรมการเรียนรู8
ให8กับเด็กเพ่ือบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ท่ีกําหนดไว8ในจุดหมายของ
หลักสูตรท่ีมุ�งเน8นให8เด็กมีพัฒนาการทุกด8านเหมาะสมกับวัยเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ท่ีกําหนดไว8ในจุดหมายหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ๑๒ ข8อ ซ่ึงจะครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกด8าน๔ 

ในการจัดประสบการณ�เรียนรู8ให8กับเด็กระดับปฐมวัยจึงสําคัญและจําเปNนอย�างมาก
เชื่อมโยงไปสู�เด็ก ปลูกฝ�งให8เด็กเปNนคนช�างคิด สังเกต ซักถาม การสอนโดยยกอุทาหรณ�จาก
เรื่องเล�าและการเล�านิทานท่ีปรากฏในชาดก หรือท่ีเรียกขานว�าเปNนนิทานชาดกนั้น ใน
สถานศึกษาได8นํามาเปNนส�วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ�และกิจกรรมการ
เรียนรู8ให8กับเด็กเพ่ือให8เด็กได8มีพัฒนาการท่ีดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมุ�งให8เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความแตกต�างระหว�างบุคคลท้ังทางด8านร�างกาย อารมณ�และจิตใจ สังคมและสติป�ญญา 

จะเห็นได8ว�าสังคมป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายไม�ว�าจะด8านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีสมัยใหม� ท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาและวิถีการอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีส�งผล
กระทบต� อการ พัฒนาและวิ ถี ก ารอบรม เลี้ ย ง ดู เ ด็ ก  นอกจากนั้ นภ าร กิจต� า งๆ 
ทางครอบครัวท่ีไม�เอ้ืออํานวยจึงทําให8ความสัมพันธ�ในด8านการสื่อสารพูดคุยกับเด็กลดน8อยลง
พฤติกรรมด8านต�างๆเปลี่ยนไปเกิดป�ญหาท่ีต8องช�วยกันแก8ไข 
                                                           

๒ เสฐียรพงษ�วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรป�ฎก, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
หจก. อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๐), หน8า ๕๑. 

๓ พระธรรมป�ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ�ครั้งท่ี๖, (นครปฐม: บริษัท โอเอ็น
จี การพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๒), หน8า ๕๑. 

๔ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ,คู�มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖, (สําหรับเด็ก ๓-๕ 
ป�),(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร8าว, ๒๕๔๖), หน8า ๙. 
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ดังนั้นผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการประยุกต�ใช8นิทานชาดก เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย นํามาจัดประสบการณ�เรียนรู8โดยผ�านกิจกรรม 
การเล�านิทานชาดก ปลูกฝ�งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ให8กับเด็กปฐมวัย ให8มีพัฒนาการ 
ทุกด8านเหมาะสมตามวัย ทําให8เด็กเจริญเติบโตข้ึน เปNนคนดี  คนเก�งและมีประสิทธิภาพ 
สามารถดําเนินชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข เปNนแบบอย�างท่ีดีให8กับชนรุ�นหลังต�อไป 
๒.วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย 
๒. เพ่ือศึกษานิทานชาดกท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

ตามหลักสูตรปฐมวัย 
๓. เพ่ือประยุกต�ใช8นิทานชาดกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตร

ปฐมวัย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เปNนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  

โดยการศึกษาค8นคว8าทางเอกสาร (Documentary Research)การสังเกตการณ�แบบมีส�วน
ร�าวม และการสัมภาษณ�เชิงลึก มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

๑. ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research): ศึกษาค8นคว8า รวบรวม
ข8อมูลท่ีเก่ียวข8องนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา ข้ันปฐมภูมิ(Primary Sources) ได8แก�
พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และข8อมูล
ข้ันทุติยภูมิ(Secondary Sources) คือ หนังสือ ตํารา บทความ เอกสารวิชาการ รายงานการ
วิจัยวิทยานิพนธ� สารนิพนธ� รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส�  

๒. การสังเกตการณ� (Participative Observation): การสังเกตการณ�โดยท่ีผู8วิจัยมี
ส�วนร�วมในขณะท่ีเปNนผู8เล�านิทาน และให8เด็กเล�าทวนตลอดจนแสดงบทบาทสมมุติ 

๓. สัมภาษณ� เชิ งลึก(Indepth Interview) การเก็บข8อมูลภาคสนาม 
โดยการสัมภาษณ� ประชากรกลุ�มเป�าหมาย ได8แก�ครู จํานวน ๒ คนและเด็กปฐมวัยระดับชั้น
อนุบาล๒  ห8อง MEP จํานวน ๓๐ คน รวมท้ังผู8ปกครองของเด็ก ๓๐ คนด8วย 

๔. การวิเคราะห�ข8อมูลและสรุปผล : นําข8อมูลท่ีได8ศึกษาจากภาคเอกสารปฐมภูมิ
และทุติยภูมิมาศึกษาวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว8 สรุปข8อมูลเพ่ือนําเสนอผลงานต�อไป 

๔. สรุปผลลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต�ใช8นิทานชาดกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัยได8ดําเนินการเลือกนิทานในคัมภีร�ชาดก และในคัมภีร�อรรถกถา
แปลแปลงสํานวนประยุกต�ใช8 เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและจัด
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ประสบการณ�ให8เหมาะสมกับวัยของเด็กระดับปฐมวัย สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค�แต�ละข8อ ดังนี้ 

๔.๑ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย 
ผลจากการวิจัยพบว�า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� คือ จุดหมายท่ีครอบคลุมคุณภาพ

ของเด็กท้ังด8านความดี มีป�ญญา และการอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมีความสุข ถือเปNน
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�เม่ือเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ท่ีพึงประสงค�มีจํานวน ๑๒ ข8อ จัดลงในพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยท้ัง  
๔ ด8าน คือด8านร�างกาย อารมณ�และจิตใจ สังคม และสติป�ญญาได8ดังต�อไปนี้ 

 
วุฒิภาวะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

ด8านร�างกาย ข8อท่ี ๑ ร�างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
ข8อท่ี ๒ กล8ามเนื้อใหญ�และกล8ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช8ได8
อย�างคล�องแคล�วและประสานสัมพันธ�กัน 

ด8านอารมณ�และจิตใจ ข8อท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ข8อท่ี ๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
ข8อท่ี ๕ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

วุฒิภาวะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
ด8านสังคม ข8อท่ี ๖ ช�วยเหลือตนเองได8เหมาะสมกับวัย 

ข8อท่ี ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล8อม วัฒนธรรม และความ
เปNนไทย 
ข8อท่ี ๘ อยู�ร�วมกับผู8อ่ืนได8อย�างมีความสุขและปฏิบัติตน
เปNนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเปNนประมุข 

 
ด8านสติป�ญญา 

ข8อท่ี ๙ ใช8ภาษาสื่อสารได8เหมาะสมกับวัย   
ข8อท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดและการแก8ป�ญหาได8
เหมาะสมกับวัย   
ข8อท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร8างสรรค� 
ข8อท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต�อการเรียนรู8 และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู8 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๘๑

เนื่องจากสังคมป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายไม�ว�าจะด8านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีสมัยใหม� ท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาและวิถีการอบรมเลี้ยงดูเด็กการจัดประสบการณ�
การเรียนรู8ให8กับเด็กปฐมวัยซ่ึงเปNนวัยท่ีต8องได8รับการอบรมเลี้ยงดูและส�งเสริมให8มีพัฒนาการท่ีดี
ในทุกด8านโดยผ�านกระบวนการเรียนรู8ท่ีบูรณาการประยุกต�ใช8เข8ากับเนื้อหาสาระในหน�วยการ
เรียนรู8สอดคล8องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงเปNนสิ่งสําคัญ และจากแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กต8องเปNนไปอย�างต�อเนื่อง การเรียนรู8ต8องยึดเด็กเปNน
ศูนย�กลางเรียนรู8จากประสบการณ�จริง  

การจัดประสบการณ�การเรียนรู8ให8กับเด็กปฐมวัยซ่ึงเปNนวัยท่ีต8องได8รับการอบรม
เลี้ยงดูและส�งเสริมให8มีพัฒนาการท่ีดีในทุกด8านโดยผ�านกระบวนการเรียนรู8ท่ีบูรณาการ
ประยุกต�ใช8เข8ากับเนื้อหาสาระในหน�วยการเรียนรู8สอดคล8องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
จึงเปNนสิ่งสําคัญ และจากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับพัฒนาการ 
ของเด็กต8องเปNนไปอย�างต�อเนื่อง การเรียนรู8ต8องยึดเด็กเปNนศูนย�กลางเรียนรู8จาก
ประสบการณ�จริง การจัดการประสบการณ�การเรียนรู8ในทุกๆครั้งต8องสอดแทรกในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรมให8กับเด็กโดยผ�านการอ�านและเล�านิทานซ่ึงเปNนสิ่งท่ีเด็กชื่นชอบจะเห็นได8
ว�าสังคมป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายไม�ว�าจะด8านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
สมัยใหม� ท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาและวิถีการอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีส�งผลกระทบต�อการ
พัฒนาและวิถีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนั้นภารกิจต�างๆทางครอบครัวท่ีไม�เอ้ืออํานวยจึง
ทําให8ความสัมพันธ�ในด8านการสื่อสารพูดคุยกับเด็กลดน8อยลงพฤติกรรมด8านต�างๆเปลี่ยนไป
เกิดป�ญหาท่ีต8องช�วยกันแก8ไข 

๔.๒ นิทานชาดกท่ีเหมาะกับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของเด็กปฐมวัย 
พบว�า ชาดก คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ8าท่ีมีมาในชาติก�อนๆ มี

ความหมาย ๓ อย�างคือ 
๑. เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ8าท้ังหลาย พระพุทธเจ8าทุกพระองค� 

ในอดีตก�อนจะตรัสรู8เปNนพระสัมมาสัมพุทธเจ8านั้น พระองค�ได8เสวยพระชาติต�างๆ แต�ละ 
พระชาติพระองค�ทรงบําเพ็ญเปNนพระโพธิสัตว� (ผู8ท่ีจะได8ตรัสรู8เปNนพระพุทธเจ8าในอนาคต) 
ด8วยการบําเพ็ญบารมีธรรม ๑๐ ประการได8แก�  ทานบารมี  ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ป�ญญา
บารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 

๒. เปNนคําสอนของพระพุทธเจ8าอย�างหนึ่งในจํานวนคําสอน๙อย�างท่ีเรียกว�า
“นวังคสัตถุศาสน�” โดยชาดกเปNนคําสอนท่ีมีนิทานแทรกทุกเรื่อง จํานวน ๕๔๗ เรื่อง  
ซ่ึงประกอบไปด8วย ขุททกปาฐะ ธรรมบท  อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตุปตวัตถุ 
เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก มหานิทเทสจูฬนิทเทศ ปฏิสัมภิทามรรค อปทาน และพุทธวงศ�  

๓. คัมภีร�เล�มหนึ่งในจํานวน ๑๕ เล�มของขุททกนิกาย คําสอนประเภทชาดกเปNน
หนึ่งในคัมภีร�หลักของขุททกนิกายซ่ึงประกอบไปด8วย ขุททกปาฐะ ธรรมบท  อุทาน อิติวุตต
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กะ สุตตนิบาต วิมานวัตุปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก มหานิทเทสจูฬนิทเทศปฏิสัมภิทา
มรรค อปทาน และพุทธวงศ� 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู8วิจัยได8คัดเลือกนิทานชาดกจํานวน ๘ เรื่อง เพ่ือประยุกต�ใช8
สําหรับพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ๔ ด8าน ดังนี้ 

นิทานชาดก คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค� 
เรื่องมุนิกชาดก ว�าด8วยหมูชื่อมุนิกะ และ 

โคธชาดกว�าด8วยฤาษีกินเหี้ย 
การพัฒนาด8านร�างกาย 

เรื่องสัมโมทมานชาดกว�าด8วยความร�าเริง 
บันเทิงใจ และนัจจชาดกว�าด8วยนกยูง 
รําแพน 

การพัฒนาด8านอารมณ�และจิตใจ 

เรื่องลักขณชาดกว�าด8วยเนื้อชื่อลักขณะและ
กุรุงคมิคชาดกว�าด8วยนกและเต�าช�วย 
กวาง 

การพัฒนาด8านสังคม 

เรื่องกุกกุรชาดกว�าด8วยสุนัขท่ีถูกฆ�าและ 
สุวัณณกักกฎกชาดกว�าด8วยปูทอง 
ท่ีฉลาด 

การพัฒนาด8านสติป�ญญา 

๔.๓ การประยุกต�ใช�นิทานชาดกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของเด็ก
ปฐมวัย 

ในการประยุกต�ใช8นิทานชาดกท้ัง๘รื่อง เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ท้ัง ๔ 
ด8านนั้น ผู8วิจัยได8 ดําเนินการในช�วงภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๕๗ระหว�างเดือน 
พฤษภาคม - กันยายน สัปดาห�ละ ๓ วันใช8กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล๒ห8องMEPจํานวน 
๓๐ คน โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ เลือกนิทานในคัมภีร�ชาดก จํานวน ๘ เรื่อง แปลงสํานวนประยุกต�ใช8 ใน
เนื้อหาใหม�ให8ง�ายชี้แจงให8เด็กเข8าใจเพ่ือความสะดวกไม�ซับซ8อนต�อการจัดประสบการณ�
เรียนรู8ให8กับเด็ก ได8แก� เรื่อง หมูอ8วนจอมตะกละฤาษีใจบาป โทษของการแตกสามัคคี นกยูง
จอมโอ8อวด สุนัขเจ8าป�ญญาและปูทองผู8ฉลาด 

ข้ันท่ี ๒ เล�านิทานแต�ละเรื่องจบแล8วให8เด็กเล�าทวนอีกรอบ 
ข้ันท่ี ๓ แสดงบทบาทสมมุติ โดยเด็กอาสาสมัครออกมาแสดงโดยเลือกเปNนตัว

ละครท่ีตนเองชอบในนิทานในขณะท่ีเด็กแสดงคอยสังเกตพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก และให8
คําแนะนําบ8างถ8าเด็กๆมีป�ญหา 

ผลจากการประยุกต�ใช8นิทานชาดกท้ัง๘เรื่องดังกล�าว ซ่ึงได8จากการสังเกตการณ�และ
พูดคุยกับเด็ก พบว�าเด็กเรียนรู8และมีความเข8าใจเนื้อหาของนิทานท่ีแปลงสํานวนแล8ว และจาก
การสังเกตจะเห็นว�าเด็กมีพัฒนาการท่ีเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน โดยแยกเปNนด8านต�างๆ ดังนี้ 
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๒๐๘๓

๑.๑ ด8านร�างกาย มีวินัยในการบริโภคอาหาร ดูแลและปฏิบัติในกิจวัตรประจําวัน
ได8ด8วยตนเอง 

๑.๒ ด8านอารมณ�และจิตใจ ยอมรับฟ�งความคิดเห็นของผู8อ่ืน วางตนได8เหมาะสม
ตามวัย มีกิริยาวาจาท่ีสุภาพเรียบร8อยมากข้ึน 

๑.๓ ด8านสังคม มีความรับผิดชอบในงานท่ีได8รับมอบหมาย มีลักษณะความเปNน
ผู8นําผู8ตามท่ีดี ปฏิบัติกิจกรรมต�างๆร�วมกับผู8อ่ืนได8 

๑.๔ ด8านสติป�ญญา เรียนรู8และเข8าใจในเรื่องราวต�างได8ดีข้ึน มีเหตุผล สามารถ
แก8ป�ญหาต�างๆได8เหมาะสมตามวัย 

ส�วนผลท่ีได8จากการสัมภาษณ�ผู8ปกครองของเด็กอย�างไม�เปNนทางการ พบว�า
ผู8ปกครองมีความพึงพอใจในพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ 

๒.๑ ด8านร�างกาย มีวินัยในการบริโภคอาหาร  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน�
มากข้ึนจากท่ีไม�ยอมทาน ดูแลและปฏิบัติในกิจวัตรประจําวันได8ด8วยตนเอง เช�นการแต�งกาย 
การเข8าห8องน้ํา ห8องส8วม 

๒.๒ ด8านอารมณ�และจิตใจ วางตนได8เหมาะสมตามวัย มีกิริยาวาจาท่ีสุภาพ
เรียบร8อยมากข้ึน รู8จักกล�าวคําสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

๒.๓ ด8านสังคม มีความรับผิดชอบในงานท่ีได8รับมอบหมายจนเสร็จด8วยตนเอง กล8า
คิดและกล8าแสดงออก อยู�ร�วมกับผู8อ่ืนได8 

๒.๔ ด8านสติป�ญญา เรียนรู8สิ่งต�างๆได8ดีข้ึน กล8าพูด ซักถามสิ่งท่ีสงสัยและสามารถ
แก8ป�ญหาต�างๆได8เหมาะสมตามวัย 

ผู8วิจัยมีข8อสังเกตว�าการนํานิทานในคัมภีร�ชาดกมาประยุกต�ใช8ในการจัดการเรียนรู8
ให8เด็กๆนั้นสามารถนําไปใชัได8 ในทุกๆท่ีไม�ว�าจะเปNนท่ีบ8าน ภายในภายนอกห8องเรียน ดังจะ
เห็นได8จากการสัมภาษณ�ผู8ปกครองและผู8ท่ีมีส�วนเก่ียวข8องกับเด็ก ท่ีให8การตอบรับและทราบ
ถึงพฤติกรรมของเด็กท่ีเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน ถ8าทุกฝ�ายให8การสนับสนุนส�งเสริมช�วยกันดูแล
ก็จะทําให8เด็กท่ีเปรียบเสมือนผ8าขาวได8รับการพัฒนาทําให8เขาเติบโตข้ึนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ดําเนินชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข  

๖. ข�อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งนี้เปNนการศึกษาประยุกต�นิทานในคัมภีร�ชาดกและในคัมภีร�อรรถ

กถาชาดกแปลนํามาประยุกต�ใช8ให8เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซ่ึงนิทานชาดกมีจํานวน  
๕๔๗ เรื่อง ผู8วิจัยได8เลือกมาประยุกต�ใช8จํานวน ๘ เรื่องเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ให8กับเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย  

ยังมีนิทานชาดกอีก ๕๐๐ กว�าเรื่องท่ีเหลือซ่ึงแต�ละเรื่องก็มีความสําคัญและ
น�าสนใจ ในการวิจัยครั้งนี้ใช8วิธีการเล�าและแสดงบทบาทสมมติเปNนหลัก ซ่ึงความสําเร็จของ
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การประยุกต�ใช8นั้นข้ึนอยู�กับผู8เล�าท่ีจะต8องมีท้ังศาสตร�และศิลปะในการเล�า โดยต8องใช8
น้ําเสียงและท�าทางให8ต่ืนเต8น สนุก และน�าติดตาม ส�วนในการแสดงบทบาทสมมตินั้นข้ึนอยู�
กับการเตรียมความพร8อมของครู และอาจต8องมีพ่ีเลี้ยงหรือครูผู8ช�วยมาช�วยเหลือ โดยต8อง
รู8จักคัดเด็กท่ีมีลักษณะเด�นบางคนเพ่ือให8ได8รับบทบาทท่ีเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละคร 
ในนิทาน ส�วนเด็กท่ีเหลือก็ให8มีส�วนในการแสดงครบทุกคน เช�น บางคนอาจได8รับบทเปNน
ต8นไม8 หรือสัตว�อ่ืนๆในนิทานตามความเหมาะสม 
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